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Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

ΡΕΛΛΘΨΘ
Θ παροφςα εργαςία πραγματεφεται το νεοςφςτατο κεςμό των 961 Δθμοτικϊν
Χχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα (ΕΑΕΥ), ο οποίοσ υλοποιείται
από το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 και βαςίηεται ςτθ φιλοςοφία του Σλοιμερου Χχολείου. Πε
το νζο κεςμό επιχειρείται θ αναβάκμιςθ του ςθμερινοφ ςχολείου και θ μετατροπι του ςε
ζνα «Ρζο Χχολείο» που κζτει ςτο επίκεντρο τον μακθτι.
Χτο κεωρθτικό μζροσ τθσ εργαςίασ, γίνεται αρχικά ιςτορικι αναδρομι ςτο κεςμό
του Σλοιμερου Χχολείου ςτθν Ελλάδα. Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι βαςικζσ αρχζσ του
«Ρζου Χχολείου», οι ςτόχοι του, ο ςυνολικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν υλοποίθςι του και
αναηθτοφνται επιρροζσ ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν. Ακολουκεί θ λεπτομερισ
παρουςίαςθ του κεςμοφ των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ, προςεγγίηονται κριτικά οι
αλλαγζσ που ειςάγονται και οι επιμζρουσ ςτόχοι του. Σι προβλθματιςμοί που αναδφονται
αποτελοφν το ζναυςμα για τθν εμπειρικι διερεφνθςθ του κεςμοφ.
Χτο ερευνθτικό μζροσ τθσ εργαςίασ επιδιϊκεται θ ολόπλευρθ και ςε βάκοσ μελζτθ
του κεςμοφ, γι’ αυτό υιοκετικθκε ποιοτικι μεκοδολογία. Για τθ ςυλλογι του ερευνθτικοφ
υλικοφ χρθςιμοποιικθκε θ θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ και θ ανάλυςι του ζγινε με τθν
τεχνικι τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου. Θ ζρευνα εςτιάηεται ςε μία γεωγραφικι περιοχι και
ςυγκεκριμζνα ςτα ζντεκα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ του νομοφ Θλείασ. Πζςα από τισ
εμπειρίεσ και τισ απόψεισ των Διευκυντϊν των ςυγκεκριμζνων ςχολείων, επιχειρείται θ
διερεφνθςθ: α) του τρόπου πρόςλθψθσ και ερμθνείασ των αλλαγϊν, β) των δυςκολιϊν
υλοποίθςθσ του κεςμοφ και γ) τθσ επίτευξθσ ι μθ των διακθρυγμζνων ςτόχων του.
Λζξεισ κλειδιά: «Ρζο Χχολείο», «Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα»,
«Σλοιμερο Χχολείο»
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Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

ABSTRACT
The present study discusses the newly introduced institution of 961 Primary Schools
with Unified Revised School Curriculum (EAEP), which has been implemented since the
2010-2011 school year and is based on the philosophy of the “All Day School”. This new
institution aims at the upgrade of today’s school and its transformation to a “New School”
where the pupil is the main focus.
In the theoretical part of the study we attempt a historic retrospect of the institution
of “All Day Schools” in Greece. Then we present the basic principles and aims of the “New
School” as well as the overall planning for its realization and we investigate any influences by
European and/or International Organizations. An exhaustive presentation of the institution
of EAEP Primary Schools follows, and the changes introduced as well as the individual aims
are critically examined. The speculations arising from the starting point for the empirical
investigation of the institution.
In the research part of the study we seek an all-encompassing, in-depth examination
of the institution through qualitative methodology. The collection of the research material
was done via semi-structured interviews and its analysis via content analysis. The research
focuses on a particular geographic region and specifically on the 11 EAEP Primary Schools of
the Prefecture of Ilia. Through the views and experiences of the Headmasters of these
schools we attempt to investigate: a) The reception and interpretation of the changes, b) the
problems in the implementation of the institution and c) the achievement or not of its
intended aims.
Keywords: “New School”, “Unified Revised School Curriculum” (EAEP),”All Day
School”.
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ΕΛΣΑΓΩΓΘ
Θ κεςμοκζτθςθ του Σλοιμερου Χχολείου ςτθ χϊρα μασ εντάςςεται ςτθν ευρφτερθ
μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια που επιχειρικθκε το 1997 ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, κάτω
από ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυγκυρίεσ. Αποτελεί ζναν κεςμό ο
οποίοσ ςφμφωνα με τθν επίςθμθ ρθτορικι ζχει δφο κφριουσ ςτόχουσ: α) Ψον κοινωνικό,
δθλαδι τθ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν των εργαηόμενων γονζων, τθν παροχι
αντιςτακμιςτικισ αγωγισ, τθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν κοινωνία και τθ μείωςθ τθσ
παραπαιδείασ. β) Ψον παιδαγωγικό, δθλαδι τθ δθμιουργικι αξιοποίθςθ του επιπλζον
χρόνου που παραμζνει το παιδί ςτο ςχολείο με νζα διδακτικά αντικείμενα και τθν
προετοιμαςία του για τθν επόμενθ μζρα. Υζρα από τουσ δφο αυτοφσ ςτόχουσ υπιρχε ζνασ
μακροπρόκεςμοσ, ευρφτεροσ ςτόχοσ: το ολοιμερο ςχολείο, ωσ παράγοντασ εςωτερικισ
μεταρρφκμιςθσ, κα αναβάκμιηε ςυνολικά τθν ποιότθτα του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ
ζργου ςτα πρωτοβάκμια ςχολεία.
Υαρά τθ κερμι υποδοχι του κεςμοφ από τθν ελλθνικι κοινωνία και τθν επζκταςι
του, οι ζρευνεσ ζδειξαν ότι ο κεςμόσ πζτυχε ςε ςθμαντικό βακμό μόνο τον κοινωνικό του
ςτόχο όχι όμωσ τον παιδαγωγικό και τον μεταρρυκμιςτικό. Θ κυβζρνθςθ, που εκλζχτθκε τον
Σκτϊβριο του 2009, παρουςίαςε και ζκεςε ςε εφαρμογι ζνα ςχζδιο δράςθσ για τθν
αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθ δθμιουργία ενόσ «Ρζου Χχολείου», το οποίο «βάηει»
ςτο «επίκεντρο τον μακθτι» και ζχει ωσ «πρωταγωνιςτι» τον εκπαιδευτικό.
Θ προςπάκεια του Ωπουργείου Υαιδείασ ξεκίνθςε από τθ βάςθ του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ με τθν αναμόρφωςθ του Σλοιμερου Δθμοτικοφ Χχολείου, γιατί το «Ρζο
Χχολείο» είναι Σλοιμερο. Κεςμοκζτθςε 800 Δθμοτικά Χχολεία με «Ενιαίο Αναμορφωμζνο
Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα» (ΕΑΕΥ) και τα ζκεςε ςε λειτουργία από το ςχολικό ζτοσ 20102011. Ψο ςχολικό ζτοσ 2011-2012 αφξθςε τον αρικμό τουσ ςε 961 και, παράλλθλα, ζκεςε ςε
δοκιμαςτικι εφαρμογι νζα προγράμματα ςπουδϊν ςε 99 από αυτά.
Χφμφωνα με το Ωπουργείο Υαιδείασ Διά Βίου Πάκθςθσ και Κρθςκευμάτων
(ΩΥΔΒΠΚ), τα 961 ςχολεία, ζχουν ωσ ςτόχο τθν ολοκλιρωςθ τθσ προετοιμαςίασ των
μακθτϊν ςτο ςχολείο, τον περιοριςμό των εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων και τθν
ελαχιςτοποίθςθ τθσ παραπαιδείασ. Χκοπόσ τουσ είναι θ άμεςθ αναβάκμιςθ του
υφιςτάμενου ςχολείου και θ ςταδιακι μετατροπι του ςε «Ρζο Χχολείο». Σι βαςικότερεσ
αλλαγζσ που επιφζρει ο νζοσ κεςμόσ είναι ο ενιαίοσ χαρακτιρασ του πρωινοφ και του
μεταμεςθμβρινοφ προγράμματοσ, θ ειςαγωγι νζων διδακτικϊν αντικειμζνων ςτο πρωινό
ωράριο, θ αλλαγι των αναλυτικϊν προγραμμάτων και θ μεγάλθ αφξθςθ των ωρϊν
διδαςκαλίασ.
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Χκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να παρουςιάςει αναλυτικά το κεςμό των Δθμοτικϊν
Χχολείων με ΕΑΕΥ και να διερευνιςει εμπειρικά: α) Υϊσ προςλαμβάνονται και
ερμθνεφονται οι ςυγκεκριμζνεσ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ από τουσ Διευκυντζσ των ςχολείων
β) Υοιεσ είναι οι δυςκολίεσ εφαρμογισ του κεςμοφ. γ) Ξατά πόςον τα ςχολεία αυτά
επιτυγχάνουν τουσ διακθρυγμζνουσ ςτόχουσ τουσ και επιφζρουν βελτίωςθ ςτθ ςχολικι
πραγματικότθτα. Θ εμπειρικι ζρευνα ακολουκεί τθν ποιοτικι προςζγγιςθ και ςτοχεφει ςτθ
ςε βάκοσ μελζτθ του κεςμοφ, εςτιάηοντασ ςε μία γεωγραφικι περιοχι τθσ χϊρασ και
ςυγκεκριμζνα ςτα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ του νομοφ Θλείασ.
Θ εργαςία αποτελείται από ζξι κεφάλαια. Ψα τζςςερα πρϊτα αποτελοφν το
κεωρθτικό μζροσ τθσ εργαςίασ και τα δφο τελευταία το εμπειρικό. Χτο πρϊτο κεφάλαιο,
γίνεται ιςτορικι αναδρομι ςτο κεςμό του Σλοιμερου Χχολείου ςτθν Ελλάδα. Χτο δεφτερο
κεφάλαιο, παρουςιάηονται οι βαςικζσ αρχζσ του «Ρζου Χχολείου» και αναηθτοφνται οι
ιδεολογικζσ αφετθρίεσ του. Χτο τρίτο κεφάλαιο, παρουςιάηεται αναλυτικά το κεςμικό
πλαίςιο των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ και οι ςτόχοι τουσ. Χτο τζταρτο κεφάλαιο, γίνεται
κριτικι προςζγγιςθ των αλλαγϊν και των ςτόχων, ϊςτε να αναδυκοφν οι προβλθματιςμοί
τθσ ζρευνασ. Χτο πζμπτο κεφάλαιο αναλφεται θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ. Χτο ζκτο,
παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και θ ερμθνεία τουσ. Ψζλοσ, παρουςιάηονται
τα ςυμπεράςματα.
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1. ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΡΩΤΟ: Ο ΚΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΘΜΕΟΥ
ΣΧΟΛΕΛΟΥ
1.1. Τφποι ολοιμερων ςχολείων
Σ όροσ «Σλοιμερο Χχολείο» είναι γενικόσ και ςυμπεριλαμβάνει μια μεγάλθ ποικιλία
ςχολείων ςτον ευρωπαϊκό και μθ χϊρο. Ψο ςτοιχείο που χαρακτθρίηει τα «Σλοιμερα
Χχολεία» είναι το διευρυμζνο ωράριο λειτουργίασ που εκτείνεται από το πρωί μζχρι το
απόγευμα, με μια μεςθμβρινι διακοπι για ανάπαυςθ και φαγθτό. Θ ανάπαυλα αυτι
χωρίηει τθν εργαςία ςε πρωινό (προμεςθμβρινό) και απογευματινό (μεταμεςθμβρινό)
πρόγραμμα. Θ διάκριςθ είναι τεχνικι, ωςτόςο υπάρχουν ουςιαςτικζσ διαφορζσ οι οποίεσ
αφοροφν τον τρόπο λειτουργίασ και τθν εκπαιδευτικι φιλοςοφία. Ψα κριτιρια με τα οποία
ταξινομοφνται τα Σλοιμερα Χχολεία είναι ςυνικωσ δφο: α) Σ υποχρεωτικόσ ι μθ
χαρακτιρασ του μεταμεςθμβρινοφ προγράμματοσ. β) Θ φιλοςοφία που διζπει τον τρόπο
οργάνωςθσ του πρωινοφ και του απογευματινοφ προγράμματοσ.
Σ Α. Ανδρζου, με κριτιριο τθν υποχρεωτικότθτα ι μθ του προςφερόμενου
προγράμματοσ, διακρίνει τα ολοιμερα ςε κλειςτά και ςε ανοιχτά. Ξλειςτά (ι υποχρεωτικά)
είναι τα Σλοιμερα που το μεταμεςθμβρινό πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό για όλουσ τουσ
μακθτζσ. Ανοιχτά (ι προαιρετικά) είναι τα Σλοιμερα ςτα οποία θ ςυμμετοχι των μακθτϊν
ςτο μεταμεςθμβρινό πρόγραμμα είναι προαιρετικι. Πε βάςθ το δεφτερο κριτιριο
ταξινομεί τα Σλοιμερα ςε ανεξάρτθτα και ςε ενςωματωμζνα. Χτα ανεξάρτθτα το
απογευματινό πρόγραμμα περιορίηεται ςτισ ελεφκερεσ δραςτθριότθτεσ και ςτθν
προετοιμαςία των «κατ’ οίκον» εργαςιϊν. Χτα ενςωματωμζνα οι «προ- και μεταμεςθμβρινζσ δραςτθριότθτεσ αποτελοφν ενιαίο και ςυναφζσ ςφνολο». Χτθν κατθγορία των
Σλοιμερων Χχολείων εντάςςει «τουσ παιδότοπουσ», δθλαδι τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ
οποίεσ τα παιδιά παραμζνουν ςτο ςχολείο μετά το πρωινό πρόγραμμα υπό τθν ευκφνθ
ειδικοφ προςωπικοφ, κακϊσ και τα «ςχολεία-οικοτροφεία». Τςα ολοιμερα προγράμματα
λειτουργοφν –εντόσ ι εκτόσ ςχολείου– με ευκφνθ των κοινωνικϊν φορζων, των γονζων και
των τοπικϊν αρχϊν τα χαρακτθρίηει «άτυπα» (Ανδρζου, 2003: 2-3).
Σι Λ. Κωίδθσ και Ρ. Χανιωτάκθσ ταξινομοφν τουσ διάφορουσ τφπουσ των Σλοιμερων
Χχολείων ςε ανεξάρτθτα και ενςωματωμζνα μοντζλα. Χτα ανεξάρτθτα μοντζλα
κατατάςςουν τα Σλοιμερα που χαρακτθρίηονται από τθν ανεξάρτθτθ λειτουργία του
πρωινοφ και μεταμεςθμβρινοφ προγράμματοσ, τον προαιρετικό χαρακτιρα του δεφτερου
και τθν απουςία ενιαίασ φιλοςοφίασ (Κωίδθσ & Χανιωτάκθσ, 2007: 99-102):
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α) Ψα θμιθμεριςια ςχολεία τα οποία ςυνεργάηονται με ζναν παιδικό ςτακμό. Πετά
το τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ ςτο θμιθμεριςιο ςχολείο, οι μακθτζσ περνοφν ςτον παιδικό
ςτακμό και απαςχολοφνται με διάφορεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν υπόλοιπθ διάρκεια τθσ
θμζρασ. Σ παιδικόσ ςτακμόσ και το ςχολείο μπορεί να βρίςκονται ςτο ίδιο ι ςε διαφορετικά
κτιρια.
β) Ψα θμιθμεριςια ςχολεία με επιπρόςκετο πρόγραμμα. Υρόκειται για θμιθμεριςια
ςχολεία που προςφζρουν ζνα επιπρόςκετο πρόγραμμα φροντίδασ και απαςχόλθςθσ. Ψο
πρόγραμμα απευκφνεται ςε μικρό αρικμό παιδιϊν και περιλαμβάνει δθμιουργικζσ
δραςτθριότθτεσ και ενιςχυτικι διδαςκαλία.
Χτα ενςωματωμζνα μοντζλα κατατάςςουν τα Σλοιμερα που χαρακτθρίηονται από
τον παιδαγωγικό προςανατολιςμό τουσ και το ενιαίο πρόγραμμα ολοιμερθσ λειτουργίασ
(ό.π.: 101-102):
α) Ψα ανοιχτά ολοιμερα ςχολεία. Υρόκειται για ςχολεία που χαρακτθρίηονται από
τθν προαιρετικότθτα του μεταμεςθμβρινοφ προγράμματοσ αλλά και τθν παιδαγωγικι τουσ
ςτοχοκεςία. Χτο μεταμεςθμβρινό πρόγραμμα προςφζρουν φφλαξθ, φαγθτό, ελεφκερο
χρόνο, προετοιμαςία-μελζτθ για τθν επόμενθ θμζρα και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ
υποχρεωτικζσ και επιλογισ.
β) Ψα ολοιμερα ςχολεία με υποχρεωτικό πρόγραμμα (ι υποχρεωτικά ολοιμερα).
Υρόκειται για ςχολεία ςτα οποία όλοι οι μακθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παρακολουκοφν
και το μεταμεςθμβρινό πρόγραμμα (μζχρι τισ 16:15). Ψο πρόγραμμα περιλαμβάνει
ανάπαυςθ-φαγθτό, προαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ, διαφοροποιθμζνεσ μορφζσ μάκθςθσ και
νζα γνωςτικά αντικείμενα. Θ προετοιμαςία για τισ «κατ’ οίκον εργαςίεσ» ενςωματϊνεται
ςυνικωσ ςτο μάκθμα.
γ) Ψα ολοιμερα οικοτροφεία. Αποτελοφν παραλλαγι του υποχρεωτικοφ ολοιμερου
με τθ διαφορά ότι διακζτουν ειδικευμζνο προςωπικό, λειτουργοφν μζχρι τισ 18.00 και
ζχουν τθ δυνατότθτα για μεςθμεριανό φπνο.
δ) Υλιρθ θμιθμεριςια ςχολεία. Ψα ςχολεία αυτά διακζτουν ειδικά διαμορφωμζνο
πρόγραμμα που διαρκεί μζχρι τισ 14:00 με δυνατότθτεσ παιχνιδιοφ και ελεφκερου χρόνου.
Ζχουν ωσ ςκοπό τθν εςωτερικι μεταρρφκμιςθ του ςχολείου και το πρόγραμμά τουσ
περιλαμβάνει παιδαγωγικζσ καινοτομίεσ και πολλζσ από τισ αρχζσ του Σλοιμερου
Χχολείου.
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1.2. Ο κεςμόσ του ολοιμερου ςχολείου ςτθ χϊρα μασ
1.2.1. Οι πρϊτεσ μορφζσ ολοιμερθσ εκπαίδευςθσ 1834-1996
Α) Οι απαρχζσ του ολοιμερου ςχολείου
Σι κεωρθτικζσ αφετθρίεσ του τρόπου οργάνωςθσ τθσ ςχολικισ εργαςίασ ςε πρωινι
και μεταμεςθμβρινι ανιχνεφονται ςτο Δθμοτικό Χχολείο που ειςθγικθκε ο Λ.Α. Ξομζνιοσ το
17ο αιϊνα. Χυγκεκριμζνα πρότεινε δφο ϊρεσ πρωινι εργαςία και δφο απογευματινι με μια
διακοπι το μεςθμζρι: «Τζςςαρασ ϊρασ μόνον πρζπει να αφιερϊμεν κακϋ εκάςτθν εισ τα
δθμοςίασ ςπουδάσ˙ δφο προ μεςθμβρίασ και δφο μετά μεςθμβρίαν. *…+ Αι μεν πρωιναί ϊραι
ασ αφιερϊνται εισ τθν ανάπτυξιν του πνεφματοσ και τθσ μνιμθσ, αι δε μετά μεςθμβρίαν εισ
τθν άςκθςιν τθσ χειρόσ και τθσ φωνισ» (Ξομζνιοσ, 1912: 423-424).
Ξατά τθ μεςθμβρινι διακοπι οι μακθτζσ πιγαιναν ςτο ςπίτι τουσ για φαγθτό και
επζςτρεφαν ξανά ςτο ςχολείο. Πεταξφ τθσ ολοιμερθσ εργαςίασ αυτισ τθσ μορφισ και τθσ
ςθμερινισ υπάρχει ουςιαςτικι διαφορά, γιατί τθν ευκφνθ για τθ μεςθμεριανι ανάπαυςθ
είχε θ οικογζνεια ενϊ ςιμερα τθν ζχει αναλάβει το ςχολείο.
Θ πρωινι και μεταμεςθμβρινι ςχολικι εργαςία ςτθ χϊρα μασ εφαρμόςτθκε από τθν
κακιζρωςθ του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ μζχρι το 1971. Από το 1836 τα «ελλθνικά
ςχολεία» (ςχολαρχεία) και τα «γυμνάςια» λειτουργοφςαν πρωί και απόγευμα1. Επίςθσ, το
πρϊτο Ωρολόγιο Υρόγραμμα (ΩΥ) για τα Δθμοτικά Χχολεία (ςχολεία του λαοφ), που
εκδόκθκε το 1894, προζβλεπε τρεισ ηϊνεσ: α) Ψθν πρωινι 8:00-12:00 το πρϊτο εξάμθνο και
7:00-11:00 το δεφτερο. β) Ψθ μεςθμβρινι 12:00-14:00 το πρϊτο εξάμθνο και 11.00-15:00 το
δεφτερο. γ) Ψθν απογευματινι 14:00-16:00 το πρϊτο εξάμθνο και 15:00-17:00 το δεφτερο
(Δθμαράσ, 1999α: 298-299). Υαρόμοιο ωράριο προβλεπόταν και ςτο ΩΥ του Ρθπιαγωγείου
του 1896: πρωινι εργαςία 08:30-12:00, μεςθμεριανι διακοπι 12:00-14:00 και
απογευματινι εργαςία 14:00-16:00 (Δθμαράσ, 1999β: 8-13).
Χτθ δεκαετία του 1940 καταργικθκε θ απογευματινι εργαςία ςε 2.500 ςχολεία
μεγάλων αςτικϊν κζντρων, λόγω τθσ αφξθςθσ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ και τθσ ζλλειψθσ
διδακτθρίων (Κωίδθσ & Χανιωτάκθσ, 2007: 109). Από τθ δεκαετία του 1960 θ Διδαςκαλικι
Σμοςπονδία Ελλάδοσ (ΔΣΕ) ηθτοφςε τθν κατάργθςθ τθσ απογευματινισ εργαςίασ (ΔΣΕ,
1965β: 14), κάτι που ζγινε τελικά το 1971. Χφμφωνα με το νζο ωράριο, το ςχολείο
λειτουργοφςε από τισ 08:00 μζχρι τισ 13:30 τουσ μινεσ Χεπτζμβριο, Σκτϊβριο, Απρίλιο και
Πάιο, από τισ 07:30 μζχρι τισ 13:00 τον Λοφνιο και από τισ 08:30 μζχρι τισ 14:00 τουσ μινεσ

1

Διάταγμα 87/31 Δεκεμβρίου 1836, τ. Αϋ, Υερί κανονιςμοφ των ελλθνικϊν ςχολείων και γυμναςίων, άρκρα 14
& 80.
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Ροζμβριο ζωσ Πάρτιο (ΩΥΕΥΚ, 1971: 2). Θ Α. Υαμουκτςόγλου υποςτθρίηει ότι το
απογευματινό καταργικθκε «όχι επειδι απλά μεταβλικθκαν οι κοινωνικζσ ανάγκεσ, αλλά
επειδι, εξαιτίασ των πολιτικϊν μεταβολϊν και τθσ αυξανόμενθσ αςτικοποίθςθσ,
διαμορφϊκθκε μια άλλθ αντίλθψθ για τθ λειτουργία του ςχολείου και θ εμπλοκι τθσ
οικογζνειασ ςτθν εκπαίδευςθ του παιδιοφ, ζγινε πιο επιτακτικι» (Υαμουκτςόγλου, 2002:
170).
Β) Οι πρϊτεσ απόπειρεσ 1985-1996: Τμιματα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ
Σι μεταβολζσ που επιλκαν ςτθν ελλθνικι κοινωνία κατά τισ δεκαετίεσ του 1970 και
του 1980, με βαςικότερεσ τθν αυξανόμενθ είςοδο τθσ γυναίκασ ςτθν αγορά εργαςίασ και
τθν αλλαγι τθσ δομισ τθσ οικογζνειασ –λόγω τθσ αφξθςθσ των πυρθνικϊν και μονογονεϊκϊν
οικογενειϊν– ζκεταν επιτακτικά το ηιτθμα τθσ προςταςίασ και τθσ δθμιουργικισ
απαςχόλθςθσ των παιδιϊν των εργαηόμενων γονζων (Ωφαντι & Ξαραντηισ, 2008: 71).
Θ ΔΣΕ, διαπιςτϊνοντασ αυτι τθν αναγκαιότατα, προβάλλει το αίτθμα του
Σλοιμερου Χχολείου το Πάρτιο του 1985 ςτθν ζκτακτθ Γ.Χ. του Ξλάδου και το ςυνδζει με
τθν ιςότθτα των ευκαιριϊν: «”Το ολοιμερο λαϊκό 9χρονο βαςικό ςχολείο” πρζπει ν’
αποτελζςει ςτόχο, θ επίτευξθ του οποίου κα λφςει μια ςειρά κοινωνικά, εκπαιδευτικά και
οικονομικά προβλιματα προσ όφελοσ του λαοφ και τθσ εκπαίδευςισ του αμβλφνοντασ
ακόμα παραπζρα το κακεςτϊσ των ανιςοτιτων και των διακρίςεων ςτθν εκπαίδευςθ» (ΔΣΕ,
1985α: 3). Υρόκειται για ζνα ςοςιαλδθμοκρατικό αίτθμα, που κεμελιϊνεται ςτθν αντίλθψθ
ότι θ εκπαίδευςθ είναι αγακό με κοινωνικζσ και παιδαγωγικζσ διαςτάςεισ: «ςτο ολοιμερο
ςχολείο με τθν πρόβλεψθ τθσ εςωςχολικισ βοικειασ, τθν άκλθςθ, τισ ακλθτικζσ,
καλλιτεχνικζσ κλπ εκδθλϊςεισ κα μετατραπεί ςε ηωντανι αγορά του Διμου, ςε ηωντανό
πολιτιςτικό κφτταρο τθσ γειτονιάσ και του χωριοφ» (ΔΣΕ, 1985β: 13).
Ψθ ςχολικι χρονιά 1984-1985 το Ωπουργείο Εκνικισ Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων
(ΩΥΕΥΚ) λειτοφργθςε πειραματικά 10 Σλοιμερα Χχολεία ςτθν Αττικι αλλά θ προςπάκεια
δεν είχε ςυνζχεια (ό.π.: 3). Θ απροκυμία του κράτουσ ανάγκαςε τουσ εργαηόμενουσ γονείσ
να δθμιουργιςουν τα Ψμιματα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ (ΨΔΑ), προκειμζνου να
αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα τθσ απαςχόλθςθσ των παιδιϊν τουσ. Ψα ΨΔΑ λειτουργοφςαν
μζςα ςτα ςχολεία κυρίωσ των αςτικϊν κζντρων και προςζφεραν δθμιουργικι απαςχόλθςθ
ςτουσ μακθτζσ των εργαηόμενων γονζων. Ψο οικονομικό βάροσ τθσ λειτουργίασ των ΨΔΑ
ανζλαβαν οι Χφλλογοι γονζων με τθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ και ο ρόλοσ τουσ ιταν κακαρά
κοινωνικόσ, ςυμπλθρϊνοντασ τθν «κουςτωδιακι» λειτουργία του ςχολείου, δθλαδι
απελευκερϊνοντασ χρόνο εργαςίασ για τουσ γονείσ (Ξωνςταντίνου, 2004: 33). Ψα ΨΔΑ
εντάςςονται ςτα «άτυπα» ολοιμερα και τα προγράμματά τουσ περιλάμβαναν
προετοιμαςία-μελζτθ, ψυχαγωγικά παιχνίδια και φαγθτό.
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Ψο 1989 το ΩΥΕΥΚ ζκεςε ςε εφαρμογι τα «Δοκιμαςτικά Ρρογράμματα Δθμιουργικισ
Απαςχόλθςθσ Μακθτϊν Εργαηόμενων Γονζων» (ΥΔΑΠΕΓ), που λειτουργοφςαν με απόφαςθ
του Ρομάρχθ φςτερα από ειςιγθςθ των Υροϊςταμζνων των Γραφείων Υρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Υ.Ε.) και πρόταςθ του Χχολικοφ Χυμβουλίου (ΩΥΕΥΚ, 1989: 2). Θ πρόταςθ
ςυνοδευόταν από γραπτι διαβεβαίωςθ για τθν οικονομικι ςτιριξθ από το Χφλλογο Γονζων,
τον Σργανιςμό Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΣΨΑ) ι άλλο φορζα κακόςον οι χορθγοφμενεσ
πιςτϊςεισ από το ΩΥΕΥΚ δεν ιταν επαρκείσ (ΩΥΕΥΚ, 1993: 1).
Ψα ΥΔΑΠΕΓ αρχικά απευκφνονταν ςε παιδιά εργαηόμενων γονζων. Χτθ ςυνζχεια,
επικράτθςε θ άποψθ ότι πρζπει να τα παρακολουκοφν όςοι μακθτζσ το επικυμοφν. Πζχρι
το 1998 τα ΨΔΑ και τα ΥΔΑΠΕΓ λειτοφργθςαν παράλλθλα, αφοφ οι χορθγοφμενεσ από το
ΩΥΕΥΚ πιςτϊςεισ ιταν περίπου 300 και δεν μποροφςαν να καλφψουν τισ ανάγκεσ (Ξϊτςθσ,
1996: 403).
Για τθ λειτουργία του προγράμματοσ απαιτοφνταν 20-30 μακθτζσ και το ωράριο
εργαςίασ είχε πρωινι και απογευματινι ηϊνθ (07:00-08:00 και 12:00-16:00) ι μόνο
απογευματινι (12:00-16:30), ανάλογα με τθν ειςιγθςθ του Χχολικοφ Χυμβουλίου. Ωπιρχε
δυνατότθτα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ αλλά τα 3/5 του χρόνου ζπρεπε να διατίκενται για
ψυχαγωγία. Ψθν ευκφνθ τθσ επιςτθμονικισ κακοδιγθςθσ είχε ο Χχολικόσ Χφμβουλοσ που
ςυνεργαηόταν με το ςχολείο, το Χφλλογο Γονζων, τον ΣΨΑ και τθ Γενικι Γραμματεία Οαϊκισ
Επιμόρφωςθσ (ΩΥΕΥΚ, 1994: 3-4). Χκοπόσ «των προγραμμάτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ
είναι θ ςυςτθματικι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ από το ίδιο το ςχολείο, ςε ςτενι
ςυνεργαςία με τουσ γονείσ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, των εκπαιδευτϊν και κοινωνικϊν
αναγκϊν των μακθτϊν-παιδιϊν εργαηόμενων γονζων» (ό.π: 1).
Είναι φανερό ότι το ΩΥΕΥΚ προςπάκθςε να δϊςει ςτα Υρογράμματα Δθμιουργικισ
Απαςχόλθςθσ και μια παιδαγωγικι διάςταςθ, ενϊ τα ΨΔΑ είχαν κακαρά κοινωνικό
χαρακτιρα. Ψο Ωπουργείο, από το 1994 και μετά, υιοκζτθςε ςτισ εγκυκλίουσ του και τον όρο
«Σλοιμερο Χχολείο» αλλά τα βιματα για τθ κεςμοκζτθςι του ιταν διςτακτικά.
Θ ΔΣΕ από τθν πλευρά τθσ, ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990, είχε αναγάγει ςε
κυρίαρχο το αίτθμα του Σλοιμερου Χχολείου. Ψο 1995 ςυνδιοργάνωςε με τθν ΥΣΕΔ το 9ο
Χυνζδριο ςτθν Ξφπρο με κζμα το «Σλοιμερο Χχολείο». Ψα πορίςματα του Χυνεδρίου αυτοφ
υπογράμμιηαν τθν κοινωνικι αλλά και τθν παιδαγωγικι αναγκαιότθτα οι οποίεσ
υπαγόρευαν τθν κακιζρωςθ του κεςμοφ (ΔΣΕ, 1995: 40). Βζβαια, το αυξανόμενο
ενδιαφζρον τθσ ΔΣΕ ςυνδζεται και με το μεγάλο αρικμό αδιόριςτων εκπαιδευτικϊν κατά
τθν περίοδο αυτι.
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1.2.2. Θ κεςμοκζτθςθ του Ολοιμερου Σχολείου το 1997 και οι
«αναηθτιςεισ» ωσ το 2002
Ψο 1997 με το άρκρο 4 του νόμου 2525 (ΦΕΞ 188/23-9-97, τ. Αϋ) κεςμοκετικθκε το
«Σλοιμερο Χχολείο», ςκοπόσ του οποίου είναι: «α) θ υποχρεωτικι εφαρμογι του οικείου
προγράμματοσ διδαςκαλίασ μακθμάτων, β) θ προαιρετικι εφαρμογι μακθμάτων τθσ
επόμενθσ θμζρασ και προγραμμάτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και γ) θ προαιρετικι
εφαρμογι προγραμμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ…». Χφμφωνα με το νόμο τα προαιρετικά
προγράμματα μελζτθσ και δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παρακολουκοφν «κατά προτίμθςθ
μακθτζσ των οποίων οι γονείσ είναι εργαηόμενοι, είτε του ίδιου ςχολείου είτε γειτονικϊν»,
ενϊ τα προγράμματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ παρακολουκοφν οι μακθτζσ «του ίδιου ι
γειτονικϊν ςχολείων με μακθςιακζσ δυςκολίεσ».
Αμζςωσ μετά τθν ψιφιςθ του νόμου, ςυγκροτικθκε Επιςτθμονικι Σμάδα Εργαςίασ
με πρόεδρο τθν κακθγιτρια Π. Ψηάνθ. Χκοπόσ τθσ ομάδασ ιταν «ο προςδιοριςμόσ των
ικανϊν και αναγκαίων όρων για τθν ειςαγωγι του διευρυμζνου ωραρίου» και «θ
διαμόρφωςθ πρόταςθσ προσ τθν Ρολιτικι Θγεςία για τθ λφςθ του προβλιματοσ που
αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ των Δθμοτικϊν Σχολείων των οποίων το ωράριο παραμονισ ςτο
ςχολείο δεν ςυμπίπτει με το ωράριο εργαςίασ των γονζων τουσ» (ΩΥΕΥΚ, 1997β: 13043).
Πζςα ςε μία διετία δθμιουργικθκαν δφο τφποι Σλοιμερων Χχολείων: 1.000 «Ολοιμερα
Δθμοτικά Σχολεία- Σχολεία Διευρυμζνου Ωραρίου» τα οποία ιταν «ανοιχτοφ» τφπου και 28
«Ριλοτικά Ολοιμερα Δθμοτικά» «κλειςτοφ» τφπου.

1.2.2.1.

Τα «Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία - Σχολεία Διευρυμζνου

Ωραρίου»
Ψθ ςχολικι χρονιά 1998-1999 το ΩΥΕΥΚ όριςε 1.000 «Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία,
Σχολεία Διευρυμζνου Ωραρίου»2 (ΧΔΩ), για να λειτουργιςουν ς’ αυτά «Τμιματα
Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων (ΤΔΔ)» και να ανταποκρικοφν τα ςχολεία ςτισ νζεσ
εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ προκλιςεισ:
«Στα πλαίςια τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ (που εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ
βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ) και για να δυνθκοφν να απαντιςουν με επιτυχία οι ςχολικζσ
μονάδεσ ςτισ νζεσ εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ και προκλιςεισ, κζτουμε ςε
εφαρμογι από το ςχολικό ζτοσ 1998-1999 χίλια (1.000) "Ολοιμερα Δθμοτικά ΣχολείαΣχολεία Διευρυμζνου Ωραρίου", ςτα οποία κα λειτουργιςουν "Τμιματα με Ρρογράμματα
2

ΩΥΕΥΚ, Ω.Α. Φ13.1/1147/Γ1/1351/28-12-1997 (ΦΕΞ 8/15-1-1999), Σριςμόσ Σλοιμερων Δθμοτικϊν Χχολείων,
Χχολείων Διευρυμζνου Ωραρίου.
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Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων"» (ΩΥΕΥΚ, 1998: 1).
Υρόκειται για «ανοιχτοφ τφπου» Σλοιμερα Χχολεία, ςτα οποία θ φοίτθςθ ςτο ΨΔΔ
δεν είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ μακθτζσ. Ψο πρόγραμμα των ΧΔΩ περιλαμβάνει
πρωινι ηϊνθ (07:00-08:00) και απογευματινι ηϊνθ (12:00-16:00) ι μόνο απογευματινι από
12:30 μζχρι 16:30. Θ αποχϊρθςθ των παιδιϊν που παραμζνουν το απόγευμα γίνεται από
15:30-16:00 ι από 15:45-16:30 κατά περίπτωςθ. Για τθ λειτουργία του ΨΔΔ απαιτοφνται 2030 «μακθτζσ που και οι δφο γονείσ τουσ εργάηονται ι γενικά αντιμετωπίηουν πρόβλθμα με
τον ιςχφοντα χρόνο παραμονισ τουσ ςτο ςχολείο» (ό.π.: 5). Σι ςτόχοι των ΨΔΔ είναι:
«Ραιδαγωγικοί: Οι μακθτζσ να εντάξουν ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ δθμιουργικζσ
δραςτθριότθτεσ. Οι μακθτζσ να τφχουν Στθρικτικισ Μακθςιακισ Διδαςκαλίασ και να
ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ και διερεφνθςθσ των γνϊςεων. Τα παιδιά να
παραμζνουν ς’ ζνα περιβάλλον αςφάλειασ και δθμιουργικισ αξιοποίθςθσ του χρόνου τουσ.
Κοινωνικοί: Ρροςταςία των παιδιϊν των εργαηόμενων γονζων. Οργανικι ςφνδεςθ
Σχολείου - Κοινωνίασ. Αντιςτάκμιςθ των παραγόντων που οδθγοφν ςε εκπαιδευτικζσ
ανιςότθτεσ με τθ δυνατότθτα παροχισ Στθρικτικισ Μακθςιακισ Διδαςκαλίασ» (ό.π.: 2).
Σι βαςικότερεσ ανάγκεσ που ικανοποιοφνται με το ολοιμερο πρόγραμμα είναι: 1)
Υροετοιμαςία των μακθμάτων τθσ επόμενθσ μζρασ και αντιςτακμιςτικι αγωγι. 2)
Ειςαγωγι νζων γνωςτικϊν αντικειμζνων και ανάδειξθ άλλων από το πρόγραμμα ςπουδϊν.
3) Υροςταςία - επίβλεψθ των παιδιϊν. 4) Ξοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν (ό.π.: 2-3).
Χτα ΨΔΔ οι μακθτζσ προετοιμάηονταν με τθ βοικεια ενόσ δαςκάλου για τα
μακιματα τθσ επόμενθσ μζρασ ι αςχολοφνταν με ενιςχυτικι διδαςκαλία και δθμιουργικι
απαςχόλθςθ (προγράμματα Αγωγισ Ωγείασ, Ξυκλοφοριακισ Αγωγισ κτλ). Ωςτόςο, θ
λειτουργία τουσ δεν ιταν ικανοποιθτικι και το 2000 ανατζκθκε ςτθν (αναςυγκροτθμζνθ)
Επιςτθμονικι Επιτροπι των Υιλοτικϊν Σλοιμερων Χχολείων θ ευκφνθ τθσ αναμόρφωςθσ.
Σ αρικμόσ των ΧΔΩ διπλαςιάςτθκε ςε μία διετία και τα ΨΔΔ το 2000-2001 ζφταςαν
τα 2.020 (ΩΥΕΥΚ, 2000ε: 1). Για τθν προμικεια του ςτοιχειϊδουσ εξοπλιςμοφ (ψυγείου,
φοφρνου, παιδαγωγικοφ υλικοφ) τα ςχολεία επιχορθγικθκαν με το ποςό των 620.000
δραχμϊν (ΩΥΕΥΚ, 1999: 1). Χε επίπεδο κτθριακϊν εγκαταςτάςεων δεν ζγιναν παρεμβάςεισ,
αφοφ το ΩΥΕΥΚ μετζκεςε τθν ευκφνθ ςτισ Ρομαρχίεσ διαβιβάηοντασ απλϊσ το κτθριολογικό
πρόγραμμα που εκπόνθςε θ Επιςτθμονικι Επιτροπι για το Σλοιμερο (ΩΥΕΥΚ, 2000δ: 1).
Υαρά τισ δυςκολίεσ εκπόνθςθσ ορκολογικοφ προγράμματοσ και τισ ςοβαρζσ
αδυναμίεσ που προζκυψαν κατά τθν εφαρμογι του κεςμοφ, θ λειτουργία τουσ ανζδειξε το
ςοβαρό κοινωνικό πρόβλθμα που αντιμετϊπιηαν χιλιάδεσ οικογζνειεσ. Ζτςι, θ ζρευνα του
Λνςτιτοφτου Εργαςίασ (ΛΡΕ) τθσ Γενικισ Χυνομοςπονδίασ Εργατϊν Ελλάδασ (ΓΧΕΕ) και τθσ
Ανϊτατθσ Διοίκθςθσ Ενϊςεων Δθμοςίων Ωπαλλιλων (ΑΔΕΔΩ) το 2003 ζδειξε απροςδόκθτα
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αποτελζςματα, αφοφ το 93,9% των γονζων διατφπωςε κετικι και πολφ κετικι κρίςθ για το
κεςμό (ΛΡΕ/ΓΧΕΕ-ΑΔΕΔΩ, 2003: 12). Ψο γεγονόσ αυτό, κατά τον Λ. Υυργιωτάκθ, αποδεικνφει
ότι «θ επιλογι των τμθμάτων αυτϊν, είναι κοινωνικά ορκι και είχε ευεργετικζσ επιδράςεισ
ςτα παιδιά και ςτισ οικογζνειζσ τουσ» (Υυργιωτάκθσ, 2004: 11).
Ψα ςθμαντικότερα προβλιματα που επθρζαςαν τθ λειτουργία τουσ, ιταν θ
ανυπαρξία υλικοτεχνικισ υποδομισ, που κεωρείται βαςικι προχπόκεςθ, θ επιςτθμονικι
τουσ παραμζλθςθ ςτο ξεκίνθμα, θ ανεπαρκισ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και οι
ςυχνζσ ςυγκροφςεισ γονζων-δαςκάλων. Υολλοί γονείσ επζμειναν να ςυμπεριφζρονται όπωσ
με τα ΨΔΑ, παίρνοντασ τα παιδιά τουσ όποτε ικελαν και μετατρζποντασ τα ΨΔΔ ςε
«παιδοφυλακτιρια» και το δάςκαλο ςε «κυρωρό» (Υυργιωτάκθσ, 2002α: 42). Δθλαδι, θ
λειτουργία τουσ «επθρεάςτθκε -δυςτυχϊσ αρνθτικά- από τα τμιματα “δθμιουργικισ
απαςχόλθςθσ”, από τθν προγενζςτερθ δθλαδι κατάςταςθ, τθν οποία κλικθκαν όχι απλϊσ
να διαδεχκοφν, αλλά να τθν αλλάξουν ουςιαςτικά, κάτι που τελικά δεν φαίνεται να ςυνζβθ
ςε πολλζσ περιπτϊςεισ» (ό.π: 39-40).

1.2.2.2.

Τα 28 «Ριλοτικά Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία»

Ψο ςχολικό ζτοσ 1999-2000, φςτερα από πρόταςθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ, 28
ςχολεία εντάχκθκαν ςτο Πζτρο 1.1. «Αναμόρφωςθ Υρογραμμάτων Γενικισ Εκπαίδευςθσ»
του ΕΥΕΑΕΞ-Λ (Βϋ ΞΥΧ)3 και ςτο Ζργο «Χχολεία Εφαρμογισ Υειραματικϊν Υρογραμμάτων
Εκπαίδευςθσ (Χ.Ε.Υ.Υ.Ε.)- Υ.Υ.Ε."Σλοιμερο Χχολείο"» (ΥΛ-ΩΥΕΥΚ, 1999: 1). Ψο πρόγραμμα
ςυγχρθματοδοτικθκε με 997.300.000 δρχ. και διαχειριςτζσ του ιταν το Υαιδαγωγικό
Λνςτιτοφτο (ΥΛ) για τθν προμικεια των μζςων (52,87%) και το Ξαποδιςτριακό Υανεπιςτιμιο
για τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ (47,12%) (ό.π.: 3).
Ψα ςχολεία λειτοφργθςαν πιλοτικά για ζνα ζτοσ και ςκοπόσ τουσ ιταν «ο
πειραματιςμόσ ςε νζεσ μορφζσ και τρόπουσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του ςχολείου *…+ θ
βελτίωςθ και θ αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχολεία τθσ Ρρωτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ μζςα από τθν αναδιοργάνωςθ του ςχολικοφ χϊρου, τον
εμπλουτιςμό του προγράμματοσ ςπουδϊν και τθ διεφρυνςθ του ωρολογίου προγράμματοσ»
(ό.π: 1-2).
Χτα 28 ςχολεία ιταν υποχρεωτικι θ παρακολοφκθςθ ολόκλθρου του προγράμματοσ
από τισ 08:15 ωσ τισ 17:00 (ΩΥΕΥΚ, 2000α: 1). Ψο επόμενο ςχολικό ζτοσ θ Επιςτθμονικι
Επιτροπι πρότεινε ζνα ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο ιταν υποχρεωτικό μζχρι τισ 15:10
για τισ τάξεισ Αϋ& Βϋ και μζχρι τισ 16:00 για τισ υπόλοιπεσ τάξεισ. Ψα ςχολεία μποροφςαν να
3

ΕΥΕΑΕΞ: Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Εκπαίδευςθσ και Αρχικισ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ. Ψο ΕΥΕΑΕΞ-Λ,
αφορά ςτο Β’ ΞΥΧ (Ξοινοτικό Υλαίςιο Χτιριξθσ 1994-1999) και το ΕΥΕΑΕΞ-ΛΛ αφορά ςτο Γϋ ΞΥΧ (2000-2006).
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εφαρμόηουν και προαιρετικό πρόγραμμα μζχρι τισ 17:00 (ΩΥΕΥΚ, 2000β: 1).
Πετά τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ, κρίκθκε αναγκαία θ ςυνζχιςι του μζχρι
τισ 30-6-2002 «προκειμζνου το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο να καταλιξει ςε αςφαλι
ςυμπεράςματα για τθ γενίκευςθ του κεςμοφ του Ολοιμερου Σχολείου παράλλθλα με το
κεςμό των Σχολείων "Διευρυμζνου Ωραρίου"» (ΥΛ-ΩΥΕΥΚ, 1999: 22-24). Εγκρίκθκε θ Υράξθ
«Ριλοτικι εφαρμογι 28 Ολοιμερων Σχολείων» που εντάχκθκε ςτο Πζτρο 1.2.
«Ξαταπολζμθςθ τθσ Χχολικισ Αποτυχίασ και Διαρροισ με Εναλλακτικζσ Πορφζσ Πάκθςθσ»
του ΕΥΕΑΕΞ ΛΛ (Γϋ ΞΥΧ) (ό.π.: 1). Επίςθσ, ςυγκροτικθκε νζα Επιςτθμονικι Επιτροπι4 με
πρόεδρο τον Λ. Υυργιωτάκθ θ οποία είχε τθν ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ, τθσ οργάνωςθσ και
λειτουργίασ τόςο των 28 Υιλοτικϊν Σλοιμερων όςο και των Σλοιμερων Διευρυμζνου
Ωραρίου. Ξάκε μζλοσ ΔΕΥ του Υανεπιςτθμίου, που ςυμμετείχε ςτθν Επιτροπι, είχε τθν
ευκφνθ των Σλοιμερων για ςυγκεκριμζνουσ νομοφσ (ΩΥΕΥΚ, 2000γ: 3-4).
Χτόχοι των Υιλοτικϊν Σλοιμερων ιταν θ αλλαγι των διδακτικϊν μεκόδων, θ
προετοιμαςία για τθν επόμενθ μζρα, ϊςτε να μθ ςχολειοποιοφνται οι πρόςκετεσ ϊρεσ, θ
αλλαγι του παιδαγωγικοφ κλίματοσ, θ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν και θ ςυνεργαςία
ςχολείου - κοινωνίασ. Ξεντρικόσ ςτόχοσ ιταν θ «αλλαγι του ςχολείου μζςα από τθν
κακθμερινι του βελτίωςθ» (Υυργιωτάκθσ, 2002α: 47).
Υρόκεςθ του ΩΥΕΥΚ ιταν θ επζκταςθ των ςχολείων αυτϊν (ΩΥΕΥΚ, 2001: 1), όμωσ
το υψθλό κόςτοσ λειτουργίασ περιόριςε τθν εφαρμογι μόνο ςτα υπάρχοντα (ΛΡΕ/ΓΧΕΕΑΔΕΔΩ, 2003: 27). Θ Επιτροπι φιλοδοξοφςε «να γίνουν τζςςερα ωσ πζντε ι και περιςςότερα
ανά νομό, ϊςτε αυτά να αποτελζςουν τον πυρινα επιμόρφωςθσ των δαςκάλων και
παραγωγισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ *…+. Στο μεταξφ όμωσ θ πολιτικι του Υπουργείου άλλαξε
και ςτράφθκε προσ τα προαιρετικά Ολοιμερα Σχολεία…» (Υυργιωτάκθσ, 2004: 15). Τμωσ, θ
μεταβατικι περίοδοσ από το Βϋ ςτο Γϋ ΞΥΧ «δθμιοφργθςε οικονομικά προβλιματα και
επζφερε δυςκολίεσ όχι μόνο ςτθ διεφρυνςθ του νζου κεςμοφ, αλλά και ςε αυτιν ακόμθ τθ
λειτουργία των 28 ςχολείων» (Υυργιωτάκθσ, 2002β: 10).

1.2.3. Θ εξζλιξθ των Ολοιμερων Δθμοτικϊν
Από το ςχολικό ζτοσ 2002-2003, με τθν «αναγκαςτικι» ςτροφι από τα «κλειςτοφ»
προσ τα «ανοιχτοφ» τφπου ολοιμερα, το ΩΥΕΥΚ επιχείρθςε τθ βελτίωςθ και τθν επζκταςθ
των Χχολείων Διευρυμζνου Ωραρίου, μετονομάηοντάσ τα ταυτόχρονα ςε «Σλοιμερα
Δθμοτικά Χχολεία» (ΩΥΕΥΚ, 2002α: 1). Αποτζλεςμα ιταν να γίνουν αλλαγζσ ςτο οργανωτικό

4

ΩΥΕΥΚ, Y.Α. Γ1/632/1-8-2000 (ΦΕΞ 1005/10-8-2000 τ. Βϋ), Χφςταςθ και ςυγκρότθςθ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ
για τθν εφαρμογι του κεςμοφ του “Σλοιμερου Δθμοτικοφ Χχολείου“.
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πλαίςιο των ΧΔΩ και να δοκεί ζμφαςθ ςτθν παιδαγωγικι κατεφκυνςθ (Κωίδθσ &
Χανιωτάκθσ, 2007: 110). Θ μετονομαςία και θ αναδιοργάνωςι τουσ δεν ζγινε με νομοκετικά
κείμενα αλλά με εγκυκλίουσ (ερμθνευτικά κείμενα).

1.2.3.1.

Από τα ΣΔΩ ςτα «Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία»

Θ απόφαςθ του ΩΥΕΥΚ να αναβακμίςει το κεςμό του Σλοιμερου Χχολείου, φςτερα
από 4 χρόνια λειτουργίασ των ΧΔΩ, ςθματοδοτείται με τθν ςφνταξθ του πρϊτου Ωρολογίου
και Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ (ΩΥΕΥΚ, 2002γ: 1). Χτθν προςπάκεια αυτι αξιοποίθςε τα
παιδαγωγικά ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τα 28 πιλοτικά και τθν εμπειρία τθσ
οργάνωςθσ των ΧΔΩ. Ψα νζα Σλοιμερα Χχολεία εντάχκθκαν ςτο ΕΥΕΑΕΞ-ΛΛ και
επιχορθγικθκαν με 3.000 ευρϊ για τθ ςυμπλιρωςθ του εξοπλιςμοφ τουσ (ΩΥΕΥΚ, 2003α:
5).
Ψο ΩΥ του Σλοιμερου Χχολείου καλφπτει 4 διδακτικζσ ϊρεσ από τισ 12:50 μζχρι τισ
16:00 και 25 λεπτά για φαγθτό (13:30-13:55). Ψο πρόγραμμα είναι προαιρετικό και
προβλζπει πρωινι ηϊνθ (07:00-08:00), εφόςον ςυμμετζχουν 5 τουλάχιςτον μακθτζσ. Ψο
θμεριςιο πρόγραμμα τυποποιικθκε ςε μεγάλο βακμό και περιλαμβάνει 15 ϊρεσ δαςκάλου
(10 ϊρεσ για μελζτθ-προετοιμαςία ςτισ τάξεισ Αϋ-Βϋ-Γϋ και 5 ϊρεσ ςτισ υπόλοιπεσ τάξεισ),
κακϊσ και 20 ϊρεσ εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων. Θ παραμονι των μακθτϊν που
ςυμμετζχουν είναι υποχρεωτικι μζχρι τθ λιξθ του προγράμματοσ (ΩΥΕΥΚ, 2002α: 2).
Επιπλζον, καταργικθκε ο περιοριςμόσ ςφμφωνα με τον οποίο οι γονείσ των μακθτϊν
ζπρεπε να είναι κυρίωσ εργαηόμενοι και πλζον μποροφν να παρακολουκοφν το πρόγραμμα
όλοι οι μακθτζσ (ΩΥΕΥΚ, 2002δ: 1).
Χτο Υρόγραμμα Χπουδϊν (ΥΧ) εντάχκθκαν διδακτικά αντικείμενα όπωσ Αγγλικά,
Χορόσ, Κεατρικι Αγωγι, Πουςικι, Ακλθτιςμόσ και Εικαςτικά. Περικά από αυτά είναι
υποχρεωτικά και κάποια είναι επιλογισ. Θ μελζτθ-προετοιμαςία είναι υποχρεωτικι (15
ϊρεσ) για όλεσ τισ τάξεισ και αφορά τθ Γλϊςςα και τα Πακθματικά. Ωποχρεωτικό, επίςθσ,
είναι το μάκθμα τθσ Υλθροφορικισ για όλεσ τισ τάξεισ. Ψα Αγγλικά είναι υποχρεωτικά για τισ
μεγάλεσ τάξεισ (Δϋ, Εϋ, ΧΨϋ) και ο Ακλθτιςμόσ για τισ μικρζσ (Αϋ, Βϋ, Γϋ). Σι υπόλοιπεσ ϊρεσ (8)
ςυμπλθρϊνονται με μακιματα επιλογισ (μζχρι 2 προτιμιςεισ από Εικαςτικά, Πουςικι,
Κεατρικι Αγωγι, Ακλθτιςμόσ, Χορόσ).
Ψο 2003 κακιερϊκθκε ωσ υποχρεωτικό αντικείμενο θ Αγγλικι Γλϊςςα και ςτθ Γϋ
τάξθ, ενϊ ειςιχκθςαν οι Ψεχνολογίεσ τθσ Υλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ (ΨΥΕ) ςτθ κζςθ
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τθσ Υλθροφορικισ με νζο αναλυτικό πρόγραμμα5. Ψο ΦΕΞ 1471/2002 παραμζνει μζχρι
ςιμερα θ βάςθ λειτουργίασ των Σλοιμερων Χχολείων. Θ τελευταία αναμόρφωςθ ζγινε το
ςχολικό ζτοσ 2006-20076. Χτα 6/κ και άνω Δθμοτικά Χχολεία το «ολοιμερο πρόγραμμα»
αρχίηει ςτισ 12:35 και ολοκλθρϊνεται ςτισ 16:15. Για τθ λειτουργία του απαιτείται θ
ςυμμετοχι 15 μακθτϊν, ενϊ ςτα μικρότερα ςχολεία απαιτοφνται 10 ι ακόμθ και 5 μακθτζσ
ςτα απομακρυςμζνα ςχολεία. Ακολουκεί θ προαιρετικι ηϊνθ 16:15-17:00, εφόςον
ςυμμετζχουν 10 μακθτζσ. Για τθν πρωινι ηϊνθ απαιτείται θ ςυμμετοχι 5 μακθτϊν.
Ψθν ευκφνθ για τθ λειτουργία του ολοιμερου προγράμματοσ αναλαμβάνει ο
δάςκαλοσ «υποδιευκυντισ-υπεφκυνοσ»7 του ολοιμερου. Από τον αρικμό των μακθτϊν και
των τμθμάτων που ςυγκροτοφνται εξαρτάται ο αρικμόσ των δαςκάλων (50 μακθτζσ ανά
δάςκαλο) οι οποίοι εργάηονται ςτο ολοιμερο πρόγραμμα (ΩΥΕΥΚ, 2006: 10).
Υαράλλθλα με τισ παρεμβάςεισ για τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ, το ΩΥΕΥΚ αυξάνει
χρόνο με το χρόνο τον αρικμό των Σλοιμερων Χχολείων. Ζτςι, το ςχολικό ζτοσ 2005-2006
λειτοφργθςαν ωσ ολοιμερα ςχολεία 4.271 δθμοτικά ςε ςφνολο 5.609 δθμοτικϊν ςχολείων
(Γοφποσ, 2006: 144). Ψο 2008 ζφταςαν τισ 4.400, δθλαδι ςτο 80% του ςυνόλου των
ςχολείων (Υαλθγιάννθσ & Πινασ, 2008: 57), ενϊ το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 ςε ςφνολο
5.804 ςχολείων λειτοφργθςαν 3.789 ολοιμερα ςτα οποία δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα 800
Σλοιμερα με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα.

1.2.3.2.

Από τα Ριλοτικά Ολοιμερα Σχολεία ςτα 28 «Ρειραματικά

Ολοιμερα Σχολεία»
Ψθ διετία 2003-2005 τα 28 Υιλοτικά Σλοιμερα μετονομάςτθκαν ςε «Υειραματικά
Σλοιμερα Χχολεία» (Χχολεία ΧΕΥΥΕ) και χρθματοδοτικθκαν από το Γϋ ΞΥΧ με 1.800.000
ευρϊ μζςω τθσ Υράξθσ «Ριλοτικι εφαρμογι Ρρογραμμάτων ςε 28 Ρειραματικά Ολοιμερα
Σχολεία» (ΥΛ, 2003: 1). Χκοπόσ τουσ είναι θ «δοκιμαςτικι εφαρμογι μεκόδων διδαςκαλίασ,
διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, ωρολογίων και αναλυτικϊν προγραμμάτων και δοκιμαςτικι
χριςθ διδακτικϊν βιβλίων και εποπτικϊν μζςων διδαςκαλίασ, προκειμζνου να αναδειχκοφν
τα παιδαγωγικά οφζλθ που προκφπτουν για όλουσ τουσ μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςε
πρόγραμμα ολοιμερου» (ΩΥΕΥΚ, 2003β: 1).

5

ΩΥΕΥΚ, Ω.Α. Φ.20/482/95210/Γ1/27-8-2003 (ΦΕΞ 1325/16-9-2003, τ. Βϋ), Διδαςκαλία Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτθν
Γϋ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου - Υρόγραμμα Χπουδϊν του αντικειμζνου “Ρζεσ Ψεχνολογίεσ ςτθν
Εκπαίδευςθ” του Σλοιμερου Χχολείου - Υαρεμβάςεισ ςτο πρόγραμμα του Σλοιμερου.
6
ΩΥΕΥΚ, Ω.Α. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΞ 1139/23-8-2006 τ. Β’), Αναμόρφωςθ Ωρολογίων
Υρογραμμάτων ςτο Δθμοτικό Χχολείο.
7
ΩΥΕΥΚ, Εγκφκλιοσ Φ.361.22/72/91004/Δ1/29-8-2003, Ψοποκζτθςθ υποδιευκυντϊν ςε Σλοιμερα δθμοτικά
ςχολεία.
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Σ ςτόχοσ των 28 Υειραματικϊν είναι διττόσ: α) Ραιδαγωγικόσ: Εμπλουτιςμόσ του
Αναλυτικοφ

Υρογράμματοσ

Χπουδϊν

με

επιπρόςκετα

γνωςτικά

αντικείμενα-

δραςτθριότθτεσ, ειςροι ςτοιχείων λαϊκοφ πολιτιςμοφ, επαναπροςδιοριςμόσ τθσ διδακτικισ
πράξθσ με ανανζωςθ μεκόδων διδαςκαλίασ και καλφτερθ ςυνεργαςία δαςκάλου-μακθτϊν.
β) Κοινωνικόσ: Υεριοριςμόσ τθσ παραπαιδείασ και οικονομικι ανακοφφιςθ των γονζων.
Λςότιμθ προςφορά γνωςτικϊν αντικειμζνων ςτουσ μακθτζσ, ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ των
μακθτϊν, αποδοχι τθσ ετερότθτασ και κάλυψθ των αναγκϊν των γονζων (ΥΛ, 2003: 4-5).
Θ διαφορά μεταξφ Υειραματικϊν και Υιλοτικϊν είναι ότι ςτα Υιλοτικά όλα τα
διδακτικά αντικείμενα (δεκαπζντε) ιταν προαιρετικά, ενϊ ςτα Υειραματικά τα πζντε ζγιναν
υποχρεωτικά. Θ επιλογι και θ ζνταξθ των πζντε υποχρεωτικϊν αντικειμζνων (ΡΨ, Οαϊκι
Υαράδοςθ, Πουςικι, ζνθ Γλϊςςα ςτθ Γϋ τάξθ και Αιςκθτικι Αγωγι) ζγινε με βάςθ
προτιμιςεισ των γονζων (ό.π.: 8-9).
Ψο 2005 κεςμοκετικθκε8 το ΩΥ λειτουργίασ των Υειραματικϊν Σλοιμερων το οποίο
προβλζπει για τισ τάξεισ Αϋ-Βϋ 7 υποχρεωτικζσ και 2 προαιρετικζσ διδακτικζσ ϊρεσ και για
τισ τάξεισ Γϋ-ΧΨϋ 8 υποχρεωτικζσ και 1 προαιρετικι. Ψο υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίασ
αρχίηει ςτισ 08:10 και λιγει ςτισ 15:00 για τισ τάξεισ Αϋ-Βϋ και ςτισ 15:50 για τισ υπόλοιπεσ.
Χτθ ςυνζχεια, ακολουκεί ζνα προαιρετικό πρόγραμμα μζχρι τισ 16:40, ενϊ προβλζπεται και
προαιρετικι πρωινι ηϊνθ 07:00-08:00. Ψο μεςθμζρι διατίκεται ζνα ςαρανταπεντάλεπτο για
φαγθτό και χαλάρωςθ (13:30-14:15). Ψθ βάςθ του ΩΥ αποτελοφν οι ϊρεσ των διδακτικϊν
αντικειμζνων των 6/κ και άνω ςχολείων. Χϋ αυτζσ προςτίκενται 10 υποχρεωτικζσ ϊρεσ ςε
κάκε τάξθ (8 για μελζτθ-προετοιμαςία και 2 για ΨΥΕ). Ζτςι, οι ςυνολικζσ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
είναι 35 για τισ τάξεισ Αϋ-Βϋ και 40 για τισ υπόλοιπεσ. Χτο προαιρετικό πρόγραμμα (1-2 ϊρεσ)
διδάςκονται αντικείμενα επιλογισ.
Ψθν επόμενθ ςχολικι χρονιά αναμορφϊκθκε9 ξανά το ΩΥ, όπωσ και όλων των άλλων
ςχολείων (από 6/κ και άνω), λόγω ειςαγωγισ τθσ Βϋ ζνθσ Γλϊςςασ. Ψο ωράριο επεκτάκθκε
ωσ τισ 17:00 και θ λιξθ του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ για όλεσ τισ τάξεισ μετατοπίςτθκε
ςτισ 15:30. Σι (υποχρεωτικζσ) διδακτικζσ ϊρεσ για όλεσ τισ τάξεισ ζγιναν 40 (8ωρο
κακθμερινά), ενϊ προβλζπεται και δίωρο προαιρετικό πρόγραμμα μετά το υποχρεωτικό,
δθλαδι 10 ϊρεσ τθν εβδομάδα ςυνολικά.
Ψα 28 Υειραματικά Σλοιμερα λειτοφργθςαν με αυτι τθ μορφι μζχρι και το ςχολικό
ζτοσ 2010-2011, αφοφ από το 2011-2012 μετατράπθκαν ςε Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ.

8

ΩΥΕΥΚ, Ω.Α. Φ.51/604/97284/Γ1/23-9-2005 (ΦΕΞ 1394/10-10-2005, τ. Βϋ), Υρόγραμμα 28 Σλοιμερων
Υειραματικϊν Χχολείων.
9
ΩΥΕΥΚ, Ω.Α. Φ51/154/77093/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΞ 1139/23-8-2006 τ. Β’), Αναμόρφωςθ Ωρολογίων
Υρογραμμάτων των 28 Σλοιμερων Υειραματικϊν Χχολείων.
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Πζχρι το 2005, ςυνδφαςαν επαρκϊσ τθν ικανοποίθςθ των κοινωνικϊν και παιδαγωγικϊν
αναγκϊν. Είχαν αυξθμζνθ χρθματοδότθςθ, ικανοποιθτικό εκπαιδευτικό υλικό, ζγκαιρθ
ςτελζχωςθ, υπθρεςίεσ ςίτιςθσ από βοθκθτικό προςωπικό και επιςτθμονικι κακοδιγθςθ.
Χτθ ςυνζχεια, εμφάνιςαν αδυναμίεσ λόγω τθσ περιοριςμζνθσ χρθματοδότθςθσ και
υποςτιριξθσ αλλά και αδυναμίεσ που ςχετίηονται με το παρατεταμζνο (υποχρεωτικό)
πρόγραμμα (Υαλθγιάννθσ & Πινασ, 2008: 57).
Εν κατακλείδι, τα ςχολεία αυτά κα μποροφςαν να χαρακτθριςκοφν ωσ
«προκάλαμοσ» μεταρρυκμίςεων, αφοφ «βοθκοφν ςτθν αξιολόγθςθ των νζων ιδεϊν και
τεχνολογιϊν και αποβλζπουν ςτθ γενίκευςθ των αποτελεςμάτων των πειραματικϊν
εφαρμογϊν ςτα ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ» (Υαπαπζτρου & Χουςαμίδου-Ξαραμπζρθ, 2004:
49).

1.3. Ο πολφπλευροσ ρόλοσ του Ολοιμερου Σχολείου
Σ κεςμόσ του Σλοιμερου Χχολείου προζκυψε από τθν ίδια τθν κοινωνία και όχι ωσ
αποτζλεςμα – ςφλλθψθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, αφοφ οι εργαηόμενοι γονείσ για μια
δεκαετία (μζχρι τθ κεςμοκζτθςι του) είχαν αναλάβει πρωτοβουλίεσ προκειμζνου να
λφςουν το πρόβλθμα τθσ φφλαξθσ των παιδιϊν τουσ. Ζρευνα του ΩΥΕΥΚ, ςτα μζςα τθσ
δεκαετίασ του 1980, αποκάλυψε ότι ςτο λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ 16.094 παιδιά 6-9 χρονϊν
επιςτρζφοντασ από το ςχολείο ζμεναν μόνα τουσ ςτο ςπίτι, ενϊ άλλα 13.333 ζμεναν με το
μεγαλφτερο αδερφό. Υρόκειται για τα παιδιά «”με το κλειδί ςτο χζρι” και το τθλεκοντρόλ»
(Υυργιωτάκθσ, 2004: 7).
Θ κοινωνικι και ςυνδικαλιςτικι πίεςθ ϊκθςαν το κράτοσ να δείξει ενδιαφζρον, το
οποίο όμωσ εκδθλϊκθκε ςτθ γενικότερθ εκπαιδευτικι μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια του
1997 που ζγινε υπό τθν επιρροι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν εξαςφάλιςθ οικονομικισ
ςτιριξθσ. Αν και προζκυψε ωσ κοινωνικι ανάγκθ, μαηί με τον κοινωνικό ρόλο προβλικθκε
και ο παιδαγωγικόσ - αντιςτακμιςτικόσ: «Το Ολοιμερο Νθπιαγωγείο και το Ολοιμερο
Σχολείο ζρχονται να εξυπθρετιςουν αυτοφσ ακριβϊσ τουσ γονείσ που εργάηονται και δεν
ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα να πλθρϊνουν για τθ φφλαξθ των παιδιϊν τουσ *…+ Με
τον τρόπο αυτόν ενιςχφεται θ κοινωνικι κρατικι μζριμνα […] κακίςταται δυνατι θ
ολοκλιρωςθ τθσ μάκθςθσ ςτο ςχολείο, υλοποιείται θ παροχι υποςτθρικτικισ βοικειασ ςτα
παιδιά που ςυναντοφν μακθςιακζσ δυςκολίεσ *…+ Θ επιλογι των παιδιϊν που κα φοιτιςουν
ς’ αυτά γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτιρια...»10.

10

Ειςθγθτικι ζκκεςθ ςτο ςχζδιο νόμου: “Ενιαίο Οφκειο, πρόςβαςθ αποφοίτων του ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ”.
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Ωςτόςο, θ πρϊτθ εφαρμογι του με τα ΧΔΩ ζδειξε ότι επιτελοφςε κυρίωσ το ρόλο τθσ
φφλαξθσ των παιδιϊν. Πόνο από το 2002 και μετά δόκθκε ζμφαςθ ςτθν παιδαγωγικι
κατεφκυνςθ: «Το Υπουργείο Ραιδείασ κζςπιςε το Ολοιμερο Σχολείο με ςτόχο τθν
εξυπθρζτθςθ κοινωνικϊν και παιδαγωγικϊν ςκοπϊν» (ΩΥΕΥΚ, 2002β: 1). Υαράλλθλα με τον
κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο προβάλλεται και ζνασ τρίτοσ ρόλοσ ο μεταρρυκμιςτικόσ.
Σι τρεισ ρόλοι του Σλοιμερου είναι αλλθλζνδετοι και προςδιορίηουν τουσ ςκοποφσ του.

1.3.1. Ο κοινωνικόσ – προνοιακόσ ρόλοσ
Ψο ΩΥΕΥΚ υπογραμμίηει ιδιαίτερα τον κοινωνικό ρόλο του Σλοιμερου Χχολείου και
τθ ςυμβολι του ςτθν κοινωνικι ςυνοχι: «Ο κοινωνικόσ του ςκοπόσ προςδιορίηεται από τθν
ενίςχυςθ του ρόλου τθσ μζριμνασ από τθν πολιτεία, με τθν παροχι ενόσ αςφαλοφσ
εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ ςτουσ μακθτζσ ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ ανάγκθ
εξεφρεςθσ εργαςίασ και για τουσ δυο γονείσ είναι αυξθμζνθ. Με αυτιν τθν εφαρμογι
επιτυγχάνεται θ καταπολζμθςθ των διακρίςεων, θ προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, μζςω
τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ ο εναρμονιςμόσ τθσ εργαςιακισ και
οικογενειακισ ηωισ, κακϊσ και θ πρόλθψθ ςχολικισ διαρροισ» (ό.π.: 1).
Από τα παραπάνω προκφπτει ότι ο κοινωνικόσ ρόλοσ του Σλοιμερου ζχει δφο
διαςτάςεισ: α) Ψθν επίβλεψθ και προςταςία των μακθτϊν θ οποία επιτυγχάνεται με τθν
εναρμόνιςθ τθσ χρονικισ λειτουργίασ του ςχολείου και του ωραρίου εργαςίασ των γονζων
και β) Ψθν εκπλιρωςθ του αιτιματοσ για ιςότθτα των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν.
Είναι προφανζσ ότι με τθν ενςωμάτωςθ του γυναικείου πλθκυςμοφ ςτο εργατικό
δυναμικό, το Σλοιμερο Χχολείο καλείται να αναλάβει τθ φροντίδα των παιδιϊν κάτι που
παλιότερα ιταν ευκφνθ τθσ οικογζνειασ. Ψαυτόχρονα, καλείται να επιτελζςει και ζναν
προνοιακό ρόλο, αφοφ εκλαμβάνεται ωσ μζςο αντιςτακμιςτικισ αγωγισ για τθν άμβλυνςθ
των κοινωνικϊν ανιςοτιτων.
Σ Υ. Δεμίρογλου κεωρεί ότι το Σλοιμερο Χχολείο, λόγω του διευρυμζνου ωραρίου,
ζχει παρεμβατικό ρόλο «ςτθ ςχολικι αποτυχία, ςτθ μακθτικι διαρροι και ςτθν άμβλυνςθ
των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων, με τθ δυνατότθτα αντιςτακμιςτικισ αγωγισ, βοικειασ των
μακθτϊν ςτισ ςχολικζσ υποχρεϊςεισ και προςφοράσ ευκαιριϊν μάκθςθσ, ιδιαίτερα ς’
αυτοφσ που ανικουν ςτισ ομάδεσ “υψθλοφ κινδφνου”…» (Δεμίρογλου, 2010: 32).
Επίςθσ, ο Ρ. Χανιωτάκθσ υποςτθρίηει ότι από τθ λειτουργία του Σλοιμερου
Χχολείου «ωφελοφνται πρωτίςτωσ τα παιδιά που προζρχονται από τα χαμθλότερα
μορφωτικά και κοινωνικο-οικονομικά ςτρϊματα. Τα παιδιά δθλ. που δεν ζχουν κακόλου τθ
δυνατότθτα να “πλθρϊςουν για να μάκουν”» (Χανιωτάκθσ, 2004: 52).
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Ωςτόςο, θ ζρευνα του ΛΡΕ/ΓΧΕΕ-ΑΔΕΔΩ ζδειξε ότι οι γονείσ που αφινουν τα παιδιά
τουσ ςτο Σλοιμερο ζχουν μεςαίο και υψθλό μορφωτικό επίπεδο (ΛΡΕ/ΓΧΕΕ-ΑΔΕΔΩ, 2003:
10-11). Επίςθσ, αρκετζσ ζρευνεσ δείχνουν ότι ο κεςμόσ αξιοποιείται περιςςότερο από
γονείσ των μεςαίων και υψθλϊν κοινωνικϊν ςτρωμάτων και όχι από τα χαμθλά κοινωνικά
ςτρϊματα, ςφμφωνα με τθν αρχικι εκτίμθςθ (Οάμνιασ & Ρτακοφμθσ, 2002: 156). Ψα
ευριματα αυτά, μολονότι φανερϊνουν ότι ο κεςμόσ επιτυγχάνει τον κοινωνικό του ρόλο ςε
ςχζςθ με τθν πρϊτθ διάςταςθ τθσ προςταςίασ και τθσ επίβλεψθσ των παιδιϊν των
εργαηόμενων γονζων, δθμιουργοφν προβλθματιςμοφσ για τθν επίτευξθ τθσ δεφτερθσ.
Δθλαδι, δθμιουργοφνται ερωτιματα κατά πόςον το Σλοιμερο Χχολείο καταπολεμά τθ
ςχολικι αποτυχία και παρζχει αντιςτακμιςτικι αγωγι ςτουσ μακθτζσ οι οποίοι προζρχονται
από τα χαμθλά κοινωνικά ςτρϊματα.
Τπωσ αναφζρει ο Χ. Ακαναςιάδθσ, το Σλοιμερο Χχολείο ζχει περιςςότερο
προνοιακό χαρακτιρα παρά εκπαιδευτικό. Είναι κεςμόσ ςοςιαλδθμοκρατικισ λογικισ που
αναπτφχκθκε ςτθν κεντροδυτικι Ευρϊπθ κατά τθν περίοδο τθσ κυριαρχίασ του
ςοςιαλδθμοκρατικοφ υποδείγματοσ και κεςπίςτθκε ςτθ χϊρα μασ ετεροχρονιςμζνα, ςτθν
εποχι τθσ θγεμονίασ του νεοφιλελευκεριςμοφ. Επιςθμαίνοντασ αυτι τθν αντίφαςθ,
επιχειρεί να απαντιςει το ερϊτθμα «Ρϊσ γίνεται ζνασ κοινωνικόσ κεςμόσ να κεςπίηεται ςε
μια ςυγκυρία κατά τθν οποία επιχειρείται θ κατάλυςθ των πλζον ςθμαντικϊν πτυχϊν του
κράτουσ πρόνοιασ» και ταυτόχρονα να ερμθνεφςει τισ δυςλειτουργίεσ του κεςμοφ ςτθ χϊρα
μασ (Ακαναςιάδθσ, 2007: 1339-1340).
Θ απάντθςθ που δίνει ζχει ωσ αφετθρία τθ ςτρατθγικι που ακολοφκθςε θ χϊρα μασ
ςε ςχζςθ με τισ χρθματοδοτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ψο ελλθνικό κράτοσ, ζχοντασ
αναγάγει τθν απορρόφθςθ των κοινοτικϊν κονδυλίων ςε εκνικό ςτόχο, ακολοφκθςε μια
πρόχειρθ πολιτικι που υπονόμευςε το μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό. Χτθν περίπτωςθ του
Σλοιμερου, το κράτοσ υιοκζτθςε μία «ευζλικτθ» επζνδυςθ χωρίσ «ςκλθρζσ» υποδομζσ,
ϊςτε να ξθλωκεί εφκολα, όταν επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ απορρόφθςθσ, για να μθν ςυντθρεί
το κεςμό με ενδογενείσ πόρουσ μετά τθ λιξθ τθσ χρθματοδότθςθσ. Ζτςι, δεν καταςκεφαςε
νζα ςχολικά κτιρια που να ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ του κεςμοφ και κάλυψε
πρόχειρα τισ ανάγκεσ εκ των ενόντων. Υαρόμοια λφςθ ζδωςε και ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ
για προςωπικό, προκρίνοντασ τισ ευζλικτεσ ςχζςεισ εργαςίασ (ό.π.: 1342).
Σ ςτόχοσ τθσ απορροφθτικότθτασ ερμθνεφει εν μζρει το φαινόμενο, αφοφ δεν
εξθγεί «γιατί τα διακζςιμα κονδφλια προςανατολίςτθκαν κοινωνικά κι όχι αγοραία». Γι’
αυτό ο Χ. Ακαναςιάδθσ διερευνά το ρόλο δφο κοινωνικϊν ομάδων οι οποίεσ εμπλζκονται
άμεςα ςτθ λειτουργία του Σλοιμερου και λειτουργοφν ωσ «ομάδεσ πίεςθσ»: των
εκπαιδευτικϊν και των γονζων. Από τθ μία, θ ΔΣΕ ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθ κεςμοκζτθςθ
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του Σλοιμερου λόγω των κορπορατιςτικϊν ςχζςεων που οικοδόμθςε τθν περίοδο 19811996 με το ςοςιαλδθμοκρατικό κόμμα (ΥΑΧΣΞ) που κυβζρνθςε τθ χϊρα. Από τθν άλλθ, οι
γονείσ που αξιοποιοφν το Σλοιμερο προζρχονται από μικροαςτικά ςτρϊματα και
κατόρκωςαν με τα μορφωτικά και κοινωνικά τουσ διαπιςτευτιρια «να καταςτιςουν
κοινωνικά ορατό το πρόβλθμά τουσ και να ςτρζψουν τα (ευρωπαϊκά) κονδφλια ςτθν
κατεφκυνςθ τθσ επίλυςισ του» (ό.π.: 1343-1344).
Χϋ αυτό το ερμθνευτικό πλαίςιο, ο Χ. Ακαναςιάδθσ κεωρεί ότι το Σλοιμερο αποτελεί
ζναν από τουσ τόπουσ ςυνάντθςθσ ςοςιαλδθμοκρατίασ και νεοφιλελευκεριςμοφ:
«Ρρόκειται για μία όςμωςθ που αν και χρωματιςμζνθ αγοραία, παρζχει δυνατότθτεσ για
επιμζρουσ κοινωνικζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ εν τζλει ξεδιπλϊνονται εκεί όπου ςυναντιοφνται
(και τόςο όςο χρειάηεται να ιςορροποφν) οι ανάγκεσ τθσ οικονομίασ (ευελιξία) και τθσ
πολιτικισ (ςυνοχι) με τισ κοινωνικζσ πιζςεισ ιςχυρϊν κοινωνικϊν κατθγοριϊν και ομάδων
πίεςθσ (μικροαςτικά ςτρϊματα, εκπαιδευτικά ςυνδικάτα)» (ό.π.: 1346).

1.3.2. Ο παιδαγωγικόσ ρόλοσ
Χτα πρϊτα βιματα του Σλοιμερου Χχολείου προβαλλόταν περιςςότερο ο
κοινωνικόσ και προνοιακόσ του ρόλοσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια δόκθκε ζμφαςθ και ςτθν
παιδαγωγικι του διάςταςθ. Χφμφωνα με το ΩΥΕΥΚ, ςτο Σλοιμερο Χχολείο επιδιϊκεται «Θ
παιδαγωγικι αξιοποίθςθ του απογευματινοφ χρόνου ςτο ςχολείο, υπό τθν πλιρθ ευκφνθ
και εποπτεία των υπεφκυνων εκπαιδευτικϊν. Στο πλαίςιο αυτό εντάςςονται μακιματα και
άλλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ *…+ που ςυνολικά προςδιορίηουν τον αρικμό των
βαςικϊν δεξιοτιτων για τθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ και διαμορφϊνουν ςυνκικεσ ανοικτοφ
παιδαγωγικοφ περιβάλλοντοσ και ελκυςτικότερθσ μάκθςθσ» (ΩΥΕΥΚ, 2002β: 1).
Ψο Σλοιμερο Χχολείο, λοιπόν, δεν αποςκοπεί μόνο ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ,
αλλά λειτουργεί ωσ χϊροσ αγωγισ που ςτοχεφει ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ των παιδιϊν.
Αυτό προχποκζτει τθ διαμόρφωςθ ενόσ ανοικτοφ παιδαγωγικοφ περιβάλλοντοσ το οποίο
παρζχει κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ εμπειρίεσ και λαμβάνει υπόψθ του τισ ανάγκεσ των
μακθτϊν. Χυνεπϊσ, δεν πρζπει να γίνεται αντιλθπτό ωσ ακροιςτικι ςυνφπαρξθ του
παραδοςιακοφ ςχολείου και των νζων διδακτικϊν αντικειμζνων αλλά ωσ «ουςιαςτικι
ανανζωςθ των μεκόδων διδαςκαλίασ ςε ςυνδυαςμό με τθ ριηικι αλλαγι του παιδαγωγικοφ
κλίματοσ και των επικοινωνιακϊν ςχζςεων που αναπτφςςονται μζςα από τθν ίδια τθν
ςχολικι κοινότθτα» (Χακκάσ, 2005α: 15).
Ωςτόςο, θ αλλαγι των μεκόδων διδαςκαλίασ και του παιδαγωγικοφ κλίματοσ δεν
είναι κάτι απλό. Θ προςκικθ υποχρεωτικϊν διδακτικϊν αντικειμζνων, θ ζμφαςθ των
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γονιϊν ςτθν προετοιμαςία των παιδιϊν για τθν επόμενθ θμζρα και θ ελλιπισ επιμόρφωςθ
των εκπαιδευτικϊν εγκυμονοφν κινδφνουσ για τθν παιδαγωγικι διάςταςθ του Σλοιμερου.
Επίςθσ, θ παραμονι του μακθτι πολλζσ ϊρεσ ςτο ςχολείο εκλαμβάνεται ςυχνά ωσ ευκαιρία
για προςφορά περιςςότερων γνϊςεων. Τμωσ, το διευρυμζνο ωράριο δεν αποτελεί
ευκαιρία για εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ του μακθτι αλλά δυνατότθτα για τθν
καλλιζργεια ενόσ παιδαγωγικοφ κλίματοσ που εξαςφαλίηει τθ δραςτθριοποίθςθ των
κινιτρων μάκθςθσ, τθν ευχάριςτθ παραμονι ςτο ςχολείο, τθ ςυνεργαςία και τθν ανάλθψθ
πρωτοβουλιϊν.
Σ Λ. Βρεττόσ υποςτθρίηει ότι ο τρόποσ που είναι δομθμζνο το πρόγραμμα του
Σλοιμερου Χχολείου δεν διευκολφνει τισ νεωτεριςτικζσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ και
τθν αλλαγι του ςχολικοφ κλίματοσ. Κεωρεί αναγκαία τθν εγκατάλειψθ τθσ δομισ του
προγράμματοσ κατά ϊρεσ και μακιματα και προτείνει τθν υιοκζτθςθ ενόσ προγράμματοσ
ενιαίου, χωρίσ διαχωριςτικζσ γραμμζσ ςτο χρόνο διδαςκαλίασ, ςτα διδακτικά αντικείμενα
και τα περιεχόμενά τουσ. Κεωρεί ότι κάκε ςχολείο πρζπει να διαμορφϊνει το πρόγραμμα
του Σλοιμερου με βάςθ τισ ανάγκεσ των μακθτϊν του, τα ενδιαφζροντα και τισ αντοχζσ
τουσ. Βαςικό κριτιριο για τθ ςφνταξθ του προγράμματοσ πρζπει να είναι «θ μάκθςθ με
κεφάλι, με καρδιά και χζρι». Ψο πρόγραμμα «πρζπει να αντιμετωπιςκεί με “ευαιςκθςία”
και ευελιξία και να ακολουκιςει τθ “μζςθ οδό”, ϊςτε όχι μόνο να αποφευχκοφν οι υψθλζσ
ι αφελείσ απαιτιςεισ και ο υπερβολικόσ ζλεγχοσ ι απουςία μζριμνασ, αλλά και να
εναρμονιςκεί θ απαιτθτικι προμεςθμβρινι ηϊνθ με τθ μεταμεςθμβρινι, μζςω τθσ
εναλλαγισ μεταξφ ζνταςθσ και χαλάρωςθσ» (Βρεττόσ, 2001: 73-74).

1.3.3. Ο μεταρρυκμιςτικόσ ρόλοσ
Σ μεταρρυκμιςτικόσ ρόλοσ του Σλοιμερου είναι διάχυτοσ ςτισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ
του Ωπουργείου Υαιδείασ. Χφμφωνα με το ΩΥΕΥΚ, το Σλοιμερο Χχολείο ςυνιςτά «μια ριηικι
αλλαγι ςτον τρόπο με τον οποίο βλζπουμε και αντιλαμβανόμαςτε το ρόλο του ςφγχρονου
ςχολείου». Χτόχοι του είναι: «Να γίνει το ολοιμερο ςχολείο ο χϊροσ όπου οι μακθτζσ κα
αναπτφςςουν

δεξιότθτεσ

γνωςτικζσ,

ερευνθτικζσ,

καταςκευαςτικζσ,

πολιτιςτικζσ.

Ταυτόχρονα κα αναπτφςςουν τθν προςωπικότθτα, το χαρακτιρα τουσ, αλλά και τισ γνϊςεισ
τουσ, “μακαίνοντασ πϊσ να μακαίνουν”, “πϊσ να αποδζχονται τουσ άλλουσ” και “πϊσ να
είναι υπεφκυνοι και δθμιουργικοί” *…+ Να ευαιςκθτοποιιςει τουσ γονείσ και να
ενεργοποιιςει τουσ φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, επιτυγχάνοντασ το “άνοιγμα του
ςχολείου ςτθν τοπικι κοινωνία”» (ΩΥΕΥΚ, 2003α: 5).
Ψο Σλοιμερο Χχολείο, λοιπόν, παρουςιάηεται ωσ μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια για
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μια ανανεωμζνθ και βελτιωμζνθ μορφι ςχολείου. Κεωρείται μζςο υπζρβαςθσ του
παραδοςιακοφ ςχολείου με τθ διαμόρφωςθ νζου διδακτικοφ και παιδαγωγικοφ
περιβάλλοντοσ, προκειμζνου να καλλιεργθκοφν δεξιότθτεσ, να αναδειχκοφν ενδιαφζροντα
και να αναπτυχκεί πνεφμα ςυνεργαςίασ και ςυλλογικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ
πραγματικότθτασ (Πανιάτθ, 2005: 168).
Χφμφωνα με τον Λ. Υυργιωτάκθ, «ςτθν Ελλάδα το όραμα για το Ολοιμερο Σχολείο
ςυνδζεται άμεςα και με μια βακφτερθ εςωτερικι αλλαγι του ςχολείου γενικότερα.
Επιδιϊκεται δθλαδι αρχικά θ εςωτερικι αναδόμθςθ τθσ ςχολικισ ηωισ και θ αναδιάταξθ
του παιδαγωγικοφ κλίματοσ και τθσ όλθσ μεκοδολογίασ του ολοιμερου, μζςα από τθ
μόνιμθ, ςταδιακι, αλλά κακθμερινι του βελτίωςθ» (Υυργιωτάκθσ, 2002α: 39).

1.4. Τα προβλιματα και θ κριτικι ςτο Ολοιμερο Σχολείο
Ψο Σλοιμερο Χχολείο γζννθςε τθν ελπίδα για μια πραγματικι αναγζννθςθ του
Δθμοτικοφ Χχολείου, επιδιϊκοντασ να αλλάξει ςυνολικά τθ ςχολικι κουλτοφρα τθσ χϊρασ.
Κεωρικθκε ωσ μοντζλο ςχολικισ μονάδασ που κα μποροφςε να αμβλφνει τισ κοινωνικζσ
ανιςότθτεσ, να ςυμβάλλει ςτθν αλλαγι τθσ ςχολικισ νοοτροπίασ, τθν ανάπτυξθ τθσ
αυτονομίασ των μακθτϊν και γενικά να επιφζρει εκείνεσ τισ αλλαγζσ «οι οποίεσ
ςυμβάλλουν ςτθν εξωτερικι και ιδιαίτερα ςτθν εςωτερικι μεταρρφκμιςθ του ςχολείου»
(Δεμίρογλου, 2005: 53).
Σ κεςμόσ καλλιζργθςε μεγάλεσ προςδοκίεσ για αλλαγι και βελτίωςθ του
πρωτοβάκμιου ςχολείου, ωςτόςο δζχτθκε και ζντονθ κριτικι θ οποία εςτιάηεται κυρίωσ ςτα
εξισ ςθμεία: α) Θ παρατεταμζνθ ςχολικι οργάνωςθ μπορεί να περιορίςει τισ ευκαιρίεσ για
εξωςχολικζσ εμπειρίεσ και μάκθςθ. β) Ψο ςχολικό περιβάλλον οικειοποιείται περιοχζσ
κοινωνικοποίθςθσ και ηωτικοφσ χϊρουσ των παιδιϊν. γ) Θ ςχολειοποίθςθ του ελεφκερου
χρόνου των παιδιϊν και ο περιοριςμόσ των κοινωνικϊν ςχζςεων δθμιουργοφν ανθςυχίεσ
για το είδοσ του πολίτθ που διαμορφϊνεται ς’ αυτό το εκτεταμζνο ωράριο.
Ωποςτθρίηεται ότι υπάρχει ο κίνδυνοσ το Σλοιμερο να προετοιμάηει τθ δθμιουργία
ενόσ πολίτθ «ζτοιμου να εργαςτεί ςε μεγάλα ωράρια εργαςίασ, ευζλικτου να προςαρμοςτεί
ςε κάκε αλλαγι εργαςίασ, αφοφ θ κάκε ζννοια τθσ μονιμότθτασ και του ςτακεροφ κα ζχει
πλζον αρκεί» (Υαπαπζτρου & Χουςαμίδου-Ξαραμπζρθ, 2004: 66). Ωσ απάντθςθ ςτθν
παραπάνω κριτικι προβάλλεται θ διαμόρφωςθ του ςχολείου ωσ χϊρου ηωισ και εμπειρίασ
και το άνοιγμα του ςχολείου προσ το κοινωνικό περιβάλλον για «να αποφευχκεί τόςο θ
ςχολειοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου των παιδιϊν, όςο και ο υπερβολικόσ φόρτοσ τθσ
μακθςιακισ διαδικαςίασ, κακϊσ και θ απομόνωςθ του ςχολείου» (Κωίδθσ, 2004: 37).
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Σ ελεφκεροσ χρόνοσ των μακθτϊν περιορίηεται ακόμθ περιςςότερο λόγω των
εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων. Σ Ρ. Χανιωτάκθσ επιςθμαίνει ότι πάρα πολλά παιδιά που
παρακολουκοφν το Σλοιμερο εξακολουκοφν να τρζχουν ςτα φροντιςτιρια, αφοφ «αυτό το
ςτοίχθμα δεν κερδικθκε οφτε ςτα πιλοτικά» τα οποία λειτουργοφν με πολφ καλφτερεσ
προχποκζςεισ. Θ ςυρρίκνωςθ του ελεφκερου χρόνου αυτϊν των παιδιϊν μπορεί να ζχει
μακροπρόκεςμα αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν ανάπτυξι τουσ: «ζνα τζτοιο εξαντλθτικό ωράριο
*…+ μπορεί να ζχει αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτθν ψυχοςυναιςκθματικι τουσ ανάπτυξθ που
είναι δφςκολο ςιμερα να προβλεφκοφν» (Χανιωτάκθσ, 2004: 51).
Σ Χ. Ακαναςιάδθσ υποςτθρίηει ότι το Σλοιμερο είναι ζνα «τρίωρο απογευματινό
μονοκζςιο» που λειτουργεί μετά το πρωινό, αςκϊντασ μια «ανϊφελθ υπερεκπαίδευςθ»
κυρίωσ ςτουσ μακθτζσ των μικρϊν τάξεων οι οποίοι δεν διακζτουν αυτονομία όπωσ οι
μεγαλφτεροι μακθτζσ, και ςυνεπϊσ δίνει λφςθ μόνο ςτθ φφλαξθ και τθν προετοιμαςία τθσ
επόμενθσ θμζρασ (Ακαναςιάδθσ, 2007: 1342, 1344).
Σ I. Βρεττόσ ςθμειϊνει ότι το Σλοιμερο Χχολείο δεν ςθμαίνει «όλθ τθν θμζρα
ςχολείο». Ψο Σλοιμερο «δεν επικυμεί τθν “ιδρυματοποίθςθ” του μακθτι και τθ
“ςχολειοποίθςθ τθσ κοινωνίασ”, αλλά τθν κάλυψθ γνωςτικϊν, ςυναιςκθματικϊν,
κοινωνικϊν και ψυχολογικϊν κενϊν και ελλειμμάτων του μακθτι από το ζνα μζροσ και
βελτίωςθ του ανκρϊπινου προςϊπου τθσ κοινωνίασ από το άλλο» (Βρεττόσ, 2002: 97). Αν
το Σλοιμερο Χχολείο δεν επιφζρει αλλαγζσ και εγκλωβιςτεί «ςτισ κακιερωμζνεσ ςυνκικεσ
που επιβάλλει το Αναλυτικό και Ωρολόγιο Ρρόγραμμα [...] κα καταλιξει ςε ζνα
“απάνκρωπο ςχολείο”, το οποίο κα εξουκενϊνει το μακθτι» (ό.π.: 107).
Θ Π. Ξουτςελίνθ επιςθμαίνει ότι το παιδί δεν αντζχει το εκτεταμζνο ωράριο του
Σλοιμερου: «Είναι –και το ξζρουμε πολφ καλά– το πιο άνιςο μζτρο να χειριηόμαςτε
άνιςουσ ανκρϊπουσ και άνιςεσ ςχολικζσ μονάδεσ ακριβϊσ με τον ίδιο μαηικοποιθμζνο
τρόπο. Δεν μπορϊ να κρατιςω όλα τα παιδιά από τισ 07.00 μζχρι τισ 16.00, επειδι
υπάρχουν οι κοινωνικοί λόγοι τθσ φφλαξθσ *…+ το ωράριο του ςχολείου 07:30 με 16:00 είναι
επινόθςθ τθσ ελλαδικισ και κυπριακισ πραγματικότθτασ. Σε κανζνα μζροσ του κόςμου δεν
υπάρχει ςχολείο που να λειτουργεί από τισ 07:30 μζχρι τισ 16:00, ωσ πρόγραμμα αναλυτικό
και ωρολόγιο για όλα τα παιδιά.*…+ Δε γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν αντζχει το παιδί…»
(Ξουτςελίνθ, 2006: 139-140).
Χτθν ίδια κατεφκυνςθ, κάποιοι χαρακτθρίηουν το εξαντλθτικό ωράριο ωσ «το τζλοσ
τθσ παιδικισ θλικίασ» και τονίηουν τισ άμεςεσ επιπτϊςεισ ςτθν οικογενειακι ηωι αλλά και
τισ μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ ςτθν κοινωνικι ηωι: «Θ πιεςτικι παραμονι των μακθτϊν
για 9 ϊρεσ ςτο ςχολικό χϊρο αποτελεί μια μορφι βιαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ των
παιδιϊν και αποτελεί το τζλοσ τθσ παιδικισ θλικίασ» (Υαπαπζτρου & Χουςαμίδου21
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Ξαραμπζρθ, 2004: 100).
Θ παραπάνω κριτικι κακιςτά επίκαιρεσ τισ απόψεισ που διατφπωςαν αρκετζσ
δεκαετίεσ νωρίτερα οι υποςτθρικτζσ τθσ «αποςχολειοποιθμζνθσ» κοινωνίασ. Σ Ψ. Χολτ
χαρακτιριςε τα ςχολεία «παιδικζσ φυλακζσ» και επιςιμανε ότι «Τα παιδιά δεν ζχουν
δουλζψει ποτζ τόςεσ πολλζσ ϊρεσ από τθν πρϊιμθ και βάρβαρθ εποχι τθσ Βιομθχανικισ
Επανάςταςθσ» (Χολτ, 1978: 43). Λςχυρίςτθκε ότι τα ςχολεία δθμιουργοφν πλιξθ και
ςφγχυςθ, διδάςκοντασ πράγματα που ζχουν ελάχιςτο ι κανζνα νόθμα για τουσ ίδιουσ τουσ
μακθτζσ, με αποτζλεςμα οι περιςςότεροι να αποτυγχάνουν. Για το λόγο αυτό πρότεινε να
μετατραπεί το ςχολείο ςε χϊρο ανεξάρτθτθσ μάκθςθσ και ελευκερίασ που κα το
χρθςιμοποιεί κακζνασ όςο κζλει (Χολτ, 1995: 18).
Σ Λ. Μλλιτσ είχε επιςθμάνει ότι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ μάκθςθσ δεν είναι
αποτζλεςμα τθσ διδαςκαλίασ αλλά τθσ ελεφκερθσ ςυμμετοχισ του ατόμου ςε
δραςτθριότθτεσ: «Οι περιςςότεροι άνκρωποι μακαίνουν καλφτερα με τθν ςυμμετοχι, ενϊ
το ςχολείο τουσ αναγκάηει να ταυτίςουν τθν προςωπικι, ςυνειδθτι τουσ ανάπτυξθ με ζναν
λεπτομερι ςχεδιαςμό και χειριςμό» (Μλλιτσ, 1976: 57).
Σ Υ. Γκοφτμαν τόνιςε ότι θ εκπαίδευςθ αποτελεί μια «ςκλθρι εκμετάλλευςθ των
νζων» και υποςτιριξε ότι «Τα ςχολεία πρζπει να είναι ςε κζςθ να διδάξουν τουσ
ανκρϊπουσ πϊσ να χαίρονται τθ ηωι και να αξιοποιοφν τον ελεφκερο χρόνο τουσ»
(Γκοφτμαν, 1977: 42).
Υζραν τθσ προαναφερκείςασ κριτικισ, κατά τθν υλοποίθςθ του κεςμοφ
αναδείχτθκαν πολλζσ δυςκολίεσ που εμποδίηουν τθν επίτευξθ των φιλόδοξων ςτόχων του.
Ψα ςοβαρότερα προβλιματα που επιςθμαίνονται ςτθ βιβλιογραφία αφοροφν:
α) Χτισ ςοβαρζσ ελλείψεισ των κτθριακϊν και υλικοτεχνικϊν υποδομϊν, οι οποίεσ
κεωροφνται κρίςιμο ηιτθμα ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του και τθν αποφυγι των αρνθτικϊν
ςυνεπειϊν που απορρζουν από τθν επιμικυνςθ του ςχολικοφ χρόνου. β) Χτον τρόπο
ςτελζχωςισ του με διδακτικό προςωπικό (κακυςτεριςεισ, ωρομίςκιοι, ζλλειψθ
παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ). γ) Χτθν ζλλειψθ ςυνεργαςίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν πρωινισ
και απογευματινισ ηϊνθσ. δ) Χτισ προςτριβζσ με τουσ γονείσ για ανεπαρκι προετοιμαςία,
αφοφ οι γονείσ αντιλαμβάνονται το Σλοιμερο ωσ «εκτεταμζνο φροντιςτιριο». ε) Χτθν
ανελαςτικότθτα του ωραρίου (ϊρα αποχϊρθςθσ). ςτ) Χτθ μθ ςφνδεςθ πρωινοφ και
απογευματινοφ προγράμματοσ και τθν επικάλυψθ των διδακτικϊν αντικειμζνων. η) Χτθ μθ
πάταξθ τθσ παραπαιδείασ, αφοφ δεν κερδικθκε θ εμπιςτοςφνθ των γονζων ςτο ηιτθμα
αυτό (Αρβανίτθ, 2006: 69-73). θ) Χτα κλειςτά Αναλυτικά Υρογράμματα που δεν λαμβάνουν
υπόψθ τθ διαφορετικότθτα των ςυνκθκϊν του περιβάλλοντοσ (Ξόπτςθσ, 2005: 80).
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Θ πανελλαδικι ζρευνα που πραγματοποιικθκε από τθ ΔΣΕ και τθ ΓΧΕΕ το 2007
ζδειξε ότι ο κεςμόσ δεν κατάφερε να ξεπεράςει προβλιματα που είχαν επιςθμανκεί από
τθν αρχι τθσ λειτουργίασ του, παρότι πζραςε μία δεκαετία. Χυγκεκριμζνα, γονείσ και
εκπαιδευτικοί κεωροφν ωσ ςθμαντικότερα προβλιματα τθ μθ ζγκαιρθ πρόςλθψθ του
προςωπικοφ, το ζλλειμμα ςτθν επιμόρφωςι του, τθν απουςία κατάλλθλων χϊρων, τισ
ελλείψεισ ςε υλικοτεχνικι υποδομι και εκπαιδευτικά μζςα, τθν απουςία ελκυςτικϊν
μακθμάτων, τθν ανεπαρκι προετοιμαςία και τθν αναποτελεςματικότθτά του ςτον
περιοριςμό τθσ παραπαιδείασ. Σι γονείσ, αν και δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιθμζνοι από το
ςχολικό πρόγραμμα, επικυμοφν τθ ςυνζχιςθ του κεςμοφ ςε ποςοςτό 99,3%. Σι
εκπαιδευτικοί από τθν πλευρά τουσ επιςθμαίνουν τισ αδυναμίεσ του κεςμοφ και
προτείνουν να αλλάξει ο ςθμερινόσ τφποσ του Σλοιμερου Χχολείου.
Ψο καταλθκτικό ςυμπζραςμα τθσ ζρευνασ είναι ότι «Το Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο
ικανοποιεί, κατά προτεραιότθτα, τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ των γονζων, δθλαδι επιτελεί
κυρίωσ τθν κοινωνικι του αποςτολι, γιατί ουςιαςτικά αποδεςμεφει τουσ γονείσ από τθν
επίβλεψθ των παιδιϊν τουσ. Δεν ικανοποιεί, όμωσ, ςτον ίδιο βακμό τισ παιδαγωγικζσ
ανάγκεσ των παιδιϊν τουσ. Συγκεκριμζνα, θ παιδαγωγικι λειτουργία του περιορίηεται ςτθν
προετοιμαςία των μακθμάτων τθσ επόμενθσ θμζρασ» (ΛΡΕ/ΓΧΕΕ & ΛΥΕΠ/ΔΣΕ, 2007: 82-83).
Ψα παραπάνω ευριματα, που επιβεβαιϊνονται και από άλλεσ ζρευνεσ, φανερϊνουν
ότι ο κεςμόσ του Σλοιμερου Χχολείου πζτυχε κυρίωσ τον κοινωνικό του ςκοπό, δίνοντασ
λφςθ ςτο πρόβλθμα των εργαηόμενων γονζων. Τμωσ, δεν φαίνεται να ζχει πετφχει οφτε το
μεταρρυκμιςτικό του ρόλο (Ξόπτςθσ, 2005: 80) οφτε και τον παιδαγωγικό του ςκοπό για τον
οποίο χρειάηεται «αρκετό δρόμο ακόμθ για να τον εκπλθρϊςει» (Υαπαπζτρου &
Χουςαμίδου- Ξαραμπζρθ: 2004: 101). Ωςτόςο, ζγινε αποδεκτόσ από τθν ελλθνικι κοινωνία
παρά τα προβλιματα που αντιμετωπίηει και τθν κριτικι που δζχεται. Πάλιςτα,
υποςτθρίηεται ότι αποτελεί το «μζλλον τθσ εκπαίδευςθσ», εάν εξελιχκεί και ξεπεράςει «τισ
παιδικζσ του αςκζνειεσ» (Χακκάσ, 2005β: 170).

1.5. Ανακεφαλαίωςθ
Αποτελεί κοινό τόπο ςτθ βιβλιογραφία θ διαπίςτωςθ ότι το Σλοιμερο Χχολείο ζχει
πετφχει τον κοινωνικό του ςκοπό όχι όμωσ τον παιδαγωγικό και τον μεταρρυκμιςτικό. Θ
ςχετικι ςυηιτθςθ δεν αμφιςβθτεί τθν αναγκαιότθτα ςυνζχιςθσ του κεςμοφ, αλλά
εξαντλείται κυρίωσ ςε κζματα βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ του.
Ωςτόςο, θ ΔΣΕ από το 1999 διατφπωςε το αίτθμα για ριηικι αλλαγι του κεςμοφ,
ϊςτε να ανταποκρικεί ςτον παιδαγωγικό του ρόλο και να βελτιϊςει τθ λειτουργία του
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ςχολείου γενικότερα: «Το ςχολείο που οραματιηόμαςτε δεν μπορεί να είναι άλλο από το
Ολοιμερο Σχολείο, θ λειτουργία του οποίου κα πρζπει να τεκεί ςε μια άλλθ βάςθ.
Ρροςβλζπουμε ςε ζνα Σχολείο που: *….+ Κα δίνει απαντιςεισ ςτθ ςχολικι αποτυχία *…+ Κα
ςζβεται τον ελεφκερο χρόνο του μακθτι *…+ Κα αναδιοργανωκεί το θμεριςιο πρόγραμμά
του ςε ενιαία βάςθ, όπου εντάςςονται οργανικά ςτα μακιματα του ςθμερινοφ πρωινοφ
ςχολείου, θ εκμάκθςθ Θ/Υ, ξζνων γλωςςϊν, πρόςκετεσ δραςτθριότθτεσ αλλά και θ
προετοιμαςία για τθν επόμενθ μζρα *…+ Κα αντιμετωπίςει αποτελεςματικά τθν
παραπαιδεία, προςφζροντασ ιδιαίτερο χρόνο ουςιαςτικισ προετοιμαςίασ του μακθτι για
τθν επόμενθ μζρα, ξζνεσ γλϊςςεσ, θ διδαςκαλία των οποίων μζςα ςτο ςχολείο κα είναι
αρκετι για να καταλιξει ςε τίτλο επάρκειασ *…+ Ζνα ςχολείο, ςτο οποίο κυρίαρχθ λειτουργία
δεν κα είναι θ μετάδοςθ γνϊςεων, αλλά θ παιδαγωγικι λειτουργία» (ΔΣΕ, 2009α: 3).
Ψο ΩΥΕΥΚ, τθν τελευταία διετία, αναγνϊριςε επίςθμα τθν αναγκαιότθτα τθσ
αναβάκμιςθσ του Σλοιμερου Χχολείου, αφοφ ο κεςμόσ με τον τρόπο που λειτοφργθςε δεν
πζτυχε επαρκϊσ τον παιδαγωγικό του ρόλο οφτε κατόρκωςε να μεταρρυκμίςει ςυνολικά το
Δθμοτικό Χχολείο (ΩΥΔΒΠΚ, 2010γ: 3). Για το λόγο αυτό, από τθ ςχολικι χρονιά 2010-2011,
επιχειρεί να δθμιουργιςει ζνα «Ρζο Χχολείο» χρθςιμοποιϊντασ ξανά ωσ μοχλό αλλαγισ το
Σλοιμερο Χχολείο και ςυγκεκριμζνα τα 800 (Σλοιμερα) Δθμοτικά Χχολεία με Ενιαίο
Αναμορφωμζνο Υρόγραμμα (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 35).
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2. ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΔΕΥΤΕΟ: ΑΡΟ ΤΟ ΟΛΟΘΜΕΟ
ΣΧΟΛΕΛΟ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ»
2.1. Θ ρθτορικι για το «Νζο Σχολείο»
Πε τθν κυβερνθτικι αλλαγι ςτισ 4 Σκτωβρίου 2009 και τθν ανάλθψθ τθσ εξουςίασ
από το ΥΑΧΣΞ, το ΩΥΔΒΠΚ (όπωσ μετονομάςτθκε το ΩΥΕΥΚ) δρομολόγθςε μια ςειρά
αλλαγϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα προκειμζνου να δθμιουργιςει το «Ρζο Χχολείο», το
Χχολείο του 21ου αιϊνα. Χτο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται αναλυτικά το «όραμα» του
«Ρζου Χχολείου», επειδι ο κεςμόσ των 800 Δθμοτικϊν Χχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο
Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα είναι οργανικά ενταγμζνοσ ςτο «όραμα» αυτό και το υπθρετεί.

2.1.1. Ρροεκλογικζσ δεςμεφςεισ και κυβερνθτικζσ εξαγγελίεσ
Χτισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ τθσ κυβζρνθςθσ για τθν εκπαίδευςθ, θ Ωπουργόσ
Υαιδείασ παρουςίαςε το κυβερνθτικό πρόγραμμα, εντάςςοντασ τθν πολιτικι για τθν
παιδεία ςε μια ςυνολικι πολιτικι προςζγγιςθ που κεωρεί «τθ γνϊςθ ωσ βαςικι κινθτιρια
δφναμθ τόςο του αναπτυξιακοφ μοντζλου τθσ χϊρασ όςο και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ…». Πε
αυτι τθν προςζγγιςθ θ «Ραιδεία - από το νθπιαγωγείο μζχρι τθν Τρίτθ θλικία - είναι
ςτρατθγικι επιλογι», γιατί αποτελεί τθ βάςθ ςτθν οποία κα χτιςτεί θ Ελλάδα του 21 ου
αιϊνα με πολιτικζσ που «αναβακμίηουν τουσ εκπαιδευτικοφσ, δίνουν ρόλο ςτουσ γονείσ,
ςτθρίηουν τουσ εργαηόμενουσ, κάνουν τουσ εργοδότεσ να κατανοιςουν τθν ανάγκθ
επζνδυςθσ ςτθν ζρευνα και τθν εκπαίδευςθ των εργαηομζνων» (Διαμαντοποφλου, 2009: 1).
Επανζλαβε το ςφνκθμα «πρϊτα ο μακθτισ» και κεϊρθςε «κοινωνικό, οικονομικό
και πολιτικό διακφβευμα» τθ μετουςίωςθ ςε χειροπιαςτι πραγματικότθτα του
διακθρυγμζνου ςτόχου «Δθμόςια, Δωρεάν και Υψθλισ ποιότθτασ Ραιδεία για όλουσ».
Ζδωςε ζμφαςθ ςτισ αξίεσ που εμπεριζχουν οι λζξεισ «δθμόςια», «δωρεάν», «για όλουσ»,
κακόςον «κάκε αναφορά ςε “δωρεάν παιδεία” προκαλεί πικρά χαμόγελα ςε γονείσ που
δαπανοφν όλο και περιςςότερα χριματα για τθ μόρφωςθ των παιδιϊν τουσ» (ό.π.: 2).
Αντιςτοίχιςε τισ αξίεσ, μία προσ μία, με τισ πολιτικζσ που κα τισ ουςιαςτικοποιιςουν: α)
«Εγγυθμζνθ και εφικτι ιςότθτα πρόςβαςθσ» ςτο «δθμόςιο αγακό τθσ παιδείασ». β)
«Συςτθματικζσ παρεμβάςεισ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ», για να ςταματιςουν «τα
φροντιςτιρια». γ) Εφαρμογι εκπαιδευτικϊν ηωνϊν προτεραιότθτασ «ςε περιπτϊςεισ
ςχολείων που παρουςιάηουν εκπαιδευτικό ζλλειμμα», προκειμζνου όλα τα παιδιά «μζςα
από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα να εφοδιαςτοφν με εκείνο το “χαρτοφυλάκιο δεξιοτιτων και
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ικανοτιτων” που κα τουσ επιτρζψει να ζχουν ζνα “ςχζδιο ηωισ” και να το εκπλθρϊςουν»
(ό.π.: 2).
Σι προγραμματικζσ δθλϊςεισ αφοροφν 12 άξονεσ που καλφπτουν όλεσ τισ βακμίδεσ
τθσ εκπαίδευςθσ. Ειδικότερα για το Δθμοτικό Χχολείο και τουσ εκπαιδευτικοφσ
περιλαμβάνουν τισ εξισ δεςμεφςεισ (ό.π.: 4-5):
 Πετάβαςθ «από το ςχολείο αγγαρεία ςτο ςχολείο-εργαςτιριο ςκζψθσ και γνϊςθσ»,
με νζο αναλυτικό πρόγραμμα, νζα ςχολικά βιβλία και νζα εκπαιδευτικά εργαλεία
 Ξακολικι λειτουργία των Σλοιμερων Χχολείων με ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
ϊςτε «θ τςάντα του μακθτι να μζνει ςτο ολοιμερο ςχολείο»
 Διαδίκτυο και ξζνεσ γλϊςςεσ, ϊςτε ο μακθτισ τελειϊνοντασ τθν υποχρεωτικι
εκπαίδευςθ να ζχει πιςτοποίθςθ ςτθν Υλθροφορικι και ςε μια ξζνθ γλϊςςα. Χτόχοσ
είναι ςε μια τετραετία να ανζβει θ Ελλάδα από τθν 25 θ κζςθ κατάταξθσ του
προγράμματοσ PISA ςτισ πρϊτεσ κζςεισ.
 Εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ ζνταξθσ των μακθτϊν με εκνικοπολιτιςμικζσ διαφορζσ ςτθν
εκπαίδευςθ
 Ρζο ςφςτθμα ειδικισ αγωγισ με αξιοποίθςθ των μεκόδων τθσ ςυνεκπαίδευςθσ
 Αξιοπρεπισ αμοιβι και κίνθτρα για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ βάςθ του τρίπτυχου
αξιολόγθςθ-επιβράβευςθ-επιμόρφωςθ
Χτισ δθλϊςεισ αναπαράγεται ςε γενικζσ γραμμζσ το προεκλογικό πρόγραμμα του
κυβερνϊντοσ κόμματοσ για τθν παιδεία αλλά και θ δζςμευςθ για χρθματοδότθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ με 1 δις. ευρϊ επιπλζον, ϊςτε να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του 5% του ΑΕΥ για τθν
παιδεία (ΥΑΧΣΞ, 2009: 54). Χτισ εξαγγελίεσ θ χρθματοδότθςθ τθσ παιδείασ κεωρείται
επζνδυςθ και εργαλείο αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ «…και αυτό γιατί για μασ όχι μόνο το
όραμα για τθν Ελλάδα που κζλουμε, αλλά και θ αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ
βαςίηεται ςτθν επζνδυςθ ςτθν Ραιδεία» (Διαμαντοποφλου, 2009: 4).
Χε κάκε μεταρρφκμιςθ προβάλλονται διακυβεφματα, ανάλογα με τθν ιςτορικι
ςυγκυρία, τα οποία δικαιολογοφν τισ αλλαγζσ. Χτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, ςτο
μεταρρυκμιςτικό «λόγο» (discourse) προβάλλονται θ ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, θ οικονομία και
θ κοινωνικι ςυνοχι. Τςο και αν «λόγοσ» διανκίηεται με μζτρα κοινωνικισ πρόνοιασ (5% του
ΑΕΥ για τθν παιδεία, δωρεάν και δθμόςια παιδεία, θ ιςότθτα ευκαιριϊν), θ γλϊςςα τθσ
«αγοράσ» είναι ορατι. Επίςθσ, διάχυτα είναι ο χρθςιμοκθρικόσ προςανατολιςμόσ τθσ
γνϊςθσ και θ εργαλειακι αντίλθψθ για το ρόλο του ςχολείου, αφοφ αποςτολι του
κεωρείται ο εφοδιαςμόσ των παιδιϊν με «χαρτοφυλάκιο γνϊςεων και δεξιοτιτων».
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2.1.2. Ο διάλογοσ του 2009 ςτο πλαίςιο του ΕΣΥΡ και οι
προτάςεισ του ΣΡΔΕ
Ζνα μινα μετά τισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ, παραδόκθκε ςτθν Ωπουργό Υαιδείασ
το πόριςμα για τον «Στρατθγικό ςχεδιαςμό του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ» από το
Χυμβοφλιο Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΧΥΔΕ) του Εκνικοφ
Χυμβουλίου Υαιδείασ (ΕΧΩΥ). Ψο πόριςμα ιταν αποτζλεςμα διαλόγου ο οποίοσ ξεκίνθςε
από τθν προθγοφμενθ κυβζρνθςθ ςτισ 11/3/2009 και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 20/11/2009. Είναι
θ πρϊτθ φορά που ολοκλθρϊκθκε διαδικαςία διαλόγου, αν και μεςολάβθςε κυβερνθτικι
αλλαγι.
Ψο πόριςμα αναφζρεται ςτθν Υρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και ςτο
ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτα ΑΕΛ και διζπεται από μία ολιςτικι-ςυςτθμικι κεϊρθςθ του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Ψο τρίπτυχο που κυριάρχθςε ςτισ ςυηθτιςεισ, ςφμφωνα με τα
λόγια του Υροζδρου, ιταν θ ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ, θ διαςφάλιςι τθσ (με αξιολόγθςθ)
και θ επιμόρφωςθ (ΕΧΩΥ-ΧΥΔΕ, 2009β: 26). Υολλζσ από τισ προτάςεισ του πορίςματοσ
κινοφνται ςτθν ίδια κατεφκυνςθ ι και ςυμπίπτουν με τισ κυβερνθτικζσ εξαγγελίεσ:
 Διεφρυνςθ του ςχολικοφ ωραρίου μζχρι τισ 16.00, από το Ρθπιαγωγείο μζχρι το
Οφκειο για κοινωνικοφσ και παιδαγωγικοφσ λόγουσ
 Υιςτοποίθςθ ξζνων γλωςςϊν και Υλθροφορικισ ςτο ςχολείο
 Διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ με εςωτερικι αξιολόγθςθ
 Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν
 Υολλαπλό ςχολικό βιβλίο (δωρεάν) ςε εναλλακτικζσ μορφζσ
 Αναμόρφωςθ Αναλυτικϊν Υρογραμμάτων τα οποία δεν κα περιγράφουν τθν φλθ
αλλά κα κζτουν εκνικοφσ ςτόχουσ ςε κάκε βακμίδα και κα λαμβάνουν υπόψθ τθν
«ετερότθτα»
 Αναλυτικά Υρογράμματα Χπουδϊν που «καλλιεργοφν» οκτϊ βαςικζσ «ικανότθτεσκλειδιά» για τθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, θ οποία αποτελεί βαςικό ςτοιχείο
αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ PISA
Υρόκειται για τισ ίδιεσ δεξιότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτθν πρόταςθ του
Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου (ΥΛ) προσ το ΧΥΔΕ για τα Αναλυτικά Υρογράμματα Χπουδϊν
(ΑΥΧ) (ΥΛ, 2009: 3) και ςυγκεκριμζνα: «1. Λκανότθτα επικοινωνίασ ςτθ μθτρικι γλϊςςα, 2.
Λκανότθτα επικοινωνίασ ςε ξζνεσ γλϊςςεσ, 3. Μακθματικι ικανότθτα και βαςικζσ ικανότθτεσ
ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία, 4. Ψθφιακι ικανότθτα, 5. Μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ (να
μάκεισ πϊσ να μακαίνεισ), 6. Αξίεσ-αρχζσ και ικανότθτεσ που αναπτφςςουν τθν ιδιότθτα του
ενεργοφ και υπεφκυνου πολίτθ, 7. Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για τθν ανάλθψθ
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πρωτοβουλιϊν και δράςεων ςε όλουσ τουσ τομείσ, 8. Ρολιτιςμικι ςυνείδθςθ και ζκφραςθ»
(ΕΧΩΥ-ΧΥΔΕ, 2009α: 10).
Ψο ηιτθμα τθσ κατάταξθσ τθσ χϊρασ μασ ςτο πρόγραμμα PISA του 2009 απαςχόλθςε
ιδιαίτερα το ΧΥΔΕ. Για το λόγο αυτό κάλεςε ςτισ ςυνεδριάςεισ τθν κ. Χοφιανοποφλου,
υπεφκυνθ του Ξζντρου Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ (ΞΕΕ) για το πρόγραμμα PISA, να διαφωτίςει
τα μζλθ ςχετικά με το πρόγραμμα και τθ ςθμαςία του (ΕΧΩΥ-ΧΥΔΕ, 2009γ: 15).
Ψο πόριςμα δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αλλαγι των ΑΥΧ για τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ και κεωρεί κακοριςτικισ ςθμαςίασ τθ ςυμβολι του Σλοιμερου Χχολείου ςτθν
άρςθ των ανιςοτιτων: «Το κζλυφοσ για τθν αναςυγκρότθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν
και τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ είναι θ ςταδιακι επζκταςθ του κεςμοφ του
ολοιμερου ςχολείου. Στο νζο ολοιμερο εφαρμόηεται ενιαίο διευρυμζνο χρονικά θμεριςιο
πρόγραμμα και εφαρμόηεται το νζο εκνικό πλαίςιο προγράμματοσ (αφξθςθ του ςχολικοφ
χρόνου και δυνατότθτα εμβάκυνςθσ/ουςιαςτικισ εμπζδωςθσ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ)» (ΕΧΩΥΧΥΔΕ, 2009α: 14).
Θ Ωπουργόσ Υαιδείασ παρζςτθ ςτθν τελευταία ςυνεδρίαςθ του ΧΥΔΕ και
διαβεβαίωςε ότι κα λάβει υπόψθ τισ προτάςεισ του ςτισ αλλαγζσ που ζρχονται άμεςα,
κακϊσ και ςτα επόμενα βιματα: «το πρϊτο κείμενο που ζχει παραδοκεί κα είναι μια πολφ
ςοβαρι βάςθ και βοικεια για πολλζσ από τισ αλλαγζσ που ζρχονται» (ΕΧΩΥ-ΧΥΔΕ, 2009β:
33).

2.1.3. Από το διάλογο ςτθν θλεκτρονικι διαβοφλευςθ
Υριν από τθν υλοποίθςθ μεγάλων αλλαγϊν ςτθν εκπαίδευςθ ξεκινοφςε ςυνικωσ
μια ςυηιτθςθ με τουσ κοινωνικοφσ φορείσ. Σ διάλογοσ γινόταν πάνω ςτισ προτάςεισ του
Ωπουργείου και αποςκοποφςε ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυναίνεςθσ και κυρίωσ των
εκπαιδευτικϊν. Χτισ αλλαγζσ για το «Ρζο Χχολείο» το ΩΥΔΒΠΚ δεν ενδιαφζρκθκε για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ ςυναίνεςθσ των ςυνδικάτων και μάλιςτα προςπάκθςε να υποβακμίςει το
ρόλο τουσ ςτθν προϊκθςθ των αλλαγϊν. Σι ομοςπονδίεσ των εκπαιδευτικϊν κλικθκαν να
κατακζςουν γραπτζσ προτάςεισ για ςυγκεκριμζνα ηθτιματα (προςλιψεισ, μετακζςεισ,
επιλογζσ ςτελεχϊν, επιμόρφωςθ) και όχι «εφ’ όλθσ τθσ φλθσ». Ζτςι, δεν επαναλιφκθκαν οι
ατζρμονεσ ςυηθτιςεισ του παρελκόντοσ και οι ςυμβιβαςμοί.
Επιπλζον, το ΩΥΔΒΠΚ υιοκετεί για πρϊτθ φορά μια νζα εκδοχι διαλόγου, τθν
θλεκτρονικι διαβοφλευςθ. Θ ζννοια τθσ θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ περιλαμβάνει τθν
εμπλοκι του πολίτθ ςτα κοινά με τθ χριςθ Ρζων Ψεχνολογιϊν (ΡΨ) και κυρίωσ του
διαδικτφου. Σ «διάλογοσ» αυτισ τθσ μορφισ είναι απρόςωποσ και γίνεται με όρουσ οι
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οποίοι κακιςτοφν τα ςυμπεράςματά του ςε μεγάλο βακμό κατευκυνόμενα. Σι πολίτεσ
εκφράηουν τθν άποψθ τουσ ςε οριςμζνεσ πτυχζσ ενόσ κζματοσ, απαντϊντασ ςε
ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ. Ακολουκεί θ επεξεργαςία των ςχολίων και θ ςφνταξθ τθσ
ςχετικισ ζκκεςθσ. Χφμφωνα με τθν τελευταία τροποποίθςθ11 του κανονιςμοφ τθσ Βουλισ, θ
κατάκεςθ των νομοςχεδίων πρζπει να ςυνοδεφεται «από ζκκεςθ επί τθσ δθμόςιασ
διαβοφλευςθσ που ζχει προθγθκεί τθσ κατάκεςισ τουσ» (Βουλι των Ελλινων, 2010: 164).
Από το Ροζμβριο του 2009 τζκθκαν ςε διαβοφλευςθ αρκετζσ από τισ αλλαγζσ που
προωκοφνται ςτο πλαίςιο του «Ρζου Χχολείου»: οι υπθρεςιακζσ μεταβολζσ των
εκπαιδευτικϊν, θ αυτοαξιολόγθςθ, θ ςυγχϊνευςθ των ςχολικϊν μονάδων, θ δομι του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ο κεςμόσ του μζντορα, θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και
οι μετακζςεισ τουσ. Τμωσ θ ςυμμετοχι των πολιτϊν δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται ςτισ
προςδοκίεσ του ΩΥΔΒΠΚ. Εκτόσ από τθν πρϊτθ διαβοφλευςθ ςτθν οποία κατατζκθκαν
3500 ςχόλια, ςτισ υπόλοιπεσ ο αρικμόσ ιταν μικρόσ (250-700). Ωςτόςο, διευκολφνει το
Ωπουργείο ςτθ νομιμοποίθςθ των αποφάςεων, με ζνα δθμοκρατικό μζτρο που
απευκφνεται ςτθν κοινωνία των πολιτϊν, παρακάμπτοντασ ςτθν ουςία τισ ςυνδικαλιςτικζσ
οργανϊςεισ και αποδυναμϊνοντασ τυχόν αντιςτάςεισ τουσ. Επίςθσ, αγνοείται θ εμπειρία
των εκπαιδευτικϊν και απαξιϊνονται οι κζςεισ των ςυνδικάτων τουσ που ζχουν
διαμορφωκεί μζςα από ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ, επιςτθμονικά ςυνζδρια και ζρευνεσ.
Επιπλζον, τίκενται ηθτιματα για τθν αξία των εκκζςεων, αφοφ δεν είναι γνωςτι θ
μεκοδολογία ανάλυςθσ των ςχολίων, ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ διαβοφλευςθ ζγινε
ετεροχρονιςμζνα και μετά τθν εφαρμογι του μζτρου (π.χ. αυτοαξιολόγθςθ).

2.2. Το «όραμα» του «Νζου Σχολείου»
2.2.1. Οι βαςικζσ αρχζσ του «Νζου Σχολείου»
Χε υλοποίθςθ των προεκλογικϊν δεςμεφςεων και των προγραμματικϊν δθλϊςεων,
ςτισ 4/3/2010 εγκρίκθκε από το υπουργικό ςυμβοφλιο το ςχζδιο δράςθσ με τίτλο «ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΛΟ: Ρρϊτα ο μακθτισ», για τθν «εκ τθν βάκρων ΑΝΑΣΤΘΛΩΣΘ του εκπαιδευτικοφ
μασ ςυςτιματοσ, για τθν ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘ τθσ παιδείασ μασ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 3). Ψο
μεγαλόπνοο ςχζδιο περιλαμβάνει αλλαγζσ από το Ρθπιαγωγείο μζχρι το Οφκειο, δθλαδι
ξεκινά από τθ βάςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ για να προετοιμάςει «μια πραγματικι
αλλαγι ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ» ςε «αντίκεςθ με το παρελκόν που κάκε
“μεταρρφκμιςθ” ξεκινοφςε με το ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτα ΑΕΛ» (ό.π.: 3). Σι βαςικζσ αρχζσ
11

ΦΕΞ 139/10-8-2010, τ. Αϋ, Για τθν τροποποίθςθ διατάξεων του Ξανονιςμοφ τθσ Βουλισ (Πζροσ

Ξοινοβουλευτικό και Πζροσ Βϋ).
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που χαρακτθρίηουν το «Ρζο Χχολείο» είναι οι παρακάτω (ό.π.: 4-6):
1.

Ζχει ςτο επίκεντρο το μακθτι (πρϊτα ο μακθτισ), γιατί θ ποιότθτα τθσ

εκπαίδευςθσ αφορά το μακθτι
2.

Υαρζχει δθμόςια δωρεάν υψθλισ ποιότθτασ παιδεία, το κλειδί για τθν

ανάπτυξθ, τθ ςυνολικι και ατομικι πρόοδο
3.

Δεν αφινει κανζνα παιδί «να μείνει πίςω». Δίνει τα εφόδια για τθν αυριανι

επιτυχία ςε όλα τα παιδιά χωρίσ κοινωνικζσ, οικονομικζσ, μορφωτικζσ, κρθςκευτικζσ ι
πολιτιςμικζσ διακρίςεισ και ανιςότθτεσ
4.

Ζχει πρωταγωνιςτι τον εκπαιδευτικό με «πρωτοβουλίεσ αυτενζργειασ και

κίνθτρα καινοτομίασ»
5.

Είναι ζνα «ανοιχτό ςχολείο χωρίσ τοίχουσ». Ανοιχτό ςτισ ιδζεσ, ςτθ γνϊςθ,

ςτο διαδραςτικό πίνακα, ςτον προςωπικό υπολογιςτι. Είναι «πράςινο», γιατί καλλιεργεί
τθν περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ
6.

Είναι «Ανοιχτό ςτθν κοινωνία, ςε αρμονικι ςφνδεςθ με τθ Νζα Αρχιτεκτονικι

τθσ Αυτοδιοίκθςθσ»
7.

Ξτίηεται με κεμζλια το Ρθπιαγωγείο και το Δθμοτικό, και αναςχεδιάηεται ςε

βάκοσ με νζα αναλυτικά προγράμματα, διδακτικζσ μεκόδουσ και ψθφιακά μζςα

2.2.2. Θ αναγκαιότθτα των αλλαγϊν
Θ αναγκαιότθτα των αλλαγϊν, ςφμφωνα με το ΩΥΔΒΚ, απορρζει από τθ «ςκλθρι
πραγματικότθτα» του ςθμερινοφ ςχολείου όπωσ τθ βιϊνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι:
μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ και τοπικζσ κοινωνίεσ. Για τουσ μακθτζσ το ςχολείο μοιάηει
με χϊρο «καταναγκαςτικοφ ζργου» όπου λείπει θ χαρά τθσ μάκθςθσ: «Το ςχολείο ζχει
υποβιβαςτεί από τισ απαιτιςεισ μιασ ςτεγνισ γνϊςθσ με υπερφορτωμζνο πρόγραμμα, που
ςτισ μικρζσ τάξεισ γεμίηει τθν τςάντα των μακθτϊν με μεγάλο βάροσ και ςτισ μεγαλφτερεσ
τουσ επιβάλλει ζνα εξαντλθτικό ωράριο. Ζτςι περιορίηεται ο δθμιουργικόσ χρόνοσ ςτο
ςχολείο αλλά και ο ελεφκεροσ χρόνοσ. Μετά τθ λιξθ τθσ “ςχολικισ μζρασ” ο μακθτισ
ςυνεχίηει τθ δουλειά του ςχολείου, ενϊ παράλλθλα κάνει δεφτερθ βάρδια ςε φροντιςτιρια
και οργανωμζνα ιδιωτικά μακιματα ακλθτιςμοφ, καλλιτεχνικϊν κτλ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 8).
Σι εκπαιδευτικοί βιϊνουν επαγγελματικό άγχοσ, αιςκάνονται απαξίωςθ, δεν ζχουν
επαρκι επιμόρφωςθ, είναι επιφυλακτικοί «απζναντι ςτθν καινοτομία» και περιορίηεται ο
ρόλοσ τουσ ςε αυτόν «του απλοφ διεκπεραιωτι εκπαιδευτικϊν εντολϊν». Ψρζχουν να
καλφψουν τθν φλθ του «ενόσ και μοναδικοφ βιβλίου, χωρίσ «μζςα, νζεσ τεχνολογίεσ», ενϊ
το κφροσ και θ αμοιβι τουσ δεν είναι ανάλογα τθσ εργαςίασ τουσ.
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Σι γονείσ βιϊνουν από τθ δικι τουσ μεριά τθν πίεςθ που αντιμετωπίηουν τα παιδιά
τουσ: «Αναγκάηονται να αφιερϊνουν ςθμαντικό μζροσ του οικογενειακοφ χρόνου ςτο
“διάβαςμα των παιδιϊν” και το πθγαινζλα ςτα φροντιςτιρια *…+. Υφίςτανται τθν
δυςβάςτακτθ επιβάρυνςθ ςτον οικονομικό προχπολογιςμό και επθρεάηεται θ ςχζςθ του
γονζα με το παιδί του, όταν υποχρεϊνεται να αναλάβει και κακικοντα άμεςθσ διδαςκαλίασ.
Μια κατάςταςθ που ευρφτερα δθμιουργεί πρόςκετεσ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ που
αντικατοπτρίηουν όχι μόνο οικονομικζσ αλλά και μορφωτικζσ και πολιτιςμικζσ διαφορζσ»
(ό.π.: 8-9). Σι τοπικζσ κοινωνίεσ μζνουν απομονωμζνεσ, ςτουσ «γονείσ δεν δίνεται φωνι»
και απουςιάηει θ ενεργθτικι τουσ ςυμμετοχι.
Ψα παραπάνω ζχουν ςυμβάλει, ϊςτε «το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα όχι μόνο
να ςυντθρεί και να αναπαράγει ανιςότθτεσ αλλά και να μθν είναι ανταγωνιςτικό τόςο ςτο
πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όςο και ςτο διεκνι χϊρο. Οι μζτριεσ επιδόςεισ, αφενόσ του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν
Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (ΕΤ 2010) και αφετζρου των ελλινων μακθτϊν ςε διεκνείσ
αξιολογιςεισ όπωσ αυτι τθσ PISA […] δθμιουργοφν μια απογοθτευτικι εικόνα ωσ προσ τθν
απόδοςθ του ελλθνικοφ ςχολείου. Αυτό κα αλλάξει…» (ό.π.: 9).
Ψα παραπάνω αποςπάςματα περιγράφουν το ςχολείο ωσ «αςκενι» –που τα
διάφορα μζλθ του υποφζρουν– και προδιαγράφουν τθ «ςυνταγι» που κα ακολουκιςει. Θ
ανάλυςθ τθσ ςχολικισ πραγματικότθτασ είναι επιφανειακι. Εξαντλείται ςε παιδαγωγιςμοφσ
(επθρεάηεται θ ςχζςθ γονζα παιδιοφ) και ψυχολογιςμοφσ (επαγγελματικό άγχοσ), χωρίσ να
προχωρά ςτθν αναηιτθςθ του «γιατί». Ψο ςχολείο παρουςιάηεται ςτθν ουςία αποκομμζνο
από τουσ κοινωνικοφσ προςδιοριςμοφσ του, ενϊ το άρωμα κοινωνικισ δικαιοςφνθσ που
υπάρχει ςτο «λόγο» καλφπτεται από το λεξιλόγιο τθσ «αγοράσ» (ανταγωνιςτικότθτα,
αποδοτικότθτα). Ψο ενδιαφζρον για το μακθτι ςκεπάηεται από τθν αγωνία για τθν εικόνα
του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ θ οποία είναι απογοθτευτικι με βάςθ τισ προδιαγραφζσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Σργανιςμοφ Σικονομικισ Χυνεργαςίασ & Ανάπτυξθσ (ΣΣΧΑ).
Πιπωσ το ηθτοφμενο των αλλαγϊν δεν είναι θ ουςία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αλλά θ
ευκυγράμμιςθ με τισ υποδείξεισ των οικονομικϊν οργανιςμϊν;
Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ (ό.π.: 10-11), «Θ πρόταςι μασ για ζνα Νζο Σχολείο *…] ζχει
ενςωματϊςει τισ προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ Βελτίωςθ των
Λκανοτιτων για τον 21ο αιϊνα (Λοφλιοσ 2008) *…+. Στο Νζο Σχολείο υπθρετοφνται οι
εκπαιδευτικοί ςτρατθγικοί ςτόχοι, κοινοί ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ:


θ προϊκθςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ,



βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ,



προαγωγι τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα κοινά,
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ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ, δθμιουργικότθτασ και επιχειρθματικοφ πνεφματοσ.»
Χτθν ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (ΕΕπ) που επικαλείται το ΩΥΔΒΠΚ

αναφζρεται: «Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι επικυμεί να ςυνεργαςτοφν καλφτερα τα κράτθ μζλθ
προκειμζνου να καταςτοφν τα ςχολικά ςυςτιματα πιο προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των
μακθτϊν και των εργοδοτϊν ςε μια Ευρϊπθ του μζλλοντοσ, που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ»
(Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2008α: 1). Είναι προφανζσ ότι θ περιγραφι και θ ανάλυςθ των
προβλθμάτων του ςχολείου δεν είναι κακόλου ουδζτερθ, ζχει ςυγκεκριμζνεσ ιδεολογικζσ
αφετθρίεσ (τισ ανάγκεσ των εργοδοτϊν) και ςυνιςτά παιδαγωγικι ιδεολογία, αφοφ τείνει να
αποκρφψει τον κοινωνικό χαρακτιρα του ςχολείου και των ςχολικϊν γνϊςεων.

2.2.3. Οι ςτόχοι του «Νζου Σχολείου»
Ψο «Ρζο Χχολείο», ςφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ, ζχει ωσ ςτόχο τθν προετοιμαςία των
νζων γενεϊν, ϊςτε να μποροφν (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 10):
 να πατοφν ςτζρεα πάνω ςε αξίεσ και αρχζσ που κάνουν κάκε νζο «πάνω απ’ όλα
ΑΡΚΦΩΥΣ»
 να ςυνεχίηουν να αποκτοφν γνϊςεισ ςε όλθ τθ διάρκεια του βίου
 να ςυμμετζχουν με επιτυχία ςτθν οικονομικι ηωι και να ζχουν ευκαιρίεσ κοινωνικισ
ανόδου
 να αςκοφν το ρόλο του υπεφκυνου πολίτθ
 να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κοινωνικι και πολιτιςτικι ηωι
Σι ςτόχοι του «Ρζου Χχολείου» υποςτθρίηονται με τα παρακάτω μζτρα (ό.π.: 12):
 Διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο Ρθπιαγωγείο και αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ από τθν
θλικία των 4 ετϊν
 Διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ
 Πείωςθ του ποςοςτοφ των μακθτϊν με υποεπίδοςθ ςτθν ανάγνωςθ, τα
Πακθματικά και τισ κετικζσ επιςτιμεσ
 Πείωςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ
 Υιςτοποίθςθ των ξζνων γλωςςϊν και τθσ χριςθσ των Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν
(Θ/Ω)
 Δραςτικι αφξθςθ του ποςοςτοφ των εκπαιδευτικϊν που χρθςιμοποιοφν τθν
τεχνολογία ςτθ διδαςκαλία
Ψα ερωτιματα που απορρζουν από τουσ παραπάνω ςτόχουσ είναι αρκετά:
 Υοιεσ είναι οι αρχζσ και οι αξίεσ που κάνουν το μακθτι «άνκρωπο»;
 Υοια γνϊςθ κα αποκτοφν και ποιοσ αποφαςίηει ότι αυτι θ γνϊςθ ζχει τθν ίδια αξία
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για όλουσ;
 Χκοπόσ του ςχολείου είναι θ επιτυχία των μακθτϊν ςτθν οικονομικι ηωι; Θ
κοινωνικι άνοδοσ εξαρτάται μόνο από τα εφόδια του ςχολείου;
 Θ ζννοια του πολίτθ είναι μια ουδζτερθ ζννοια, ςτακερι και διαχρονικι που γίνεται
αντιλθπτι με τον ίδιο τρόπο;
 Θ ενεργι ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι ηωι εξαρτάται μόνο από τουσ ίδιουσ τουσ
πολίτεσ;
 Ψελικά, οι ςτόχοι του «Ρζου Χχολείου» είναι ςυμβατοί με το ςκοπό τθσ
Υρωτοβάκμιασ (Α/κμιασ) και Δευτεροβάκμιασ (Β/κμιασ) Εκπαίδευςθσ; Χφμφωνα με
το νόμο 1566/1985, «Σκοπόσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
είναι να ςυμβάλει ςτθν ολόπλευρθ, αρμονικι και ιςόρροπθ ανάπτυξθ των
διανοθτικϊν και ψυχοςωματικϊν δυνάμεων των μακθτϊν, ϊςτε, ανεξάρτθτα από
φφλο και καταγωγι, να ζχουν τθ δυνατότθτα να εξελιχκοφν ςε ολοκλθρωμζνεσ
προςωπικότθτεσ και να ηιςουν δθμιουργικά» (άρκρο 1).

2.2.4. Το πορτρζτο του «νζου» μακθτι
Χτο «Ρζο Χχολείο» οι μακθτζσ κα αναπτφςςουν αυτόνομθ δράςθ, ςυλλογικόκοινωνικό πνεφμα και περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, με ενεργθτικι ςυμμετοχι ςτθ μάκθςθ
και εξατομίκευςθ τθσ διδαςκαλίασ (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 10-11). Χυγκεκριμζνα, ο μακθτισ:
 Γίνεται «μικρόσ διανοοφμενοσ» με τθν απόκτθςθ μεγαλφτερθσ γνϊςθσ και άνεςθσ
ςτθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ γραπτά και προφορικά
 Γίνεται «μικρόσ επιςτιμονασ» με γνωςτικι επάρκεια ςτισ μακθματικζσ ζννοιεσ, τθν
εφαρμογισ τουσ ςτθν κακθμερινι ηωι και τθν ανάπτυξθ μακθματικισ λογικισ και
αφαιρετικισ ςκζψθσ. Αντίςτοιχεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ αποκτά ςτισ φυςικζσ
επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία
 Γίνεται «μικρόσ ερευνθτισ» με τθν απόκτθςθ ταχφτθτασ ςτθν ανάλυςθ και ςκζψθ,
με επάρκεια ςτθ χριςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ
 Γίνεται «γλωςςομακισ» με τθν απόκτθςθ επάρκειασ τουλάχιςτον μιασ ξζνθσ
γλϊςςασ και δφο ςε δεφτερθ φάςθ, ϊςτε να εξοικειωκεί με άλλεσ κουλτοφρεσ και να
αποκτιςει επαγγελματικά εφόδια. Θ γλωςςομάκεια από προςόν για λίγουσ
μετατρζπεται ςε εργαλείο για όλουσ
 Ξατακτά το «Μακαίνω πϊσ να μακαίνω» με νζεσ διδακτικζσ μεκόδουσ και μζςα
 Γίνεται «Συνειδθτόσ Ζλλθνασ Ρολίτθσ-Ρολίτθσ του κόςμου», ενδυναμϊνοντασ τθν
ελλθνικι του ταυτότθτα και ςυνείδθςθ με βάςθ τισ αξίεσ τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ
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ςυλλογικότθτασ
Ψα παραπάνω χαρακτθριςτικά ςυγκροτοφν το «πορτρζτο» του μακθτι του «Ρζου
Χχολείου». Αξιοςθμείωτθ είναι θ αντίφαςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτθν «ενεργθτικι
ςυμμετοχι» και τθ χριςθ του πακθτικοφ ριματοσ «γίνεται» το οποίο επαναλαμβάνεται
πζντε φορζσ. Σι ΨΥΕ, οι ξζνεσ γλϊςςεσ, θ άνετθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και θ
απόκτθςθ γνϊςεων - δεξιοτιτων από το χϊρο των φυςικομακθματικϊν ςυγκροτοφν το
κφριο ςϊμα των γνϊςεων και δεξιοτιτων του «χαρτοφυλακίου» με τισ οποίεσ το «Ρζο
Χχολείο» κα εφοδιάηει τουσ μακθτζσ. Πε το «χαρτοφυλάκιο» αυτό ιεραρχείται θ ςχολικι
γνϊςθ και προςδιορίηεται (ρθτά και άρρθτα) θ κζςθ τθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
αλλά και ςτθ ςυνείδθςθ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν.

2.3. Το ςχζδιο υλοποίθςθσ του «Νζου Σχολείου»
Θ εκπαιδευτικι πολιτικι του ΩΥΔΒΠΚ ςτθρίηεται ςε δφο άξονεσ: α) Ψο
μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό και β) τισ άμεςεσ δράςεισ με παρεμβάςεισ ςτο υφιςτάμενο
ςχολείο, ϊςτε να μετατραπεί ςε «Ρζο Χχολείο». Σι άμεςεσ οριηόντιεσ δράςεισ
περιλαμβάνουν βραχυπρόκεςμα και μεςοπρόκεςμα μζτρα και ομαδοποιοφνται ςε τζςςερισ
κατθγορίεσ. Σι άξονεσ που περιλαμβάνει κάκε κατθγορία παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον
παρακάτω πίνακα:
ΑΜΕΣΕΣ ΟΛΗΟΝΤΛΕΣ ΔΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ
Α) ΓΛΑ ΤΟ ΨΘΦΛΑΚΟ Β) ΓΛΑ ΤΟΝ ΜΑΧΟΜΕΝΟ Γ) ΓΛΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ Δ)ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ,
ΣΧΟΛΕΛΟ (7 άξονεσ)
ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ (8 άξονεσ) ΤΘΣ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΜΑΚΘΣΘΣ (6 άξονεσ)
ΤΘΣΘ (2 άξονεσ)
Α1. Ευρυηωνικότθτα
παντοφ και εξοπλιςμόσ
ςε κάκε τάξθ
Α2. Υφλθ πλθροφόρθςθσ
για όλουσ
Α3. Ενδυνάμωςθ εκπαιδευτικοφ για αξιοποίθςθ
των ΨΥΕ
Α4. Πάκθμα χωρίσ
ςφνορα με ψθφιακό
εκπαιδευτικό υλικό
Α5. Ρζα ψθφιακά
περιβάλλοντα
Α6. Ενίςχυςθ ειδικισ
αγωγισ με ψθφιακό
υλικό
Α7. Πθχανιςμόσ
αξιολόγθςθσ –
προϊκθςθ τθσ αριςτείασ

Β1. Ξακιζρωςθ
πιςτοποιθτικοφ
παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ
Β2. Χχζδιο επιμόρφωςθσ των
εκπαιδευτικϊν
Β3.Ενιαίοσ τρόποσ
πρόςλθψθσ των
εκπαιδευτικϊν
Β4. Αλλαγι ςτον τρόπο
μετακζςεων
Β5. Εξορκολογιςμόσ ςτθ
διαχείριςθ του προςωπικοφ
Β6. Ενεργοποίθςθ του
κεςμοφ του «δόκιμου»
εκπαιδευτικοφ
Β7. Αξιοκρατικό ςφςτθμα
επιλογισ ςτελεχϊν
διοίκθςθσ
Β8. Κζςπιςθ αυτοαξιολόγθςθσ ςχολικισ μονάδασ

Γ1. Αλλαγι ςτα Αναλυτικά Υρογράμματα
Χπουδϊν (ΑΥΧ)
Γ2. Αναβάκμιςθ
διδακτικϊν μεκόδων
Γ3. Επιμόρφωςθ
εκπαιδευτικϊν ςτα νζα
ΑΥΧ
Γ4. Χφνδεςθ τεχνολογικοφ ςχολείου (ΨΕΕ) με
τθν τοπικι κοινωνία
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2.3.1. Α) Μζτρα για το «ψθφιακό ςχολείο»
Από τθ ςυνκικθ τθσ Οιςαβόνασ (2000) και μετά, θ «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ»
κεωρικθκε προχπόκεςθ προκειμζνου θ ευρωπαϊκι οικονομία να γίνει ανταγωνιςτικότερθ.
Θ χϊρα μασ τθν τελευταία δεκαετία ζχει αναλάβει δράςεισ για τθν ειςαγωγι των ΨΥΕ ςτθν
εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ
2010».
Ψο ςχζδιο για το «ψθφιακό ςχολείο» εντάχκθκε ςτο ςχεδιαςμό του «Ρζου
Χχολείου» και περιλαμβάνει μζτρα ςε επτά άξονεσ τα οποία κα ολοκλθρωκοφν μζχρι το
2013. Σριςμζνα από αυτά βρίςκονται ςε εξζλιξθ (θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν) ι
ολοκλθρϊκθκαν όπωσ τα φορθτά εργαςτιρια Θ/Ω ςτα 800 ςχολεία, οι 2.250 διαδραςτικοί
πίνακεσ (ΩΥΔΒΠΚ, χ.χ.: 2).
Χφμφωνα με τθ ρθτορικι του ΩΥΔΒΠΚ, οι ΡΨ αποτελοφν «το βαςικό εργαλείο ςτθν
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του Νζου Σχολείου», γιατί θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που
παρζχουν «εξαςφαλίηει ζνα καλφτερο εκπαιδευτικό αποτζλεςμα» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 13). Θ
αξιοποίθςι τουσ δεν αφορά μόνο τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Αφορά ςτθ διαφάνεια και
τθν κοινωνικι λογοδοςία, κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι διοίκθςθ και εποπτεία του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (ΩΥΔΒΠΚ, χ.χ.: 3).
Θ επίςθμθ παρουςίαςθ του «ψθφιακοφ ςχολείου» ζγινε τον Σκτϊβριο του 2010
από τον Υρωκυπουργό και τθν Ωπουργό Υαιδείασ ςε Επαγγελματικό Οφκειο τθσ Οιμνου, ςε
μια ςυμβολικι κίνθςθ για τισ προτεραιότθτεσ τθσ κυβζρνθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι πολιτικι.
Σ Υρωκυπουργόσ χαρακτιριςε τθ ςτιγμι «ιςτορικι» και αναφζρκθκε ςτθν ανάγκθ
επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν, κάτι που κα μποροφςαν να κάνουν και τα ίδια τα παιδιά:
«Κα μποροφςαν και τα ίδια τα παιδιά που ζχουν ωσ “δεφτερθ φφςθ” τουσ το κζμα του
διαδικτφου και τθσ θλεκτρονικισ εποχισ, να τουσ επιμορφϊςουν»12. Θ «φυςικοποίθςθ» τθσ
τεχνολογίασ δείχνει τθν ζνταςθ με τθν οποία επιχειρείται θ ειςαγωγι των ΨΥΕ ςτθν
εκπαίδευςθ. Γιατί όμωσ δίνεται τόςθ ζμφαςθ ςτισ ΡΨ;
Ψο ΩΥΔΒΠΚ κεωρεί τισ ΡΨ κακοριςτικό παράγοντα για τθν ανταγωνιςτικότθτα του
ςχολείου: «Θ δθμιουργία του ψθφιακοφ ςχολείου αποτελεί υψθλι προτεραιότθτα για να
ανακτιςει το ελλθνικό ςχολείο τθν ανταγωνιςτικότθτά του ςτον ευρωπαϊκό χϊρο»
(ΩΥΔΒΠΚ, χ.χ.: 1). Υροσ επίρρωςθ των παραπάνω παρακζτει ςτοιχεία τα οποία δείχνουν
ότι μόνο το 35% των Ελλινων εκπαιδευτικϊν χρθςιμοποιεί τισ ΨΥΕ ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό των εκπαιδευτικϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ)
είναι 74% (κατά μζςο όρο). Επίςθσ, μόνο το 10-15% των ςχολείων μασ ζχουν ενεργι ςελίδα
12

Εφθμερίδα «ΨΑΧΩΔΦΣΠΣΧ» 9-10-2010, «Ψθφιακό ςχολείο» ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ.
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ςτο διαδίκτυο, ενϊ το ποςοςτό των εκπαιδευτικϊν που ζχουν προςωπικι ιςτοςελίδα δεν
ξεπερνά το 3,7% (ό.π.: 1).
Θ ςφγκριςθ που επιχειρείται ςτο επίπεδο τθσ αξιοποίθςθσ των ΡΨ επιτελεί διπλό
ςκοπό: Υρϊτον, ενοχοποιεί τουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν τισ χρθςιμοποιοφν, αφοφ τουσ
χρεϊνει τθ χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα του ςχολείου. Δεφτερον, δεν αφινει περικϊρια
αμφιςβιτθςθσ για τθν αναγκαιότθτα τθσ ειςαγωγισ των ΨΥΕ ςτθν εκπαίδευςθ. Πε τθν
επίκλθςθ τθσ απόςταςθσ που μασ χωρίηει από τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ και το φόβο του
τεχνολογικοφ αναλφαβθτιςμοφ, αςκείται ςυμβολικι βία για τθν ειςαγωγι και
νομιμοποίθςθ των ΨΥΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Επιπλζον, καλλιεργοφνται υψθλζσ
προςδοκίεσ για τισ δυνατότθτεσ των ΡΨ, όπωσ για παράδειγμα θ άποψθ του ΩΥΔΒΠΚ ότι
«εξαςφαλίηουν καλφτερο εκπαιδευτικό αποτζλεςμα». Ψζτοιεσ αντιλιψεισ μπορεί να
οδθγιςουν ςε παρερμθνείεσ και αντίκετο αποτζλεςμα, γιατί δεν βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ
των πραγματικϊν δυνατοτιτων των ΡΨ και τθν αξιοποίθςι τουσ ςτθ διδακτικι πράξθ.
Σ Γ. Παυρογιϊργοσ υποςτθρίηει ότι οι βίαιεσ και μαηικζσ μορφζσ ειςαγωγισ των ΡΨ
ςτο ςχολείο δεν επιτρζπουν τθν προςεκτικι εξζταςθ των πολιτικοϊδεολογικϊν, κοινωνικϊν,
πολιτιςμικϊν, παιδαγωγικϊν παραμζτρων και τθ διερεφνθςθ ερωτθμάτων όπωσ: «Ροιο
πρόβλθμα επιλφει μια νζα τεχνολογία; *…+ Ροια νζα προβλιματα ανακφπτουν; *…+ Ροιεσ
κοινωνικζσ ομάδεσ και ποιοί κεςμοί πλιττονται; Ροιεσ αλλαγζσ επζρχονται ςτθ γλϊςςα; Και,
ποιοσ αποκτά νζα εξουςία» (Παυρογιϊργοσ, 2004: 34-37). Σι ςχετικζσ ςυηθτιςεισ ςτθ χϊρα
μασ για τισ ΡΨ είναι απλοϊκζσ, εξαντλοφνται ςε τεχνικά ηθτιματα και δεν επιτρζπουν τθν
εξζταςθ απρόβλεπτων επιπτϊςεων. Υαρ’ όλα αυτά, δθμιουργοφν υποςχζςεισ και
υπερβολικζσ προςδοκίεσ οι οποίεσ διευκολφνουν τθν επζκταςι τουσ. Τμωσ, όςο
περιςςότερο αυξάνονται οι χριςτεσ τόςο πλθκαίνουν οι ειδικοί που παράγουν νζα
προϊόντα και διευρφνουν περιςςότερο τθν αγορά, δθμιουργϊντασ πλαςτζσ ανάγκεσ.
Χυνοψίηοντασ, κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι με το «ψθφιακό ςχολείο»
προβάλλεται θ εκδοχι τθσ «πανάκειασ» για τισ ΨΥΕ ςτθν εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τθν
οποία οι ΡΨ ζχουν απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ ςτθν επίλυςθ ηθτθμάτων. Υρόκειται για τθ
«”διαφθμιςτικι” εκδοχι που προωκεί τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν εκπαιδευτικι αγορά» και
δθμιουργεί «μια αγορά νζων εκπαιδευτικϊν προϊόντων, που ζχουν μάλιςτα υψθλοφσ
ρυκμοφσ ταχφτθτασ παλαίωςθσ». Θ υιοκζτθςθ αυτισ τθσ εκδοχισ, εκτόσ των άλλων, ενζχει
τον κίνδυνο τθσ ανακατανομισ των δαπανϊν ςτθν εκπαίδευςθ (ό.π.: 30).

2.3.2. Β) Μζτρα για τον μαχόμενο εκπαιδευτικό
Θ δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνει οκτϊ μζτρα διοικθτικισ φφςθσ τα οποία
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αφοροφν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Υρόκειται για μια ςειρά νομοκετικϊν πρωτοβουλιϊν οι
οποίεσ, ςφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ, επαναπροςδιορίηουν «τθ ςχζςθ του εκπαιδευτικοφ με τθν
εκπαίδευςθ, αναδεικνφοντασ τον εκπαιδευτικό ωσ τον πρωταγωνιςτι τθσ αναβάκμιςθσ ςτθν
εκπαίδευςθ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 18).

2.3.2.1.

Ο νόμοσ 3848/2010

Ψα μζτρα για τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι τα πρϊτα που κεςμοκετικθκαν με το νόμο
3848 (ΦΕΞ 71/ 19-5-2010, τ. Αϋ) και αποτζλεςαν αντικείμενο δθμόςιασ διαβοφλευςθσ ςτθν
οποία ζλαβαν μζροσ 3.500 πολίτεσ. Για τθ κεςμοκζτθςι τουσ ελιφκθςαν υπόψθ οι
προτάςεισ του ΧΥΔΕ, οι μελζτεσ του ΥΛ, θ μελζτθ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων χωρϊν
τθσ ΕΕ, οι προτάςεισ από τισ εκπαιδευτικζσ ομοςπονδίεσ και «από όλα τα παιδαγωγικά και
κακθγθτικά τμιματα τθσ χϊρασ»13. Ψα ςπουδαιότερα μζτρα που ειςάγει ο νόμοσ είναι:
α) Ξακιερϊνει το πιςτοποιθτικό παιδαγωγικισ επάρκειασ (Β1) ωσ προχπόκεςθ για
το διοριςμό ςτθν Α/κμια και Β/κμια εκπαίδευςθ. Αφορά κυρίωσ τουσ αποφοίτουσ των
«κακθγθτικϊν ςχολϊν» οι οποίοι κα πρζπει να παρακολουκοφν ειδικό πρόγραμμα
τουλάχιςτον εξάμθνθσ διάρκειασ ςε ΑΕΛ. Εξαιροφνται οι απόφοιτοι των Υαιδαγωγικϊν
Ψμθμάτων, τθσ ΑΧΥΑΛΨΕ και οι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ και διδακτορικοφ τίτλου ςτισ
επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ. β) Ψροποποιεί το ςφςτθμα πρόλθψθσ των εκπαιδευτικϊν (Β3). γ)
Ξακιερϊνει τθ διετι παραμονι ςτθν οργανικι κζςθ ωσ προχπόκεςθ για μετάκεςθ, ενϊ
πριμοδοτεί τθν τρίτθ χρονιά, προκειμζνου να περιοριςτοφν οι ςυνεχείσ αλλαγζσ των
εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία (Β4). δ) Υεριορίηει τισ αποςπάςεισ και τισ μετακινιςεισ των
εκπαιδευτικϊν (Β5). ε) Ενεργοποιεί το κεςμό του «Δόκιμου Εκπαιδευτικοφ» και ειςάγει το
κεςμό του μζντορα. Σ νεοδιόριςτοσ κα βρίςκεται ςε διετι δοκιμαςτικι υπθρεςία, κα
υποςτθρίηεται από το μζντορα και θ μονιμοποίθςθ του κα γίνεται μετά από αξιολόγθςθ
(Β6). ςτ) Ξακιερϊνει νζο «αξιοκρατικό ςφςτθμα επιλογισ ςτελεχϊν διοίκθςθσ ςτθν
εκπαίδευςθ» (Β7) με το οποίο θ πιςτοποίθςθ των ΡΨ είναι αυξθμζνο προςόν. Επιπλζον,
προβλζπεται ότι για τθ διεκδίκθςθ κζςθ ςτελζχουσ κα είναι απαραίτθτο από το 2015 και
μετά το «Υιςτοποιθτικό διοικθτικισ-κακοδθγθτικισ επάρκειασ». η) Ξακιερϊνει τθν αυτοαξιολόγθςθ των ςχολικϊν μονάδων (Β7), θ οποία υλοποιείται ιδθ ςε πιλοτικό ςτάδιο
(2010-2012), και ςτθ ςυνζχεια τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν: «Τθν αξιολόγθςθ τθσ
δράςθσ των ςχολικϊν μονάδων κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ακολουκεί θ
αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν» (άρκρο 32, παρ.7).

13

Αιτιολογικι Ζκκεςθ ςτο ςχζδιο νόμου: “Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ –κακιζρωςθ κανόνων
αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ”.
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Αναηθτϊντασ τισ ιδεολογικζσ αφετθρίεσ του νομοκετιματοσ ςτθν αιτιολογικι του
ζκκεςθ διαπιςτϊνουμε ότι θ «αναγκαιότθτα για άμεςεσ παρεμβάςεισ» απορρζει: α) Από
τθν «κοινι παραδοχι ότι θ παροχι υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθσ αποτελεί κακοριςτικό
παράγοντα προςωπικισ επιτυχίασ κάκε νζου και κάκε πολίτθ, αλλά και το ςθμαντικότερο
μοχλό ανάπτυξθσ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ κάκε χϊρασ». β) Από τισ «αρνθτικζσ
διαπιςτϊςεισ όςον αφορά ςτθν ποιότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα του εκπαιδευτικοφ
μασ ςυςτιματοσ» (ςελ. 1).
Για

να

τεκμθριωκοφν

οι

«διαπιςτωμζνεσ

αδυναμίεσ»

και

θ

χαμθλι

αποτελεςματικότθτα του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ, γίνεται επίκλθςθ διεκνϊν
ερευνϊν και κυρίωσ του ΣΣΧΑ: «Διεκνείσ ζρευνεσ, με πιο χαρακτθριςτικι αυτι του ΟΟΣΑ,
που δθμοςιοποιικθκε τον περαςμζνο Σεπτζμβριο, κατζδειξαν ότι θ Ελλάδα ανικει ςτισ
χϊρεσ με τθν καλφτερθ αναλογία μακθτϊν ανά εκπαιδευτικό χωρίσ αυτό να ζχει ποιοτικό
αντίκριςμα ςτθν πράξθ. Θ κατανομι του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ είναι
ανορκολογικι…» (ςελ. 2).
Θ ζμφαςθ ςτθν παραπάνω αντίκεςθ (αναλογίασ-ποιότθτασ) περιζχει αιχμζσ για τον
εκπαιδευτικό και του μετακζτει (ζμμεςα) τθν ευκφνθ για τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ
εκπαίδευςθσ. Βζβαια, για τθ διαμόρφωςθ τθσ αναλογίασ αποςιωποφνται άλλεσ παράμετροι
όπωσ θ διαςπορά του πλθκυςμοφ, το ανάγλυφο τθσ χϊρασ και οι αποςπάςεισ
εκπαιδευτικϊν ςε υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, λόγω ζλλειψθσ διοικθτικϊν υπαλλιλων.
Αποςιωπάται, επίςθσ, το κοινωνικοπολιτικό πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ εργαςίασ του
εκπαιδευτικοφ, αφοφ καλλιεργείται μια μονοδιάςτατθ αντίλθψθ ότι όλα εξαρτϊνται από
τθν ικανότθτα και τθν εργατικότθτα του εκπαιδευτικοφ.
Χϋ αυτό το πλαίςιο, φαντάηουν αυτονόθτα τα μζτρα που κινοφνται ςτθν κατεφκυνςθ
του ελζγχου, όπωσ για παράδειγμα ο κεςμόσ του δόκιμου εκπαιδευτικοφ και θ αξιολόγθςθ,
προκειμζνου να «επιλζγονται οι άριςτοι των εκπαιδευτικϊν» (ςελ. 2). Επίςθσ, θ κακιζρωςθ
του πιςτοποιθτικοφ παιδαγωγικισ επάρκειασ αποτελεί ζναν ακόμθ κρίκο που προςτίκεται
ςτθν αλυςίδα τθσ επιλογισ των «αρίςτων», θ οποία χαλκεφεται από το 1997 με τθν
κακιζρωςθ του διαγωνιςμοφ του ΑΧΕΥ και ςυντελεί ςτθν περαιτζρω απαξίωςθ των
πανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν.
Σ «εξορκολογιςμόσ τθσ διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ» (ςελ. 3) ςε
ςυνδυαςμό με τθν οικονομικι κρίςθ, τθ ςυγχϊνευςθ των ςχολικϊν μονάδων και τθ μείωςθ
των διοριςμϊν των εκπαιδευτικϊν δείχνουν ότι ο νόμοσ ςτοχεφει, εκτόσ των άλλων, ςτθν
αφξθςθ του αρικμοφ των μακθτϊν ανά εκπαιδευτικό και τθ μείωςθ του κόςτουσ τθσ
εκπαίδευςθσ. Επιπλζον, κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι πίςω από ρθτορικι για τθν
«αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ» κρφβεται, χωρίσ ιδιαίτερθ επιμζλεια, θ
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επιδίωξθ για αςφυκτικότερο ζλεγχο των εκπαιδευτικϊν.

2.3.2.2.

Θ αυτοαξιολόγθςθ των ςχολικϊν μονάδων

Θ αυτοαξιολόγθςθ εφαρμόηεται από τθ ςχολικι χρονιά 2010-2011, ωσ διετζσ
πιλοτικό πρόγραμμα, ςε προαιρετικι βάςθ. Ψα ςχολεία επιλζχτθκαν φςτερα από πρόταςθ
των Χχολικϊν Χυμβοφλων και απόφαςθ των Χυλλόγων Διδαςκόντων (ΩΥΔΒΠΚ, 2010κ: 2).
Χυνάντθςε όμωσ τθν άρνθςθ των εκπαιδευτικϊν και των ομοςπονδιϊν τουσ, γιατί
κεωρικθκε ωσ «δοφρειοσ ίπποσ» τθσ αξιολόγθςθσ (ΔΣΕ, 2010θ: 31).
Θ ΔΣΕ ςυναίνεςε κατ’ αρχιν ςτο ΧΥΔΕ για τθν αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ ζργου,
εφόςον τα κριτιρια κα ιταν ςφμφωνα με τισ προτάςεισ τθσ που διατυπϊκθκαν το 1999
(ΔΣΕ, 2010η: 11). Ωςτόςο, τάχτθκε κατά του προγράμματοσ που υλοποιείται, γιατί κεϊρθςε
ότι αποςκοπεί ςτθ χειραγϊγθςθ του εκπαιδευτικοφ και όχι ςτθ βελτίωςθ του
εκπαιδευτικοφ ζργου (ΔΣΕ, 2011α: 16).
Χτο πρόγραμμα ςυμμετζχουν 293 ςχολεία τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ (Ρθπιαγωγεία
και Δθμοτικά), κυρίωσ μικρισ δυναμικότθτασ από τα οποία τα 43 είναι Λδιωτικά. Από τθ
Β/κμια ςυμμετζχουν 205 ςχολεία (ΕΕΕΞ, Γυμνάςια, Οφκεια, ΕΥΑΟ) εκ των οποίων τα 32
είναι Λδιωτικά (ΩΥΔΒΠΚ, 2011θ: 1713-1731). Από το ςχετικό υλικό που ςτάλκθκε ςτισ
ςχολικζσ μονάδεσ για τθν υλοποίθςι τθσ, προκφπτει ότι θ αυτοαξιολόγθςθ «κα βαςιςτεί ςε
αξιοποίθςθ

και

ςυνκετικι

αναπροςαρμογι

ιδθ

παραχκζντοσ

υλικοφ

από

ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα φορζων του ΥΡΔΒΜΚ» τθν περίοδο 1997-2004 (ΞΕΕΩΥΔΒΠΚ, 2010: 4).
Θ αυτοαξιολόγθςθ αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα του ΩΥΔΒΠΚ και ςυνδζεται
αναπόςπαςτα με το «Ρζο Χχολείο». Γενικόσ ςτόχοσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ είναι «Θ βελτίωςθ
τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ Σχολικισ Μονάδασ», αφοφ το ΩΥΔΒΠΚ
φαίνεται να λαμβάνει υπόψθ του τισ ςφγχρονεσ απόψεισ που κεωροφν ότι θ αλλαγι δεν
μπορεί να είναι αποτελεςματικι, αν δεν αλλάξει θ κουλτοφρα του ςχολείου:
«Το ζργο τθσ “Αξιολόγθςθσ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου τθσ Σχολικισ ΜονάδασΑυτοαξιολόγθςθσ” (ΑΕΕ) αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα των πολιτικϊν του ΥΡΔΒΜΚ προσ
τθν κατεφκυνςθ του “Νζου Σχολείου” και ςυνιςτά το πρϊτο ςτάδιο τθσ εφαρμογισ του
κεςμοφ τθσ ΑΕΕ ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ του ΥΡΔΒΜΚ *…+ Θ
αξιολόγθςθ

του

εκπαιδευτικοφ

ζργου

ζχει

ςυςτθμικό

χαρακτιρα

με

πολλά

αλλθλοεξαρτϊμενα ςτοιχεία […]. Κυρίωσ, όμωσ, ςυνδζεται ςε καταλυτικό βακμό με
ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτθν κουλτοφρα των ενδοςχολικϊν ςχζςεων και τθν αναμόρφωςθ των
εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςτο ςχολείο» (ό.π.: 4-5).
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Ψο ΩΥΔΒΠΚ επιχειρεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ (ευνοϊκι) ςυγκυρία να διευκετιςει το
ηιτθμα τθσ αξιολόγθςθσ που βρίςκεται ςε «εκκρεμότθτα» τριάντα χρόνια, από τθν
κατάργθςθ του κεςμοφ του επικεωρθτι. Από τότε, με επίκλθςθ τθσ αρχισ για ιςότθτα ςτθν
εκπαίδευςθ, ζγιναν αρκετζσ προςπάκειεσ για επαναφορά τθσ με διάφορεσ μορφζσ
(εξωτερικι, εςωτερικι αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ, αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ ζργου).
Χιμερα, επανζρχεται ωσ «κρίςιμο διακφβευμα και προτεραιότθτα» για τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και παρουςιάηεται ωσ «αναπόςπαςτο ςτοιχείο του ζργου» των
εκπαιδευτικϊν, για να δθμιουργθκεί τελικά ζνα «ποιοτικό και δθμοκρατικό ςχολείο» (ό.π.:
4, 8).
Σι προθγοφμενεσ προςπάκειεσ δεν καρποφόρθςαν, γιατί ςυνάντθςαν τθν ιςχυρι
αντίςταςθ των εκπαιδευτικϊν λόγω των νωπϊν εμπειριϊν του «επικεωρθτιςμοφ». Ψθ
διάςταςθ αυτι τθν ζλαβε ςοβαρά υπόψθ το ΩΥΔΒΠΚ και για το λόγο αυτό μία από τισ
απαντιςεισ που δίνει ςτο ερϊτθμα «γιατί ξεκινάμε από τθν ΕΑΕ;» είναι θ παρακάτω: «Οι
ςχετικζσ με τθν αξιολόγθςθ τραυματικζσ εμπειρίεσ του παρελκόντοσ ςτθν Ελλάδα, οι οποίεσ
τθν ταυτίηουν με προςπάκειεσ χειραγϊγθςθσ των εκπαιδευτικϊν από το κράτοσ, ζχουν
δαιμονοποιιςει κάκε ςυηιτθςθ γφρω από το κζμα αυτό» (ό.π.: 6). Δθλαδι, ςφμφωνα με τθν
αντίλθψθ του ΩΥΔΒΠΚ θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου κα βοθκιςει ςτο
ξεπζραςμα του φόβου τθσ αξιολόγθςθσ ο οποίοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτθ ςυλλογικι μνιμθ
των εκπαιδευτικϊν.
Υϊσ ορίηεται όμωσ το «εκπαιδευτικό ζργο»; Σ Υ. Υαπακωνςταντίνου κεωρεί ότι το
εκπαιδευτικό ζργο χαρακτθρίηεται από τρία ςτοιχεία: α) Ψθν αυκεντικότθτα θ οποία
προκφπτει από μια ςειρά αυκεντικϊν κοινωνικϊν φαινομζνων. β) Ψθ ςυνκετότθτα που είναι
το αποτζλεςμα αυκεντικϊν κοινωνικϊν καταςτάςεων ι διαλεκτικά αλλθλοςυμπλεκόμενων
παραγόντων που εμφανίηονται ςε ςχολικά πλαίςια και ςυγκροτοφν κοινωνικά γεγονότα με
ςυνζχεια. γ) Ψθ ςχετικότθτα θ οποία είναι διαδικαςία υποκειμενικι και επομζνωσ διαβλθτι
ωσ προσ τον τρόπο καταγραφισ, αντίλθψθσ και ερμθνείασ. Ξατά ςυνζπεια, «θ παρατιρθςθ,
κεϊρθςθ, καταγραφι και αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου δεν είναι παρά μια κατά
βάςθ υποκειμενικι και γι’ αυτό ςχετικι ςφλλθψθ, πρόςλθψθ, αποτίμθςθ και ερμθνεία ενόσ
κοινωνικοφ γεγονότοσ» (Υαπακωνςταντίνου, 2002: 35).
Χτο τετράτομο υλικό οδθγιϊν που εκπονικθκε για τουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ δεν
υπάρχει ςχετικόσ οριςμόσ. Σρίηεται μόνο το πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ θ οποία γίνεται ςε
τζςςερα κλιμακωτά επίπεδα ανάλυςθσ: Ψο 1ο επίπεδο περιλαμβάνει τα (6) κεματικά πεδία
αξιολόγθςθσ. Ψο 2ο επίπεδο περιλαμβάνει τουσ τομείσ (5 πεδία) αξιολόγθςθσ. Ψο 3ο επίπεδο
περιλαμβάνει τουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ (δείκτεσ ποιότθτασ) και το 4ο περιλαμβάνει τα
κριτιρια αξιολόγθςθσ των δεικτϊν. Θ αξιολόγθςθ είναι περιγραφικι και ποςοτικι (ςε
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κλίμακα 1-4) για κάκε δείκτθ.
Χυνοψίηοντασ, θ αξιολόγθςθ παρουςιάηεται ωσ «αναπόςπαςτο ςτοιχείο του ζργου
των εκπαιδευτικϊν». Υρόκειται για τθν εκδοχι που παρουςιάηει τθν αξιολόγθςθ ωσ
«φυςικι λειτουργία ςε κάκε κοινωνικό ςφνολο». Ωςτόςο, δεν πρόκειται για φυςικό αλλά
για ιςτορικό γεγονόσ, με αφετθρία και ςυγκεκριμζνθ ταυτότθτα ςε κάκε ιςτορικι ςυγκυρία.
Πε τισ αξιολογιςεισ «όχι μόνο ελζγχεται το εκπαιδευτικό ςφςτθμα αλλά ςυγκροτείται και
ςφυρθλατείται θ ενότθτά του ι καλφτερα το “ενιαίο” του ςυςτιματοσ» (ό.π.: 135).

2.3.3. Γ) Μζτρα για το ςχολείο τθσ δθμιουργικισ μάκθςθσ
Ψα ςυγκεκριμζνα μζτρα ςτοχεφουν ςτο περιεχόμενο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ,
ϊςτε να μετατρζψουν το ςθμερινό ςχολείο τθσ «αγγαρείασ» ςε ςχολείο «δθμιουργικισ
μάκθςθσ» το οποίο κα είναι ελκυςτικό για τουσ μακθτζσ. Αυτό κα επιτευχκεί κυρίωσ με τθν
αλλαγι των ΑΥΧ και τθν αναβάκμιςθ των διδακτικϊν μεκόδων.

2.3.3.1.

Αλλαγι των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων - Αναβάκμιςθ

διδακτικϊν μεκόδων
Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ είναι αναγκαία θ αλλαγι των ςθμερινϊν Υρογραμμάτων
Χπουδϊν (ΥΧ). Ψα ςθμερινά ΥΧ αν και περιγράφουν ςφγχρονεσ αρχζσ, δεν ζφεραν αλλαγζσ
ςτο ςχολείο. Υροςφζρουν ζτοιμεσ απαντιςεισ για απομνθμόνευςθ και δεν προκαλοφν το
μακθτι να ερευνιςει. Για να εκπλθρϊςει τουσ ςτόχουσ του το «Ρζο Χχολείο», απαιτείται θ
διαμόρφωςθ νζων ΥΧ, τα οποία κα εφαρμοςτοφν πειραματικά το 2011-2012 ςτο
Ρθπιαγωγείο, το Δθμοτικό και το Γυμνάςιο, κα αξιολογθκοφν και κα γενικευτοφν τθν
επόμενθ ςχολικι χρονιά. Υαράλλθλα, οργανϊνεται και το ΥΧ του Ουκείου. Για τθ ςφνταξθ
του νζου ΥΧ ηθτικθκε θ ςυνδρομι ακόμθ και κακθγθτϊν Υανεπιςτθμίου του εξωτερικοφ14.
Χτόχοσ του ΩΥΔΒΠΚ είναι να δθμιουργιςει ζνα ΥΧ που κα είναι:
1. Ανοιχτό και ευζλικτο για τον εκπαιδευτικό με δυνατότθτα παρζμβαςθσ και
αυτενζργειασ ςτο περιεχόμενο και τθ μζκοδο
2. Στοχοκεντρικό, ϊςτε να περιγράφει με ςαφινεια τισ βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ
από τισ οποίεσ απορρζει θ επιλογι τθσ φλθσ
3. Ενιαίο και ςυνεκτικό από το Ρθπιαγωγείο ωσ το Οφκειο, για να εξαςφαλίηεται θ
ςυνζχεια και θ ςφνδεςθ τθσ γνϊςθσ από τάξθ ςε τάξθ κι από βακμίδα ςε βακμίδα
14

Υρόκειται για τουσ κακθγθτζσ κ.κ. Πary Ξalantzis και William Cope, (από το Υανεπιςτιμιο Λλινόισ των ΘΥΑ),
Λrmeli Θalinen (εκπρόςωπο του φινλανδικοφ Ωπουργείου Υαιδείασ), Ξay Livingston, (από το Υανεπιςτιμιο τθσ
Γλαςκϊβθσ) και το Γ. Ψςιάκαλο (από το Α.Υ.Κ.). Διακζςιμο ςτο δικτυακό τόπο:
(http://www.alfavita.gr/ank_b/ank8_3_10_01140.php (20-7-2011).
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4. Συνοπτικό, ϊςτε να είναι προςιτό ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, κατανοθτό ςτουσ γονείσ,
να ζχει περιοριςμζνθ φλθ και θ εργαςία να ολοκλθρϊνεται ςτο ςχολείο
5. Διακεματικό, για να προωκεί εγκάρςια τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ ςε όλα τα μακιματα
6. Ραιδαγωγικά διαφοροποιοφμενο, για να λαμβάνει υπόψθ τουσ διαφορετικοφσ
ρυκμοφσ μάκθςθσ
7. Ενςωματϊνει ςτοιχεία τθσ ςφγχρονθσ ηωισ, ϊςτε να καλλιεργεί τθν αποδοχι μζςα
από τθ ςυλλογικότθτα
8. Ρροωκεί νζεσ μεκοδολογίεσ που καλλιεργοφν το βιωματικό και ςυνεργατικό τρόπο
μάκθςθσ
9. Χειραφετεί, αναπτφςςοντασ τθν ικανότθτα των μακθτϊν να παίρνουν τον ζλεγχο
τθσ ηωισ τουσ αυτόνομα και υπεφκυνα (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 22-24)
Πε τθν αλλαγι των ΥΧ το ΩΥΔΒΠΚ επιχειρεί μια «εςωτερικι» μεταρρφκμιςθ, αφοφ
οι αλλαγζσ των ΑΥΧ κεωροφνται ότι επθρεάηουν τθ «βακιά δομι» του ςχολείου.
Επιςθμαίνεται ότι τα ιςχφοντα ΑΥΧ βαςίηονται ςτθ διακεματικότθτα και είναι ςχετικά
πρόςφατα, αφοφ εφαρμόηονται από το 2005-2006. Θ διαπίςτωςθ του ΩΥΔΒΠΚ ότι τα
ιςχφοντα ΔΕΥΥΧ-ΑΥΧ δεν ζχουν επιφζρει αλλαγζσ ςτο ςχολείο δεν ςυνοδεφεται από τθν
παράκεςθ ερευνθτικϊν δεδομζνων.
Ψο ΧΥΔΕ ςτο πόριςμά του είχε προτείνει τθν αντικατάςταςθ των ΑΥΧ με νζα
ςτοχοκεντρικά (που περιγράφουν εκνικοφσ ςτόχουσ) και καλλιεργοφν «δεξιότθτεσ-κλειδιά».
Επίςθσ, θ αναμόρφωςθ των ΑΥΧ αποτελεί αίτθμα του κλάδου των εκπαιδευτικϊν από το
2009: «Διεκδικοφμε: Αναμόρφωςθ και εκςυγχρονιςμό των Αναλυτικϊν και Ωρολογίων
Ρρογραμμάτων. Βελτίωςθ και αλλαγι των υπαρχόντων βιβλίων» (ΔΣΕ, 2009α: 5).
Αναβάκμιςθ διδακτικϊν μεκόδων (Γ2):
Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΚ, θ υπερφόρτωςθ τθσ φλθσ και τα ςχολικά εγχειρίδια οδθγοφν
ςε μετωπικι διδαςκαλία, ςτθν αφιγθςθ και τθν απομνθμόνευςθ. Σ μακθτισ βαςικά
αξιολογείται πάνω ςτθ δυνατότθτα τθσ αποςτικιςθσ. Πε το νζο ΑΥΧ κα μπει «τζλοσ ςτθν
αποςτικιςθ». Αυτό κα επιτευχκεί με «μακθτοκεντρικζσ» διδακτικζσ προςεγγίςεισ που
αναγνωρίηουν τθ μοναδικότθτα του κάκε μακθτι, κακϊσ και τθσ κάκε ςχολικισ τάξθσ.
Ψα κφρια χαρακτθριςτικά «των νζων παιδαγωγικϊν τεχνικϊν που απαιτοφνται είναι
το πιο ευζλικτο μακθςιακό περιβάλλον, θ βιωματικι μάκθςθ, θ ενεργθτικότερθ ςυμμετοχι
των μακθτϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ και ςτο ςχεδιαςμό τθσ προςωπικισ τουσ μάκθςθσ, θ
αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν και θ μεγαλφτερθ εξατομίκευςθ τθσ διδαςκαλίασ». Σι
βαςικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ που κα χρθςιμοποιοφνται είναι (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 25):


«Θ διακεματικι προςζγγιςθ, ϊςτε να αλλθλοτροφοδοτείται θ γνϊςθ



Τα ςχζδια εργαςίασ – από το “αποςτθκίηω” να περάςουμε ςτο “ερευνϊ”
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Θ διδαςκαλία ςε ομάδεσ – με ςτόχο το ςυλλογικό πνεφμα



Θ διαφοροποιθμζνθ παιδαγωγικι – που αφορά τισ ανάγκεσ του μακθτι και
όχι γενικά τθσ τάξθσ



Θ αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία – που αποτελεί βαςικό
ςυντελεςτι τθσ νζασ πραγματικότθτασ που είναι το ψθφιακό ςχολείο»

Θ αποςτικιςθ και ο «δαςκαλοκεντριςμόσ» κεωροφνται δφο βαςικζσ αδυναμίεσ του
εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ. Υαρ’ όλεσ τισ προςπάκειεσ των τελευταίων τριϊν περίπου
δεκαετιϊν το ηιτθμα δεν ζχει αντιμετωπιςκεί. Ψα καινοτόμα προγράμματα, το ΔΕΥΥΧ και θ
Ευζλικτθ Ηϊνθ, που ζχουν κεςμοκετθκεί ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ, περιγράφουν
«μακθτοκεντρικζσ» μεκόδουσ, επιδιϊκουν τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι του μακθτι και τθ
βιωματικι μάκθςθ αλλά «δεν ζχουν ςτθν πράξθ επιφζρει αλλαγζσ ςτο ςχολείο», όπωσ
παραδζχεται το ίδιο το ΩΥΔΒΠΚ. Σι λόγοι που δεν ευοδϊνονται οι προςπάκειεσ είναι
πολλοί και ξεφεφγουν από το ςκοπό τθσ παροφςασ ανάλυςθσ. Ωςτόςο, μποροφν να γίνουν
δφο επιςθμάνςεισ:
α) Ψο ΩΥΔΒΠΚ αποδίδει τθν «αποςτικιςθ» μόνο ςτθν ποςότθτα τθσ φλθσ και τθ
μζκοδο διδαςκαλίασ, χωρίσ να κάνει καμία αναφορά ςτον «εξεταςτικοκεντρικό»
προςανατολιςμό του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Ψο ςχολείο, πρωτοβάκμιο και
δευτεροβάκμιο, μοιάηει να ζχει μόνο μία αποςτολι: να προετοιμάςει τουσ μακθτζσ για τισ
πανελλινιεσ εξετάςεισ τθσ Γϋ Ουκείου, που βαςίηονται κυρίωσ ςτθν ικανότθτα
απομνθμόνευςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίςουν μια κζςθ ςτο Υανεπιςτιμιο. Θ μείωςθ τθσ φλθσ
είναι αναγκαία αλλά όχι ικανι ςυνκικθ για τον περιοριςμό τθσ αποςτικιςθσ.
β) Θ αλλαγι των μεκόδων διδαςκαλίασ δεν πραγματϊνεται οφτε με απλζσ
διαπιςτϊςεισ οφτε «με άνωκεν αποφάςεισ». Είναι πολφπλοκθ και μακρόςυρτθ διαδικαςία
για τθν οποία απαιτοφνται (τουλάχιςτον) τρεισ προχποκζςεισ: i) Θ γνϊςθ των διδακτικϊν
μεκόδων από τον εκπαιδευτικό, άρα και θ διαρκισ επιμόρφωςι του. ii) Θ ικανότθτά του να
διακρίνει ςε ποια εκπαιδευτικι περίςταςθ ταιριάηει κάκε μία, γιατί μαγικζσ μζκοδοι δεν
υπάρχουν. iii) Θ ςυνεχισ υποςτιριξθ και ενκάρρυνςθ να πειραματίηεται κακθμερινά και με
ςυςτθματικό τρόπο, ϊςτε να ςυνειδθτοποιιςει ο ίδιοσ τθν αναγκαιότθτα τθσ αλλαγισ.
Θ ςυνειδθτοποίθςθ είναι αναγκαία, γιατί ζχει να κάνει με βακιά ριηωμζνεσ
αντιλιψεισ και δοκιμαςμζνεσ πρακτικζσ των εκπαιδευτικϊν, δθλαδι με αυτό που
αποκαλείται «νοοτροπία διδαςκαλίασ». Σ A. Hargreaves υποςτθρίηει ότι οι ςτρατθγικζσ
διδαςκαλίασ δεν προκφπτουν μόνο ωσ αποτζλεςμα των απαιτιςεων και των πιζςεων του
άμεςου περιβάλλοντοσ αλλά και των «νοοτροπιϊν διδαςκαλίασ». Δθλαδι των
πεποικιςεων, αξιϊν, ςυνθκειϊν και τρόπων δράςθσ να αντιμετωπίςουν παρόμοιεσ
απαιτιςεισ και πιζςεισ κατά τθ διάρκεια πολλϊν χρόνων. «Θ νοοτροπία μεταφζρει τισ
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ιςτορικά δθμιουργθμζνεσ και κοινά αποδεκτζσ λφςεισ τθσ κοινότθτασ ςτα νζα και άπειρα
μζλθ τθσ. Διαμορφϊνει ζνα πλαίςιο επαγγελματικισ μάκθςθσ» (Hargreaves, 2008: 331).

2.3.3.2.

Σφνδεςθ τεχνολογικοφ ςχολείου και τοπικισ κοινωνίασ

Θ Ψεχνολογικι και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ (ΨΕΕ) αποτελεί προτεραιότθτα τθσ
εκπαιδευτικισ πολιτικισ, όπωσ ιςχυρίηεται το ΩΥΔΒΠΚ, γιατί αφορά άμεςα το αναπτυξιακό
μοντζλο τθσ χϊρασ, τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ και τθ ςχζςθ του ςχολείου με τθν τοπικι
οικονομία. Ψο ΩΥΔΒΠΚ διαπιςτϊνει ότι θ ΨΕΕ δεν ζχει πετφχει τουσ παιδαγωγικοφσ, τουσ
κοινωνικοφσ και τουσ αναπτυξιακοφσ τθσ ςτόχουσ και αναφζρει τισ πακογζνειεσ που τθν
χαρακτθρίηουν εξαιτίασ τθσ αλλαγισ του νόμου του 2006. Χυγκεκριμζνα, θ ΨΕΕ
χαρακτθρίηεται από τθ φραγι εκπαιδευτικϊν διαδρομϊν, τθν κατάργθςθ τθσ πρακτικισ
άςκθςθσ, τθν κατάργθςθ πολλϊν δυναμικϊν ειδικοτιτων, τθ δθμιουργία χιλιάδων
υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν και τθν κατάργθςθ γενικϊν μακθμάτων με αποτζλεςμα τα
παιδιά να μθν εκπαιδεφονται αλλά να καταρτίηονται. Θ ΨΕΕ είναι απαξιωμζνθ ςτθ
ςυνείδθςθ των Ελλινων, το μακθτικό δυναμικό μειϊκθκε 35% ςε ςχζςθ με το 2001 και θ
αναλογία των μακθτϊν τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ προσ τθν ΨΕΕ από 57,7% και 42,3%
αντίςτοιχα, ςιμερα βρίςκεται ςτο 76% και 24%. Θ ΨΕΕ «περνάει “δφςκολουσ καιροφσ”»,
βρίςκεται ςε κρίςθ και «κρίςθ του ςχολείου ςθμαίνει ςχολικι αποτυχία και διαρροι […]
μαηικι ανεργία των νζων» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 27).
Χφμφωνα με τισ εξαγγελίεσ, θ ΨΕΕ με νζο νόμο κα αποτελεί διακριτι εκπαιδευτικι
βακμίδα, παράλλθλθ με τθ Γενικι Εκπαίδευςθ. Χτο χϊρο τθσ ΨΕΕ κα λειτουργεί το
Ψεχνολογικό Οφκειο ςτο οποίο κα ενςωματωκοφν τα ςθμερινά ΕΥΑ.Χ. και ΕΥΑ.Ο., ενϊ κα
ιδρυκοφν και Υειραματικά Ψεχνολογικά Οφκεια με τθ ςυνεργαςία των ΑΨΕΛ και των
Υανεπιςτθμίων. Δεν κα υπάρχουν φραγμοί και μονόδρομοι, οι μακθτζσ από τθν ΨΕΕ κα
ειςάγονται ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και κα μποροφν να μετακινοφνται οριηόντια ςε
διαφορετικοφσ τφπουσ Ουκείου. Ψο Ψεχνολογικό Οφκειο κα ςυνδζεται ςτενά με τθν
Υεριφζρεια και τθν τοπικι οικονομία, αφοφ οι ειδικότθτεσ κα είναι αποτζλεςμα διαλόγου
με τισ τοπικζσ αρχζσ και τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ με τουσ οποίουσ κα ςυνδιοργανϊνεται
θ πρακτικι άςκθςθ. Υαράλλθλα, κα κατοχυρωκοφν τα επαγγελματικά δικαιϊματα με βάςθ
το Εκνικό Υλαίςιο Υροςόντων.
Ψο ΩΥΔΒΠΚ χρθςιμοποιεί το ίδιο επιχείρθμα που χρθςιμοποιείται εδϊ και 100
χρόνια ςτισ επιχειροφμενεσ εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ. Αποδίδει τισ ευκφνεσ για τθν
προβλθματικι οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ ςτθν «κρίςθ» τθσ ΨΕΕ. Χρεϊνει τθν ανεργία
ςτθν εκπαίδευςθ και όχι ςτθν οικονομικι πολιτικι και τισ προτεραιότθτεσ του οικονομικοφ
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κόςμου. Χφμφωνα με το ςχεδιαςμό, το νζο Ψεχνολογικό Οφκειο κα κλθκεί να μορφϊςει και
να καταρτίςει κατά παραγγελία των κοινωνικϊν εταίρων, οι οποίοι όχι μόνο κα προτείνουν
τισ ειδικότθτεσ αλλά και κα ςυμμετζχουν ςτθν πρακτικι εκπαίδευςθ.
Σ Α. Ξαηαμίασ ςκιαγραφϊντασ, ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, τισ πικανζσ
επιπτϊςεισ που κα ζχει ςτθν ευρωπαϊκι εκπαίδευςθ ο ςτόχοσ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ
ευρωπαϊκισ εςωτερικισ αγοράσ και το όραμα τθσ Ενωμζνθσ Ρζασ Ευρϊπθσ περιγράφει ζνα
πλαίςιο μελλοντικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ που κα προςδιορίηεται από τρεισ βαςικοφσ
άξονεσ (Ξαηαμίασ, 1996: 42-44):
α) Ψθν «οικονομίςτικθ» αναπτυξιακι αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαίδευςθσ: Σ
νεοφιλελευκεριςμόσ και θ κεωρία του ανκρϊπινου κεφαλαίου κα οδθγοφν ςε
εκπαιδευτικζσ επιλογζσ όπωσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ
και θ ενεργόσ ςυμμετοχι των επιχειριςεων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με ςτόχο τθν
προςαρμογι τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ οικονομικζσ και αναπτυξιακζσ ανάγκεσ. Θ εκπαίδευςθ κα
αποκτιςει μια διαφορετικι ταυτότθτα γενικότερθ παρά εξειδικευμζνθ. Κα είναι πιο
αναγκαίεσ οι γενικζσ δεξιότθτεσ για τθν άςκθςθ διαφορετικϊν επαγγελμάτων παρά οι
εξειδικευμζνεσ επαγγελματικζσ γνϊςεισ. Ψζτοιεσ είδουσ δεξιότθτεσ είναι θ δθμιουργικι
ςκζψθ, θ αναλυτικοςυνκετικι ικανότθτα, θ εφαρμογι αφθρθμζνων γνϊςεων ςε
ςυγκεκριμζνα γεγονότα και θ μεταφορά μάκθςθσ.
β) Θ προαγωγι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ: Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ κα παραμείνει
βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, ωσ βαςικι φιλελεφκερθ δθμοκρατικι αρχι,
για τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. Αυτό ςθμαίνει ότι κα εξαςφαλίηονται οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ ατόμων από μθ προνομιοφχεσ κοινωνικζσ,
οικονομικζσ και πολιτιςτικζσ ομάδεσ.
γ) Θ παιδαγωγικι αποτελεςματικότθτα του ςχολείου και ο παιδαγωγικόσ
εκςυγχρονιςμόσ: Αυτόσ ο άξονασ αφορά τουσ εκπαιδευτικοφσ περιςςότερο, ίςωσ, από τουσ
δφο άλλουσ, γιατί αναφζρεται ςτο κακαρά παιδαγωγικό τομζα του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ. Θ παιδαγωγικι αποτελεςματικότθτα και ο εκςυγχρονιςμόσ ςθμαίνουν τθν
ανακεϊρθςθ, τθν ανανζωςθ και τθν αναπροςαρμογι των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν τθσ
εκπαίδευςθσ.
Αν λάβουμε υπόψθ τισ προκζςεισ του ΩΥΔΒΠΚ για τθν ΨΕΕ, μοιάηει ςχεδόν
προφθτικι θ άποψθ που διατφπωςε δφο δεκαετίεσ νωρίτερα ο Α. Ξαηαμίασ για τθ ςφνδεςθ
του ςχολείου με το χϊρο εργαςίασ: «Μςωσ ςτο μζλλον θ επαγγελματικι εξειδίκευςθ να
ανατεκεί περιςςότερο ςτισ επιχειριςεισ, αφοφ όλο και περιςςότερο κα αποδεικνφεται ότι
το ςχολείο, ακόμθ και με τθ μορφι του τεχνικοφ/επαγγελματικοφ ςχολείου, δεν μπορεί να
παρακολουκιςει από πολφ κοντά τισ εξελίξεισ ςτθν αγορά εργαςίασ» (ό.π.: 42).
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2.3.3.3.

Ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ με πιςτοποίθςθ

Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ, τα προβλιματα τθσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα
μασ εςτιάηονται κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ ςυνζχειασ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ανάμεςα ςτισ
βακμίδεσ, τθν απαξίωςθ του μακιματοσ ςτο Γυμνάςιο (λόγω τθσ μείωςθσ των ωρϊν) και
ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν.
Χτόχοσ του είναι θ αναβάκμιςθ τθσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ, ϊςτε οι μακθτζσ να
πιςτοποιοφνται για τθ γλωςςομάκειά τουσ ςτο τζλοσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Για το
λόγο αυτό εκπονείται ζνα ενιαίο πρόγραμμα ςπουδϊν το οποίο κα ακολουκεί τισ αρχζσ του
Ξοινοφ Ευρωπαϊκοφ Υλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ του Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ το
οποίο ορίηει μια εξάβακμθ κλίμακα γλωςςομάκειασ. Χυνεπϊσ, το αναλυτικό πρόγραμμα κα
κακοριςτεί με βάςθ τισ απαιτιςεισ του παραπάνω πλαιςίου, ϊςτε θ αποφοίτθςθ από το
Δθμοτικό να ςυνδζεται με πιςτοποίθςθ Α2 ι Β1 (βαςικι ι μζτρια γνϊςθ) και θ αποφοίτθςθ
από το Γυμνάςιο με Β2 (καλι γνϊςθ –Lower).
Σ ςχεδιαςμόσ προβλζπει από το 2010 τθν πιλοτικι εφαρμογι του νζου
προγράμματοσ ςπουδϊν ςε μικρό αρικμό ςχολείων αλλά και τθν αφξθςθ των ωρϊν
διδαςκαλίασ ςτα δεκακζςια και άνω ςχολεία (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 29).

2.3.3.4.

Οι Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ (ΗΕΡ) και θ Ζνταξθ

Σι Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Υροτεραιότθτασ (ΗΕΥ) αποτελοφν ζνα μζτρο του ΩΥΔΒΠΚ
για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ και των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων. Υρόκειται
για ζναν κεςμό που εντάςςεται ςτθ λογικι τθσ κετικισ διάκριςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ
κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Αφορά ςχολεία υποβακμιςμζνων περιοχϊν με μακθτζσ από
ευαίςκθτεσ

κοινωνικζσ

ομάδεσ

όπωσ:

αλλοδαποφσ,

παλιννοςτοφντεσ,

Φομά

και

μουςουλμανικι μειονότθτα (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 30).
Σ κεςμόσ εφαρμόηεται τα δφο τελευταία χρόνια και ςτθν Ξφπρο και αντλεί εμπειρίεσ
από χϊρεσ όπωσ θ Αγγλία και θ Γαλλία ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται από τθ δεκαετία του 1980.
Χτθ Γαλλία υιοκετικθκε από τουσ ςοςιαλιςτζσ για να αντιμετωπιςκεί θ ςχολικι αποτυχία
των παιδιϊν των κατϊτερων τάξεων ςτισ υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ. Ψο 1990 το πρόγραμμα
ΗΕΥ κάλυπτε το 10% των ςχολείων τθσ Γαλλίασ. Ψο χαρακτθριςτικό των ΗΕΥ ιταν οι
αυξθμζνεσ πιςτϊςεισ (για ςχολεία και εκπαιδευτικοφσ) και θ αυξθμζνθ αυτονομία των
ςχολείων (Ανδρζου, 1999: 178-179).
Σι ΗΕΥ ςτθ χϊρα μασ εφαρμόηονται πιλοτικά από το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 και
αφοροφν κάκε τφπο ςχολικισ μονάδασ από το Ρθπιαγωγείο ωσ το Οφκειο ςυγκεκριμζνων
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περιοχϊν15. Σ ςκοπόσ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ των ΗΕΥ είναι «να διαμορφϊςει
και να δοκιμάςει ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ ςχολικισ τάξθσ εναλλακτικζσ και ευζλικτεσ
εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ “καλϊν πρακτικϊν”, διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και
εκπαίδευςθσ οι οποίεσ κα διαςφαλίηουν τθν ιςότιμθ ζνταξθ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα των
μακθτϊν από περιοχζσ με χαμθλοφσ εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοοικονομικοφσ δείκτεσ».
Χτθ φιλοςοφία των ΗΕΥ, «θ μάκθςθ και θ ανάπτυξθ δεν επιτυγχάνεται με παρεμβάςεισ που
εςτιάηουν αποκλειςτικά ςτο παιδί, αλλά και με παρεμβάςεισ που εςτιάηουν ςτο άμεςο και
ςτο ευρφτερο ςχολικό πλαίςιο ςτιριξθσ του παιδιοφ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2011η: 1090).
Ψο Ωρολόγιο Υρόγραμμα των πρωτοβάκμιων ςχολείων που ζχουν ενταχκεί ςτισ ΗΕΥ
είναι 35 ϊρεσ τθν εβδομάδα όπωσ ςτα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ. Διαφζρει όμωσ από το
πρόγραμμα των ΕΑΕΥ, γιατί δεν προςδιορίηει τισ ϊρεσ ανά διδακτικό αντικείμενο. Ψισ
κακορίηει ο Χφλλογοσ Διδαςκόντων ζχοντασ ωσ βάςθ το ΩΥ του «κανονικοφ» ςχολείου. Σι
πλεονάηουςεσ διδακτικζσ ϊρεσ διατίκενται για τθν προετοιμαςία των μακθτϊν και
ςυμπλθρϊνονται με διδακτικά αντικείμενα κατά τθν κρίςθ του Χυλλόγου. Ψο ίδιο ιςχφει και
για το απογευματινό προαιρετικό πρόγραμμα (14:00-17:00), εάν ςτο ςχολείο λειτουργεί
ολοιμερο πρόγραμμα (ό.π.: 1092-1094). Αυτό ςθμαίνει ότι οι ςχολικζσ μονάδεσ που είναι
ενταγμζνεσ ςτισ ΗΕΥ ζχουν μεγαλφτερθ αυτονομία ςτθν υλοποίθςθ του ΩΥ, ϊςτε να το
προςαρμόηουν ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ ςτον οποίο
απευκφνονται.
Ψο ςχολικό ζτοσ 2011-2012 ορίςτθκαν ωσ ΗΕΥ όλεσ οι Υεριφερειακζσ Διευκφνςεισ
Εκπαίδευςθσ ςτισ οποίεσ μποροφν να λειτουργιςουν Φροντιςτθριακά Ψμιματα (ΦΨ) και
Ψάξεισ Ωποδοχισ (ΨΩ) ςτθν Α/κμια και Β/κμια εκπαίδευςθ16. Δθλαδι, το ΩΥΔΒΠΚ φαίνεται
να επαναπροςδιορίηει τθν ζννοια των ΗΕΥ αξιοποιϊντασ ευρωπαϊκοφσ πόρουσ για τθν
ενίςχυςθ των δομϊν τθσ Ειδικισ Αγωγισ και τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, αφοφ
καλφπτει μζςω αυτϊν τισ ανάγκεσ μόνιμων δομϊν όπωσ των ΦΨ, των ΨΩ και τθσ Ειδικισ
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ). Ψο μζτρο περιλαμβάνει τθν ενίςχυςθ των Ρθπιαγωγείων και
των Δθμοτικϊν ςχολείων με επιπλζον εκπαιδευτικοφσ (1-3, ανάλογα με τθν οργανικότθτα)
για τισ ανάγκεσ τθσ ςυνεκπαίδευςθσ17.
15

ΩΥΔΒΠΚ, Ω.Α. ΑΦ.821/3412P/157476/Z1/13-12-10 (ΦΕΞ 2142/31-12-10, τ. Βϋ), Φυκμίςεισ Ηωνϊν
Εκπαιδευτικισ Υροτεραιότθτασ (Η.Ε.Υ.) Ψάξεων Ωποδοχισ Η.Ε.Υ. και Ενιςχυτικϊν Φροντιςτθριακϊν Ψμθμάτων
Η.Ε.Υ. 2010− 11.
16
ΩΥΔΒΠΚ, Ω.Α. Φ.1/ΨΩ/809/101455/Γ1/7-9-2011 (ΦΕΞ 2197/30-9-2011, τ. Βϋ), Φυκμίςεισ Ηωνϊν
Εκπαιδευτικισ Υροτεραιότθτασ (Η.Ε.Υ.), Ψάξεων Ωποδοχισ Η.Ε.Υ. και Ενιςχυτικϊν Φροντιςτθριακϊν Ψμθμάτων
Η.Ε.Υ.
17
ΩΥΔΒΠΚ, Ω.Α. Φ.12/443/51800/Γ1/4-5-2011 (ΦΕΞ 1096/2-6-2011, τ. Βϋ), Κζματα ςτελζχωςθσ ςχολικϊν
μονάδων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που εντάςςονται ςτισ Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Υροτεραιότθτασ ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ των Υράξεων *…+ του ΕΧΥΑ.
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Χτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ θ πολιτικι τθσ ΕΕ περιλαμβάνει μζτρα για τθν
εξίςωςθ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν προσ όφελοσ των μειονεκτικϊν κοινωνικϊν ομάδων
(Ξαηαμίασ, 1996: 42). Ωςτόςο, θ χρθματοδότθςθ από το ΕΧΥΑ είναι ανθςυχθτικι για το
μζλλον των μόνιμων κεςμϊν διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ (ΦΨ, ΨΩ), λόγω τθσ
χρθματοδότθςθσ μζςω «προγραμμάτων» που ζχουν προςωρινό χαρακτιρα.
Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ:
Θ δζςμθ των μζτρων για το «Ρζο Χχολείο» περιλαμβάνει αλλαγζσ ςτθν Ειδικι
Εκπαίδευςθ, για να «παρουςιαςκεί ςυνολικά το νζο κεςμικό πλαίςιο ςτθ λογικι τθσ
Ζνταξθσ», ϊςτε «Κανζνα παιδί με αναπθρία ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ δε κα
ςτερείται του αγακοφ τθσ εκπαίδευςθσ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 31). Σι ρυκμίςεισ που
προβλζπονται αφοροφν ςτθν καταγραφι των μακθτϊν με αναπθρία, τθν εναρμόνιςθ τθσ
νομοκεςίασ ςφμφωνα με τθ Διεκνι Χφμβαςθ για τα Δικαιϊματα των ατόμων με Αναπθρία,
τθν θλεκτρονικι προςβαςιμότθτα, τθν πιςτοποίθςθ τθσ γραφισ Braille και τθσ νοθματικισ,
τθν χαρτογράφθςθ-αξιολόγθςθ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και τθν αξιολόγθςθ των πολιτικϊν που
εφαρμόςτθκαν.
Χε ςχζςθ με τα παραπάνω είναι αναγκαίεσ δφο επιςθμάνςεισ οι οποίεσ δείχνουν τθν
προχειρότθτα του ςχεδιαςμοφ: Ψθν τελευταία δεκαετία ζχουν γίνει δφο νομοκετιματα, ο
νόμοσ 2817/2000 και ο νόμοσ 3699/2008. Πε τον τελευταίο νόμο προωκείται θ πολιτικι τθσ
«ςυμπερίλθψθσ» (inclusion) θ οποία είναι ευρφτερθ ζννοια από αυτι τθσ «ζνταξθσ» ςτθν
οποία ςτοχεφει το ΩΥΔΒΠΚ, ςφμφωνα με τισ εξαγγελίεσ του. Επίςθσ, ςτα κείμενα του
ΩΥΔΒΠΚ χρθςιμοποιείται ο όροσ «Ειδικι Αγωγι» ο οποίοσ ςτον τελευταίο νόμο ζχει
αντικαταςτακεί από τον ευρφτερο όρο «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ» (ΕΑΕ).

2.3.4. Άμεςα μζτρα και χρθματοδότθςθ
2.3.4.1.

Το Ολοιμερο Σχολείο (με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό

πρόγραμμα)
Χφμφωνα με το ςχεδιαςμό του ΩΥΔΒΠΚ «Το Νζο Σχολείο είναι Ολοιμερο και
ςταδιακά όλα τα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ μετατρζπονται με επιλογι ςε
ολοιμερα με ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα». Σ χρόνοσ παραμονισ κα είναι
μεγαλφτεροσ, τα μακιματα ξζνθσ γλϊςςασ κα οδθγοφν ςε πιςτοποίθςθ και κα παρζχονται
δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ που τϊρα οι μακθτζσ πλθρϊνουν ςτθν αγορά. Χτισ μικρζσ
τάξεισ θ μελζτθ κα ολοκλθρϊνεται ςτο ςχολείο και «θ τςάντα κα μζνει ςτο ςχολείο». Χτο
ςχζδιο προβλζπεται θ εφαρμογι του μζτρου από το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 με άμεςεσ
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παρεμβάςεισ ςτα πολυδφναμα ςχολεία 10/κ-12/κ, ενϊ οι «λεπτομζρειεσ» τθσ υλοποίθςθσ
κα ανακοινϊνονταν ςε «ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 35).
Ψελικά, οι αλλαγζσ αυτζσ άρχιςαν να εφαρμόηονται από το ςχολικό ζτοσ 2010-2011
αλλά περιορίςτθκαν ςε 12κζςια μόνο Δθμοτικά ςχολεία (800) και χωρίσ να προθγθκεί
καμία ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ. Επίςθσ, από τισ προθγοφμενεσ αναφορζσ
φαίνεται ότι θ προεκλογικι δζςμευςθ του κυβερνϊντοσ κόμματοσ για γενίκευςθ του
Σλοιμερου ςε όλεσ τισ βακμίδεσ ξεχάςτθκε.
ΕΣΡΑ-Το εργαλείο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ (Δ1)
Ψο ΩΥΔΒΠΚ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν οικονομικι ςυγκυρία αναμόρφωςε πλιρωσ το
Υρόγραμμα Εκνικισ Χτρατθγικισ Αναφοράσ (ΕΧΥΑ) 2007-2013. Ψο «Ρζο Χχολείο»
χρθματοδοτείται με 575 εκατομμφρια ευρϊ από τρία Ψομεακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα
(Εκπαίδευςθ & Διά βίου μάκθςθ, Ψθφιακι Χφγκλιςθ) και με 815 εκατομμφρια ευρϊ από τα
Υεριφερειακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα (ζργα υποδομϊν Α/κμιασ & Β/κμιασ
εκπαίδευςθσ) (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 33-34).

2.3.5. Επιμόρφωςθ και «Νζο Σχολείο»
2.3.5.1.

Θ αναγκαιότθτα τθσ επιμόρφωςθσ

Από τθ δεκαετία του 1980, μια ςειρά εκκζςεων οι οποίεσ είχαν ωσ αντικείμενο τισ
εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ τόνιηαν ότι το εκπαιδευτικό ςφςτθμα κα βελτιωκεί
με τθ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ (αρχικισ και ενδοχπθρεςιακισ) των εκπαιδευτικϊν. Ζτςι,
άρχιςε να προβάλλεται θ ανάγκθ τθσ ενίςχυςθσ του επαγγελματιςμοφ των εκπαιδευτικϊν,
ϊςτε να γίνουν πιο αποδοτικοί ςτο ζργο τουσ.
Χτισ μζρεσ μασ, θ επιμόρφωςθ κεωρείται κεςμόσ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τθν
επαγγελματικι

ανάπτυξθ

των

εκπαιδευτικϊν

και

μοχλόσ

εκςυγχρονιςμοφ

των

εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων. Αποτελεί ζνα από τα βαςικά προτάγματα τθσ ευρωπαϊκισ
εκπαιδευτικισ πολιτικισ και εντάςςεται ςτουσ 16 δείκτεσ ποιότθτασ για τθ ςχολικι
εκπαίδευςθ (ΥΛ, 2010: 30). Ζτςι, κάκε προςπάκεια αλλαγϊν ςτθν εκπαίδευςθ ςυνοδεφεται
από μζτρα που αφοροφν ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν (Χατηθπαναγιϊτου, 2001:
11).
Χτισ επιχειροφμενεσ αλλαγζσ, θ επιμόρφωςθ κατζχει κεντρικι κζςθ και διαπερνά
όλουσ τουσ άξονεσ ςχεδιαςμοφ του «Ρζου Χχολείου». Ψο ΩΥΔΒΠΚ και το ΥΛ ςχεδίαςαν και
υλοποιοφν το «Πείηον πρόγραμμα» επιμόρφωςθσ με ςκοπό να επιμορφϊςουν όλουσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ μζχρι το 2013.
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2.3.5.2.

Το «Μείηον πρόγραμμα» επιμόρφωςθσ

Ψο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν το οποίο υλοποιείται ςτο πλαίςιο
του ςχεδιαςμοφ του «Ρζου Χχολείου» φζρει το βαρφγδουπο τίτλο «Μείηον πρόγραμμα». Σ
όροσ «μείηονοσ διάρκειασ επιμόρφωςθ» χρθςιμοποιείται από τουσ ιςτορικοφσ τθσ
εκπαίδευςθσ για τθ διάκριςθ τθσ διετοφσ μετεκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν από άλλεσ
μορφζσ επιμόρφωςθσ ςφντομθσ διάρκειασ. Ψο επίκετο «μείηον» ςτο υλοποιοφμενο
πρόγραμμα φαίνεται να προςδιορίηει τθν ζκταςι του, δθλαδι τον αρικμό των
εκπαιδευτικϊν οι οποίοι επιμορφϊνονται.
Ψο πρόγραμμα «ςυνδζεται άρρθκτα με τθ λογικι και τθ φιλοςοφία του Νζου
Σχολείου κακϊσ και με τον γενικότερο ςχεδιαςμό για τθ ςυνεχιηόμενθ Επιμόρφωςθ των
Εκπαιδευτικϊν» (ΥΛ, 2011α: 5). Χτόχοι του είναι: α) Θ ευαιςκθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν
και θ προετοιμαςία τουσ ςχετικά με τθ φιλοςοφία και τθν πρακτικι του «Ρζου Χχολείου».
β) Θ εξοικείωςθ με τθ δυναμικι τθσ ομάδασ, με ζμφαςθ ςτθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ και
των ςχζςεων ςτθ ςχολικι κοινότθτα. γ) Θ παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των ΨΥΕ. δ) Θ ςφνδεςθ
του ςχολείου με τισ διαδικαςίεσ τθσ διά βίου μάκθςθσ (ό.π.: 8).
Σ ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ βαςίςτθκε ςτθ διαβοφλευςθ, ςτθ διερεφνθςθ
επιμορφωτικϊν αναγκϊν, ςτθν πρόςκλθςθ υποβολισ καλϊν πρακτικϊν και ςτθ διεκνι
εμπειρία. Ωσ προσ τθ μεκοδολογία, δίνει ζμφαςθ ςτθ διδακτικι πράξθ, αξιοποιεί τισ
μεκοδολογίεσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ.
Ψο πρόγραμμα απευκφνεται ςτο ςφνολο των εκπαιδευτικϊν τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ
Εκπαίδευςθσ. Βαςικζσ του αρχζσ είναι θ προαιρετικότθτα, θ ενεργθτικι ςυμμετοχι, θ
άμεςθ εφαρμογι ςτθν τάξθ και θ ευελιξία (ό.π.: 7). Θ διάρκειά του είναι 200 ϊρεσ. Σι 54
ϊρεσ απαιτοφν τθν παρουςία του εκπαιδευτικοφ και γίνονται ςε τρία τριιμερα, ενϊ οι 156
ϊρεσ γίνονται με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα τριιμερα
μεςολαβεί χρονικό διάςτθμα 40-60 θμερϊν για τθν υλοποίθςθ των επιμορφωτικϊν
εμπειριϊν και τθ μελζτθ του επιμορφωτικοφ υλικοφ των 500 ςελίδων.
Ψα κίνθτρα που προβλζπονται για τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι θ μοριοδότθςθ και το
Υιςτοποιθτικό Υαιδαγωγικισ Ξατάρτιςθσ. Ψθν επιμόρφωςθ υλοποιοφν 2.500 επιμορφωτζσ
Βϋ οι οποίοι επιμορφϊνονται 60 ϊρεσ από επιμορφωτζσ Α1 και Α2. Ψο πρόγραμμα
προβλζπει πιλοτικι εφαρμογι το 2011 με ςυμμετοχι 8.000 εκπαιδευτικϊν και ςτθ
ςυνζχεια κφκλουσ επιμόρφωςθσ των 30.000 ατόμων ωσ το 2013 που κα ολοκλθρωκεί και
κα αξιολογθκεί. Σι οργανωτικζσ υποδομζσ περιλαμβάνουν 13 Υεριφερειακά Χυμβοφλια
Επιμόρφωςθσ και 350 Δθμοτικά Ξζντρα (ζνα ανά Διμο). Θ οργάνωςι του ςυντονίηεται από
τθν «Ξεντρικι επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ Υράξθσ», τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι και τθν
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Επιτροπι Διεκνϊν Εμπειρογνωμόνων (ό.π.: 16-19).
Θ

πιλοτικι

εφαρμογι

του

προγράμματοσ

ξεκίνθςε

ςτισ

16/6/2011

και

ολοκλθρϊκθκε ςτισ 26/11/2011 (για τθν Α/κμια) και ςτισ 3/12/2011 (για τθ Β/κμια).
Αφοροφςε εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΥΕ02, ΥΕ04, ΥΕ05, ΥΕ06, ΥΕ07, ΥΕ60 και ΥΕ70 οι
οποίοι υπθρετοφςαν ςτουσ νομοφσ Αττικισ, Κεςςαλονίκθσ, Ξοηάνθσ, Ευρυτανίασ και
Οζςβου.

2.3.5.3.

Το «Μείηον πρόγραμμα» φιλοτεχνεί το πορτρζτο του

εκπαιδευτικοφ
Ψο Πάρτιο του 2011 το ΥΛ παρουςίαςε το πλαίςιο αναφοράσ του επιμορφωτικοφ
προγράμματοσ. Χτθν παρουςίαςθ αναφζρεται ότι το «μείηον πρόγραμμα» ςχεδιάςτθκε
ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ ςχετικά με τθν επιμόρφωςθ. Δθλαδι, προθγικθκε
διαβοφλευςθ με κοινωνικοφσ και επιςτθμονικοφσ φορείσ, κατατζκθκαν καλζσ πρακτικζσ και
κυρίωσ διερευνικθκαν οι επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν. Θ διερεφνθςθ των
επιμορφωτικϊν αναγκϊν ζγινε το τρίμθνο Παΐου-Λουλίου 2010 ςε 32.000 εκπαιδευτικοφσ
και ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, προκειμζνου να αποτυπωκοφν οι κζςεισ τθσ εκπαιδευτικισ
κοινότθτασ για το επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Θ επιςτθμονικι ομάδα που διεξιγαγε τθν ζρευνα για λογαριαςμό του ΥΛ κεωρεί ότι
«Βαςικό δομικό ςτοιχείο του Μείηονοσ Ρρογράμματοσ Επιμόρφωςθσ αποτελεί θ διερεφνθςθ
των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν και ςτελεχϊν, πριν από
τθν ζναρξθ του προγράμματοσ» (ΥΛ, 2010: 10). Ωςτόςο, τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ δεν
φαίνεται να ζχουν λθφκεί υπόψθ ςε ςθμαντικό βακμό κατά το ςχεδιαςμό του
προγράμματοσ από το ΥΛ. Ενδεικτικά αναφζρουμε δφο παραδείγματα: ςφμφωνα με τθν
ζρευνα θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν προτιμά τθν επιμόρφωςθ με εκπαιδευτικι άδεια
(εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου) και κεωρεί τθν πιςτοποίθςθ και τθν οικονομικι ενίςχυςθ ωσ
τα βαςικότερα κίνθτρα για τθν επιμόρφωςθ (ό.π.: 31). Τμωσ, το «Πείηον πρόγραμμα»
υλοποιείται ςτον ελεφκερο χρόνο των εκπαιδευτικϊν και χωρίσ οικονομικι ενίςχυςθ.
Ψο γεγονόσ αυτό μασ οδθγεί ςε τρεισ διαπιςτϊςεισ: α) Ψα ερευνθτικά αποτελζςματα
αξιοποιοφνται μόνον εφόςον ςυμπίπτουν με τα ςχζδια του ΩΥΔΒΠΚ και κατά ςυνζπεια θ
ζρευνα χρθςιμοποιικθκε για να νομιμοποιθκοφν προειλθμμζνεσ αποφάςεισ. Επιπλζον, για
τθ διαμόρφωςθ ζγκυρων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων πρζπει θ διερεφνθςθ των
επιμορφωτικϊν αναγκϊν να εξετάηει και τουσ λόγουσ οι οποίοι ωκοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ
ςε ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ. β) Κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι θ επιμόρφωςθ εκτόσ του
εργαςιακοφ ωραρίου εντάςςεται ςτθ λογικι τθσ αξιοποίθςθσ του ελεφκερου χρόνου και τθσ
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εντατικοποίθςθσ τθσ εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν. Αποτελεί, ίςωσ, υιοκζτθςθ από τθ μεριά
του Ωπουργείου τθσ μομφισ θ οποία προςάπτεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ότι αυτοί
εργάηονται λίγο. γ) Σι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να επιμορφωκοφν κα χρειαςτεί να
ξοδζψουν ζςτω και μικρό μζροσ από το ειςόδθμά τουσ για τισ μετακινιςεισ. Ψθν ίδια ςτιγμι
το «Πείηον πρόγραμμα» βελτιϊνει τα οικονομικά μιασ μερίδασ τεχνοκρατϊν οι οποίοι
αςχολοφνται με το ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι υλικοφ, κακϊσ και μιασ ομάδασ
επιμορφωτϊν οι οποίοι αναλαμβάνουν τθν υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ.
Ψο

ΥΛ

χαρακτθρίηει

το

πρόγραμμα

«ευζλικτο»,

γιατί

«παρζχει

ςτουσ

εκπαιδευόμενουσ τθ μζγιςτθ δυνατι ευελιξία ςτον χϊρο, τον χρόνο και τον ρυκμό των
επιμορφωτικϊν δράςεων, ςυνδυάηοντασ τθν πρόςωπο με πρόςωπο ςυνάντθςθ με
μεκοδολογίεσ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, αξιοποιϊντασ ζντυπο και ψθφιακό
εκπαιδευτικό υλικό» (ΥΛ, 2011α: 7). Αυτι είναι θ μια πλευρά. Ωπάρχει όμωσ και δεφτερθ. Θ
«ευελιξία» δεν αφορά τόςο τουσ εκπαιδευτικοφσ όςο το ΩΥΔΒΠΚ το οποίο δεν «επενδφει»
ςε μόνιμουσ κεςμοφσ για διαρκι επιμόρφωςθ, αναλαμβάνοντασ το ςχετικό κόςτοσ.
Αντίκετα, προκρίνει τα «ευζλικτα προγράμματα» για τθν απορρόφθςθ κονδυλίων, όποτε
αυτά είναι διακζςιμα. Θ «ευελιξία» είναι λζξθ κλειδί ςτθ ςθμερινι εκπαιδευτικι πολιτικι
και ςυνδζεται άρρθκτα με τθ λογικι τθσ αγοράσ. Θ επιμόρφωςθ, πάγιο αίτθμα των
εκπαιδευτικϊν, οργανϊνεται ςιμερα με επιχειρθματικι αντίλθψθ και υποβακμίηεται ςε
αναλϊςιμο είδοσ, δθμιουργϊντασ ζνα ανκθρό «εμπόριο». «Μάλλον, τα κοινοτικά κονδφλια
εξακολουκοφν», γράφει ο Γ. Παυρογιϊργοσ, «όπωσ και ςτο παρελκόν, να αποτελοφν τθν
αφετθρία πολλϊν ςτρεβλϊςεων ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ» (Παυρογιϊργοσ, 2011: 6).
Για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ ζχει παραχκεί ζνα πεντάτομο εκπαιδευτικό υλικό
το οποίο δεν υπθρετεί απλϊσ τισ ανάγκεσ του «Ρζου Χχολείου» αλλά είναι απόλυτα
ευκυγραμμιςμζνο με τθ ρθτορικι του ΩΥΔΒΠΚ και τθν αναπαράγει. Είναι χαρακτθριςτικό
ότι ςτον ειςαγωγικό τόμο ενςωματϊνεται αυτοφςιο το ςχζδιο για το «Ρζο Χχολείο» γεγονόσ
που φανερϊνει ότι το «Πείηον πρόγραμμα» είναι ςτρατευμζνο ς’ αυτό το «όραμα» (ΥΛ,
2011β: 9-20).
Θ παρακολοφκθςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, βζβαια, είναι προαιρετικι.
Ωςτόςο, θ εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν δεν αφινεται ςτθν τφχθ.
Διαςφαλίηεται με κίνθτρα, όπωσ θ μοριοδότθςθ, τα οποία δεν ζχουν άμεςο αντίκριςμα
αλλά δίνουν τθν υπόςχεςθ για επαγγελματικι ανζλιξθ οδθγϊντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε
ζνα διαρκζσ κυνιγι χαρτιϊν-προςόντων. Θ επιμόρφωςθ πιςτοποιείται με το αποκαλοφμενο
«Υιςτοποιθτικό Υαιδαγωγικισ Ξατάρτιςθσ» (ΥΛ, 2011α: 11), για να διακοςμθκεί το προφίλ
του εκπαιδευτικοφ, τθν ίδια ςτιγμι που τα πανεπιςτθμιακά πτυχία δεν παρζχουν διδακτικι
επάρκεια. Σ παραπάνω τίτλοσ δεν φαίνεται να επιλζχτθκε τυχαία. Ενοχοποιεί τον
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εκπαιδευτικό ωσ μθ καταρτιςμζνο και του αςκεί ςυμβολικι βία, για να ςυμμετάςχει ςτο
πρόγραμμα.
Πε τον τρόπο αυτό μειϊνονται οι αντιςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν, ςθματοδοτείται θ
ςυναίνεςι τουσ και «νομιμοποιείται» το πρόγραμμα. Ψο ίδιο ςυνζβθ και με τθν
επιμόρφωςθ ςτισ ΨΥΕ: θ πιςτοποίθςθ Βϋ επιπζδου εξιςϊκθκε με ζνα πανεπιςτθμιακό
πτυχίο ςτθ μοριοδότθςθ για τθν επιλογι ςτελεχϊν. Θ εξίςωςθ αυτι ςτζλνει ενδεχομζνωσ
ζνα λανκαςμζνο μινυμα: τθσ απαξίωςθσ τθσ πανεπιςτθμιακισ γνϊςθσ και τθσ υπεροχισ
τθσ ευζλικτθσ γνϊςθσ θ οποία παρζχεται ςε ςεμινάρια κάποιων ωρϊν από
«πολλαπλαςιαςτζσ». Δθλαδι, από εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι ςε περίοδο μείωςθσ του
μιςκοφ τουσ παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ προκειμζνου να ενιςχφςουν το ειςόδθμά τουσ.
Ψα παραπάνω δεν ςυνθγοροφν –παρά τα λεγόμενα– ότι αυτι θ επιμόρφωςθ
ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ του εκπαιδευτικοφ και υπθρετεί το βαςικό ςκοπό τθσ
«επαγγελματικισ εξζλιξθσ» που είναι «να βοθκθκοφν οι εκπαιδευτικοί να διαμορφϊςουν
το λόγοσ τουσ και, με τον τρόπο αυτό, να ορίςουν και να επαναπροςδιορίςουν τουσ ςκοποφσ
και τισ προτεραιότθτεσ τθσ δουλειάσ τουσ, τόςο ατομικά όςο και ςυλλογικά» (Hargreaves &
Fullan, 2008: 20). Αντίκετα, αποτελεί ςυςτθματικι προςπάκεια από τθ μεριά του
Ωπουργείου να πείςει τουσ εκπαιδευτικοφσ να ενςτερνιςκοφν το «όραμα» του «Ρζου
Χχολείου» και να το υπθρετιςουν, χωρίσ κριτικό ςτοχαςμό. Χϋ αυτό το πλαίςιο τθσ
επιμόρφωςθσ διαπλάκεται ζνασ εκπαιδευτικόσ που ςτον ελεφκερο χρόνο του τρζχει ςε
προγράμματα που προςφζρουν «ςφγχρονθ γνϊςθ» και καλφπτουν τισ «διερευνθμζνεσ
ανάγκεσ» του. Κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι το «Πείηον πρόγραμμα» φιλοτεχνεί το
πορτρζτο ενόσ «ευζλικτου» εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ προςπακεί να δομιςει τθν
επαγγελματικι και τθν προςωπικι του ταυτότθτα με «ευζλικτα» πακζτα τα οποία
«εκςυγχρονίςτθκαν» με τθ μεκοδολογία τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ.
Σ Γ. Παυρογιϊργοσ υποςτθρίηει ότι οι ςχεδιαςτζσ του «μείηονοσ» προγράμματοσ
ςυντελοφν ςτθ βακιά «υποτίμθςθ και τον τελεςίδικο εκφυλιςμό του κεςμοφ τθσ
επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν, που βρίςκεται ςε μια μακράσ διάρκειασ περιπζτεια
ακθδίασ», αντιγράφοντασ «τόςο αςυλλόγιςτα και τόςο απερίςκεπτα, τθ δομι, διάρκρωςθ
και μεκοδολογία του ΕΚΕΡΛΣ. Ρρόκειται για μια κραυγαλζα ςτρζβλωςθ των αρχϊν τθσ
εκπαίδευςθσ ενθλίκων και τθσ μεκοδολογίασ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Ρρόκειται
για εξόφκαλμθ απαράδεκτθ εξομοίωςθ δαςκάλων/εκπαιδευτικϊν με τουσ εκπαιδευτζσ
κατάρτιςθσ. Ρρόκειται για μια εφκολθ υπόκεςθ νόμιμθσ απορρόφθςθσ κοινοτικϊν
κονδυλίων που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τον εκφυλιςμό τθσ επιμόρφωςθσ και τον διαςυρμό
και τθν υποτίμθςθ των εκπαιδευτικϊν» (Παυρογιϊργοσ, 2011: 2-3).
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Ψο «Πείηον πρόγραμμα» φαίνεται να αλλάηει οριςτικά τον προςανατολιςμό και τθν
ζννοια τθσ επιμόρφωςθσ. Χθματοδοτεί τθν οριςτικι ςτροφι τθσ επιμορφωτικισ πολιτικισ
ςε ευζλικτεσ μορφζσ επιμόρφωςθσ και τθν εγκατάλειψθ τθσ επιμόρφωςθσ μακράσ
διάρκειασ. Θ άποψθ αυτι ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι το 2011 και το 2012 δεν διεξιχκθ ο
διαγωνιςμόσ για διετι επιμόρφωςθ δαςκάλων και νθπιαγωγϊν ςτα Διδαςκαλεία των
Υαιδαγωγικϊν Ψμθμάτων. Ζτςι, ζνασ κεςμόσ επιμόρφωςθσ με ιςτορία ενόσ αιϊνα (ςχεδόν)
οδθγείται ςτθν κατάργθςθ.
Θ απόςπαςθ τθσ επιμόρφωςθσ από το «φυςικό» τθσ χϊρο, δθλαδι τα
πανεπιςτθμιακά τμιματα, αποτελεί αρνθτικι εξζλιξθ για δφο τουλάχιςτον λόγουσ: α)
Αποκόπτεται θ επιμορφωτικι διαδικαςία από τθν αρχικι κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν. β)
Ξανζνασ φορζασ δεν ζχει περιςςότερα εχζγγυα για μια επιςτθμονικι επιμόρφωςθ, αφοφ
δεν διακζτει τισ υποδομζσ, τθν εμπειρία και κυρίωσ το επιςτθμονικό προςωπικό που ζχουν
τα Υανεπιςτιμια. Επιπλζον, θ επιμόρφωςθ μακριά από το Υανεπιςτιμιο μπορεί να
χειραγωγθκεί ευκολότερα, προκειμζνου να εξυπθρετιςει άλλεσ ςκοπιμότθτεσ, όπωσ
ςθμειϊνει χαρακτθριςτικά ο Υ. Υαπακωνςταντίνου: «Θ επιμόρφωςθ αποτελεί ζναν τομζα
άςκθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ που με τθν κατάλλθλθ ςφλλθψθ του ρόλου τθσ
επιτυγχάνεται, τόςο θ υπαγωγι του κεςμοφ ςτισ ςκοπιμότθτεσ τθσ εκάςτοτε υπουργικισ
πολιτικισ, όςο και θ αναδιάταξθ των ςχζςεων εξουςίασ που διαμορφϊνονται ςτο χϊρο τθσ
εκπαίδευςθσ» (Υαπακωνςταντίνου, 2002: 54).

2.4. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και «Νζο Σχολείο»
2.4.1. Το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ)
Χτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ οι δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ ανζρχονται ςτα 3,3 δις. ευρϊ
δθμόςιασ δαπάνθσ (ΕΩΔ, 2011β: 1). Θ χρθματοδότθςθ προζρχεται: α) Από το Ευρωπαϊκό
Ξοινωνικό Ψαμείο (ΕΞΨ) το οποίο κα ςυγχρθματοδοτιςει το τομεακό Επιχειρθςιακό
Υρόγραμμα (ΕΥ) «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Πάκθςθ». β) Ψο Ευρωπαϊκό Ψαμείο
Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ), το οποίο κα ςυγχρθματοδοτιςει τα Υεριφερειακά
Επιχειρθςιακά Υρογράμματα (ΥΕΥ) για τθν ανάπτυξθ κτθρίων και εξοπλιςμοφ ςε όλεσ τισ
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ, τθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ & τθσ διά βίου μάκθςθσ. γ)
Από εκνικοφσ πόρουσ μζςα από το Εκνικό Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και τον
Ψακτικό Υροχπολογιςμό του κράτουσ. Για τθ χρθματοδότθςθ του «Ρζου Χχολείου» ζγινε
αναμόρφωςθ του ΕΧΥΑ, προκειμζνου να χρθματοδοτθκεί από τρία τομεακά ΕΥ ζνα εκ των
οποίων είναι το ΕΥ «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Πάκθςθ».
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2.4.1.1.

Το επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου

Μάκθςθ»
Ψο ΕΥ «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Πάκθςθ» εγκρίκθκε με τθν Ε(2007)546534/16-1107 απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Χτοχεφει ςτον εκςυγχρονιςμό του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ μασ, ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ ςε όλα τα
επίπεδα και βαςίηεται ςτο τετράπτυχο Ανάπτυξθ–Ανταγωνιςτικότθτα–Εκπαίδευςθ–
Απαςχόλθςθ.
Σ προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ για τθν περίοδο 2007-2013 ανζρχεται ςε
2.215 εκ. ευρϊ (2.058 εκ. ευρϊ ςυγχρθματοδοτοφμενθ δαπάνθ) με ςυγχρθματοδότθςθ από
το ΕΞΨ και από Εκνικοφσ Υόρουσ. Ψο ΕΥ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ» ζχει
μονοταμειακό χαρακτιρα, αφοφ οι δράςεισ του ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΞΨ και
επικεντρϊνεται ςε τζςςερισ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ:
1.

«Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ

ενςωμάτωςθσ»
2.

«Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ»
3.

«Ενίςχυςθ τθσ διά βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων»

4.

«Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και

τθσ καινοτομίασ» (ΕΩΔ, 2011γ: 1-6).
Πε τον πρϊτο ςτρατθγικό ςτόχο επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ και των αποκεντρωμζνων δομϊν του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, με ςκοπό τθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ του, ϊςτε να αναβακμιςτοφν οι υπθρεςίεσ του και να
ανταποκρικεί καλφτερα ςτισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ και οικονομίασ. Σι
ειδικότεροι ςτόχοι του είναι:


Αποτίμθςθ τθσ προόδου ςτθν εκπαίδευςθ, μζςω τθσ εφαρμογισ ςυςτθμάτων

διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ – αξιολόγθςθσ των ςυντελεςτϊν του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ


Επιτάχυνςθ του ρυκμοφ ζνταξθσ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και

επικοινωνιϊν ςτθν εκπαίδευςθ


Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ όλων ςτο εκπαιδευτικό

ςφςτθμα και καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ, με ζμφαςθ ςτα άτομα με αναπθρία
(ΑμεΑ) και τισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (ΕΞΣ).


Ενίςχυςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ του εκπαιδευτικοφ

προςωπικοφ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με ζμφαςθ ςτθν
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καινοτομία και τισ ΨΥΕ.
Είναι προφανζσ ότι οι αλλαγζσ που προωκοφνται ςτθν εκπαίδευςθ εναρμονίηονται
πλιρωσ με τουσ παραπάνω ςτόχουσ του ΕΥ, προκειμζνου να χρθματοδοτθκοφν, και
ςυνεπϊσ το «Ρζο Χχολείο» «υφαίνεται» ςτον καμβά του ΕΧΥΑ.
Ψο ΕΥ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ» απευκφνεται και ςτισ τρεισ κατθγορίεσ
Υεριφερειϊν (Χφγκλιςθσ, Χταδιακισ-Εξόδου, Χταδιακισ-Ειςόδου) που εμπίπτουν ςτουσ
ςτόχουσ τθσ «Σφγκλιςθσ» και τον ςτόχο τθσ «Ρεριφερειακισ ανταγωνιςτικότθτασ και
απαςχόλθςθσ» και καλφπτει γεωγραφικά όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια. Διαρκρϊνεται ςε 15
Άξονεσ Υροτεραιότθτασ για τθν κάλυψθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων. Σι τρεισ πρϊτοι άξονεσ
υπθρετοφν τον πρϊτο ςτρατθγικό ςτόχο και χρθματοδοτοφνται με τα μεγαλφτερα ποςά
όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα:

Ροςά για τουσ τρεισ πρϊτουσ άξονεσ (1οσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ)
(πθγι:www.edulll.gr (24-7-2011)

Υοςοςτό 40% (884.465.385 ευρϊ επί ςυνόλου 2.215.000.000)

2.4.1.1.

Θ χρθματοδότθςθ του «Νζου Σχολείου»

Χτο πλαίςιο του 1ου ςτρατθγικοφ ςτόχου περιλαμβάνονται 32 δράςεισ. Θ πρϊτθ από
αυτζσ ζχει τον τίτλο «Νζο ςχολείο (ςχολείο 21ου αιϊνα) -Αναμόρφωςθ νζων εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων και πιλοτικι εφαρμογι». Ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ προςκλιςεων «ζργων»
ζχει εκδοκεί από τθν Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ (ΕΩΔ) του ΩΥΔΒΠΚ για «ζργα που
αφοροφν ςτο «ψθφιακό ςχολείο», τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, τθν αναμόρφωςθ
των προγραμμάτων, τισ ΗΕΥ και τθν εφαρμογι ξενόγλωςςων προγραμμάτων.
Χτον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται κάποιεσ από τισ πράξεισ «ζργων» που ζχουν
εκδοκεί από τθν ΕΩΔ του ΩΥΔΒΠΚ για τθν υλοποίθςθ του «Ρζου Χχολείου», με απϊτερο
ορίηοντα επιλζξιμων δαπανϊν το 2015.
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ΡΟΣΚΛΘΣΕΛΣ ΕΓΩ Ν ΤΘΣ ΕΥΔ ΓΛΑ ΤΟ « ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ»
Αρικμόσ-«τίτλοσ»Ροςό
Στόχοι
(κωδικόσ)
64-«Νζο
ςχολείο
ου
(ςχολείο 21 αιϊνα) Αναμόρφωςθ
νζων
εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων
και
πιλοτικι εφαρμογι»(72.11.01-04
&
72.51.01)
65-Νζεσ Ρολιτικζσ Ξενόγλωςςθσ Εκπαίδευςθσ
ςτο
Σχολείο:
Θ
εκμάκθςθ τθσ Αγγλικισ ςε Ρρϊιμθ Ραιδικι
Θλικία»-«Ενίςχυςθ τθσ
διδ/λίασ
ξζνθσ
γλϊςςασ»
-(72.11.04)
68-«Επιμόρφωςθ
Εκπαιδευτικϊν»«Μείηον
πρόγραμμα
Επιμόρφωςθσ
ΕκπαιδευτικϊνΑϋφάςθ»-(72.51.01)
80-«Ρρόγραμμα
πιλοτικισ
ειςαγωγισ
Θ/Υ και ςυναφοφσ
εξοπλιςμοφ ςε δθμοτικά ςχολεία για μία
ψθφιακά
υποςτθριηόμενθ διδαςκαλία»(72.31.05)
105«Ολοιμερο Σχολείο» (73.42.01)

126«Στιριξθ των Σχολείων
με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό
Ρρόγραμμα»(72.11.01)

Χτισ

113
εκατομ.
ευρϊ

33
εκατομ.
ευρϊ

155
εκατομ.
ευρϊ

7
εκατομ.
ευρϊ

107
εκατομ.
ευρϊ

90
εκατομ.
ευρϊ

περιςςότερεσ

Α. Ρ./
θμερομ.

Θ αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν, ο
εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε όλεσ τισ
εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ, θ πιλοτικι εφαρμογι, θ
γενίκευςθ και θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν. Ωποπράξεισ:
«Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν»-«Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ
και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα δθμοτικά ςχολεία»-«Ριλοτικι
εφαρμογι»- «Γενίκευςθ εφαρμογισ»-«Θ Μετάβαςθ:
Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν νζων ειδικοτιτων και
δαςκάλων ςτα δθμοτικά ςχολεία».
Θ ςταδιακι ειςαγωγι τθσ διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ ςτισ
Αϋ και Βϋ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου, ςε επαρκι
αρικμό ςχολείων τα ςχολικά ζτθ 2010-11, 2011-2012 και
τθ γενίκευςθ ςε όλα τα δθμοτικά ςχολεία τθσ χϊρασ το
2012-2013. Θ ενίςχυςθ τθσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ για
τθν ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ εκμάκθςθσ γλωςςϊν, τθν
προϊκθςθ
τθσ
πολυγλωςςίασ
και
τθσ
πολυπολιτιςμικότθτασ,
αμβλφνοντασ
ςυγχρόνωσ
εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ ανιςότθτεσ.
Θ κεςμοκζτθςθ υποχρεωτικισ περιοδικισ επιμόρφωςθσ
των εκπαιδευτικϊν ςτο γνωςτικό τουσ αντικείμενο και
νζεσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ για βελτιςτοποίθςθ των
γνϊςεων τουσ, με ζμφαςθ ςτισ ΨΥΕ, τισ κετικζσ και
τεχνολογικζσ επιςτιμεσ με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των ΨΥΕ
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Θ προμικεια 10 φορθτϊν Θ/Ω ςε όλα τα ςχολεία με ΕΑΕΥ
για τθ δθμιουργία κετικϊν ςυνκθκϊν και δυνατοτιτων
για ίςεσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςτθν αξιοποίθςθ των
ςφγχρονων τεχνολογιϊν από όλουσ όςουσ μετζχουν ςτο
εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ςτα προγράμματα διά βίου
εκπαίδευςθσ, κυρίωσ με τθν απόκτθςθ του κατάλλθλου
εξοπλιςμοφ και του απαραίτθτου εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ.
Θ καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ μζςω τθσ
ενίςχυςθσ του ολοιμερου ςχολείου. Επίςθσ, μζςα από τισ
επιμζρουσ δράςεισ για τθν ενίςχυςθ του ολοιμερου
ςχολείου κα ικανοποιθκεί και το αίτθμα για ςυμφιλίωςθ
οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ, κυρίωσ για τισ
εργαηόμενεσ μθτζρεσ.
Θ αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν (ΥΧ) και ο
εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε όλεσ τισ
εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ
ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ προτεραιότθτεσ και ςτισ
οικονομικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ ςε μια κοινωνία τθσ
γνϊςθσ. Πε τα νζα ΥΧ που κα εφαρμοςκοφν ςταδιακά
ςχεδιάηεται θ ριηικι αναβάκμιςθ του Σλοιμερου
Χχολείου για τθ διαμόρφωςθ πλζον του Ρζου Χχολείου.
Ωςτόςο και πριν τθν πλιρθ εφαρμογι του Ρζου Χχολείου
θ περαιτζρω βελτίωςθ του Σλοιμερου Χχολείου αποτελεί
μια κοινωνικι ανάγκθ και ταυτόχρονα ζχει ςθμαντικό
παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό ρόλο. Θ περαιτζρω βελτίωςθ
αυτι κα γίνει με ςτιριξθ των Χχολείων με Ενιαίο
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα.

πράξεισ

επαναλαμβάνεται

ςτερεότυπα

θ

4416/
11-7-11

4415/
13-4-10

11708/
10-9-10

9300/
18-6-10

27546/
24-12-10

12544/
14-7-11

«κεματικι

προτεραιότθτα»: «Σχεδιαςμόσ, ειςαγωγι και εφαρμογι μεταρρυκμίςεων ςτα ςυςτιματα
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ προκειμζνου να αυξθκεί θ απαςχολθςιμότθτα, να βελτιωκεί θ
57
Κεφάλαιο 2ο: Από το Ολοιμερο Σχολείο ςτο «Νζο Σχολείο»

Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

ςυνάφεια τθσ υποχρεωτικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ /κατάρτιςθσ προσ τθν αγορά
εργαςίασ, και να προςαρμοςτοφν οι δεξιότθτεσ του εκπαιδευμζνου προςωπικοφ ςε μία
καινοτόμο αντίλθψθ και ςε μία οικονομία βαςιςμζνθ ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ»18. Σι λζξεισ
«απαςχολθςιμότθτα», «αγορά εργαςίασ» και «δεξιότθτεσ» αποτελοφν κεντρικζσ ζννοιεσ ςτα
κείμενα τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ τθσ ΕΕ. Θ χριςθ τουσ ςτισ πράξεισ φανερϊνει τθν
επιρροι θ οποία αςκείται από τθν ΕΕ ςτισ επιχειροφμενεσ αλλαγζσ.

2.4.2. Θ επιρροι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των διεκνϊν
οργανιςμϊν ςτθν εκπαιδευτικι πολιτικι
Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, με τθ ςυνκικθ του Πάαςτριχτ, αυξάνεται το
ειδικό βάροσ του διεκνοφσ περιβάλλοντοσ ςτθ χάραξθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ των
κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Πια ςειρά διεκνϊν οργανιςμϊν όπωσ ο ΣΣΧΑ, θ
UNESCO, το Χυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ παρεμβαίνουν ςτθν αςκοφμενθ εκπαιδευτικι πολιτικι
ποικιλοτρόπωσ: με εκκζςεισ, ειςθγιςεισ, προτάςεισ και χρθματοδότθςθ προγραμμάτων
(Ξυπριανόσ, 2004: 296).
Θ επιρροι των παραπάνω οργανιςμϊν ςτο «λόγο» για το «Ρζο Χχολείο» είναι κάτι
παραπάνω από ορατι και διατυπϊνεται ρθτά ςτθν ειςιγθςθ για το «Ρζο Χχολείο»: «Οι
μζτριεσ επιδόςεισ, αφενόσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ *…+ και αφετζρου των ελλινων μακθτϊν ςε διεκνείσ αξιολογιςεισ
όπωσ αυτι τθσ PISA *…+ δθμιουργοφν μια απογοθτευτικι εικόνα απόδοςθσ του ελλθνικοφ
ςχολείου […] Στο Νζο Σχολείο υπθρετοφνται οι εκπαιδευτικοί ςτρατθγικοί ςτόχοι, κοινοί ςε
όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ» και ενςωματϊνονται οι «προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ για τθ Βελτίωςθ των Λκανοτιτων για τον 21ο Αιϊνα (Λοφλιοσ 2008)» (ΩΥΔΒΠΚ,
2010α: 9-11). Ξατά ςυνζπεια, θ αναηιτθςθ και θ ερμθνεία των ιδεολογικϊν αφετθριϊν του
«Ρζου Χχολείου» πρζπει να γίνεται και προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, με τθ μελζτθ των
ςχετικϊν κειμζνων.

2.4.2.1.

Το Λευκό Βιβλίο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ

Ψο Οευκό Βιβλίο τθσ ΕΕπ, «Διδαςκαλία και μάκθςθ: προσ τθν κοινωνία τθσ μάκθςθσ»
αναπαράγει ςτισ γενικζσ του γραμμζσ το Οευκό Βιβλίο για τθν Σικονομία του 1993 και είναι
κεμελιϊδεσ για τθ χάραξθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ. Θ
18

ΕΩΔ, Ξωδικόσ πρόςκλθςθσ 126, με Α.Υ. 12544/14-7-2011, Υράξθ: “Χτιριξθ των Χχολείων με Ενιαίο
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα” (ςελ. 4).
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κεντρικι ιδζα του είναι ότι θ καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ και θ ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ κα
γίνει με τθ ςφγκλιςθ ςχολείου και επιχείρθςθσ και τθν απόκριςθ του πρϊτου ςτισ ανάγκεσ
τθσ δεφτερθσ (Ξυπριανόσ, 2004: 298). Χτο Οευκό Βιβλίο θ ΕΕπ κζτει πζντε κφριουσ ςτόχουσ
για τα κράτθ μζλθ (EC, 1995: I):
 Ρα ενκαρρυνκεί ο ευρωπαίοσ πολίτθσ ςτθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ
 Ψο ςχολείο να πλθςιάςει και να ςυνεργαςτεί με τον κόςμο των επιχειριςεων
 Ρα καταπολεμθκεί ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ
 Σ πολίτθσ τθσ Ευρϊπθσ να χρθςιμοποιεί τρεισ γλϊςςεσ τθσ ΕΕ
 Θ επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ να κεωρείται ιςοδφναμθ με τισ άλλεσ οικονομικζσ
επενδφςεισ
Χτο Οευκό Βιβλίο θ ΕΕπ ξεκινά από τθ διαπίςτωςθ ότι θ αυξανόμενθ ανεργία και θ
εξάπλωςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, ειδικά ανάμεςα ςτουσ νζουσ, ζχει γίνει ςθμαντικό
πρόβλθμα ςτισ κοινωνίεσ μασ. «Θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ ζχουν τϊρα αναδειχκεί ωσ το
ζςχατο μζςο για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ απαςχόλθςθσ», χωρίσ ωςτόςο να
μποροφν από μόνεσ τουσ να αντιμετωπίςουν «το πρόβλθμα τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
βιομθχανίασ και των υπθρεςιϊν» (ό.π.: 1). Δεν αποφεφγει όμωσ τθν αντίφαςθ που
προκφπτει ανάμεςα ςτθν πρόκεςθ να καταςτεί θ εκπαίδευςθ μζςο για τθν αντιμετϊπιςθ
τθσ ανεργίασ και τθν επιδίωξθ να βελτιωκεί θ ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων. Θ
ανταγωνιςτικότθτα επιτυγχάνεται κυρίωσ με τθ μείωςθ του εργατικοφ κόςτουσ και τθ χριςθ
νζων τεχνολογικϊν μζςων. Τμωσ, «ςυνικωσ θ ανταγωνιςτικότθτα προχποκζτει απολφςεισ
και τελικά ανεργία» (Υαπαδάκθσ, 2003: 206).
Πετά τθ διαπίςτωςθ του προβλιματοσ, θ ΕΕπ επιχειρεί να ερμθνεφςει το φαινόμενο
τθσ ανεργίασ και να προβάλλει τθν αναγκαιότθτα του εκςυγχρονιςμοφ των εκπαιδευτικϊν
ςυςτθμάτων με βάςθ τουσ ςτόχουσ που προτείνει ςτα κράτθ μζλθ. Χφμφωνα με το κείμενο,
θ παγκοςμιοποίθςθ, θ τεχνολογικι ανάπτυξθ και θ ζλευςθ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ
ζχουν αυξιςει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ και γνϊςεισ αλλά ταυτόχρονα
άλλαξαν τθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ. Από τθ βαςικι κοινότθτα, περάςαμε ςτθν παγκόςμια
κοινωνία, τθν «κοινωνία τθσ γνϊςθσ», όπου κακοριςτικό ρόλο διαδραματίηει θ γνϊςθ. Ψο
γεγονόσ αυτό προκαλεί μεγάλθ αβεβαιότθτα ςε όλουσ, αφενόσ γιατί απαιτοφνται νζεσ
δεξιότθτεσ κι αφετζρου γιατί οι γνϊςεισ απαξιϊνονται με ταχφτατο ρυκμό.
Χυνεπϊσ, ο πρϊτοσ ςτόχοσ προβάλλει ωσ αυτονόθτοσ και θ «διά βίου μάκθςθ»
αδιριτθ αναγκαιότθτα. Σι άνκρωποι κα είναι αναγκαςμζνοι να αποκτοφν ςυνεχϊσ νζεσ
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, αυτζσ που κα είναι απαραίτθτεσ κάκε φορά ςτθν αγορά εργαςίασ,
προκειμζνου να βρίςκουν απαςχόλθςθ. Κα είναι «διά βίου» μακθτζσ, κα αλλάηουν αρκετζσ
φορζσ δουλειά και κα βρίςκονται αντιμζτωποι ςυνεχϊσ με το πρόβλθμα τθσ ανεργίασ. Είναι
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ανάγκθ, λοιπόν, να «ανοίξει θ όρεξθ τθσ κοινωνίασ για εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςε όλθ τθ
διάρκεια του βίου» (ό.π.: 3). Σ ςτόχοσ αν και αυτονόθτοσ δεν είναι κακόλου ακϊοσ για τουσ
εξισ λόγουσ:
Υρϊτον, θ ενκάρρυνςθ του πολίτθ ςτθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ, μετατοπίηει τθν
ευκφνθ για τθν απόκτθςι τθσ κυρίωσ ςτο άτομο. Ψο κράτοσ κα εξαςφαλίηει τα βαςικά (τθν
πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ) αλλά από εκεί και πζρα το άτομο πρζπει
«να αςκιςει τθν ευκφνθ για τθν οικοδόμθςθ των ικανοτιτων του» (ό.π.: 16). Δθλαδι, το
κοινωνικό (ανιςότθτεσ, πολιτιςμικό κεφάλαιο) υποβακμίηεται και ανάγεται ςε ατομικό.
Επιπλζον, θ ςταδιακι υποκατάςταςθ του όρου εκπαίδευςθ από τον όρο μάκθςθ «ενζχει το
κίνδυνο μιασ ατομικιςτικισ κεϊρθςθσ για τθ μάκθςθ και τθν άμβλυνςθ των υποχρεϊςεων
του κράτουσ για εκπαίδευςθ ςτουσ πολίτεσ» (Ξαραλισ, 2008: 139-140).
Δεφτερον, θ ζντονθ ςφνδεςθ του περιεχομζνου τθσ «διά βίου μάκθςθσ» με τισ
ανάγκεσ τθσ αγοράσ περιορίηει τθν εμβζλεια τθσ διά βίου μάκθςθσ, όπωσ υποςτθρίηει ο Κ.
Ξαραλισ. Αφενόσ γιατί οι δραςτθριότθτζσ τθσ δεν αφοροφν όλουσ τουσ πολίτεσ αλλά τουσ
«εργαςιακά ενεργοφσ» και αφετζρου γιατί «Δεν εκτείνονται ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ
προςωπικότθτασ του πολίτθ, αλλά περιορίηονται ςε εκείνεσ που ζχουν μια αυςτθρά
εργαλειακι ςχζςθ με τισ ανάγκεσ τθσ επαγγελματικισ του ηωισ» (ό.π: 139-140).
Ψρίτον, ςτο κείμενο αναφζρεται ότι το κυρίαρχο χαρακτθριςτικό τθσ κοινωνίασ μασ
κα είναι θ «ςχζςθ μάκθςθσ». Θ «ςχζςθ μάκθςθσ», θ οποία νοείται ωσ αποτζλεςμα τθσ
ικανότθτασ του ατόμου να μακαίνει αλλά και να επιλζγει τι κα μακαίνει (Υαπαδάκθσ, 2003:
2007), κα είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ: «Θ κζςθ κακενόσ ςε ςχζςθ με τουσ ςυμπολίτεσ του,
ςτο πλαίςιο των γνϊςεων και των δεξιοτιτων κα είναι αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ» (EC, 1995:
1-2). Σ Ρ. Υαπαδάκθσ υποςτθρίηει ότι αυτι θ ςχζςθ «δεν αμφιςβθτεί τθν ανάγκθ φπαρξθσ
μιασ κοινωνικισ ιεραρχίασ, αλλά ειςάγει ζνα καινοφριο κριτιριο μζςα ςε αυτιν: το
“γνωςτικό κεφάλαιο” το οποίο ανάγεται ςε ςθμαίνον δείκτθ παραγωγικότθτασ», και
παραπζμπει ςτθ κεωρία του ανκρϊπινου κεφαλαίου. «Στθν πραγματικότθτα θ ίδια θ
πρόςλθψθ τθσ μόρφωςθσ ωσ παραγωγικισ επζνδυςθσ και θ κεϊρθςθ τθσ γνϊςθσ ωσ
ςτοιχείου κοινωνικισ αξιολόγθςθσ των μελϊν μιασ κοινωνίασ είναι προϊόντα αυτισ τθσ
κεωρίασ» (Υαπαδάκθσ, 2003: 208).
Υοια γνϊςθ, όμωσ, κεωρείται απαραίτθτθ ςτο ςθμερινό κόςμο; Θ απάντθςθ τθσ ΕΕπ
είναι ξεκάκαρθ: «Ζνα ςϊμα από βαςικζσ και τεχνικζσ γνϊςεισ, ςε ςυνδυαςμό με κοινωνικζσ
δεξιότθτεσ» οι οποίεσ αποκτϊνται από τθν τυπικι εκπαίδευςθ αλλά και άλλεσ μορφζσ
εκπαίδευςθσ. Σι «βαςικζσ γνϊςεισ είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο κα οικοδομθκεί θ
απαςχολθςιμότθτα» και παρζχονται ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ. Ψα τρία R «reading, writing
and arithmetic» (ανάγνωςθ, γραφι, αρικμθτικι) κεωροφνται κακοριςτικά για τθν αποφυγι
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τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ (EC, 1995: 13).
Επειδι τα εφόδια που δίνει θ εκπαίδευςθ δεν είναι αρκετά, θ ΕΕπ κζτει ωσ δεφτερο
ςτόχο τθν προςζγγιςθ και τθ ςυνεργαςία του ςχολείου με τον επιχειρθματικό κόςμο προσ
όφελοσ και των δφο: «Σχολεία και επιχειριςεισ αμοιβαία ςυμπλθρϊνουν θ μία τθν άλλθ ωσ
χϊροι μάκθςθσ» (ό.π.: 38) και μάλιςτα «ωσ πλιρεισ εταίροι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ»
(ό.π.: 21). Θ ςυνεργαςία απαιτεί τρεισ προχποκζςεισ: α) Θ εκπαίδευςθ πρζπει να ανοίξει
ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ προκειμζνου να τον κατανοιςει, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι
ςτοχεφει αποκλειςτικά ςτθν απαςχόλθςθ. β) Σι επιχειριςεισ πρζπει να ςυμμετζχουν ςτθν
κατάρτιςθ όχι μόνο των εργαηομζνων αλλά και των νζων. Υρζπει να επανεκπαιδεφουν το
προςωπικό τουσ και να μθν το ρίχνουν ςτθν ανεργία. γ) Υρζπει να αναπτυχκεί ςυνεργαςία
μεταξφ των ςχολείων και των επιχειριςεων ςε ηθτιματα μακθτείασ, ιδιαίτερα ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.
Θ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν αγορά εργαςίασ δεν είναι κατ’ ανάγκθ αρνθτικι.
Διαφζρει, όμωσ, από τθν επιλογι να ςυμμορφϊνεται το ςχολείο ςτισ επιταγζσ του
επιχειρθματικοφ κόςμου και τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ αγοράσ. Θ εμπλοκι των
επιχειριςεων ςτθν εκπαίδευςθ δεν είναι βζβαιο ότι κα οδθγιςει ςε αμοιβαίο όφελοσ, γιατί
ο επιχειρθματικόσ κόςμοσ ςτοχεφει ςτο κζρδοσ και κα επιδιϊκει να ζχει τον πρϊτο λόγο.
Αυτόσ κα κακορίηει ποια γνϊςθ είναι χριςιμθ, ποιεσ δεξιότθτεσ κα αναπτφςςονται ςτα
ςχολεία και κα προςανατολίηει ανάλογα τα προγράμματα ςπουδϊν, παρά τον ιςχυριςμό
τθσ ΕΕπ ότι ο «ουςιαςτικόσ ςτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ ιταν πάντα θ προςωπικι ανάπτυξθ»
(ό.π.: 3). Επιπλζον, θ εκχϊρθςθ μζρουσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που παραδοςιακά
ανικει ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του κράτουσ ςθματοδοτεί τθν υποβάκμιςθ τθσ
κοινωνικοποιθτικισ λειτουργίασ του ςχολείου αλλά και τθσ ζννοιασ τθσ μόρφωςθσ. Θ
μόρφωςθ περιορίηεται ςτθν παροχι γνϊςεων και δεξιοτιτων οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ
ςτισ επιχειριςεισ, διευκολφνουν τθν «απαςχολθςιμότθτα» αλλά δεν εξαςφαλίηουν ςτακερι
εργαςία.
Θ ςφνδεςθ του ςχολείου με τισ επιχειριςεισ ςθμαίνει, επίςθσ, τθ ςιωπθρι αποδοχι
τθσ

κριτικισ

που

δζχεται

θ

(δθμόςια)

εκπαίδευςθ

για

«ακαμψία»

και

αναποτελεςματικότθτα (ό.π.: 55). Χτθν πραγματικότθτα θ εκπαίδευςθ κατθγορείται ότι
ευκφνεται για τθν κρίςθ ςτθν οικονομία και τθ μθ ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Πε αυτόν τον τρόπο
ανοίγει ο δρόμοσ για τθ ςυρρίκνωςθ των δαπανϊν του κράτουσ για τθν παιδεία. Θ κριτικι
που δζχεται το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, εάν ςυνδυαςτεί με τθν αντίλθψθ ότι το άτομο
ευκφνεται «για τθν οικοδόμθςθ των ικανοτιτων του» επιτελεί μία ακόμθ λειτουργία: τθ
μετατόπιςθ των ευκυνϊν για τθν ανεργία. Θ ευκφνθ για τθν ανεργία δεν βαρφνει οφτε το
κράτοσ οφτε τουσ επιχειρθματίεσ αλλά τουσ ίδιουσ τουσ άνεργουσ οι οποίοι δεν κατάφεραν
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να αποκτιςουν τισ απαιτοφμενεσ από τουσ εργοδότεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Ψο κόςτοσ τθσ
ανεργίασ, «ωσ αμιγϊσ επιχειρθματικό “ρίςκο” μετακυλίεται από τθν πολιτικι κοινωνία
ςτουσ εργαηόμενουσ» (Υαπαδάκθσ, 2003: 227).
Πε αυτόν τον τρόπο, θ εκπαιδευτικι πολιτικι που υιοκετείται ςτο Οευκό Βιβλίο
τείνει να υποβακμίηει και να περιορίηει το ρόλο τθσ πολιτικισ. Τπωσ επιςθμαίνει ο Ρ.
Πουηζλθσ, ςτθ ςθμερινι παγκοςμιοποιθμζνθ νεωτερικότθτα (και ςε αντίκεςθ με τθν
πρϊιμθ νεωτερικότθτα) το οικονομικό ςτοιχείο παρά το πολιτικό παίηει τον κεντρικό
ενοποιθτικό ρόλο των διαφοροποιθμζνων χϊρων (οικονομικοφ, πολιτικοφ, κοινωνικοφ,
πολιτιςμικοφ): «Το πζραςμα από τθν κυριαρχία του πολιτικοφ ςτθν κυριαρχία του
οικονομικοφ οδιγθςε ςε μια κατάςταςθ όπου θ λογικι και οι αξίεσ τθσ αγοράσ
(ανταγωνιςτικότθτα, παραγωγικότθτα, κζρδοσ) δεν ρυκμίηουν μόνο τον οικονομικό χϊρο
αλλά διειςδφουν και αλλοιϊνουν τισ ιδιαίτερεσ λογικζσ και αξίεσ των μθ οικονομικϊν
χϊρων» (Πουηζλθσ, 2005: 56).
Σ τρίτοσ ςτόχοσ που τίκεται ςτο Οευκό Βιβλίο είναι θ καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ. Σ «κοινωνικόσ αποκλειςμόσ ζχει φκάςει ςε τζτοια απαράδεκτα ποςοςτά, που
το χάςμα ανάμεςα ςε αυτοφσ που ζχουν γνϊςθ και ςε αυτοφσ που δεν ζχουν πρζπει να
περιοριςτεί» (EC, 1995: 30). Αυτό αποτελεί ςοβαρό πρόβλθμα για τθν κοινωνικι ςυνοχι,
εάν δεν αντιμετωπιςτεί. Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ, τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα
καλοφνται να διαδραματίςουν κεντρικό ρόλο, παρζχοντασ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα
διευκολφνουν τθν ζνταξθ του ατόμου ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν αποφυγι του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
Ωςτόςο, θ ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ γίνεται όλο και πιο δφςκολθ κακϊσ
απαιτοφνται όλο και πιο πολλζσ δεξιότθτεσ (προςωπικζσ, γλωςςικζσ, επικοινωνιακζσ και
πολιτιςμικζσ). Ακόμα και αν το ςχολείο διευρφνει τισ παραδοςιακζσ του δραςτθριότθτεσ και
ςε άλλεσ περιοχζσ (ξζνεσ γλϊςςεσ, τζχνεσ), δεν είναι βζβαιο ότι γονείσ και μακθτζσ κα
δείξουν ενδιαφζρον, υποςτθρίηει ο Υ. Ξυπριανόσ. Ξαι τοφτο, γιατί οι δεξιότθτεσ αυτζσ
ςυναρτϊνται με το πολιτιςμικό κεφάλαιο των επιμζρουσ κοινωνικϊν ομάδων. «Είναι
δφςκολο ςτα παιδιά των πολιτιςμικά άπορων ομάδων να αποκτιςουν πολιτιςμικό κεφάλαιο
που απαιτεί χρόνο και χριμα και, κυρίωσ, τουσ είναι ανοίκειο» (Ξυπριανόσ, 2008: 186-187).
Χυνεπϊσ, όςο το επίπεδο των απαιτοφμενων προςόντων αυξάνει τόςο μεγαλϊνει ο
κίνδυνοσ τθσ περικωριοποίθςθσ για τισ μειονεκτικζσ ομάδεσ.
Τμωσ, οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ ζχουν και άλλθ χρθςιμότθτα: αποτελοφν
εργαλείο μζτρθςθσ τθσ ατομικισ απόδοςθσ, γιατί «Το επίπεδο δεξιοτιτων που κα πετφχει
κακζνασ κα πρζπει να μετατραπεί ςε ζνα εργαλείο για τθ μζτρθςθ τθσ ατομικισ του
απόδοςθσ» (EC, 1995: 3). Θ διατφπωςθ αυτι κα μποροφςε να αναγνωςκεί και ωσ άρρθτθ
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νομιμοποίθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ για τισ μειονεκτικζσ ομάδεσ (Υαπαδάκθσ, 2003:
209), παρά τισ διακθρφξεισ για «ιςότθτα ευκαιριϊν» και τθν υιοκζτθςθ «κετικϊν
διακρίςεων υπζρ αυτϊν που βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ» (ό.π.: 23).
Χτο Οευκό Βιβλίο από τθ μια επιδιϊκεται θ κοινωνικι ςυνοχι και από τθν άλλθ
αποκεϊνεται ο ανταγωνιςμόσ και ο ατομιςμόσ. Σι προαναφερκείςεσ γνϊςεισ και οι
δεξιότθτεσ που κα αποκτιςει το άτομο ςτο ςχολείο, πζρα από το χρθςιμοκθρικό τουσ
χαρακτιρα, κα ενιςχφουν τον ανταγωνιςμό μεταξφ των μακθτϊν (και των αυριανϊν
πολιτϊν) και όχι τθ ςυνεργαςία: «Ο κακζνασ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αρπάηει τισ
ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ ςτθν κοινωνία και για προςωπικι ολοκλιρωςθ, άςχετα από τθν
κοινωνικι του καταγωγι και το εκπαιδευτικό του υπόβακρο» (ό.π.: 3). Χτισ προθγοφμενεσ
διατυπϊςεισ λανκάνει μια νζα εκδοχι τθσ ιδεολογίασ «των φυςικϊν χαριςμάτων». Ππορεί
να μθ γίνεται αναφορά ςτθν ευφυΐα, ςτα ταλζντα ι ςτα «πλουςιότερα προικιςμζνα από τθ
Φφςθ πνεφματα» (Υαπανοφτςοσ, 1996: 33), ωςτόςο θ «ατομικι απόδοςθ» και το «γνωςτικό
κεφάλαιο» υπονοοφν ότι κάποιοι είναι πιο προικιςμζνοι και κα είναι ςε καλφτερθ κζςθ «να
αρπάξουν τισ ευκαιρίεσ».
Αλλά το προςωπικό επίτευγμα είναι για το ατομικό καλό και όχι για τθν πρόοδο τθσ
κοινωνίασ. Χυνεπϊσ, οι ίςεσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ (εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ) δεν
μποροφν να νοθκοφν ωσ κοινωνικι ιςότθτα που εγγυάται πραγματικά τθν κοινωνικι
ςυνοχι αλλά ωσ «αξιοκρατία». Υρόκειται για τθν τυπικι ιςότθτα του φιλελευκεριςμοφ: τα
άτομα γεννιοφνται με ίςθ θκικι αξία αλλά δεν ζχουν τισ ίδιεσ ικανότθτεσ και τθν ίδια
διάκεςθ για δουλειά (Heywood, 2006: 75).
Σ τζταρτοσ ςτόχοσ που κζτει θ ΕΕπ είναι θ επάρκεια ςε τρεισ γλϊςςεσ τθσ ΕΕ. Για τθν
επίτευξι του προτείνεται θ εκμάκθςθ να ξεκινά από τθν προςχολικι θλικία και να
ακολουκεί ςυςτθματικι διδαςκαλία δφο ξζνων γλωςςϊν ςτο πρωτοβάκμιο ςχολείο.
Χφμφωνα με το Οευκό Βιβλίο, θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν κα βοθκιςει τα άτομα να
επωφελθκοφν επαγγελματικά από τισ ευκαιρίεσ που παρζχει θ ενιαία ευρωπαϊκι αγορά.
Επίςθσ, θ εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν από πολφ μικρι θλικία διευκολφνει τθν εκμάκθςθ τθσ
μθτρικισ γλϊςςασ και ςυνειςφζρει γενικότερα ςτθ ςχολικι πρόοδο, γιατί «ανοίγει το
μυαλό». Επιπλζον, θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν κα βοθκιςει ςτθν «οικοδόμθςθ ευρωπαϊκισ
ταυτότθτασ με όλο τον πολιτιςτικό πλοφτο *…+ Θ πολυγλωςςία είναι αναπόςπαςτο μζροσ
τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ και τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ» (EC, 1995: 47).
Σ ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ ζχει παιδαγωγικι, εργαλειακι και ιδεολογικι διάςταςθ.
Υαιδαγωγικι, γιατί κα βοθκιςει τα παιδιά να μάκουν τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα και κα
οξφνουν το πνεφμα τουσ. Εργαλειακι, γιατί οι ξζνεσ γλϊςςεσ αποτελοφν προςόν για το
άτομο που τισ κατζχει και του δίνουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ για εφρεςθ εργαςίασ.
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Λδεολογικι, γιατί ςυνιςτοφν βαςικό εργαλείο για τθν οικοδόμθςθ μιασ νζασ κοινισ
(ευρωπαϊκισ) ταυτότθτασ. Χτο Οευκό Βιβλίο δεν προτείνονται ςυγκεκριμζνεσ γλϊςςεσ για
διδαςκαλία, ωςτόςο ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα των κρατϊν προωκοφνται (κυρίωσ) οι
γλϊςςεσ των ιςχυρότερων κρατϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι θ όποια ευρωπαϊκι ταυτότθτα δεν κα
ςυγκροτθκεί ςε ιςότιμθ βάςθ αλλά κα προκρίνει τα πολιτιςτικά ςτοιχεία ςυγκεκριμζνων
χωρϊν και μάλιςτα των ιςχυρότερων οικονομικά.
Θ δθμιουργία τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ προχποκζτει τθν υποχϊρθςθ των
εκνικϊν ταυτοτιτων και τθν φπαρξθ μιασ κοινισ βάςθσ για τθν οικοδόμθςθ τθσ νζασ
ταυτότθτασ. Αλλά ςε ποια βάςθ κα οικοδομθκεί θ (ευρωπαϊκι) ιδιότθτα του πολίτθ όταν
υφίςτανται τεράςτιεσ οικονομικζσ διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν του Βορρά και του Ρότου οι
οποίεσ αντανακλοφν ςτο κοινωνικό ςτοιχείο τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ; Θ επίκλθςθ τθσ
κοινισ ευρωπαϊκισ κλθρονομιάσ –γενικά και αόριςτα– δεν είναι αρκετι να ςυγκροτιςει τθν
ευρωπαϊκι ταυτότθτα (Υαπαδάκθσ, 2003: 2010) και να αποδείξει ότι θ ΕΕ «δεν είναι απλϊσ
μια ηϊνθ ελεφκερων ςυναλλαγϊν, αλλά μια οργανωμζνθ πολιτικι οντότθτα» (EC, 1995: 55),
όπωσ διακθρφττει θ ΕΕπ.
«Υπερεκνικά ςϊματα όπωσ θ Ε.Ε.», υποςτθρίηει ο Α. Heywood, «δεν κα μπορζςουν
ποτζ να ςυγκρικοφν με τθν ικανότθτα των εκνικϊν κυβερνιςεων να εξαςφαλίηουν τθ
νομιμοποίθςθ *…+ επειδι λαοί με διαφορετικι γλϊςςα, κουλτοφρα και ιςτορία δεν κα δουν
ποτζ τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ μζλθ μιασ ενιαίασ πολιτικισ κοινότθτασ» (Heywood, 2006: 179180). Άλλωςτε, θ ζννοια του ζκνουσ και τθσ εκνικισ ταυτότθτασ δεν ςυγκροτείται από
αντικειμενικά χαρακτθριςτικά. Αντίκετα, το ζκνοσ «είναι μια ψυχοπολιτικι καταςκευι» που
ςυγκροτείται «από ζνα μείγμα αντικειμενικϊν και υποκειμενικϊν γνωριςμάτων, ζνα
αμάγαλμα πολιτιςμικϊν και πολιτικϊν χαρακτθριςτικϊν» (ό.π.: 158).
Σ Χ. Ππάλιασ υποςτθρίηει ότι εκνικι πολιτικι κοινότθτα «αποτελεί τον αξεπζραςτο
θκικό-κοινωνικό ορίηοντα τθσ φιλελεφκερθσ δθμοκρατίασ, υπό τθν ζννοια ότι θ τελευταία
δεν μπορεί να υπάρξει χωρίσ τουσ κοινωνικοφσ δεςμοφσ που δθμιουργοφνται ςτο πλαίςιο
των κοινϊν βιωμάτων και παραδόςεων τθσ κοινότθτασ *…+ οι ενδεχόμενεσ αλλαγζσ τθσ
εκνικισ ταυτότθτασ ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ οφτε μποροφν οφτε είναι ευκταίο να
ανατρζψουν τθν πραγματικότθτα του ζκνουσ-κράτουσ. Μποροφν όμωσ να υλοποιθκοφν
ςτθν κατεφκυνςθ μιασ δθμοκρατικισ κοινωνίασ πιο ανοικτισ ςτισ οικουμενικζσ και
ανκρωπιςτικζσ αξίεσ, οι οποίεσ εξάλλου αποτελοφν τισ θκικζσ βάςεισ τθσ» (Ππάλιασ, 2008:
327).
Σ πζμπτοσ και τελευταίοσ ςτόχοσ τθσ ΕΕπ προβάλλει τθν ανάγκθ να κεωροφνται
ιςοδφναμεσ οι επενδφςεισ ςε φυςικό κεφάλαιο και οι επενδφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ. Αυτό
ςθμαίνει απόλυτθ υιοκζτθςθ τθσ κεωρίασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου, θ οποία
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καταςκευάςτθκε αναλογικά ωσ προσ αυτιν του φυςικοφ κεφαλαίου. Βαςικι αρχι τθσ
κεωρίασ είναι ότι θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ του ατόμου βελτιϊνουν τθν
παραγωγικότθτά του ςτο χϊρο εργαςίασ, ζτςι ϊςτε να αμείβεται από τον εργοδότθ με
μεγαλφτερο ποςό, το οποίο δικαιολογείται από το επιπλζον προϊόν που παράγει λόγω τθσ
βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ. Δθλαδι, «θ εκπαίδευςθ παρουςιάηεται ωσ μια επζνδυςθ
του ατόμου, το οποίο με τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που απζκτθςε εκπαιδευόμενο
δθμιουργεί ζνα κεφάλαιο (ανκρϊπινο κεφάλαιο), που ςτθ ςυνζχεια ελπίηει ότι κα του
αποφζρει πρόςκετα ειςοδιματα» (Υαπακωνςταντίνου, 2003: 13).
Σ Γ. Υαπακωνςταντίνου, αναλφοντασ τθ κεωρία του ανκρϊπινου κεφαλαίου,
αναδεικνφει τισ αντιφάςεισ ανάμεςα ςτισ βαςικζσ υποκζςεισ τθσ και τισ πραγματικζσ
λειτουργίεσ του ςχολείου και υποςτθρίηει: «Οι κοινωνικζσ παράμετροι φαίνεται να
επιδροφν εντονότερα ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ κοινωνίασ απζναντι ςτθν
εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ςε ςχζςθ με τουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ…» (ό.π.: 205).
Αναφερόμενοσ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα, επιςθμαίνει ότι θ «αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ
των ιδιωτικϊν δαπανϊν ςτθ ηιτθςθ για εκπαίδευςθ, είτε με τθ μορφι των φροντιςτθρίων
για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, είτε με τθ μορφι των αυξανόμενων
φοιτθτικϊν δαπανϊν, ζχει ωσ ςυνζπεια τθν ουςιαςτικι αποδυνάμωςθ τθσ αγοράσ δθμόςιασ
εκπαίδευςθσ και τθν πρόκλθςθ άνιςων ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ» (ό.π.: 206).
Επίςθσ, ο Υ. Ξυπριανόσ υποςτθρίηει ότι θ επζνδυςθ ςτο ςχολείο «ιδωμζνθ ακόμθ και
με κακαρά οικονομικοφσ όρουσ κόςτουσ/οφζλουσ» φαίνεται μάλλον αςφμφορθ για κάποιεσ
κοινωνικζσ ομάδεσ. Ερμθνεφοντασ τθν όξυνςθ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων ςτθ χϊρα
μασ τισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ, αναφζρει ότι «για μια ςειρά από λόγουσ (κοινωνικι
ςυνκικθ, κοινωνικι αξία των πτυχίων, απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ ςτθν αγορά εργαςίασ)
πολλζσ κοινωνικζσ ομάδεσ, γονείσ και παιδιά, πολφ δφςκολα αναμζνεται να επιδείξουν
ιδιαίτερο διαφζρον για το ςχολείο και να επενδφςουν ς’ αυτό» (Ξυπριανόσ, 2008: 187).
Χυνεπϊσ, θ προωκοφμενθ από τθν ΕΕπ εκπαιδευτικι πολιτικι όχι μόνο δεν κα
περιορίςει τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ αλλά μπορεί και να τισ διευρφνει. Ψο πιο
ανθςυχθτικό είναι ότι θ πολιτικι αυτι επιχειρείται να παρουςιαςτεί ωσ θ μοναδικι αλικεια
που εκτόπιςε κάκε ιδεολογικι διαφορά: «Ο κακζνασ είναι πεπειςμζνοσ για τθν ανάγκθ τθσ
αλλαγισ, θ απόδειξθ είναι θ εξαφάνιςθ των βαςικϊν ιδεολογικϊν διαφορϊν ςχετικά με
τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ» (EC, 1995: 23).
Ψο Οευκό Βιβλίο δεν δίνει απλϊσ τισ κατευκφνςεισ ςτα κράτθ-μζλθ, προςπακεί να
επιβάλλει τελεςίδικεσ αλικειεσ και να ςθμάνει το «τζλοσ τθσ ςυηιτθςθσ για τισ
εκπαιδευτικζσ αρχζσ *…+ το περιεχόμενο και τισ μεκόδουσ» (ό.π.: 23). Υροπαγανδίηει τθν
ιδεολογία τθσ αγοράσ και του νεοφιλελευκεριςμοφ και επιχειρεί να κζςει τθν εκπαίδευςθ
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ςτθν υπθρεςία τουσ χωρίσ να ςυναντιςει αντιςτάςεισ. Για το ςκοπό αυτό, αφενόσ
επιςτρατεφεται θ ορολογία τθσ αγοράσ (ανταγωνιςτικότθτα, άυλθ επζνδυςθ, απαςχόλθςθ,
απαςχολθςιμότθτα), αφετζρου επιχειρείται μια ςειρά από εννοιολογικζσ μετατοπίςεισ.
Χφμφωνα με το Γ. Χταμζλο, θ τεχνολογικι ζκρθξθ και θ παγκοςμιοποιθμζνθ
οικονομία ζχουν μεταβάλει ριηικά τισ μορφζσ εργαςίασ και ζχουν ςυντελζςει ςε μια ςειρά
από εννοιολογικζσ μετατοπίςεισ. Θ μετατόπιςθ από το «επάγγελμα» ςτθν «απαςχόλθςθ»
υποδθλϊνει τθν άρςθ τθσ μονιμότθτασ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ, ενϊ θ μετατόπιςθ από τθν
«απαςχόλθςθ» ςτθν «απαςχολθςιμότθτα» προςπακεί να αποτυπϊςει τον τρόπο και το
είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ: «Θ απαςχολθςιμότθτα περιγράφει τθ διαρκι, διά βίου,
επικαιροποίθςθ των απαραίτθτων ικανοτιτων που κα κακιςτοφν τον άνκρωπο εν δυνάμει,
ι εν αναμονι εργαηόμενο, δθλαδι ικανό να εξυπθρετιςει ανά πάςα ςτιγμι και ςε κάκε
τόπο κάποια, από τισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ» (Χταμζλοσ,
2009: 144).
«Το χαρακτθριςτικό ίςωσ ςε όλα αυτά», υπογραμμίηει ο Γ. Χταμζλοσ, «είναι ότι
φαίνεται να επιχειρείται ι να ςυντελείται μια μείηονα μετατόπιςθ από τθ γνϊςθ ωσ παιδεία
και/ ι ωσ εκπαίδευςθσ κτιμα εςαεί “μορφωμζνων“, ςτθ γνϊςθ ωσ αναλϊςιμο και χρθςτικό
αγακό, περιοριςμζνθσ χρονικισ ιςχφοσ. Αυτι ακριβϊσ θ φιλοςοφικι μετατόπιςθ ουςιαςτικά
μεταβάλλει τον τρόπο κεϊρθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, τόςο ωσ προσ τθ μορφι τθσ όςο και ωσ
προσ το περιεχόμενό τθσ» (ό.π.: 147). Πε άλλα λόγια, θ αρχι τθσ εκπαίδευςθσ ωσ
κοινωνικοφ αγακοφ αμφιςβθτείται και «υποκακίςταται από μια νζα κεϊρθςθ που
εκλαμβάνει τθν εκπαίδευςθ ωσ κοινό αγακό και το ςχολείο ωσ χϊρο παροχισ υπθρεςιϊν»
(Ξυπριανόσ, 2004: 290).
Θ προςζγγιςθ τθσ εκπαίδευςθσ ωσ καταναλωτικοφ προϊόντοσ «τθν ευκφνθ του
οποίου πρζπει να ζχει κατ’ αρχιν το άτομο κακϊσ το άτομο είναι εκείνο που δρζπει τουσ
καρποφσ τθσ εκπαίδευςθσ», γράφουν ο S. Ball και θ D. Youdell, «αλλάηει εκ κεμελίων το τι
ςθμαίνει για μια κοινωνία να εκπαιδεφει τουσ πολίτεσ τθσ» (Ball &Youdell, 2008: 116). Πια
τζτοια αντίλθψθ –διάχυτθ ςτθ Οευκι Βίβλο– δεν εκλαμβάνει τθν εκπαίδευςθ ωσ μζςο
προόδου και βελτίωςθσ τθσ κοινωνίασ αλλά τθσ προςδίδει ζναν εργαλειακό χαρακτιρα: Ψο
ςχολείο οφείλει να δίνει εκείνεσ τισ γνϊςεισ που προκρίνονται κάκε φορά από τουσ
εργοδότεσ και να προετοιμάηει «εν δυνάμει» εργαηόμενουσ οι οποίοι κα καταρτίηονται διά
βίου προκειμζνου να διεκδικιςουν μια κζςθ εργαςίασ. Δεν προκρίνεται, δθλαδι, μια
ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ που προετοιμάηει κριτικά ςκεπτόμενουσ πολίτεσ οι οποίοι κα
αγωνιςτοφν για τθν ανατροπι των αδικιϊν και τθν κοινωνικι ιςότθτα. Αντίκετα, προβάλλει
τουσ δφο βαςικοφσ πυλϊνεσ του νεοφιλελευκεριςμοφ τθν αγορά και τον ατομιςμό, και
προδιαγράφει ζνα δυςοίωνο μζλλον για τθ δθμόςια εκπαίδευςθ. Ψο επιχείρθμα ότι θ
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προςαρμογι τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ ανάγκεσ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ οικονομίασ ωφελεί το
κοινωνικό ςφνολο δθμιουργϊντασ ιςχυρι οικονομία και ατομικό πλοφτο είναι δφςκολο να
φανεί ςτθν πράξθ (ό.π.: 116).
Χτθν ειςιγθςθ για το «Ρζο Χχολείο» υιοκετοφνται οι ςτρατθγικοί ςτόχοι τθσ ΕΕ (διά
βίου μάκθςθ, κοινωνικι ςυνοχι, ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ)
και υιοκετοφνται μζτρα που προτείνονται ςτο Οευκό Βιβλίο (ΨΥΕ, πολυγλωςςία). Ωςτόςο, ο
«λόγοσ» είναι πιο επεξεργαςμζνοσ και το λεξιλόγιο τθσ αγοράσ περιοριςμζνο. Θ ατομικι
πρόοδοσ ςυνδυάηεται με τθ ςυλλογικι, ο χρθςιμοκθρικόσ χαρακτιρασ τθσ γνϊςθσ
υπερκαλφπτεται από αναφορζσ ςε «αξίεσ και αρχζσ που κάνουν κάκε νζο “πάνω απ’ όλα
ΑΝΚΩΡΟ”» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 10). Ωιοκετείται θ αντίλθψθ για τισ βαςικζσ γνϊςεισ (3 R)
αλλά αυτζσ περιγράφονται με ελκυςτικζσ εκφράςεισ όπωσ: «μικρόσ διανοοφμενοσ»,
«μικρόσ επιςτιμονασ», «μικρόσ ερευνθτισ». Δεν υπάρχουν αναφορζσ ςτθν ευρωπαϊκι
ταυτότθτα αλλά ςτον πολίτθ του κόςμου, ενϊ το ςχολείο ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ
ελλθνικισ ταυτότθτασ του μακθτι με βάςθ τισ αξίεσ τθσ ςυλλογικότθτασ και τθσ
αλλθλεγγφθσ. Υροωκείται το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν τοπικι κοινωνία, θ ςυνεργαςία τθσ
ΨΕΕ με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ για τθν πρακτικι άςκθςθ και τισ ειδικότθτεσ, χωρίσ
άμεςεσ αναφορζσ ςτον επιχειρθματικό κόςμο.

2.4.2.2.

Βελτίωςθ των ικανοτιτων για τον 21ο αιϊνα: ατηζντα για τθν

ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτο ςχολικό τομζα
Χτθν ατηζντα για τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτο ςχολικό τομζα επαναλαμβάνονται
οι βαςικζσ αρχζσ του Οευκοφ Βιβλίου και τονίηεται θ ςθμαςία τθσ διά βίου μάκθςθσ και ο
κακοριςτικόσ ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ «για τθ μελλοντικι ανάπτυξθ, τθ
μακροπρόκεςμθ ανταγωνιςτικότθτα και τθν κοινωνικι ςυνοχι τθσ Ζνωςθσ» (Ευρωπαϊκι
Επιτροπι, 2008β: 3). Ωπογραμμίηεται ότι «Οι ικανότθτεσ και οι μακθςιακζσ ςυνικειεσ που
αποκτϊνται ςτο ςχολείο ζχουν ουςιαςτικι ςθμαςία για τθν ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων για
νζεσ κζςεισ εργαςίασ» και τονίηεται, ακόμθ, ότι «Τα αποτελζςματα των παιδιϊν ςτθν
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ζχουν ιςχυρό άμεςο αντίκτυπο ςτθ μεταγενζςτερθ κοινωνικι τουσ
ςυμμετοχι, ςτθν περαιτζρω εκπαίδευςθ, ςτθν κατάρτιςθ και ςτισ αποδοχζσ τουσ» (ό.π.: 3).
Ωςτόςο, θ ΕΕπ διαπιςτϊνει ότι θ πρόοδοσ είναι ανεπαρκισ αναφορικά με τουσ τρεισ
ςτόχουσ που είχαν τεκεί: τθν απόκτθςθ των βαςικϊν γνϊςεων, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ςχολικισ αποτυχίασ και τθν αποτροπι τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου. Για το
λόγο αυτό, προτείνει ζνα πρόγραμμα ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ ςε τρεισ τομείσ:
«επικζντρωςθ ςτισ ικανότθτεσ, μάκθςθ υψθλισ ποιότθτασ για όλουσ τουσ μακθτζσ,
εκπαιδευτικοί και προςωπικό των ςχολείων» (ό.π.: 5).
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α) Επικζντρωςθ ςτισ ικανότθτεσ: Σι μακθτζσ πρζπει να αποκτιςουν τισ βαςικζσ
γνϊςεισ (ανάγνωςθ, γραφι, αρικμθτικι), ψθφιακζσ ικανότθτεσ και ικανότθτεσ να
εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ ςε κακθμερινζσ περιςτάςεισ. Για να γίνει αυτό, οι μακθτζσ πρζπει
«να μάκουν πϊσ να μακαίνουν» από μικρι θλικία. Επίςθσ, είναι αναγκαία θ μεταρρφκμιςθ
των ςχολικϊν προγραμμάτων και θ εφαρμογι νζων παιδαγωγικϊν μεκόδων, ϊςτε οι
μακθτζσ να αποκτιςουν ζνα φάςμα ικανοτιτων, «ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπαίδευςθσ
ςτθν επιχειρθματικότθτα και τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν». Επιπλζον, είναι αναγκαίο να
εφαρμόηονται εξατομικευμζνεσ προςεγγίςεισ ςτθ μάκθςθ και αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων με προθγμζνεσ τεχνικζσ που βαςίηονται ςε «κοινά εγκεκριμζνα πρότυπα».
Επιτακτικι κρίνεται θ ανάγκθ για νζεσ προςεγγίςεισ ςτθν κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν
(ό.π.: 6-9).
β) Πάκθςθ υψθλισ ποιότθτασ για όλουσ τουσ μακθτζσ: Σ δεφτεροσ τομζασ αφορά
τθν ζμφαςθ που πρζπει να δοκεί ςτθν υποςτιριξθ των μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ, αλλά
και ςτθν προςχολικι αγωγι, προκειμζνου να μειωκοφν «τα εκπαιδευτικά μειονεκτιματα
των παιδιϊν που προζρχονται από χαμθλοφ ειςοδιματοσ οικογζνειεσ και από μειονότθτεσ».
Επίςθσ, προτείνεται να ςυνεργαςτοφν τα ςχολεία με κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και φορείσ ϊςτε
να αντιςτακμιςτοφν τα κοινωνικά μειονεκτιματα των μακθτϊν και να αντιμετωπιςτεί θ
ςχολικι αποτυχία. Αναφορικά με τθν πρόωρθ εγκατάλειψθ του ςχολείου, ο ςτόχοσ που
τίκεται είναι να περιοριςτεί ςτο 10% μζχρι το 2010. Ενδιαφζρον, επίςθσ, παρουςιάηει θ
διαπίςτωςθ ότι θ ςχολικι διαρροι ςυνδυάηεται με τισ ςυχνζσ μετακινιςεισ (μετακζςεισ)
των εκπαιδευτικϊν: «Τα ςχολεία με υψθλά επίπεδα εγκατάλειψθσ ςυνικωσ εμφανίηουν
υψθλά ποςοςτά εναλλαγισ των εκπαιδευτικϊν» (ό.π.: 9-11).
γ) Εκπαιδευτικοί και προςωπικό των ςχολείων: Θ ποιότθτα των εκπαιδευτικϊν
κεωρείται «ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ, ςτο εςωτερικό των ςχολείων, που επθρεάηει τισ
επιδόςεισ των μακθτϊν». Σι εκπαιδευτικοί πρζπει να ζχουν επαρκι κίνθτρα κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ, ϊςτε να αποκτοφν νζεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ
προκειμζνου να παρζχουν ςε κάκε μακθτι επαρκείσ ευκαιρίεσ. Για το λόγο απαιτείται
«επανεξζταςθ των προςλιψεων εκπαιδευτικϊν, ϊςτε να προςελκφονται οι ικανότεροι
υποψιφιοι» και επιλογι αποτελεςματικϊν διευκυντϊν που επικεντρϊνονται «ςτθ
βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ των μακθτϊν και ςτθν εξζλιξθ του προςωπικοφ των ςχολείων» (ό.π.:
12-14).
Από τθ ςφντομθ παρουςίαςθ των προτάςεων τθσ ΕΕπ αποκαλφπτεται ότι πολλζσ
από τισ αλλαγζσ που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του «Ρζου Χχολείου» είναι μζτρα που
ςυνδζονται ευκζωσ με τισ προτάςεισ τθσ ατηζντασ. Ψο μείηον πρόγραμμα επιμόρφωςθσ, θ
εκπόνθςθ νζων αναλυτικϊν προγραμμάτων, θ αυτοαξιολόγθςθ, θ αλλαγι του νομοκετικοφ
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πλαιςίου αναφορικά με τθν επιλογι των ςτελεχϊν, τθν πρόςλθψθ και τθ μετάκεςθ των
εκπαιδευτικϊν απορρζουν από τθν εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ ΕΕ.

2.4.2.3.

Το ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου «Καλφτερα

ςχολεία: ατηζντα για τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία»
Χτο ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου (2-4-2009) με τίτλο «Καλφτερα
ςχολεία: ατηζντα για τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία» επαναβεβαιϊνονται οι προτεραιότθτεσ
τθσ ΕΕ για τθν εκπαίδευςθ: αλλαγι των ΑΥΧ, ειςαγωγι των ΨΥΕ, ξζνεσ γλϊςςεσ από μικρι
θλικία, αυτονομία του ςχολείου, αξιολόγθςθ, ευελιξία και προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ των
εργοδοτϊν. Ψο κείμενο περιλαμβάνει 40 ςυςτάςεισ προσ τα κράτθ μζλθ για τθ «Βελτίωςθ
των ικανοτιτων των μακθτϊν» και για «Σχολεία και εκπαιδευτικοφσ υψθλισ ποιότθτασ».
Υαρακζτουμε ενδεικτικά (και υπογραμμίηουμε) μερικζσ από αυτζσ:
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο *…+: 5. προτρζπει τα κράτθ μζλθ να καταβάλουν κάκε δυνατι
προςπάκεια για να παράςχουν ςε όλουσ τουσ νζουσ τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ που ζχουν κεμελιϊδθ
ςθμαςία για τθν περαιτζρω μάκθςθ *…+, 14. προτρζπει, ωσ εκ τοφτου, τα κράτθ μζλθ να επιδιϊξουν
τον ςτόχο τθσ πλιρουσ κατάργθςθσ του διαχωριςμοφ των τάξεων/ιδρυμάτων για τουσ ομά ςτθν
πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ *…+, 15. κεωρεί ςθμαντικό για τουσ νζουσ να προετοιμάηονται όςο είναι
ακόμα ςτο ςχολείο *…+, ϊςτε να ανταποκρίνονται καλφτερα ςτο γεγονόσ ότι οι απαιτιςεισ των
εργοδοτϊν μποροφν να μεταβάλλονται γριγορα, 16. ηθτεί τον εκςυγχρονιςμό και τθ βελτίωςθ των
αναλυτικϊν ςχολικϊν προγραμμάτων οφτωσ ϊςτε *…+ να ςυνδζονται ςτενά με τον βιομθχανικό και
επιχειρθματικό κόςμο και τθν αγορά εργαςίασ, 17. υποςτθρίηει, ωςτόςο, τθν άποψθ ότι θ
μεταρρφκμιςθ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων οφείλει να ζχει ωσ βαςικι κατευκυντιριο τθν
ςυνολικι και πολυδιάςτατθ ανάπτυξθ του ατόμου, τθν καλλιζργεια του ςεβαςμοφ ςτα ανκρϊπινα
δικαιϊματα και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, τθν ςυνεχι μόρφωςθ των πολιτϊν τόςο για τθν
προςωπικι όςο και για τθν επαγγελματικι τουσ ανζλιξθ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν
ατομικι και ςυλλογικι ευθμερία *…+, 18. πιςτεφει ότι τα ςχολεία πρζπει να καταβάλλουν
προςπάκειεσ τόςο για τθ βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ, όςο και για να δίνουν ςε όλουσ τουσ
νζουσ τθν ευκαιρία να αναπτφςςουν πλιρωσ τισ δυνατότθτζσ τουσ, ςφμφωνα με τισ ατομικζσ τουσ
ικανότθτεσ *…+ 19 κεωρεί *…+ ότι θ μουςικι, θ καλλιτεχνικι και θ ςωματικι αγωγι κα πρζπει να
αποτελοφν υποχρεωτικά μζρθ του ςχολικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν, 20. είναι πεπειςμζνο ότι *…+
τα παιδιά κα πρζπει να μακαίνουν ξζνεσ γλϊςςεσ από μικρι θλικία *…+, 21. υπογραμμίηει τθ
ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ τεχνολογίεσ των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) *…+, 33.
είναι πεπειςμζνο ότι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ πρζπει να παρζχεται τόςο αρχικι εκπαίδευςθ υψθλισ
ποιότθτασ, βαςιςμζνθ ςτθ κεωρία και τθν πράξθ, αλλά και ςυνεκτικι διαδικαςία ςυνεχοφσ
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επαγγελματικισ επιμόρφωςθσ και υποςτιριξθσ…» (Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 2010:

47-49).
Σι περιςςότερεσ από τισ παραπάνω ςυςτάςεισ αποτελοφν αντικείμενο των αλλαγϊν
που προωκοφνται με το «Ρζο Χχολείο» ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ (αλλαγι των αναλυτικϊν
προγραμμάτων, ειςαγωγι των ΨΥΕ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, διεφρυνςθ των
καλλιτεχνικϊν μακθμάτων, διδαςκαλία των Αγγλικϊν από τθν Αϋ τάξθ, Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ
Υροτεραιότθτασ). Είναι προφανζσ ότι θ εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ χϊρασ μασ δεν
επθρεάηεται απλϊσ από τθν εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ ΕΕ αλλά μάλλον «ςυμμορφϊνεται»
με αυτι.

2.4.2.1.

Οι εκκζςεισ του ΟΟΣΑ και το «ςφνδρομο» του προγράμματοσ

PISA
Ψόςο ςτθν πρόταςθ του ΧΥΔΕ όςο και ςτθν ειςιγθςθ για το «Ρζο Χχολείο» γίνεται
μνεία των «χαμθλϊν επιδόςεων» των Ελλινων μακθτϊν ςτο διαγωνιςμό PISA του 2009 και
διαφαίνεται ζντονθ αγωνία για τθ βελτίωςι τουσ. Πάλιςτα το ΧΥΔΕ προτείνει
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ-δεξιότθτεσ προσ καλλιζργεια ςτο ςχολείο με το επιχείρθμα ότι
είναι μετριςιμεσ ςτο PISA.
Χτο διαγωνιςμό ι ορκότερα ςτο πρόγραμμα PISA (Programme for International
Student Assessment) ςυμμετζχουν κράτθ-μζλθ του ΣΣΧΑ αλλά και μθ μζλθ. Ψο πρόγραμμα
χρθματοδοτείται από τισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν. Σι 15χρονοι μακθτζσ εξετάηονται ςε tests
που μεταφράηονται ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα. Ψα tests εξετάηουν ςυγκεκριμζνεσ
δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ ςτθ Γλϊςςα, τα Πακθματικά, τα Φυςικά και με βάςθ τισ επιδόςεισ
των μακθτϊν γίνεται θ κατάταξθ τθσ χϊρασ. Σ διαγωνιςμόσ γίνεται κάκε τρία χρόνια και τθν
ευκφνθ διεξαγωγισ του ςτθ χϊρα μασ ζχει το ΞΕΕ.
Θ Ελλάδα ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό από το 2000. Χτο διαγωνιςμό του 2009
ςυμμετείχαν 470.000 μακθτζσ από 65 χϊρεσ και τθ χϊρα μασ εκπροςϊπθςαν 4.969
μακθτζσ από 184 ςχολεία (ΞΕΕ, 2011: 4). Ξατατάχκθκε ςτθν 25θ κζςθ μεταξφ των 34 χωρϊν
του ΣΣΧΑ ςτθν κατανόθςθ κειμζνου με πρϊτθ τθν Ξορζα και τελευταίο το Πεξικό, ςτθν 30θ
ςτα Πακθματικά με πρϊτθ τθν Ξορζα και τελευταίο το Πεξικό και ςτθν 30θ ςτα Φυςικά με
πρϊτθ τθ Φινλανδία και τελευταίο το Πεξικό (OECD, 2010: 54, 134, 149).
Ωςτόςο, ζχει εκφραςτεί θ άποψθ ότι οι επιδόςεισ ςτα tests δεν αντικατοπτρίηουν τισ
πραγματικζσ δυνατότθτεσ των Ελλινων μακθτϊν για δφο λόγουσ: πρϊτον, θ μετάφραςι
τουσ αλλοιϊνει το περιεχόμενο και δεφτερον, οι Ζλλθνεσ μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί τουσ
δεν ζχουν κατανοιςει τθ ςθμαςία του προγράμματοσ και δεν δείχνουν το ανάλογο
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ενδιαφζρον. Επίςθσ, το πρόγραμμα επικρίνεται ότι προωκεί τθ δεξιότθτα αντί τθσ γνϊςθσ
και ςτοχεφει ςτθν προςαρμογι των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςτουσ ςτόχουσ που
προωκεί ο ΣΣΧΑ.
Θ ζκκεςθ του ΣΣΧΑ για τθ χϊρα μασ το 2009 αναφζρει ότι «οι φτωχζσ επιδόςεισ ςτο
PISA δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχουν αδυναμίεσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν των βαςικϊν
ικανοτιτων *…+ το ευρφ κοινό ζχει αρνθτικι γνϊμθ για τθ ςυμβολι του ςχολείου ςτθν
ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθ ςχζςθ με τθν αγορά εργαςίασ *…+ Το εκπαιδευτικό
ςφςτθμα βάηοντασ τθν εξζταςθ ςτο επίκεντρο παρζχει το κίνθτρο τθσ μθχανικισ μάκθςθσ
και μειϊνει τθ δθμιουργικότθτα και τθν πρωτοβουλία» (OECD, 2009: 136). Ψο γεγονόσ ότι
υπάρχουν προβλιματα ςτθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ αποδεικνφεται, κατά τουσ
ςυντάκτεσ τθσ ζκκεςθσ και από τθν «εκτενι χριςθ ενόσ παράλλθλου ιδιωτικοφ ςυςτιματοσ
[…] των φροντιςτθρίων». Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ζκκεςθσ, το 50% των μακθτϊν τθσ
πρωτοβάκμιασ και το 77% τθσ δευτεροβάκμιασ χρθςιμοποιοφν αυτό το παράλλθλο ιδιωτικό
δίκτυο (ό.π.: 139).
Περικζσ από τισ ςυςτάςεισ τθσ ζκκεςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ
εκπαίδευςθσ είναι: α) Θ αλλαγι του ςυςτιματοσ εξζλιξθσ των εκπαιδευτικϊν. β) Θ
παιδαγωγικι κατάρτιςθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ δευτεροβάκμιασ. γ) Θ μεταρρφκμιςθ
ςτα προγράμματα ςπουδϊν, ϊςτε να προετοιμάηουν τουσ μακθτζσ για τθ μεταςχολικι ηωι.
δ) Θ αναβάκμιςθ του ρόλου των κοινωνικϊν εταίρων. ε) Θ βελτίωςθ τθσ λογοδοςίασ των
ςχολείων και θ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν. ςτ) Θ αφξθςθ τθσ
αυτονομίασ των ςχολείων και θ μείωςθ τθσ ςυγκεντρωτικισ διακυβζρνθςθσ (ό.π.: 148-149).
Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ παραπάνω ςυςτάςεισ και τισ αλλαγζσ του «Ρζου Χχολείου»
είναι παραπάνω από προφανισ, αφοφ αυτζσ υιοκετικθκαν ςτο ςφνολό τουσ (ςχεδόν) και
ςυμπεριλιφκθκαν ςτο ςχεδιαςμό του ΩΥΔΒΠΚ.

2.5. Κριτικι προςζγγιςθ των αλλαγϊν του «Νζου
Σχολείου»
2.5.1. Πταν οι εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ κυμίηουν κάποιεσ
προθγοφμενεσ
H αναγκαιότθτα των αλλαγϊν, ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ για το «Ρζο Χχολείο»,
εκπορεφεται από τθν ανεπάρκεια του ςθμερινοφ ςχολείου. Σ μακθτισ υφίςταται τισ
ςυνζπειεσ ενόσ «γνωςιοκεντρικοφ» ςχολείου το οποίο βαςίηεται ςτθν αποςτικιςθ,
υπερφορτϊνει το μακθτι, δεν τον προετοιμάηει επαρκϊσ για τθ ηωι, τον οδθγεί ςτα
φροντιςτιρια και του εξανεμίηει τον ελεφκερο χρόνο. Σι παραπάνω αδυναμίεσ
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επιβαρφνουν οικονομικά τισ οικογζνειεσ, αναπαράγουν τισ ανιςότθτεσ, μειϊνουν τθν
ανταγωνιςτικότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, με αποτζλεςμα να υπονομεφεται θ
κοινωνικι ςυνοχι και θ οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.
Ψο «Ρζο Χχολείο» καλείται να ανατρζψει τθ ςθμερινι αρνθτικι εικόνα,
λαμβάνοντασ υπόψθ του τουσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, τθν προαγωγι
τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθν προϊκθςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ. Αποςτολι του είναι να
μεταςχθματίςει το ςθμερινό ςχολείο, να αντιμετωπίςει τθ ςχολικι αποτυχία, τθν
παραπαιδεία και να το κάνει δθμιουργικό και αποτελεςματικό. Ρα βάλει ςτο επίκεντρο
τουσ μακθτζσ και να τουσ δϊςει ποιοτικι εκπαίδευςθ. Ρα λάβει υπόψθ του τισ κοινωνικζσ
και εκνοπολιτιςμικζσ αφετθρίεσ τουσ και με κετικζσ διακρίςεισ να μειϊςει τισ ανιςότθτεσ
και να τουσ εντάξει ομαλά ςτθν κοινωνικι-πολιτικι ηωι. Ρα τουσ δϊςει τα απαραίτθτα
εφόδια για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν οικονομικι ηωι και τθν κοινωνικι τουσ άνοδο. Πε
αυτόν τον τρόπο κα ςυμβάλλει ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και τθν αντιμετϊπιςθ
τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Σ μεταςχθματιςμόσ κα γίνει με τθ ριηικι αλλαγι του ςχολικοφ
προγράμματοσ, τθ μαηικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και τθ γενίκευςθ τθσ χριςθσ των
ΨΥΕ. Ποχλόσ των απαιτοφμενων αλλαγϊν κα είναι το ολοιμερο ςχολείο, γιατί το «Ρζο
Χχολείο» είναι Σλοιμερο, όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ.
Δθλαδι, ςτο λόγο για το «Ρζο Χχολείο» το πρόταγμα των αλλαγϊν εμφανίηεται
αρχικά ωσ παιδαγωγικό. Χτθ ςυνζχεια γίνεται κοινωνικό και καταλιγει οικονομικό,
ενςωματϊνοντασ τα προτάγματα τθσ ΕΕ και των διεκνϊν οργανιςμϊν. Βζβαια, ςε όλεσ τισ
εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ τθσ χϊρασ μασ γίνεται επίκλθςθ του παιδαγωγικοφ, του
κοινωνικοφ, του οικονομικοφ και του εκνικοφ παράγοντα. Από τθ μεταρρφκμιςθ του 1997
και μετά, το εκνικό ςτοιχείο υποχωρεί και γίνονται περιςςότερο ορατζσ οι εξωτερικζσ
πιζςεισ που δζχεται θ χϊρα μασ για αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ.
Αν αποδεχκοφμε τθν γκρίηα εικόνα του ςθμερινοφ ςχολείου τθν οποία παρουςίαςε
θ Ωπουργόσ Υαιδείασ, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ μεταρρφκμιςθ του 1997 –θ
οποία ζγινε από το ίδιο κόμμα– απζτυχε ι απζδωςε ελάχιςτα ςε ςχζςθ με τα αναμενόμενα.
Ωςτόςο, δεν δίνεται ςαφισ απάντθςθ γιατί εκείνθ θ μεταρρφκμιςθ «Για μια παιδεία
ανοιχτϊν οριηόντων» οδιγθςε το ςχολείο ςτθ ςθμερινι κατάςταςθ. Ιταν οι παραδοχζσ και
οι ιδεολογικζσ αφετθρίεσ λανκαςμζνεσ ι ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ δεν ζγιναν ςωςτά;
Δφο ιςτορικζσ διαπιςτϊςεισ τθσ Ωπουργοφ οδθγοφν (ζμμεςα) ςτο ςυμπζραςμα ότι ιταν
«λάκοσ» ο ςχεδιαςμόσ: «ςε αντίκεςθ με το παρελκόν που κάκε “μεταρρφκμιςθ” ξεκινοφςε
με το ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτα ΑΕΛ», «θ εφαρμογι πολιτικϊν ςτο χϊρο τθσ παιδείασ απαιτεί
πάνω απ’ όλα χρόνο. Δεν επιτρζπει αιφνιδιαςμοφσ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 3). Θ πρϊτθ
διαπίςτωςθ φαίνεται να λαμβάνεται υπόψθ ςτισ αλλαγζσ που επιχειροφνται, θ δεφτερθ –
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περί αιφνιδιαςμοφ– όχι. Σι ιδεολογικζσ αφετθρίεσ όμωσ δεν εξετάηονται κακόλου και ο
ςχεδιαςμόσ από μόνοσ του ίςωσ δεν αποδειχκεί ικανόσ να διαςφαλίςει τθν επιτυχία τουσ.
Σι επιχειροφμενεσ αλλαγζσ ζχουν παρόμοια αφετθρία και ςθμαντικζσ ομοιότθτεσ με
αυτζσ τθσ μεταρρφκμιςθσ του 1997. Χτο μεταρρυκμιςτικό κείμενο του 1997 «Εκπαίδευςθ
2000 - Ραιδεία Ανοικτϊν Οριηόντων», τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία για τθν εκπαιδευτικι
μεταρρφκμιςθ ιταν οι παγκόςμιεσ αλλαγζσ ςτθν οικονομία και θ «κοινωνία τθσ γνϊςθσ».
Χφμφωνα με το κείμενο, θ εκπαίδευςθ οφείλει να αναβακμιςτεί ποιοτικά, να καλλιεργεί
ικανότθτεσ και νζεσ δεξιότθτεσ, να περιορίςει τθν παραπαιδεία και τισ μορφωτικζσ
διακρίςεισ, προκειμζνου να προετοιμάςει τουσ πολίτεσ για τον ανταγωνιςμό. Χθμαντικοί
παράγοντεσ για τθν αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ είναι θ επιμόρφωςθ των
εκπαιδευτικϊν και θ αξιολόγθςι τουσ:
«Από τισ ςθμαντικότερεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ χϊρα μασ ςε μια περίοδο
παγκόςμιων διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτθν παραγωγι και τθ χριςθ τθσ γνϊςθσ είναι θ
αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.*…+ Στο κατϊφλι του 21ου αι. προβάλλει ωσ
επιτακτικι ανάγκθ θ ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ Ραιδείασ, θ ανάπτυξθ ικανοτιτων και θ
απόκτθςθ νζων και ευζλικτων δεξιοτιτων *…+ Με βάςθ αυτζσ τισ αρχζσ προωκοφνται: *…+ θ
ειςαγωγι προγραμμάτων επιμόρφωςθσ […] θ ειςαγωγι ενόσ ςφγχρονου ςυςτιματοσ
αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου και αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν […+ Θ
εκπαίδευςθ οφείλει να προετοιμάςει τουσ πολίτεσ τθσ, ϊςτε να αντιμετωπίηουν τθν
πρόκλθςθ και τον ανταγωνιςμό» (ΩΥΕΥΚ, 1997α: 3-11).
Χτισ ςθμερινζσ αλλαγζσ, οι παραδοχζσ και τα προτάγματα φαίνεται να παραμζνουν
ίδια ςε γενικζσ γραμμζσ με αυτά του 1997. Ωςτόςο, θ μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια που
βρίςκεται ςε εξζλιξθ παρουςιάηει κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που αξίηει να
επιςθμανκοφν:
1.

Θ ονομαςία «Νζο Σχολείο»: Σ όροσ «Ρζο Χχολείο» ζχει ιςτορικζσ αναφορζσ

και ςυμβολιςμοφσ και δεν αποτελεί απλϊσ μια διχοτομία ανάμεςα ςτο παλιό και το
καινοφριο: i) Ψον τίτλο «Ρζο Χχολείο» χρθςιμοποίθςε ο παιδαγωγόσ Cecil Reddie για το
ςχολείο που ίδρυςε ςτο Abbotsholme τθσ Αγγλίασ το 1889. Τπωσ γράφει ο Α. Δθμαράσ,
«Στθν πραγματικότθτα δεν ιταν τίποτα περιςςότερο από ζνα ιδιωτικό ςχολείο˙ τα ςχολεία
αυτά ςφμφωνα με τθ βρετανικι παράδοςθ παρουςίαηαν ςθμαντικζσ παραλλαγζσ μεταξφ
τουσ. Μια ςθμαντικι, ίςωσ, διαφορά είναι ότι ςτθν ιδρυτικι του ανακοίνωςθ, το ςχολείο
του Reddie προβάλλεται ςαφϊσ ωσ ζκφραςθ αντίδραςθσ προσ τισ κακιερωμζνεσ
εκπαιδευτικζσ τάςεισ» (Δθμαράσ, 1985: λκϋ). Ψο ςχολείο βριςκόταν ςτθν εξοχι, είχε 40
μακθτζσ (μόνο αγόρια) 11-18 ετϊν και οφείλει τθ φιμθ του «λιγότερο ςτισ πρωτοτυπίεσ του
και περιςςότερο ςτθν εντελϊσ ξεχωριςτι προςωπικότθτα του ιδρυτι του» (ό.π.: μϋ). Χτθν
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ιςτοςελίδα του ςθμερινοφ ςχολείου του Abbotsholme αναφζρεται ότι ο Reddie εφάρμοςε
μια προοδευτικι αγωγι, αντίκετθ προσ αυτι του παραδοςιακοφ ςχολείου, που βαςιηόταν
ςτον αυκορμθτιςμό των παιδιϊν, ςτθ ςυνεργαςία και όχι ςτον ανταγωνιςμό, ςτθ ςυμπόνια
για τουσ άλλουσ, ςτθ φιλικι ςχζςθ προςωπικοφ-μακθτϊν, ςτο ςεβαςμό του περιβάλλοντοσ
και ςτισ αγροτικζσ εργαςίεσ. Ειςιγαγε ςτο πρόγραμμα τθ Πουςικι και άλλεσ τζχνεσ κακϊσ
και τθ διδαςκαλία των ξζνων γλωςςϊν (Γαλλικά, Γερμανικά, Ελλθνικά, Οατινικά)19. ii) Σ
όροσ «Ρζο Χχολείο» ςυνδζεται με το κίνθμα τθσ Ρζασ Αγωγισ ςτισ αρχζσ του 20 ου αιϊνα
ςτθν Ευρϊπθ και υλοποιεί τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ που προδιζγραφαν ζνα «παιδοκεντρικό»
ςχολείο, ςε αντίκεςθ με το «παλιό» «δαςκαλοκεντρικό» ςχολείο. Ψο «παραδοςιακό»
ςχολείο, κεμελιωμζνο ςτθν Υαιδαγωγικι του Ερβάρτου, χαρακτθρίηεται από τθν αυκεντία
του δαςκάλου, τον καταναγκαςμό του μακθτι και το διδακτικό φορμαλιςμό. Αντίκετα, το
«Ρζο Χχολείο» εςτιάηει ςτο μακθτι και τθ φφςθ του, αποφεφγει το διδακτιςμό, καλλιεργεί
τθ ςυνεργαςία, χρθςιμοποιεί ενεργθτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και ςτοχεφει ςτθν
αυτενζργεια του παιδιοφ (Υυργιωτάκθσ, 2007: 35-36). Αν λάβουμε υπόψθ το ςφνκθμα
«πρϊτα ο μακθτισ» και τθν ζκφραςθ «κίνθμα παιδείασ» που χρθςιμοποιοφνται ςτα
κείμενα του «Ρζου Χχολείου», θ χριςθ του όρου «Ρζο Χχολείο» ίςωσ δεν είναι τυχαία.
Ωπαινίςςεται μάλλον ότι θ αλλαγι ςυνιςτά μια «κοπερνίκεια» επανάςταςθ, όπωσ
χαρακτιριςε ο Dewey τθν «προοδευτικι αγωγι», επειδι μετατόπιςε το κζντρο βάροσ ςτο
μακθτι: «Το παιδί γίνεται ο ιλιοσ γφρω από το οποίο περιςτρζφονται τα υλικά τθσ
εκπαίδευςθσ» (Dewey, 1899: 35). Ωπονοείται, ενδεχομζνωσ, ότι το «Ρζο Χχολείο»
επαναφζρει ςτο προςκινιο το κίνθμα τθσ Ρζασ Αγωγισ αλλά με νζουσ όρουσ. Αυτι τθ φορά
όχι ωσ ζμπνευςθ μεμονωμζνων παιδαγωγϊν αλλά ωσ νοθτικι ςφλλθψθ τθσ πολιτικισ
θγεςίασ και οργανωμζνθ προςπάκεια τθσ κεντρικισ εξουςίασ θ οποία αφουγκράςτθκε το
κοινωνικό αίτθμα τθσ αλλαγισ του ςχολείου.
2.

Ο ςχεδιαςμόσ και θ κεςμοκζτθςθ των αλλαγϊν: Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ,

θ πρωτοτυπία του ςχεδιαςμοφ του «Ρζου Χχολείου» ςυνίςταται ςτο γεγονόσ ότι αρχίηει
από τα κεμζλια, τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςε αντίκεςθ με τισ μεταρρυκμίςεισ του
παρελκόντοσ οι οποίεσ ξεκινοφςαν από τθν κορυφι του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.
Υρόκειται, δθλαδι, για μια αλλαγι «από κάτω προσ τα πάνω». Πάλιςτα, παρουςιάηεται,
κοινωνικά και επιςτθμονικά νομιμοποιθμζνθ, κακόςον αξιοποιικθκαν πορίςματα των
οργάνων λαϊκισ ςυμμετοχισ (ΧΥΔΕ), αποτελζςματα πιλοτικϊν προγραμμάτων (Πελίνα,
πιλοτικό Σλοιμερο), επιςτθμονικζσ προτάςεισ, εμπειρία ξζνων χωρϊν (ΗΕΥ) και
ςτρατθγικοί ςτόχοι τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, και θ μεταρρφκμιςθ του 1997 ξεκίνθςε –κατά μία
19

Abbotsholme School Education for Live. Διακζςιμο ςτο δικτυακό τόπο:
http://www.abbotsholme.co.uk/History. (20-8-2011).
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ζννοια– από τα κεμζλια του ςυςτιματοσ, αφοφ το Σλοιμερο Ρθπιαγωγείο και το
Σλοιμερο Δθμοτικό κεςμοκετικθκαν με το νόμο 2525/1997. Επιπλζον, οι αλλαγζσ
παρουςιάηονται ωσ ζνα ςυνεκτικό ςχζδιο που αντιμετωπίηει ενιαία τισ δφο πρϊτεσ
βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Τμωσ, δεν ειςάγονται με ζνα νόμο-πλαίςιο όπωσ για
παράδειγμα οι νόμοι 309/1976 και 1566/1985. Κεςμοκετοφνται αποςπαςματικά, κυρίωσ με
διαδοχικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ από τισ οποίεσ δεν λείπουν οι αντιφάςεισ και οι ςυνεχείσ
τροποποιιςεισ. Αυτό δείχνει ότι το ςχζδιο δεν είναι τόςο ςυνεκτικό όςο εμφανίηεται.
3.

Θ απουςία τθσ λζξθσ «μεταρρφκμιςθ»: Χτα κείμενα για το «Ρζο Χχολείο»

δεν χρθςιμοποιοφνται οι όροι «μεταρρφκμιςθ» ι «μεταρρυκμιςτζσ» αλλά «αναβάκμιςθ»,
«αναςτιλωςθ», «αναβακμιςτζσ». Πια ερμθνεία κα μποροφςε να είναι ότι οι ςυγκεκριμζνεσ
αλλαγζσ δεν επθρεάηουν τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά, τθ δομι του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ αλλά εςτιάηουν ςτο εςωτερικό του ςχολείου. Επομζνωσ, δεν κεωρείται
μεταρρφκμιςθ αλλά αναβάκμιςθ. Πια άλλθ ερμθνεία κα μποροφςε να αναηθτθκεί ςτο
ςυμβολιςμό τθσ λζξθσ, θ οποία ςτθν ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ ςυνοδεφεται από
προςδιοριςμοφσ («θ μεταρρφκμιςθ που δεν ζγινε», «θ λεγόμενθ μεταρρφκμιςθ») οι οποίοι
υποβακμίηουν το κετικό πρόςθμο τθσ λζξθσ.
4.

Ο χρθςιμοκθρικόσ χαρακτιρασ τθσ γνϊςθσ και θ ζμφαςθ ςτισ ΤΡΕ: Χτο

«Ρζο Χχολείο» υιοκετοφνται οι βαςικοί ςτόχοι του Οευκοφ Βιβλίου οι οποίοι προςδίδουν
ςτθ γνϊςθ και τισ δεξιότθτεσ κυρίωσ χρθςιμοκθρικό χαρακτιρα, αφοφ ςκοπόσ τουσ είναι να
καταςτιςουν το άτομο «απαςχολιςιμο». Αυτό ςυνιςτά αντίφαςθ, εφόςον το «Ρζο
Χχολείο» υπονοεί ότι υιοκετεί τισ αρχζσ τθσ Ρζασ Αγωγισ. Θ Ρζα Αγωγι φιλοδοξοφςε «όχι
να προπαραςκευάςει το παιδί για ζνα επάγγελμα, αλλά να το διαπλάςει ςτθν ολότθτα του
και να του εξαςφαλίςει τθν ιςορροπία και τθν ευτυχία του» (Medici, ςτο Υυργιωτάκθσ,
2007: 32). Χφμφωνα με τισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ τθσ Ωπουργοφ Υαιδείασ, το
εκπαιδευτικό ςφςτθμα ζχει ωσ ςτόχο να εφοδιάηει τα παιδιά «με εκείνο το “χαρτοφυλάκιο
δεξιοτιτων και ικανοτιτων” που κα τουσ επιτρζψει να ζχουν ζνα “ςχζδιο ηωισ” και να το
εκπλθρϊςουν με επιτυχία» (Διαμαντοποφλου, 2009: 2). Ψο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ μετριςιμεσ ςτο PISA, προκειμζνου να βελτιωκεί θ χαμθλι κζςθ τθσ
χϊρασ μασ. Επιπλζον, οι ΡΨ κεωροφνται το βαςικότερο μζςο για τθν επίτευξθ των ςτόχων
του «Ρζου Χχολείου». Αυτό ςθμαίνει ότι προωκείται μια τεχνοκρατικι αντίλθψθ για τθν
εκπαίδευςθ και μια χρθςιμοκθρικι κεϊρθςθ για το ρόλο τθσ γνϊςθσ και του ςχολείου θ
οποία κα αποβεί ςε βάροσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ μόρφωςθσ. Πε τζτοια αντίλθψθ ςυνιςτά
ενδεχομζνωσ (άρρθτθ) μετατόπιςθ από το ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ που είναι θ ολόπλευρθ
ανάπτυξθ του παιδιοφ, ςφμφωνα με το νόμο 1566/1985.
5.

Αριςτεία και ιςότθτα: Ψο ΩΥΔΒΠΚ δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν «αριςτεία»
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τθν οποία ςυνδζει με τθ «δθμιουργία μθχανιςμοφ αξιολόγθςθσ και εποπτείασ» (ΩΥΔΒΠΚ,
2010α: 15). Πζςω αυτισ προωκεί ςτο ςχολείο τθ «δθμιουργικότθτα» και τθν «καινοτομία»
που αποτελοφν βαςικζσ ζννοιεσ ςτο Οευκό Βιβλίο. Ξακιζρωςε τθ βράβευςθ 100 ςχολείων
που καινοτομοφν ςε διάφορουσ τομείσ τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ (ΨΥΕ, διδακτικι).
Χτον επίλογο τθσ ειςιγθςθσ για το «Ρζο Χχολείο» εκφράηεται θ άποψθ ότι ο «αςφαλισ
δρόμοσ προσ τθν επιτυχία του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ είναι να πει θ κοινωνία ”Nαι, με νοιάηει!”. Θ
Ραιδεία μασ είναι αναβακμίςιμθ. Χρειάηονται όμωσ αναβακμιςτζσ. Ζνα ςυλλογικό *…+
Κίνθμα Ραιδείασ που κα πάρει ςτουσ ϊμουσ του τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ΝΕΟΥ
ΣΧΟΛΕΛΟΥ για να διαμορφϊςει τθν ελλθνικι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα *…+ Σε τελικι
ανάλυςθ, αν όλοι ςυμφωνοφμε να ηιςουμε ςε μια “κοινωνία των αρίςτων” και όχι ςτθν
“κοινωνία των αρεςτϊν”, από κάπου πρζπει να ξεκινιςουμε για να το επιτφχουμε…»
(ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 36). Δθλαδι, το «Ρζο Χχολείο» εμφανίηεται ωσ όραμα και ιδανικό τθσ
κοινωνίασ ςτο οποίο πρζπει να ςτρατευκοφν όλοι, προκειμζνου να οικοδομθκεί μια
«κοινωνία αρίςτων» και όχι μια «κοινωνία αρεςτϊν» (ό.π.: 36). Δεν εξθγείται πϊσ γίνεται
αντιλθπτι θ «κοινωνία των αρίςτων» αλλά μάλλον υπονοείται μια κοινωνία που βαςίηεται
ςτθν αξιοκρατία. Ωςτόςο, οι όροι «αριςτεία» και «άριςτοσ» δεν είναι και τόςο ςυμβατοί με
τθν κοινωνικι ιςότθτα. Εμπεριζχουν αξιακι ςφγκριςθ και παραπζμπουν ςε μια κοινωνία
από τθν οποία δεν κα λείπουν θ ιεράρχθςθ και θ ανιςότθτα.
6.

Θ θλεκτρονικι διαβοφλευςθ και το «τζλοσ του διαλόγου»: Πε το ςχεδιαςμό

του «Ρζου Χχολείου» επαναπροςδιορίςτθκε θ ζννοια του διαλόγου. Δεν ζγινε διάλογοσ
μεγάλθσ διάρκειασ με τουσ κοινωνικοφσ φορείσ και τα εκπαιδευτικά ςυνδικάτα όπωσ ςτο
παρελκόν προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ςυναίνεςθ. Φαίνεται πωσ θ πολιτικι θγεςία του
Ωπουργείου επιχείρθςε να βάλει τα εκπαιδευτικά ςυνδικάτα ςτο περικϊριο, επειδι
κεωροφνται αναςταλτικόσ παράγοντασ των αλλαγϊν. Υαρά τθν ανακοινωμζνθ πρόκεςι του
για ςυνζχιςθ του «Εκνικοφ Διαλόγου» ςτθν πραγματικότθτα δεν ζγινε, τουλάχιςτον με τουσ
όρουσ που γνωρίηαμε. Ζγινε με όρουσ θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ και αυτό μπορεί να
ερμθνευτεί διπλά: Υρϊτον, ότι δεν υπάρχουν περικϊρια για ςυηθτιςεισ ςτθν εκπαίδευςθ,
είναι ϊρα για αλλαγι, κάτι που επιςθμαίνεται και ςτο Οευκό Βιβλίο (EC, 1995: 23).
Δεφτερον, θ ψθφιακι εκδοχι του διαλόγου ςθματοδοτεί και τθν αξία του (ψθφιακοφ)
μζςου ςτο περιεχόμενο τθσ αλλαγισ, αφοφ οι ΡΨ βρίςκονται ςτον πυρινα του «Ρζου
Χχολείου».
7.

Θ προτεραιότθτα ςτουσ «αναβακμιςτζσ»: Για τθν υλοποίθςθ του «Ρζου

Χχολείου» κακοριςτικό ρόλο ζχουν οι εκπαιδευτικοί. Ζτςι, το πρϊτο νομοκζτθμα αφοροφςε
«τθν αναβάκμιςθ του ρόλου τουσ» (αλλαγι του τρόπου πρόςλθψθσ, αλλαγι τθσ
διαδικαςίασ επιλογισ των ςτελεχϊν, κακιζρωςθ πιςτοποιθτικοφ παιδαγωγικισ επάρκειασ).
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Θ αποδοχι του «Ρζου Χχολείου» από τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ γι’ αυτό
βρίςκεται ςε εξζλιξθ πρόγραμμα μαηικισ επιμόρφωςθσ. Χε όλεσ τισ μεταρρυκμίςεισ ο
εκπαιδευτικόσ αποτελοφςε –ςε επίπεδο ρθτορικισ– κακοριςτικό παράγοντα για τθν
επιτυχία τουσ. Ωςτόςο ςτισ ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ θ «αναβάκμιςι» του επιχειρείται
ταυτόχρονα ι και προθγείται των αλλαγϊν.
8.

Θ αξιολόγθςθ μια «εκκρεμότθτα» προσ διευκζτθςθ: Θ αυτοαξιολόγθςθ

αποτελεί βαςικό παράγοντα του «Ρζου Χχολείου», αφοφ κα ελζγχονται θ αποδοτικότθτα
και θ αποτελεςματικότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ. Πε βάςθ τθ νομοκετικι πρόβλεψθ, τθν
αυτοαξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ κα ακολουκιςει θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ.
Πε αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να κλείςει ζνα ηιτθμα που αποτελεί πθγι κριτικισ για το
εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν ζρχεται ςτθν επιφάνεια, «όταν τα
εκπαιδευτικά ςυςτιματα μεταβάλλονται και όταν διαπιςτϊνονται γενικζσ κρίςεισ για τθν
ποιότθτα τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ» (Ανδρζου & Υαπακωνςταντίνου, 1994: 322). Χτθ
μεταρρφκμιςθ του 1997 κεςμοκετικθκε αλλά δεν εφαρμόςτθκε. Χιμερα, ειςάγεται με πιο
κομψό και επιςτθμονικό τρόπο –μζςω τθσ αυτοαξιολόγθςθσ– προκειμζνου να μθν ζχει τθν
ίδια τφχθ.

2.5.2. Θ «κρίςθ» του ςχολείου ςτθ ςυγκυρία τθσ οικονομικισ
κρίςθσ
Ψο όραμα του «Ρζου Χχολείου», ςφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ, αποτελεί ζνα
μεταρρυκμιςτικό ςχζδιο ποιοτικισ αναβάκμιςθσ τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ με
ςκοπό τθ βελτίωςθ του ςυνολικοφ οικοδομιματοσ τθσ εκπαίδευςθσ το οποίο βρίςκεται ςε
«κρίςθ». Σ όροσ «κρίςθ», ςφμφωνα με τον T. Husen, είναι πιο κατάλλθλοσ για να
χαρακτθρίςει τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτο ςχολείο και τθν κοινωνία παρά να περιγράψει τα
προβλιματα που υπάρχουν μζςα ςτο ςχολείο. «Οι “κρίςεισ” τθσ κοινωνίασ, γενικότερα,
ζχουν επιπτϊςεισ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα» (Husen, 1991: 36). Σ όροσ χρθςιμοποιικθκε
ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970, τθν εποχι τθσ μεγάλθσ οικονομικισ φφεςθσ, για να
περιγράψει τισ αυςτθρζσ επικρίςεισ που δεχόταν το ςχολείο για τα επιτεφγματά του. Είχε
υποχωριςει θ ευφορία που κυριάρχθςε μεταπολεμικά ότι θ εκπαίδευςθ αποτελεί εργαλείο
για τθν προςωπικι ολοκλιρωςθ, τθν κοινωνικι πρόοδο και τθν οικονομικι ανάπτυξθ (ό.π.:
23).
Χτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ’50 και ςτθ δεκαετία του ’60, τόςο οι βιομθχανικζσ
κοινωνίεσ όςο και οι χϊρεσ του «Ψρίτου Ξόςμου» πολλαπλαςίαςαν «τισ επενδφςεισ τουσ
ςτον τομζα “παιδεία” ςε επίπεδο υλικοφ εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ, με τθν ελπίδα ότι
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κατ’ αυτόν τον τρόπο κα ζφκαναν γριγορα ςτθ λφςθ μιασ ςειράσ οικονομικϊν και
κοινωνικϊν προβλθμάτων» (Ξρίβασ, 2001: 183). Θ ζκρθξθ ςτθν παιδεία εξζφραηε
ςυγχρόνωσ και τθν πεποίκθςθ ότι μζςω μιασ προγραμματιςμζνθσ ανάπτυξθσ κα
μειϊνονταν τα κοινωνικά προβλιματα (π.χ. ανεργία, πολιτιςτικι ανεπάρκεια), εάν υπιρχε
χρθματοδότθςθ από το εξωτερικό. Θ επζνδυςθ αναπτυξιακοφ κεφαλαίου ςτισ
υπανάπτυκτεσ χϊρεσ, αντιςτοιχοφςε ςτισ δυτικζσ βιομθχανικζσ χϊρεσ με ζνα κφμα
μεταρρυκμίςεων των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων αλλά και προγραμμάτων επιβοθκθτικισ
αγωγισ για τισ μθ προνομιοφχεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. Τμωσ, οι κριτικζσ εκτιμιςεισ
αναφορικά με τισ επενδφςεισ ςτον αναπτυξιακό τομζα αλλά και ςτον τομζα τθσ
εκπαίδευςθσ ςτισ χϊρεσ του «Ψρίτου Ξόςμου», ζδειξαν ότι τα επιτεφγματα μειονεκτοφςαν
ςε ςχζςθ με τισ επιδιϊξεισ. Επίςθσ, ζγινε ςαφζσ ότι θ εξωτερικι χρθματοδότθςθ οδιγθςε ςε
μεγαλφτερθ εξάρτθςθ παρά ςε ουςιαςτικι ανάπτυξθ (ό.π.: 183).
Χφμφωνα με τθν άποψθ του Χ. Ξρίβα, δεν είναι τυχαίο το γεγονόσ ότι θ
αμφιςβιτθςθ του υπαρκτοφ ςχολείου ζγινε νωρίτερα και πιο ριηοςπαςτικά από
εκπροςϊπουσ του «Ψρίτου Ξόςμου». Θ «εκτεταμζνθ πίςτθ ςτισ δυνατότθτεσ του ςχολείου,
που διαμορφϊκθκε μ’ ζνα ςκεπτικό ανάπτυξθσ βαςιςμζνο ςτθ κεςμοκετθμζνθ εξωτερικι
βοικεια παρά ςτθν αυτοδιαχειριηόμενθ ανάπτυξθ, ζτυχε νωρίτερα και ριηοςπαςτικότερα
κριτικισ από εκπροςϊπουσ του “Τρίτου Κόςμου”» (ό.π.: 183). Υαιδαγωγοί και διανοοφμενοι
όπωσ ο Freire, ο Illich, ο Nyerere, αφενόσ κεωροφςαν ότι τα ειςαγόμενα εκπαιδευτικά
μοντζλα δεν ανταποκρίνονταν ςτισ ανάγκεσ των κοινωνιϊν τθσ Οατινικισ Αμερικισ και τθσ
Αφρικισ, αφετζρου πίςτευαν ότι το εκπαιδευτικό ςφςτθμα χρθςιμοποιοφνταν ωσ
μθχανιςμόσ κοινωνικοφ ελζγχου και όχι ωσ μζςο κοινωνικισ απελευκζρωςθσ (ό.π.: 184).
Θ αυξανόμενθ αμφιςβιτθςθ του ςχολείου και κυρίωσ θ οικονομικι κρίςθ του 1973
είχαν ωσ ςυνζπεια, αφενόσ οι δαπάνεσ για τθν παιδεία να βρίςκονται ςτο ςτόχαςτρο και
αφετζρου να αναηθτοφνται τρόποι μζτρθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ με
όρουσ οικονομίασ. Χτθ δεκαετίεσ του ’70 και του ’80 θ οικονομία τθσ εκπαίδευςθσ ςθμείωςε
μεγάλθ ανάπτυξθ ωσ ιδιαίτεροσ κλάδοσ των οικονομικϊν επιςτθμϊν (Υαπακωνςταντίνου,
2003: 10).
Χφμφωνα με τον Γ. Υαπακωνςταντίνου, θ εκπαίδευςθ είναι ζνασ «τομζασ
δραςτθριότθτασ και παραγωγισ υπθρεςιϊν» που παρουςιάηει τθν ιδιομορφία «να
αξιολογείται από το αποτζλεςμα ενόσ άλλου τομζα, που είναι θ οικονομία τθσ χϊρασ, ςτισ
επιδόςεισ τθσ οποίασ αξιολογοφνται και τα “προϊόντα” (τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά) του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ» (ό.π: xiii). Ζτςι, τα προβλιματα τθσ οικονομίασ αποδίδονται
εφκολα «ςτθν εκπαίδευςθ των ατόμων-εργαηομζνων, θ οποία τουσ προετοιμάηει με τζτοιο
τρόπο, ϊςτε να είναι λιγότερο προςαρμόςιμοι και παραγωγικοί ςτθν αγορά εργαςίασ» (ό.π.:
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xiii). Χφμφωνα με αυτι τθν οπτικι, θ χαμθλι οικονομικι ανάπτυξθ μιασ χϊρασ αποδίδεται
ςτθ χαμθλι απόδοςθ τθσ εκπαίδευςθσ.
Σι αλλαγζσ που επιχειροφνται με το «Ρζο Χχολείο» ςυμπίπτουν με τθν οικονομικι
κρίςθ τθσ χϊρα μασ και λειτουργοφν νομιμοποιθτικά για τισ επιχειροφμενεσ αλλαγζσ. Χτο
μεταρρυκμιςτικό «λόγο» θ εκπαίδευςθ κεωρείται κλειδί για τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ
χϊρασ: «Θ εκπαίδευςθ παραμζνει προτεραιότθτα ςτον προχπολογιςμό *…+ Θ επιλογι αυτι
αντανακλά τθ βακιά μασ πεποίκθςθ πωσ το κλειδί, για τθν αναπτυξιακι προοπτικι, τθν
ςυνολικι και ατομικι πρόοδο είναι θ παιδεία» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 6). Επιπλζον, εκφράηεται
θ πίςτθ ότι θ «αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ βαςίηεται ςτθν επζνδυςθ ςτθν
Ραιδεία» (Διαμαντοποφλου, 2009: 4). Ωςτόςο, θ πίςτθ αυτι παραμζνει διακιρυξθ, γιατί οι
κρατικζσ δαπάνεσ για τθν παιδεία μειϊνονται ςυνεχϊσ τα τελευταία χρόνια. Επιπλζον, οι
προωκοφμενεσ αλλαγζσ βαςίηονται κυρίωσ ςε εξωτερικι χρθματοδότθςθ θ οποία αφενόσ
ζχει χρονικό ορίηοντα, αφετζρου κατευκφνει ωσ ζνα βακμό και τισ αλλαγζσ.

2.5.3. Ανακεφαλαίωςθ
Σι εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ αποτελοφν ωσ ζνα βακμό
ςυνζχεια τθσ μεταρρυκμιςτικισ απόπειρασ του 1997 και απορρζουν κυρίωσ από τισ
δεςμεφςεισ που ζχει θ χϊρα μασ ςτο πλαίςιο τθσ ΕΕ. Θ εφαρμογι μιασ κοινισ
εκπαιδευτικισ πολιτικισ αποτελεί ςτόχο τθσ ΕΕ, τα τελευταία είκοςι χρόνια, προκειμζνου να
εκςυγχρονιςκοφν τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα των κρατϊν μελϊν και να αντιμετωπίςουν τισ
ςφγχρονεσ προκλιςεισ (παγκοςμιοποίθςθ, κοινωνία τθσ γνϊςθσ).
Χτόχοσ αυτισ τθσ πολιτικισ είναι αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ και θ διαςφάλιςθ τθσ
κοινωνικισ ςυνοχισ. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου, προβάλλεται ωσ αναγκαιότθτα θ
προςαρμογι τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ με τθν παροχι γνϊςεων και
δεξιοτιτων οι οποίεσ κα εξαςφαλίηουν απαςχόλθςθ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ αλλά και τθν
άμεςθ διαςφνδεςθ του ςχολείου με τον κόςμο των επιχειριςεων. Αναγκαία, επίςθσ, είναι θ
διά βίου μάκθςθ μζςω τθσ οποίασ κα αντιμετωπιςκεί θ ταχφτατθ απαξίωςθ των γνϊςεων.
Υρόκειται για μια εκπαιδευτικι πολιτικι που ςτθρίηεται ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ κεωρίασ του
ανκρϊπινου κεφαλαίου.
Σι αλλαγζσ που προωκοφνται με το «Ρζο Χχολείο» υιοκετοφν ςε γενικζσ γραμμζσ
τουσ βαςικοφσ άξονεσ αυτισ τθσ πολιτικισ και ενςωματϊνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ
τθσ ΕΕ. Άλλωςτε, θ χρθματοδότθςθ των αλλαγϊν ςτθρίηεται ςε ευρωπαϊκά κονδφλια.
Ωςτόςο, ςτο «λόγο» για το «Ρζο Χχολείο» οι ςτρατθγικοί ςτόχοι τθσ ΕΕ πλαιςιϊνονται από
δφο αλλθλοςυνδεόμενεσ βαςικζσ αρχζσ που κυριάρχθςαν μεταπολιτευτικά ςτθ χϊρα μασ:
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τθν αρχι τθσ ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και τθν αρχι που εκλαμβάνει τθν
εκπαίδευςθ ωσ «δθμόςιο αγακό». Επιπλζον, θ εκπαίδευςθ κεωρείται ωσ βαςικόσ μοχλόσ
τθσ

οικονομικισ

ανάπτυξθσ.

Ψαυτόχρονα

γίνονται

δφο

διαπιςτϊςεισ:

Υρϊτον,

αναγνωρίηεται ότι οι εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ καταςκευάηονται και εκτόσ ςχολείου.
Δεφτερον, ομολογείται ότι θ δωρεάν δθμόςια εκπαίδευςθ δεν είναι ςτθν πραγματικότθτα
δωρεάν, λόγω τθσ παραπαιδείασ. Σι εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ που δρομολογοφνται
υπόςχονται να αναβακμίςουν το ςχολείο, να το κάνουν πιο αποτελεςματικό και να
περιορίςουν τισ ςθμερινζσ αδυναμίεσ του. Ψρεισ είναι οι κακοριςτικοί παράγοντεσ για τθν
αναβάκμιςι του: θ αλλαγι των αναλυτικϊν προγραμμάτων, θ ψθφιακι αναβάκμιςθ του
ςχολείου (το ψθφιακό ςχολείο) και θ αναβάκμιςθ των εκπαιδευτικϊν.
Πε το «Ρζο Χχολείο» οι μακθτζσ μπαίνουν ςτο επίκεντρο των αλλαγϊν και
επιςτρατεφονται παιδαγωγικά και ψυχολογικά επιχειριματα, για να αποδειχκεί ότι οι
αλλαγζσ είναι για το καλό τουσ, το ςθμερινό και το αυριανό. Ωποςτθρίηεται ότι οι μακθτζσ
κα απαλλαχτοφν από το «ςχολείο αγγαρεία», κα νιϊςουν τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ και κα
ζχουν ελεφκερο χρόνο. Πε τα νζα αναλυτικά προγράμματα κα «πετυχαίνουν
ςυγκεκριμζνουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ» και κα αποκτοφν τα εφόδια εκείνα (ικανότθτεσδεξιότθτεσ) που είναι απαραίτθτα για τθ μελλοντικι τουσ επιτυχία και τθν κοινωνικι
πρόοδο. Σι γονείσ κα απαλλαχκοφν ςε μεγάλο βακμό από τα φροντιςτιρια και κα
ανακουφιςτοφν οικονομικά. Ωςτόςο, το ΩΥΔΒΠΚ δεν ευαγγελίηεται τθν κατάργθςθ τθσ
παραπαιδείασ παρά μόνο τθ μείωςι τθσ. Ξομβικό ρόλο ςτισ προωκοφμενεσ αλλαγζσ
διαδραματίηουν οι ΡΨ που «αποτελοφν το βαςικό εργαλείο ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων
του Νζου Σχολείου». Θ ζμφαςθ που δίνεται ςτισ ΡΨ είναι πρωτοφανισ και εκφράηει τθν
αντίλθψθ ότι ζχουν απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Θ αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ απαιτεί και «αναβακμιςτζσ». Βαςικι προχπόκεςθ
για τθν επιτυχία των αλλαγϊν είναι να ενςτερνιςκοφν και να υπθρετιςουν το όραμα του
«Ρζου Χχολείου» οι εκπαιδευτικοί. Υρζπει να αναβακμιςτοφν, να αποδεχκοφν τθν
αξιολόγθςθ ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ εργαςίασ τουσ και τθ ςυνεχι επιμόρφωςθ μζροσ
του επαγγελματικοφ τουσ προφίλ. Ωςτόςο, ςχεδιάηεται μια επιμόρφωςθ αποςπαςμζνθ από
τα Υανεπιςτιμια και προςανατολιςμζνθ αποκλειςτικά ςτισ ανάγκεσ του «Ρζου Χχολείου».
Χτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ για τθν υλοποίθςθ του «Ρζου Χχολείου», το ΩΥΔΒΠΚ
κεςμοκζτθςε και λειτοφργθςε, από το ςχολικό ζτοσ 2010-2011, τα Δθμοτικά Χχολεία με
Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα.
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3. ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΤΛΤΟ: ΤΑ ΔΘΜΟΤΛΚΑ ΣΧΟΛΕΛΑ ΜΕ
ΕΝΛΑΛΟ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ
ΡΟΓΑΜΜΑ (ΕΑΕΡ)
3.1. Θ κεςμοκζτθςθ των 800 Δθμοτικϊν Σχολείων με
Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)
3.1.1. Ο οριςμόσ των 800 Δθμοτικϊν Σχολείων με ΕΑΕΡ
Ψον Λοφνιο του 2010, το ΩΥΔΒΠΚ επικαλοφμενο τθν «κοινωνικι και εκπαιδευτικι
ανάγκθ για ποιοτικι αναβάκμιςθ του κεςμοφ του Ολοιμερου Σχολείου» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010δ:
1),

ανακοίνωςε

τθν

εφαρμογι

του

«Ενιαίου

Αναμορφωμζνου

Εκπαιδευτικοφ

Υρογράμματοσ» (ΕΑΕΥ) ςε 800 Σλοιμερα Χχολεία από το ςχολικό ζτοσ 2010-2011. Πε τθν
Ωπουργικι Απόφαςθ Φ3/609/60745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΞ 804/9-6-10, τ. Βϋ)20 ορίςτθκαν 800
Σλοιμερα Χχολεία τα οποία φζρουν τον τίτλο «Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα» (εφεξισ «Δθμοτικά Σχολεία με ΕΑΕΡ»). Θ
επιλογι των 800 ςχολείων ζγινε με πζντε κριτιρια (ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 2). Ψα ςχολεία ζπρεπε:
 Ρα είναι «οριςμζνα» ωσ ολοιμερα και να ζχουν υποχρεωτικά οργανικότθτα
12/κεςίου
 Ρα ςυγκεντρϊνουν μεγάλο αρικμό μακθτικοφ πλθκυςμοφ (αναλογικά με τθ Χχολικι
Υεριφζρεια όπου ανικουν)
 Ρα μθ λειτουργοφν με εναλλαςςόμενο ωράριο
 Ρα διδάςκεται θ Βϋ ζνθ Γλϊςςα
 Ρα μθ ςυςτεγάηονται με άλλα ςχολεία τθσ ίδιασ βακμίδασ και μικρότερθσ
οργανικότθτασ
Σ οριςμόσ των 800 ςχολείων ζγινε χωρίσ να ηθτθκεί θ γνϊμθ των Χυλλόγων
Διδαςκόντων. Χτισ αρχζσ Λουνίου, οι εκπαιδευτικοί κλικθκαν να ενθμερϊςουν τουσ γονείσ
και να προγραμματίςουν τθ λειτουργία των ςχολείων, χωρίσ να ζχουν επαρκι ενθμζρωςθ
για το ςκοπό και τον τρόπο εφαρμογισ του ΕΑΕΥ.
Αρκετοί Διευκυντζσ, επικαλοφμενοι διάφορουσ λόγουσ, ηιτθςαν να εξαιρεκοφν τα
ςχολεία τουσ, ενϊ θ ΔΣΕ καταλόγιςε ςτο Ωπουργείο προχειρότθτα και βιαςφνθ. Ψα
παραπάνω οδιγθςαν το ΩΥΔΒΠΚ να τροποποιιςει τθν αρχικι απόφαςθ, ςτισ κερινζσ
διακοπζσ, με προςκαφαιρζςεισ ςχολείων. Ψα 800 ςχολεία τα οποία εφάρμοςαν το ΕΑΕΥ το
20

ΩΥΔΒΠΚ, Ω.Α. Φ3/609/60745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΞ 804/9-6-10, τ.Βϋ), Σριςμόσ 800 Δθμοτικϊν Χχολείων με
ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
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ςχολικό ζτοσ 2010-2011 οριςτικοποιικθκαν με τθν Ω.Α. Φ3/724/71442/Γ1/18-6-201021.
Ψο Δθμοτικό Χχολείο με ΕΑΕΥ δεν ςυνιςτά ζναν νζο τφπο ςχολείου από μθδενικι
βάςθ, βαςίηεται ςτο υφιςτάμενο Σλοιμερο Χχολείο. Αυτό που το διαφοροποιεί τόςο από
τα υπόλοιπα δθμοτικά ςχολεία –με ολοιμερο ι χωρίσ ολοιμερο πρόγραμμα (μόνο πρωινι
εργαςία)– είναι το ΕΑΕΥ. Πε το ΕΑΕΥ, το πρωινό και το μεταμεςθμβρινό πρόγραμμα
αντιμετωπίηονται ενιαία, ωσ όλον. Υρόκειται για τθν υιοκζτθςθ «μιασ νζασ φιλοςοφίασ για
το ολοιμερο προσ τθν κατεφκυνςθ δθμιουργίασ ενιαίου ςχολείου», γιατί θ μζχρι ςιμερα
εφαρμογι του κεςμοφ ςυντζλεςε «ςτθ διαμόρφωςθ τθσ αντίλθψθσ ςε γονείσ και
εκπαιδευτικοφσ ότι υπάρχουν δφο είδθ ςχολείων: το πρωινό και το ολοιμερο, ι το κανονικό
και το ολοιμερο» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010γ: 4).
Ψο πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό μζχρι τισ 14:00 για τουσ μακθτζσ όλων των
τάξεων. Από τισ 14:00 μζχρι τισ 16:15 ι 17.00 είναι προαιρετικό και οι μακθτζσ που το
παρακολουκοφν μποροφν να αποχωριςουν ςτισ 15:30 ι ςτισ 16:15. Χυνεπϊσ, τα 800
ςχολεία είναι «ανοιχτοφ» τφπου ολοιμερα αλλά υιοκετοφν τθ φιλοςοφία των
ενςωματωμζνων. Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ, «Το Ενιαίο του Ρρογράμματοσ υπθρετείται
πλιρωσ» με τθν κοινι λιξθ του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ όλων των τάξεων ςτισ 14:00
και τθν παροχι πρόςκετων μακθμάτων ςτο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Πε αυτόν τον τρόπο
«ικανοποιοφνται ςε μεγάλο βακμό αιτιματα γονζων και εκπαιδευτικϊν για δυνατότθτα
πρόωρθσ αποχϊρθςθσ των μακθτϊν ςτθ διάρκεια του ολοιμερου προγράμματοσ. Ζτςι
ζνασ μακθτισ μπορεί να αποχωριςει ςτισ 14.00 (λιξθ υποχρεωτικοφ ωραρίου), ςτισ 15.30,
αλλά και ςτισ 16.15 (λιξθ ολοιμερου προγράμματοσ), χωρίσ να ςτερθκεί κανζνα διδακτικό
αντικείμενο από αυτά που διδάςκονται ςτο ολοιμερο πρόγραμμα» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 3).

3.1.2. Σκοπόσ και ςτόχοι των Δθμοτικϊν Σχολείων με ΕΑΕΡ
H κεςμοκζτθςθ των 800 Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ εντάςςεται ςτο δεφτερο
άξονα τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, δθλαδι τθ δζςμθ των άμεςων μζτρων για τθ βελτίωςθ
του ςθμερινοφ ςχολείου: Ψο ΩΥΔΒΠΚ «ςτοχεφει με άμεςεσ αλλαγζσ να παρζμβει
διορκωτικά ςτο ςθμερινό ςχολείο και ςταδιακά να το μετατρζψει ςτο Νζο Σχολείο, που
είναι ο απϊτεροσ ςτόχοσ των πραγματοποιοφμενων εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων»
(ΩΥΔΒΠΚ, 2010δ: 1). Τλεσ οι αλλαγζσ και οι παρεμβάςεισ «αλλθλοςυμπλθροφμενεσ και
οργανικά διαςυνδεόμενεσ οδθγοφν ςτο Νζο Σχολείο *…] Το Νζο Σχολείο είναι ολοιμερο, και

21

ΩΥΔΒΠΚ, Ω.Α.Φ3/724/71442/Γ1/18-6-2010 (ΦΕΞ 1048/12-7-2010, τ.Βϋ), Ψροποποίθςθ-ςυμπλιρωςθ τθσ
Φ3/609/60745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΞ 804/9-6-10, τ.Βϋ) Ωπουργικισ απόφαςθσ με κζμα “Σριςμόσ 800 Δθμοτικϊν
Χχολείων με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα”.
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ςταδιακά όλα τα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ μετατρζπονται με επιλογι ςε
ολοιμερα με ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 22, 35).
Σ ςκοπόσ των 800 Δθμοτικϊν Χχολείων δεν διατυπϊνεται ρθτά οφτε ςτο ιδρυτικό
ΦΕΞ οφτε ςτισ εγκυκλίουσ του ΩΥΔΒΠΚ. Ωςτόςο, τα παραπάνω αποςπάςματα φανερϊνουν
ότι τα ςχολεία αυτά δεν αποτελοφν ζνα αποςπαςματικό μζτρο απλϊσ για τθ βελτίωςθ
μερικϊν Σλοιμερων Χχολείων αλλά μζροσ ενόσ ςυνολικοφ ςχεδιαςμοφ που αποςκοπεί
ςτθν αναβάκμιςθ του ςθμερινοφ ςχολείου και τθ μετατροπι του ςε «Ρζο Χχολείο».
Χυνεπϊσ, ο ςκοπόσ των 800 Δθμοτικϊν Σχολείων με ΕΑΕΡ είναι να βελτιϊςουν άμεςα το
ςθμερινό ςχολείο και να το μετατρζψουν ςταδιακά ςε «Νζο Σχολείο».
Δθλαδι, ο ςκοπόσ που καλοφνται να υπθρετιςουν τα 800 ςχολεία είναι διττόσ. Ρα
βελτιϊςουν άμεςα τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτα ςυγκεκριμζνα ςχολεία
και ταυτόχρονα να αποτελζςουν το μοχλό για τθ μετάβαςθ ςτο «Ρζο Χχολείο» αλλάηοντασ
το εκπαιδευτικό μοντζλο: «Επαναπροςδιορίηεται το εκπαιδευτικό μοντζλο τθσ χϊρασ.
Στόχοσ είναι το ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τα νζα προγράμματα
ςπουδϊν να επεκτακεί ςε όλα τα Δθμοτικά Σχολεία» (ΩΥΔΒΠΚ, 2011γ: 3).
Χε μερικζσ εγκυκλίουσ το ΩΥΔΒΠΚ ταυτίηει τα 800 ςχολεία με το «Ρζο Χχολείο»:
«Με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2011-2012, θ λειτουργία του Νζου Σχολείου…»
(ΩΥΔΒΠΚ, 2011δ: 1). Χε άλλεσ εγκυκλίουσ τα παρουςιάηει ωσ «ζνα βιμα προσ τθν
κατεφκυνςθ των ριηικϊν αλλαγϊν που φζρνει το Νζο Σχολείο» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010ςτ: 1). Είναι
προφανζσ ότι δεν μποροφμε να είμαςτε βζβαιοι πωσ θ οριςτικι μορφι του «Ρζου
Χχολείου» κα ταυτίηεται με αυτι των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ για πολλοφσ λόγουσ.
Υρόκειται, μάλλον, για ςχολεία-πιλότουσ που οδθγοφν ςτο «Ρζο Χχολείο» και
προδιαγράφουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά του. Χυνεπϊσ, αυτό που μποροφμε να ποφμε
είναι ότι ςτα 800 ςχολεία «φιλοτεχνείται» το πορτρζτο του «Ρζου Χχολείου», το οποίο
επιδιϊκει να κζςει ςτο επίκεντρο το μακθτι: «Το Νζο Σχολείο με Ενιαίο αναμορφωμζνο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επιδιϊκει να κζςει ςτο κζντρο του το μακθτι, ο οποίοσ κα
ολοκλθρϊνει τθ μακθςιακι διαδικαςία και τθ ςχολικι προετοιμαςία ςτο πλαίςιο του
ςχολείου» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010δ: 5).
Θ ειδοποιόσ διαφορά των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ ςε ςχζςθ με όλα τα
υπόλοιπα ςχολεία (ολοιμερου προγράμματοσ ι μθ) είναι το αναμορφωμζνο πρόγραμμά
τουσ. Ψο ΕΑΕΥ με τα νζα διδακτικά αντικείμενα είναι το εργαλείο με το οποίο κα επιτευχκεί
ο ςκοπόσ των 800 ςχολείων και κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ να ενταχκοφν ςτισ ςφγχρονεσ
κοινωνικζσ ςυνκικεσ ωσ υπεφκυνοι, δθμοκρατικοί πολίτεσ: «Οι άμεςεσ παρεμβάςεισ ςτο
Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο απαντοφν ςτισ κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για τθν
ποιοτικι αναβάκμιςθ του κεςμοφ του Ολοιμερου Σχολείου. Ανταποκρίνονται ςτα αιτιματα
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για τθν καλλιζργεια του παιδιοφ με τθν προςφορά νζων διδακτικϊν αντικειμζνων, ϊςτε να
ενταχκεί προοδευτικά ςτισ ςθμερινζσ και αυριανζσ κοινωνικο-πολιτιςτικζσ ςυνκικεσ»
(ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 2), «θ λειτουργία του Νζου Σχολείου, εκτόσ των άλλων, κζτει τισ βάςεισ
για τθν εξζλιξθ του ςθμερινοφ μακθτι ςε αυριανό πολίτθ, υπεφκυνο και δθμοκρατικό»
(ΩΥΔΒΠΚ, 2011δ: 1).
Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ, «Βαςικόσ ςτόχοσ του Αναμορφωμζνου Ρρογράμματοσ
είναι ο περιοριςμόσ και ςτθ ςυνζχεια, θ μείωςθ ςτο ελάχιςτο των περιςςότερων
απογευματινϊν δραςτθριοτιτων των μακθτϊν ςε χϊρουσ εκτόσ ςχολείου, περιορίηοντασ
τθν ταλαιπωρία των παιδιϊν και τα ζξοδα των γονζων, αφοφ θ διδαςκαλία τθσ
Ρλθροφορικισ (Τ.Ρ.Ε.) και των Ξζνων Γλωςςϊν κα οδθγεί ςε πιςτοποίθςθ μζςα ςτο
δθμόςιο ςχολείο» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 2).
Σι επιμζρουσ ςτόχοι των 800 Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ, όπωσ προκφπτουν από
τα ςχετικά κείμενα του ΩΥΔΒΠΚ, είναι:
1.

Nα κζςουν ςτο επίκεντρο τουσ μακθτζσ οι οποίοι κα ολοκλθρϊνουν τθ

μακθςιακι διαδικαςία και τθν προετοιμαςία τουσ ςτο ςχολείο, ϊςτε «θ τςάντα να μζνει
ςτο ςχολείο», ιδιαίτερα ςτισ μικρζσ τάξεισ (ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 3 ΩΥΔΒΠΚ, 2010δ: 2)
2.

Ρα προςφζρουν διδαςκαλία Υλθροφορικισ θ οποία κα οδθγεί ςε

πιςτοποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτισ ΨΥΕ μζςα ςτο δθμόςιο ςχολείο κατά τθ
διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 2, 4)
3.

Ρα προςφζρουν διδαςκαλία ζνων Γλωςςϊν θ οποία κα οδθγεί ςε

πιςτοποίθςθ μζςα ςτο δθμόςιο ςχολείο (ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 2)
4.

Ρα περιορίςουν τθν παραπαιδεία, μειϊνοντασ ςτο ελάχιςτο τισ εκτόσ

ςχολείου απογευματινζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν, να περιορίςουν τθν ταλαιπωρία
των παιδιϊν και τα ζξοδα των γονζων με τθν προςφορά νζων διδακτικϊν αντικειμζνων
(ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 2)
5.

Ρα αναβακμίςουν παιδαγωγικά το ςχολείο με τθν ενοποίθςθ τθσ

εκπαιδευτικισ λειτουργίασ ςτο υποχρεωτικό πρόγραμμα (ΩΥΔΒΠΚ, 2010ςτ: 1)
6.

Ρα εμπλουτίςουν το Ωρολόγιο Υρόγραμμα με επιπλζον διδακτικά

αντικείμενα και εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ που ενιςχφουν τθ διακεματικι προςζγγιςθ, τθ
γνϊςθ,

τισ

εμπειρίεσ,

τθν

ζρευνα,

τθ

δθμιουργία,

τθ

ςυνεργατικότθτα,

τθν

ευαιςκθτοποίθςθ ςε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κζματα και τθν αναβάκμιςθ τθσ
ςχολικισ ηωισ (ΩΥΔΒΠΚ, 2011ςτ: 1)
7.

Ρα ανανεϊςουν τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και να τισ μετατρζψουν από

«μετωπικζσ» ςε «μακθτοκεντρικζσ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2011γ: 3)
8.

Ρα ικανοποιιςουν ςε μεγάλο βακμό αιτιματα γονζων και εκπαιδευτικϊν για
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δυνατότθτα πρόωρθσ αποχϊρθςθσ των μακθτϊν, χωρίσ αυτοί να ςτεροφνται τα διδακτικά
αντικείμενα του ολοιμερου προγράμματοσ (ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 3)
9.

Ρα αναβακμίςουν ποιοτικά το κεςμό του Σλοιμερου Χχολείου με αξιόπιςτο

και ελκυςτικό πρόγραμμα, ϊςτε να επιτυγχάνει τον κοινωνικό, τον εκπαιδευτικόαντιςτακμιςτικό του ρόλο και ν’ αποκτιςει αξιοπιςτία ςτθ ςυνείδθςθ των γονζων
(ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 2 ΩΥΔΒΠΚ, 2010ε: 1-2 ΩΥΔΒΠΚ, 2011γ: 4 ΩΥΔΒΠΚ, 2011β: 6)
10.

Ρα ενιςχφςουν τθν αυτονομία τθσ ςχολικισ μονάδασ μζςα από τθν

ιςχυροποίθςθ τθσ άποψθσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν (ΩΥΔΒΠΚ, 2010γ: 5 ΦΕΞ 804/2010)
11.

Ρα κατοχυρϊςουν τθν ουςιαςτικι ιςότθτα των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και

να αμβλφνουν τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ (ΩΥΔΒΠΚ, 2011ςτ: 1 ΩΥΔΒΠΚ, 2010γ: 3).
Σι παραπάνω ςτόχοι φανερϊνουν τθν ζμφαςθ που δίνει το ΩΥΔΒΠΚ ςτθν
αντιμετϊπιςθ τθσ παραπαιδείασ και τθν «κατοχφρωςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ ςτισ
εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ», με τθν επζκταςθ του κεςμοφ ςε όλα τα Δθμοτικά Χχολεία
(ΩΥΔΒΠΚ, 2011γ: 3). Φανερϊνουν, επίςθσ, τθν πεποίκθςθ ότι με το ΕΑΕΥ «κα αποκτθκοφν
απ’ όλουσ τουσ μακθτζσ όλα εκείνα τα ςτοιχεία που κα χαρακτθρίηουν τον ολοκλθρωμζνο,
μορφωμζνο άνκρωπο του 21ου αιϊνα, που κα μπορεί να παρακολουκιςει τισ εξελίξεισ τθσ
κοινωνίασ *…+ και μπορεί να οδθγθκεί ςε ζνα ελπιδοφόρο μζλλον με όραμα και προοπτικι»
(ΩΥΔΒΠΚ, 2010γ: 6). Δθλαδι, το ΕΑΕΥ παρουςιάηεται ωσ το ποιοτικό και δυναμικό εκείνο
ςτοιχείο που κα μεταμορφϊςει το ςθμερινό ςχολείο, κα το απαλλάξει από τισ αδυναμίεσ
του και κα δϊςει ςτουσ μακθτζσ τα εφόδια να ενταχκοφν ομαλά ςτισ ςθμερινζσ και τισ
μελλοντικζσ κοινωνικο-πολιτιςτικζσ ςυνκικεσ.

3.2. Εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ ςχετικά με το ΕΑΕΡ
Σι εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ ταξινομοφνται, ςυνικωσ, ςε «εξωτερικζσ» ι
«εςωτερικζσ», ανάλογα με τθ ςτόχευςι τουσ. Σι πρϊτεσ ςτοχεφουν ςτθν αλλαγι τθσ
οργανωτικισ μορφισ τθσ εκπαίδευςθσ και οι δεφτερεσ ςτοχεφουν ςε εςωτερικζσ αλλαγζσ,
όπωσ για παράδειγμα αλλαγζσ ςτο ςχολικό πρόγραμμα. Σι «εςωτερικζσ» μεταρρυκμίςεισ
χαρακτθρίηονται από οριςμζνουσ ςυγγραφείσ ωσ «ουςιαςτικζσ», γιατί αφοροφν τισ
ουςιαςτικζσ πτυχζσ τθσ εκπαίδευςθσ (ωχζλλθσ, 2007: 33-34). Ωποςτθρίηεται, επίςθσ, ότι οι
καινοτομίεσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ είναι αυτζσ που προκαλοφν αλλαγι ςτθ «βακιά
δομι» του ςχολείου, δθλαδι τθ ςυλλογιςτικι που ςτθρίηει τισ επιφανειακζσ πρακτικζσ και
τθν οργάνωςθ του ςχολείου (Stenhouse, 2003: 230).
Σι επιχειροφμενεσ αλλαγζσ, κα μποροφςαν να χαρακτθριςκοφν ωσ «εςωτερικι»
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μεταρρφκμιςθ θ οποία ςτοχεφει ςτθν αλλαγι τθσ «βακιάσ δομισ» του ςχολείου, αφοφ ςτον
πυρινα των αλλαγϊν βρίςκεται το ςχολικό πρόγραμμα ςτο ςφνολό του. Επειδι ο όροσ
«πρόγραμμα» ζχει πολλζσ ςυνδθλϊςεισ, κα επιχειρθκεί θ αποςαφινιςι του.

3.2.1. Αποςαφινιςθ τθσ ζννοιασ «εκπαιδευτικό πρόγραμμα»
Αν και θ λζξθ «πρόγραμμα» –ςυνοδευόμενθ ςυνικωσ από κάποιο προςδιοριςμό–
αποτελεί μζροσ του κακθμερινοφ λεξιλογίου των εκπαιδευτικϊν, φαίνεται να επικρατεί μια
πολφ γενικι και ςυγκεχυμζνθ άποψθ για το τι είναι, αφοφ δεν υπάρχει ζνασ κοινά
αποδεκτόσ οριςμόσ (Ροφτςοσ, 1999α: 20). Χτθν ελλθνικι βιβλιογραφία χρθςιμοποιοφνται οι
όροι «ςχολικό πρόγραμμα», «πρόγραμμα μακθμάτων», «πρόγραμμα ςπουδϊν», πότε με
τθν ίδια ςθμαςία και πότε με διαφορετικι. Χτα κείμενα που αναφζρονται ςτα 800 Δθμοτικά
Χχολεία με ΕΑΕΥ χρθςιμοποιείται ο όροσ «εκπαιδευτικό πρόγραμμα».
Σ Υ. ωχζλλθσ χρθςιμοποιεί τον όρο «πρόγραμμα διδαςκαλίασ» και τον ορίηει ωσ
νομικό κείμενο με πολιτικι και ιδεολογικι βάςθ που περιλαμβάνει «τισ επίςθμεσ
προδιαγραφζσ» για τα διδαςκόμενα μακιματα, τουσ ςκοποφσ που επιδιϊκει θ διδαςκαλία
τουσ, τθ διδακτζα φλθ και τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ (ωχζλλθσ, 2007: 68).
Σ Χ. Ροφτςοσ υιοκετεί τον όρο «ςχολικό πρόγραμμα» που αποτελείται κυρίωσ από
το ωρολόγιο και το αναλυτικό πρόγραμμα, και «εκφράηει ταυτόχρονα όχι μόνο τθν επίςθμθ
οροκζτθςθ των πλαιςίων οργάνωςθσ του ςχολικοφ χρόνου κακϊσ και μια αυςτθρά
κακοριςμζνθ επίςθμθ ιεράρχθςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, αλλά ακόμα και τθν ζκταςθ των
γνωςτικϊν περιοχϊν, τισ ςχζςεισ ανάμεςα ς’ αυτζσ τισ περιοχζσ κακϊσ και οριςμζνουσ
ςκοποφσ τθσ κακεμιάσ γνωςτικισ περιοχισ» (Ροφτςοσ, 1999α: 20).
Χε όλουσ τουσ οριςμοφσ είναι ορατζσ δφο διαςτάςεισ: α) το περιεχόμενο τθσ
διδαςκαλίασ (γνωςτικά αντικείμενα) και β) ο χρόνοσ (οι ϊρεσ που διατίκενται). Σ χρόνοσ
αφορά τόςο τθ ςυνολικι διάρκεια παραμονισ τοφ μακθτι ςτο ςχολείο όςο και τθν
κατανομι του ςε κάκε διδακτικό αντικείμενο που διδάςκεται. Θ απόφαςθ όμωσ για το «τι»
και «πόςο» πρζπει να διδαχκεί αποτελεί ζνα επίμαχο ηιτθμα και δεν είναι μια «ουδζτερθ»
επιλογι. Χυνεπϊσ, ςτο ςχολικό πρόγραμμα εμπεριζχεται και μια ιδεολογικι διάςταςθ.
Επιπλζον, οι μακθτζσ ςτθν τάξθ και γενικότερα ςτο ςχολικό χϊρο μακαίνουν πράγματα που
δεν είναι ρθτά διατυπωμζνα ςτο πρόγραμμα. Χτο ςχολείο, μαηί με το επίςθμο πρόγραμμα
λειτουργεί ζνα ανεπίςθμο και παράλλθλο πρόγραμμα, το «παραπρόγραμμα», το οποίο
επθρεάηει τθν εκπαιδευτικι πράξθ (Παυρογιϊργοσ, 2000: 135-136).
Πε βάςθ τα παραπάνω, κεωροφμε ότι θ ζννοια «εκπαιδευτικό πρόγραμμα»
ςυμπεριλαμβάνει δφο ορατζσ και «επίςθμεσ» διαςτάςεισ, το Ωρολόγιο και το Αναλυτικό
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Υρόγραμμα και μία άδθλθ, αλλά παροφςα, το «παραπρόγραμμα».

3.2.1.1.

Α. Το «Ωρολόγιο Ρρόγραμμα»

«Το ωρολόγιο πρόγραμμα», γράφει ο Ξ. Ψςουκαλάσ, «αποτελεί τθν τυπικι
κεςμοποιθμζνθ μιτρα, ςτθ βάςθ τθσ οποίασ οργανϊνεται θ χριςθ του χρόνου των μακθτϊν
ς’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ *…+ μεταφράηει τθ γενικι κεματικι εικόνα
εγχαραςςόμενων ιδεολογικϊν μθνυμάτων *…+ μασ παρζχει ζνα τυπικό και ρθτό τεκμιριο
ιεράρχθςθσ των διδαςκομζνων μακθμάτων. Και θ ιεράρχθςθ αυτι *…+ μεταφράηει τισ
βαςικζσ κεματικζσ επιλογζσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, προχποκζτει ζνα ςφνολο
προθγοφμενων ιδεολογικϊν και πολιτικϊν επιλογϊν» (Ψςουκαλάσ, 2006: 553).
Ψο ΩΥ ζχει ωσ χρονικι μονάδα τθν εβδομάδα και αναφζρεται:


Χτο χρόνο που ο μακθτισ παραμζνει ςτο ςχολείο και τθν τοποκζτθςθ του

χρόνου αυτοφ ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ


Χτθν κατανομι του θμεριςιου χρόνου ςε διδακτικό ι μθ χρόνο (διδακτικζσ

περίοδοι ι διδακτικζσ ϊρεσ και διαλείμματα). Σ θμεριςιοσ χρόνοσ μπορεί να οργανϊνεται
ςε ηϊνεσ (ευρφτερεσ χρονικζσ περιόδουσ) που ζχουν υποχρεωτικό ι προαιρετικό χαρακτιρα


Χτο ςφνολο των διδακτικϊν ωρϊν τθσ θμζρασ και τθσ εβδομάδασ



Χτθν κατανομι των διδακτικϊν ωρϊν τθσ εβδομάδασ ςτα διδακτικά

αντικείμενα (μακιματα ι δραςτθριότθτεσ που ζχουν αυτόνομθ κζςθ ςτο πρόγραμμα).


Χτθν κατανομι των διδακτικϊν ωρϊν κάκε μακιματοσ ανά θμζρα (πόςεσ

ϊρεσ μπορεί να διδαχκεί ςε μία θμζρα)


Χτθ ςειρά με τθν οποία διδάςκονται τα μακιματα κακθμερινά

Θ ανιςομερισ κατανομι των ωρϊν ςτα διδακτικά αντικείμενα δθλϊνει τθν φπαρξθ
ιεράρχθςθσ τθσ αξίασ των γνωςτικϊν αντικειμζνων και τθν (άδθλθ) ταξινόμθςθ ςε
«πρωτεφοντα» και «δευτερεφοντα». Ψα παραπάνω ζχουν ορατζσ ςυνζπειεσ ςτο ειδικό
βάροσ που δίνει το ςχολείο ςε κάκε γνωςτικό αντικείμενο. Επιπλζον, θ διάκριςθ
«πρωτεφοντα – δευτερεφοντα», αν και άρρθτθ, είναι βακιά ριηωμζνθ ςτθ ςυνείδθςθ των
μακθτϊν, των γονιϊν και των εκπαιδευτικϊν και αντανακλάται ςτισ πρακτικζσ τουσ, αφοφ
δίνουν ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτα «πρωτεφοντα» μακιματα και λιγότερθ ςτα υπόλοιπα.
Θ ςειρά εμφάνιςθσ των μακθμάτων ςτα κείμενα των ΩΥ και ςτα διάφορα ςχολικά
ζντυπα δεν είναι οφτε αλφαβθτικι οφτε ανάλογα με τισ ϊρεσ. Από το πρϊτο ΩΥ του 1894
μζχρι ςιμερα θ ςειρά αυτι διατθρείται ςχεδόν αναλλοίωτθ: ςτισ δφο πρϊτεσ κζςεισ
βρίςκονται κατά ςειρά τα Κρθςκευτικά και θ Γλϊςςα. Χτθν τρίτθ κζςθ βριςκόταν θ
Αρικμθτικι μζχρι το 1913 που αντικαταςτάκθκε από τθν Λςτορία. Ψο 1984 θ Λςτορία ζδωςε
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ξανά τθ κζςθ τθσ ςτα Πακθματικά. Χτισ τελευταίεσ κζςεισ βρίςκονται θ Αιςκθτικι Αγωγι
και θ Γυμναςτικι. Ξάκε νζο μάκθμα που ειςάγεται ςτο ΩΥ (Αγγλικά, Ε.Η., Βϋ ξζνθ γλϊςςα)
προςτίκεται ςτο τζλοσ. Πόνο θ Ευζλικτθ Ηϊνθ αντικατζςτθςε το 2005 τθ «Χχολικι Ηωι», θ
οποία ειςιχκθ το 1997 ωσ προαιρετικό αντικείμενο. Ψο μόνο που καταργικθκε ιταν οι
«πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ», αντικείμενο που πιρε κζςθ ςτα ΩΥ το 1969. Γενικά, από το
1993 παρουςιάηεται μια προςκετικι τάςθ μακθμάτων. Ψα ΩΥ από το 1894 μζχρι το 1992
είχαν 11-13 μακιματα τα οποία διδάςκονταν από 1-3 εκπαιδευτικοφσ. Από το 1993 μζχρι το
2010 ζχουν φτάςει τα 16 (ςτα ΕΑΕΥ) και μπορεί να διδάςκονται από 7 εκπαιδευτικοφσ.
Σ Χ. Ροφτςοσ υποςτθρίηει ότι θ ςειρά εμφάνιςθσ των μακθμάτων δεν είναι τυχαία
αλλά εκφράηει κακοριςμζνεσ επιδιϊξεισ των ςυντακτϊν που εκφράηονται με τθ ςειρά αυτι
και ςκοπεφουν ςε κάποιουσ ςτόχουσ. Κεωρεί, επίςθσ, ότι θ εμφάνιςθ νζων μακθμάτων και
θ απάλειψθ κάποιων «ςθμαίνει πωσ ζχουν διαφοροποιθκεί ωσ προσ οριςμζνα ςθμεία οι
ςκοποί του προγράμματοσ, άρα και ο προςανατολιςμόσ τθσ παιδαγωγικισ πρακτικισ»
(Ροφτςοσ, 1999α: 80, 98).
Ψα μακιματα που περιλαμβάνονται ςε όλα τα προγράμματα του Δθμοτικοφ
Χχολείου (με αλλαγζσ ςτθν ονομαςία τουσ) είναι τα εξισ: 1) Κρθςκευτικά, 2) Γλϊςςα, 3)
Λςτορία, 4) Αρικμθτικι & Γεωμετρία (Πακθματικά), 5) Φυςικι & Χθμεία, 6) Φυςικι Λςτορία
(θ Φυςικι, θ Χθμεία και θ Φυςικι Λςτορία, αντικαταςτάκθκαν από τα Φυςικά), 7)
Γεωγραφία, 8) Υατριδογνωςία που ειςιχκθ το 1913 και άλλαξε διάφορα ονόματα (Χπουδι
ι Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ), 9) Γυμναςτικι (Φυςικι Αγωγι), 10) Ωδικι (Πουςικι), 11)
Λχνογραφία και 12) Ξαλλιγραφία. Θ Λχνογραφία και θ Ξαλλιγραφία μετονομάςτθκαν ςε
Ψεχνικά το 1969 και ςτθ ςυνζχεια ςε Αιςκθτικι Αγωγι το 1984 θ οποία ςυμπεριλαμβάνει τθ
Πουςικι, τθ Κεατρικι Αγωγι και τα Εικαςτικά. Θ Αγωγι του Υολίτου εμφανίηεται πρϊτθ
φορά ςτο ΩΥ του 1969 και μετονομάςτθκε το 1984 ςε Ξοινωνικι και Υολιτικι Αγωγι.
Ψα ΩΥ ιταν και παραμζνουν ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα και τον ζλεγχο του
ΩΥΔΒΠΚ. Σι Χφλλογοι Διδαςκόντων απλϊσ μοιράηουν τα μακιματα ςτα «κουτάκια» των
θμερϊν του εβδομαδιαίου προγράμματοσ. Θ ομοιομορφία και θ ακαμψία χαρακτθρίηουν
τα ΩΥ των ςχολείων μασ. Θ κεςμοκζτθςθ των Σλοιμερων Χχολείων ςυνοδεφτθκε από
μικρι ευελιξία ςτο ΩΥ αλλά μόνο ςτο ολοιμερο (μεταμεςθμβρινό) πρόγραμμα.

3.2.1.2.

Β. Το Αναλυτικό Ρρόγραμμα

Δεν υπάρχει ζνασ αποδεκτόσ οριςμόσ για τθν ζννοια του Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ
(ΑΥ). Χυνικωσ υπογραμμίηονται τρεισ διαςτάςεισ που απαντοφν ςτα ερωτιματα: «τι κα
διδάξω;» (περιεχόμενο), «πϊσ το κα το διδάξω» (μζκοδο) και «για ποιο ςκοπό» (ο
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εκπαιδευτικόσ ςκοπόσ), ενϊ κάποιοι προςκζτουν και τθ διάςταςθ τθσ αξιολόγθςθσ
(επίτευξθ ςτόχων). Σ οριςμόσ του Dewey αναφζρεται ςτθν παρουςίαςθ υλικοφ
οργανωμζνου με βάςθ το χρόνο και το χϊρο: «the course of study met in the school presents
material stretching back indefinitely in time, and extending outward indefinitely into space»
(Dewey, 1902: 5).
Χε ό,τι αφορά το ςκοπό, ο L. Stenhouse κεωρεί ότι τα ςχολικά μακιματα
προζρχονται ζξω από το ςχολείο και υπάρχουν ανεξάρτθτα από αυτό. Ψο ςχολείο
«λειτουργεί μάλλον ωσ διανομζασ τθσ γνϊςθσ παρά ωσ παραγωγόσ» (Stenhouse, 2003: 22).
Για τα μακιματα που διδάςκει υπάρχουν ομάδεσ αναφοράσ εκτόσ ςχολείου οι οποίεσ
αποτελοφν πθγι προδιαγραφϊν για τθ γνϊςθ, τισ δεξιότθτεσ, τισ αξίεσ και τισ ςυμβάςεισ τθσ
ςχολικισ ηωισ. Ωποςτθρίηει ότι οι περιςςότεροι οριςμοί βαςίηονται ςε ζνα μοντζλο ςκοπϊνμζςων το οποίο ξεκινά από το βακμό επίδοςθσ ςτον οποίο πρζπει να φτάςουν οι μακθτζσ
ςτο τζλοσ των μακθμάτων και ςχεδιάηει ζναν κφκλο ςπουδϊν για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν
(ό.π.: 15). Σ ίδιοσ επιχειρϊντασ να καταςτιςει αυτό το μοντζλο προβλθματικό και να βάλει
το ςτοιχείο τθσ κριτικισ υιοκετεί ζναν νζο οριςμό: «Το Αναλυτικό Ρρόγραμμα αποτελεί μια
προςπάκεια μετάδοςθσ των απαραίτθτων αρχϊν και ςτοιχείων μιασ εκπαιδευτικισ
πρόταςθσ ςε μία τζτοια μορφι που είναι ανοιχτι ςε εξονυχιςτικι κριτικι και ικανι να
μετατρζπει τθ κεωρία ςε πρακτικι εφαρμογι» (ό.π.: 15).
Σ τρόποσ κακοριςμοφ τθσ διδακτζασ φλθσ «προχποκζτει ιδθ μια επιλογι μζςω
κάποιων πολιτιςμικϊν κριτθρίων» (Χωτθρόπουλοσ, 2002: 31). Χφμφωνα με τον Υ. ωχζλλθ,
θ επιλογι του περιεχομζνου, δθλαδι θ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα «τι», εξαρτάται από τθν
επικρατοφςα εκπαιδευτικι φιλοςοφία, τθ μορφωτικι αξία τθσ φλθσ, τα επιςτθμονικά
επιτεφγματα και τα κοινωνικά δεδομζνα τθσ εποχισ (ωχζλλθσ, 2007: 69). Ωςτόςο, για τον
M. Apple το ερϊτθμα που πρζπει να τίκεται είναι «ποια γνϊςθ ζχει αξία», ϊςτε να
ςυμπεριλθφκεί ςτο ΑΥ. Δθλαδι, το πρόβλθμα δεν είναι οργανωτικό («τι» και «πϊσ»). Ψο
πρόβλθμα είναι «τίνοσ» νοιματα ςυλλζγονται και διανζμονται μζςω του ΑΥ και ςε
«ποιουσ» απευκφνονται. Υοιανοφ γνϊςθ μπαίνει ςτο ΑΥ, νομιμοποιείται και γίνεται
«επίςθμθ». Ψο ΑΥ «ανταποκρίνεται ςε ιδεολογικά και πολιτιςτικά αποκζματα που ζρχονται
από κάπου και τα αντιπροςωπεφει. Δεν αντιπροςωπεφονται ωςτόςο τα οράματα οφτε
ανταποκρίνονται ς’ αυτό τα κοινωνικά νοιματα όλων των ομάδων» (Apple, χ.χ.: 101).
Ψα ΑΥ εμπεριζχουν και τθ διάςταςθ τθσ μεκοδολογίασ, δθλαδι με ποια μζκοδο
διδαςκαλίασ κα προςκτθκεί θ γνϊςθ από το μακθτι. Θ επιλογι τθσ μεκόδου, αποτελεί
πεδίο αντιπαρακζςεων, γιατί ςχετίηεται με τθ φιλοςοφικι αντίλθψθ για το παιδί και τον
άνκρωπο. Σ Λ.Α. Ξομζνιοσ το 17ο αιϊνα αντιλαμβανόταν το παιδί ωσ μικρογραφία του
ενιλικα, γιατί παιδί και ενιλικασ μοιράηονται τθν ίδια φφςθ, τθ «φφςθ του ανκρϊπου». Πε
89
Κεφάλαιο 3ο: Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

αυτι τθν αντίλθψθ αναηιτθςε μια «κακολικιν τζχνθν του πάντα πάντασ διδάςκειν» και
πρότεινε ςυγκεκριμζνα αξιϊματα ςτθ «Πεγάλθ Διδακτικι» του (Ξομζνιοσ, 1912: 115). Σ
Φουςςϊ τον 18ο αιϊνα αναγνϊριςε (Rousseau, 2010: 107) τθν ιδιαιτερότθτα τθσ παιδικισ
θλικίασ («φφςθ του παιδιοφ») και ζκεςε τισ βάςεισ του κινιματοσ τθσ Ρζασ Αγωγισ. Σι
ερβαρτιανοί παιδαγωγοί το 19ο αιϊνα κα προτείνουν ζνα αυςτθρό πλαίςιο διδαςκαλίασ
που γνϊριςε μεγάλθ εξάπλωςθ. Ψα κινιματα τθσ Ρζασ Αγωγισ και τθσ Υροοδευτικισ
Αγωγισ, επανζφεραν τισ ιδζεσ του Φουςςϊ βάηοντασ το μακθτι ςτο επίκεντρο τθσ
διδαςκαλίασ και υιοκετϊντασ τθν αρχι τθσ αυτενζργειασ. Σ Dewey ςτισ αρχζσ του 20ου
αιϊνα, κεωρϊντασ ωσ αφετθρία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ τθν εμπειρία, πρότεινε θ
διδαςκαλία να ζχει ςτόχο τθν παιδαγωγικι αρχι «μανκάνειν δια του πράτειν» (Ξρίβασ,
2001: 168). Χτισ μζρεσ μασ θ επιλογι τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ δεν απαςχολεί μόνο τθν
παιδαγωγικι επιςτιμθ αλλά και τουσ οικονομικοφσ και πολιτικοφσ οργανιςμοφσ. Χυχνά ςτα
κείμενα εκπαιδευτικισ πολιτικισ τθσ ΕΕ εμφανίηονται διδακτικζσ αρχζσ του 19ου αιϊνα, οι
οποίεσ, μάλιςτα, προβάλλονται ωσ ςφγχρονεσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ
κζςθ του Χοφμπολντ ότι ο ςκοπόσ του ςχολείου είναι «να μακαίνουμε πϊσ να
μακαίνουμε», κζςθ που ςυναντάμε ςτο Οευκό Βιβλίο ωσ παιδαγωγικι πρόταςθ τθσ ΕΕπ
(Ξυπριανόσ, 2004: 339).
Ψα ΑΥ ταξινομοφνται ςε διάφορεσ κατθγορίεσ με βάςθ τα δομικά τουσ
χαρακτθριςτικά. Ανάλογα με τα περικϊρια πρωτοβουλίασ που αφινουν ςτον εκπαιδευτικό
ταξινομοφνται ςε ανοικτά και κλειςτά (Χατηθγεωργίου, 2001: 108). Από τθ δεκαετία του
’60, τα ΑΥ γίνονται προοδευτικά πιο λεπτομερειακά και κλειςτά. Θ αλλαγι αυτι, κεωρείται
αποτζλεςμα τθσ ςτροφισ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ ςτθ μελζτθ των ΑΥ για τθ βελτίωςθ
του αποτελζςματοσ τθσ διδακτικισ πράξθσ. Τμωσ, με τον αναλυτικό κακοριςμό του
περιεχομζνου διευκολφνεται και θ εξαςφάλιςθ του ελζγχου ςτθ μετάδοςθ τθσ ςχολικισ
γνϊςθσ (Ροφτςοσ, 1999α: 138).
Ανάλογα με τθ διάταξθ και τθν οργάνωςθ του περιεχομζνου ταξινομοφνται ςε
γραμμικά ι ςπειροειδι (Χατηθγεωργίου, 2001: 108). Χτθ γραμμικι διάταξθ τα ςτοιχεία του
περιεχομζνου ακολουκοφν το ζνα μετά το άλλο από το ευκολότερο ςτο δυςκολότερο. Χτθ
ςπειροειδι διάταξθ οι βαςικζσ ζννοιεσ ειςάγονται ςτισ μικρζσ τάξεισ και επανζρχονται ςε
μεγαλφτερεσ με μεγαλφτερο βάκοσ και πλάτοσ. Χτθ χϊρα μασ τα ΑΥ μζχρι το 2002 ιταν
κλειςτά και γραμμικά. Χαρακτθρίηονταν από τθ ςυςςϊρευςθ πολλϊν γνϊςεων, τισ
επικαλφψεισ και τον περιοριςμζνο χρόνο. Σ γραμμικόσ και κλειςτόσ χαρακτιρασ του ΑΥ
επιχειρικθκε να αλλάξει με το ΔΕΥΥΧ (2002) το οποίο υιοκετεί τθ ςπειροειδι διάταξθ και
παρζχει ςτον εκπαιδευτικό κάποια περικϊρια αυτονομίασ. Υαρά τθν προςπάκεια που ζχει
γίνει, αυτό που καταγράφεται ωσ μείηον πρόβλθμα είναι θ πλθκϊρα τθσ φλθσ (ωχζλλθσ,
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2007: 84). Σ όγκοσ τθσ εξαντλεί το μακθτι, επιβαρφνει τθν οικογζνεια με τισ «κατϋ οίκον»
εργαςίεσ και δθμιουργεί ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν αφξθςθ των «ιδιαίτερων» μακθμάτων.
Πία ςθμαντικι παράμετροσ του ΑΥ και αναπόςπαςτο κομμάτι του είναι τα ςχολικά
βιβλία. Ψο (μοναδικό) ςχολικό εγχειρίδιο εκλαμβάνεται ωσ ΑΥ και «φλθ» που πρζπει να
εξαντλθκεί, περιβάλλει τθ γνϊςθ με κφροσ και τθν απαλλάςςει από τθν αμφιςβιτθςθ.
Ωςτόςο, παρά τουσ περιοριςμοφσ δεν ςθμαίνει ότι ζνα κλειςτό ΑΥ επιτυγχάνει τουσ
ςκοποφσ του, γιατί οι προδιαγραφζσ του δεν κατανοοφνται οφτε υλοποιοφνται με τον ίδιο
τρόπο από όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Επιπλζον, τα ΑΥ ακολουκοφν τθ «μζςθ οδό»
κεωρϊντασ ότι οι μακθτζσ ζχουν περίπου όμοιεσ δυνατότθτεσ και τα ςχολεία τισ ίδιεσ
προχποκζςεισ. Ζτςι, υπάρχει διάςταςθ ανάμεςα ςτο «επίςθμο» (νομοκετθμζνο) και το
«πραγματικό» πρόγραμμα, αυτό δθλαδι που υλοποιείται ςτισ ςχολικζσ τάξεισ.

3.2.1.3.

Γ. Το παραπρόγραμμα (κρυφό πρόγραμμα)

Χτθ βιβλιογραφία ο όροσ «κρυφό πρόγραμμα» αναφζρεται ςε όλεσ τισ ανεπίςθμεσ
επιδράςεισ –διδακτικζσ και μθ– που λαμβάνουν χϊρα ςτο ςχολείο, δθλαδι τισ άτυπεσ
μορφζσ διδαςκαλίασ παράλλθλα με το επίςθμο πρόγραμμα (Χατηθγεωργίου, 2001: 110). Σ
Π. Apple κεωρεί ότι το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα ςυνίςταται ςτθ «ςιωπθρι διδαχι
κανόνων, αξιϊν και διατάξεων που διεξάγεται απλά και μόνο με το να ηουν οι μακθτζσ ςτα
εκπαιδευτικά

ιδρφματα

και

να

αντιμετωπίηουν

τισ

κεςμικζσ

προςδοκίεσ

και

κακθμερινότθτεσ τθσ ςχολικισ ηωισ για διαςτιματα χρόνων» (Apple, χ.χ.: 37).
Σ Γ. Παυρογιϊργοσ, αντί του όρου «κρυφό πρόγραμμα», υιοκετεί τον όρο
«παραπρόγραμμα» που υποδθλϊνει και τθν ζννοια του παράλλθλου και τθν αναντιςτοιχία
επίςθμου - ανεπίςθμου προγράμματοσ. Ψο παραπρόγραμμα «περιλαμβάνει το ςφνολο των
εμπειριϊν που αποκτάει ο μακθτισ ωσ αποτζλεςμα επενζργειασ παραγόντων, ςχζςεων, και
καταςτάςεων που δεν περιζχονται φανερά και άμεςα ςτο ςχεδιαςμό τθσ τυπικισ και
επίςθμθσ ςχολικισ διαδικαςίασ» (Παυρογιϊργοσ, 2000: 140). Δθλαδι, το παραπρόγραμμα
αναφζρεται κυρίωσ ςε κζματα κακθμερινισ διαδικαςίασ που αντιμετωπίηονται ωσ
αυτονόθτα και δεν αμφιςβθτοφνται, προκφπτουν ωσ απρόβλεπτεσ ι αςυνείδθτεσ
διαδικαςίεσ των παραγόντων τθσ ςχολικισ ηωισ και διαμορφϊνουν τουσ κοινωνικοφσ όρουσ
τθσ ςχολικισ ηωισ κάτω από τουσ οποίουσ οι μακθτζσ εςωτερικεφουν τρόπουσ ςκζψθσ,
ςυμπεριφοράσ, αρχζσ, αξίεσ κ.ά. (ό.π.: 140).
Γενικά, μπορεί να ειπωκεί ότι θ οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ και θ εκπαιδευτικι
διαδικαςία, μζςα από διαπροςωπικζσ αλλθλεπιδράςεισ, αποτελοφν αντικείμενο μάκθςθσ.
Θ μάκθςθ αυτι δεν είναι αποτζλεςμα τυπικισ διδαςκαλίασ που προβλζπεται από το ΑΥ
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όπωσ θ διδακτζα φλθ. Είναι προϊόν άτυπθσ διαδικαςίασ θ οποία οδθγεί –μζςα από τθν
κακθμερινι επανάλθψθ– ςε εςωτερίκευςθ αρχϊν, αξιϊν και τρόπων ςυμπεριφοράσ.
Ψο ςχολικό παραπρόγραμμα καλφπτει όλο φάςμα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ: α)
Ψο πλαίςιο αναφοράσ για τθ νομιμοποίθςθ τθσ κοινωνικισ διάκριςθσ (εξετάςεισ,
βακμολογία). β) Ψθν προβολι τθσ κεωρίασ τθσ επιςτθμονικισ ςυναίνεςθσ μζςα από τθ
διδαςκαλία τθσ επιλεγμζνθσ γνϊςθσ. γ) Ψισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ (κλειςτά βιβλία,
απομνθμόνευςθ). δ) Ψθ χριςθ του ςχολικοφ χωροχρόνου (διάκοςμοσ τάξεων, διάταξθ
κρανίων, διάλειμμα-μάκθμα). ε) Ψισ εξετάςεισ (διάβαςμα, αντιγραφι) (ό.π.: 141-143).
Ζνα βαςικό ςτοιχείο του παραπρογράμματοσ είναι θ ςχολικι κουλτοφρα. Θ ζννοια
τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ περιλαμβάνει «το βακφτερο επίπεδο βαςικϊν παραδοχϊν και
αντιλιψεων που μοιράηονται τα μζλθ ενόσ οργανιςμοφ, οι οποίεσ λειτουργοφν αςυνείδθτα
και ορίηουν με ζναν βαςικό, “δεδομζνο” τρόπο τθ κεϊρθςθ του οργανιςμοφ για τον ίδιο και
το περιβάλλον του» (Day, 2003: 179). Σ D. Lawton κεωρεί τθ ςχολικι κουλτοφρα βαςικό
ςυςτατικό του παραπρογράμματοσ και «ςτοιχείο-κλειδί για τθν επιτυχία ι τθν αποτυχία των
προγραμμάτων μεταρρφκμιςθσ» (Lawton, ςτο Χατηθγεωργίου, 2001: 112).
Ψο παραπρόγραμμα, ωσ υπαρκτι διάςταςθ του ςχολικοφ προγράμματοσ, πρζπει να
απαςχολεί τουσ ςχεδιαςτζσ των εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν. Σ Γ. Παυρογιϊργοσ υποςτθρίηει
ότι θ ιςχφσ του παραπρογράμματοσ είναι τόςο μεγάλθ, ϊςτε πολλζσ φορζσ είναι δυνατό να
ανατρζπει ι και να υπονομεφει τισ προκζςεισ του επίςθμου. Επιπλζον, ανάλογα με τισ
εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ αλλάηει και παίρνει νζεσ μορφζσ (Παυρογιϊργοσ, 2000: 143-144).

3.2.1.4.

Δ. Λδεολογία και «εκπαιδευτικό πρόγραμμα»

Ξάκε τφποσ ΑΥ δεν προχποκζτει μόνο «μια κεωρία για τθ μάκθςθ αλλά, κυρίωσ, μια
ιδεολογικι αντίλθψθ για τθ γνϊςθ, τον άνκρωπο και τθν κοινωνία» (Ροφτςοσ: 1999β: 41). Σ
Χ. Ροφτςοσ, αναφερόμενοσ ςτα προγράμματα τθσ Β/κμιασ, υποςτθρίηει πωσ οι μορφζσ
ιεράρχθςθσ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ δείχνουν ότι το ςχολικό πρόγραμμα δεν αντανακλά «μόνο
μια οριςμζνθ επιςτθμολογικι ταξινόμθςθ και κατάταξθ τθσ γνϊςθσ». Εκφράηει, κυρίωσ, τθν
αξιολόγθςθ, τθν ιεράρχθςθ, τθν ταξινόμθςθ και τθν κατανομι τθσ με βάςθ οριςμζνα
κριτιρια κοινωνικοφ χαρακτιρα, με ςκοπό ςτον κοινωνικό ζλεγχο διαμζςου του ςχολικοφ
μθχανιςμοφ. Ξάκε αλλαγι τθσ οργανωτικισ μορφισ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, «προχποκζτει
ρθτά ι ςιωπθρά μια αντίςτοιχθ τροποποίθςθ τθσ κυρίαρχθσ ιδεολογίασ και των μορφϊν του
κοινωνικοφ ελζγχου που μπορεί να αςκθκεί χάρθ ς’ αυτι τθ νζα οργάνωςθ τθσ ςχολικισ
γνϊςθσ» (Ροφτςοσ, 1999α: 299, 303).
Σ M. Apple αντιλαμβάνεται τθ ςχολικι γνϊςθ ςαν μορφι ευρφτερθσ κατανομισ
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αγακϊν. Αξιοποιεί τθν ζννοια τθσ «θγεμονίασ» τθν οποία αςκοφν οι κυρίαρχεσ τάξεισ μζςω
του ελζγχου των μζςων παραγωγισ, τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ διανομισ των αγακϊν,
προκειμζνου να αποδείξει ότι το ςχολείο και το ΑΥ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ς’
αυτό. Σι «κοινωνικζσ και οικονομικζσ αξίεσ είναι ιδθ ενςωματωμζνεσ ςτα ςχζδια των
κεςμϊν μζςα ςτουσ οποίουσ δουλεφουμε, ςτθν “επίςθμθ διδακτζα φλθ” όπου ςτθρίηεται το
αναλυτικό μασ πρόγραμμα, ςτουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ μασ, ςτισ αρχζσ μασ *...+ αυτζσ οι
αξίεσ δουλεφουν τϊρα μζςα από μασ, ςυχνά αςυνείδθτα…» (Apple, χ.χ.: 27).
Ωποςτθρίηει ότι θ ςχολικι γνϊςθ δεν είναι ουδζτερθ. Ζρχεται από κάπου και ςυχνά
αντανακλά τισ προοπτικζσ και τισ πεποικιςεισ ιςχυρϊν τμθμάτων του κοινωνικοφ ςυνόλου.
Αντιλαμβάνεται τθ ςχολικι γνϊςθ ωσ «προϊόν ιδεολογικϊν και οικονομικϊν ςυγκροφςεων»
αλλά κεωρεί ότι δεν επιβάλλεται μθχανιςτικά: «Οι ςυγκροφςεισ και οι δυνάμεισ που τισ
προκαλοφν κζτουν όρια ςτισ πολιτιςμικζσ αντιδράςεισ, δεν τισ προςδιορίηουν μθχανιςτικά.
Οφτε όλα τα αναλυτικά προγράμματα οφτε όλθ θ κουλτοφρα είναι, απλά, προϊόντα
οικονομικϊν δυνάμεων» (Apple, 2008: 9), γιατί οι πολιτικζσ, οικονομικζσ, κοινωνικζσ τάςεισ
και αντιφάςεισ διαμεςολαβοφνται από τισ πρακτικζσ των εκπαιδευτικϊν.

3.2.2. Εννοιολογικι αποςαφινιςθ του όρου «Ενιαίο
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα»
Σι λζξεισ «ενιαίο» και «αναμορφωμζνο» προςδιορίηουν το «εκπαιδευτικό
πρόγραμμα» το οποίο εμπεριζχει το ωρολόγιο και το αναλυτικό πρόγραμμα. Θ
αναμόρφωςθ περιλαμβάνει τθν αλλαγι τόςο του ωρολογίου όςο και του αναλυτικοφ
προγράμματοσ. Αφορά ςτθ διευκζτθςθ του ςχολικοφ χρόνου (διδακτικοφ και μθ), τθν
(ανα)κατανομι του ςτα μακιματα και ςτθν ειςαγωγι νζων διδακτικϊν αντικειμζνων.
Αφορά, επίςθσ, ςτα αναλυτικά προγράμματα, αφοφ ζγινε εξορκολογιςμόσ τθσ φλθσ και
εκπονικθκαν νζα αναλυτικά προγράμματα που δοκιμάηονται πιλοτικά.
Πε το «ενιαίο», θ πρωινι και απογευματινι εργαςία αντιμετωπίηονται ωσ
εκπαιδευτικό ςυνεχζσ. Σι δφο χρονικζσ περιοχζσ δεν είναι αποκομμζνεσ παιδαγωγικά και
διδακτικά αλλά αλλθλοςυμπλθροφμενεσ. Ψα μακιματα τθσ απογευματινισ (προαιρετικισ)
περιόδου μετατοπίςτθκαν ςτθν πρωινι (υποχρεωτικι) περίοδο. Ψο «ενιαίο» αναφζρεται
και ςτισ διαμορφωμζνεσ αντιλιψεισ γονιϊν, μακθτϊν δαςκάλων, οι οποίοι
αντιλαμβάνονται τθν πρωινι και απογευματινι εργαςία ωσ δφο είδθ ςχολείων.
Εκτόσ από το ΩΥ και το ΑΥ, πρζπει να λθφκεί υπόψθ και θ άδθλθ διάςταςθ του
ςχολικοφ προγράμματοσ, το παραπρόγραμμα. Ψο παραπρόγραμμα αφενόσ επιδρά ςτο
επίςθμο πρόγραμμα, αφετζρου μεταβάλλεται ανάλογα με τισ αλλαγζσ που γίνονται ςτο
επίςθμο. Χυνεπϊσ, είναι αναμενόμενο οι αλλαγζσ του ΕΑΕΥ να επθρεάςουν το
παραπρόγραμμα των 800 Δθμοτικϊν Χχολείων και να επθρεαςτοφν από αυτό.
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3.3. Το Ωρολόγιο και το Αναλυτικό Ρρόγραμμα των
Δθμοτικϊν Σχολείων με ΕΑΕΡ
3.3.1. Α) Θ διευκζτθςθ του ςχολικοφ χρόνου
Ψο Ωρολόγιο Υρόγραμμα των 800 Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ κεςμοκετικθκε με
τθν Ω.Α. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 και δθμοςιεφτθκε ςτο ιδρυτικό ΦΕΞ των 800
ςχολείων. Ψο ωράριο λειτουργίασ εκτείνεται από τισ 07:00 μζχρι τισ 17:00. Υεριλαμβάνει το
υποχρεωτικό ωράριο (08:00–14:00) και το προαιρετικό από (14:00–16:15) ςτο οποίο
εντάςςονται οι δφο προαιρετικζσ ηϊνεσ, θ πρωινι (07:00–08:00) και θ απογευματινι
(16:15–17:00). Χτον πίνακα-1 αποτυπϊνεται θ ςυνολικι διευκζτθςθ του ςχολικοφ χρόνου.

ΡΛΝΑΚΑΣ-1: Διδακτικό Ωράριο
Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΞ 804/9-6-2010, τ. Βϋ)

ΩΕΣ

ΔΛΑΚΕΛΑ

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ

ΔΛΔΑΚΤΛΚΕΣ ΡΕΛΟΔΟΛ

07:00 – 07:15
07:15 – 08:00

15ϋ
45ϋ

Ωποδοχι μακθτϊν
Ρρωινι προαιρετικι ηϊνθ

08:00 – 08:10
08:10 – 09:40

10ϋ
90ϋ

Ωποδοχι μακθτϊν
1θ διδακτικι περίοδοσ (1θ-2θ διδ. ϊρα)

09:40 – 10:00

20ϋ

Διάλειμμα

10:00 – 11:30

90ϋ

2θ διδακτικι περίοδοσ (3θ-4θ διδ. ϊρα)

11:30– 11:45

15ϋ

Διάλειμμα

11:45 – 12:25

40ϋ

5θ διδακτικι ϊρα

12:25 – 12:35

10ϋ

Διάλειμμα

12:35– 13:15
13:15– 13:25

40ϋ
10ϋ

6θ διδακτικι ϊρα
Διάλειμμα

13:25 -14:00

35ϋ

14:00 – 14:05

5ϋ

14:05 – 14:40

35ϋ

7θ ϊρα (Οιξθ υποχρεωτ. προγράμματοσ)
Διάλειμμα – Αποχϊρθςθ μακθτϊν Ρροαιρετικό
υποχρεωτικοφ προγράμματοσ
(για τουσ μακθτζσ
Φαγθτό - χαλάρωςθ
που επιλζγουν το

14:40 – 14:50

10ϋ

Διάλειμμα

14:50 – 15:30

40ϋ

8θ διδακτικι ϊρα

15:30 – 15:40

10ϋ

Διάλειμμα

35ϋ

Θ
9θ διδακτικι ϊρα (Οιξθ «ολοιμερου
ηϊνθ
προγράμματοσ»)

15:40 – 16:15

Απογευματινι προαιρετικι ηϊνθ(1)
16:15 – 16:25

10ϋ

Διάλειμμα

16:25 – 17:00

35ϋ

10θ διδακτικι ϊρα

Υποχρεωτικό
πρόγραμμα
(για όλουσ
μακθτζσ)

τουσ

«ολοιμερο
πρόγραμμα»)
(1)

προαιρετικι
καταργικθκε
από το ςχολικό ζτοσ
2011-2012
(ΦΕΞ
1327/16-6-2011,
τ.Βϋ)

94
Κεφάλαιο 3ο: Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

3.3.1.1.

Το υποχρεωτικό ωράριο

Διαρκεί από τισ 08:00 ωσ τισ 14:00 και είναι υποχρεωτικό για τουσ μακθτζσ όλων των
τάξεων. Υεριλαμβάνει 7 διδακτικζσ ϊρεσ θμερθςίωσ για όλεσ τισ τάξεισ (35 τθν εβδομάδα).
Σι ςυνολικζσ διδακτικζσ ϊρεσ είναι 210 τθν εβδομάδα, δθλαδι αυξθμζνεσ κατά 36 (20,7%)
ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα Δθμοτικά Χχολεία (τα 6/κ και πάνω ζχουν 174 ϊρεσ με τθ δεφτερθ
ξζνθ γλϊςςα).
Σι 36 ϊρεσ δεν ζχουν κατανεμθκεί ιςομερϊσ ςε όλεσ τισ τάξεισ. Θ μεγαλφτερθ
αφξθςθ ζγινε ςτθν Αϋ και τθ Βϋ τάξθ από 10 ϊρεσ ςε κακεμία (από 25 ςε 35), δθλαδι
αφξθςθ 40%. Σι ϊρεσ ςτισ τάξεισ Γϋ-Δϋ αυξικθκαν κατά 5 (από 30 ςε 35), δθλαδι αυξικθκαν
16,7%, ενϊ ςτισ τάξεισ Εϋ-ΧΨϋ κατά 3 ϊρεσ (από 32 ςε 35), ιτοι 9,4% αφξθςθ.
Σι επιπλζον 36 ϊρεσ δεν προιλκαν από τθ μετατόπιςθ τθσ ζναρξθσ ι τθσ λιξθσ του
προγράμματοσ. Υροιλκαν από εςωτερικι διευκζτθςθ, δθλαδι ςυρρίκνωςθ του χρόνου του
«ολοιμερου προγράμματοσ» το οποίου θ ζναρξθ μετατοπίςτθκε ςτισ 14:05 από τισ 12:35
(ςε ςχζςθ με τα 6/κ και άνω ςχολεία με ολοιμερο πρόγραμμα).
Ψο υποχρεωτικό ωράριο είναι μικρότερο ςε ςχζςθ με το ωράριο των 28
Υειραματικϊν ςτα οποία το υποχρεωτικό πρόγραμμα λιγει ςτισ 15.30 και κάκε τάξθ ζχει 40
διδακτικζσ ϊρεσ τθν εβδομάδα (ςφνολο 240).
Σ ςυνολικόσ χρόνοσ του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ για κάκε τάξθ είναι 350 λεπτά
(08:10-14:00) από τα οποία τα 295 είναι διδακτικόσ χρόνοσ (7 διδακτικζσ ϊρεσ) και τα 55
(15,7%) ελεφκεροσ χρόνοσ (διαλείμματα). Σ ελεφκεροσ χρόνοσ των παιδιϊν δεν βελτιϊκθκε,
ςχεδόν κακόλου, παρά τθ μεγάλθ αφξθςθ του εργάςιμου χρόνου. Θ μόνθ βελτίωςθ είναι θ
αφξθςθ του τελευταίου διαλείμματοσ από 5 ςε 10 λεπτά μεταξφ 6θσ & 7θσ ϊρασ, με μείωςθ
τθσ 7θσ ϊρασ από 40 ςε 35 λεπτά.
Θ αναλογία βελτιϊνεται ςτο «προαιρετικό» πρόγραμμα (14:00-16:15), όπου από τα
135 λεπτά του ςυνολικοφ χρόνου τα 75 διατίκενται για εργαςία και τα υπόλοιπα 60 για
φαγθτό και διαλείμματα (44,4%). Ζνασ μακθτισ που προςζρχεται ςτο ςχολείο ςτισ 08.10 και
αποχωρεί ςτισ 16:15, εργάηεται 370 λεπτά, ζχει ελεφκερο χρόνο 115 (23,7%) και παραμζνει
ςτο ςχολείο 485 λεπτά. Εάν παρακολουκεί και τισ προαιρετικζσ ηϊνεσ, παραμζνει ςτο
ςχολείο 585 λεπτά (07:15-17:00), εργάηεται τα 450 (77%) και ζχει ελεφκερο χρόνο 135
λεπτά. Δθλαδι, εργάηεται τισ 7,5 ϊρεσ από τισ 10 (περίπου) που μζνει ςτο ςχολείο.
Χτα 28 Υειραματικά, ο χρόνοσ του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ (08:10–15:30) είναι
440 λεπτά. Από αυτά τα 340 λεπτά είναι εργάςιμοσ χρόνοσ και τα 100 (22,7%) ελεφκεροσ.
Χτο προαιρετικό (15:30–17:00) είναι 90 λεπτά ο ςυνολικόσ χρόνοσ, 70 λεπτά ο εργάςιμοσ
και 20 λεπτά ο ελεφκεροσ (22,2%). Ζνασ μακθτισ που παρακολουκεί και τισ δφο
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προαιρετικζσ ηϊνεσ (07:15–17:00) παραμζνει ςτο ςχολείο 585 λεπτά, ζχει ελεφκερο χρόνο
130 λεπτά και εργάηεται 455 λεπτά (77%). Δθλαδι, το ΩΥ των ΕΑΕΥ ςε ό,τι αφορά το χρόνο
υιοκετεί τθ φιλοςοφία των 28 Υειραματικϊν ολοιμερων.

3.3.1.2.

Το προαιρετικό ωράριο

Υροαιρετικό είναι το ωράριο από τισ 14:00 ωσ τισ 16:15 και χαρακτθρίηεται ωσ
«ολοιμερο πρόγραμμα». Χυμμετζχουν μόνο οι μακθτζσ των οποίων οι γονείσ κατακζτουν
ςχετικι αίτθςθ. Σ ελάχιςτοσ αρικμόσ για τθ λειτουργία του «ολοιμερου προγράμματοσ»
είναι 15 μακθτζσ. Σ ίδιοσ αρικμόσ (15) προβλζπεται και ςτα Δθμοτικά ςχολεία με ολοιμερο
πρόγραμμα (από 6/κ και άνω), κακϊσ και ςτο προαιρετικό πρόγραμμα (15:30–17:00) των
28 Υειραματικϊν ολοιμερων. Σι μακθτζσ μποροφν να αποχωριςουν ςτο τζλοσ τθσ 8θσ
διδακτικισ ϊρασ (15:30), εφόςον το δθλϊςουν από τθν αρχι. Χτα υπόλοιπα Δθμοτικά με
ολοιμερο θ παρακολοφκθςθ είναι υποχρεωτικι μζχρι τισ 16:15. Χτα 28 Υειραματικά, το
υποχρεωτικό πρόγραμμα λιγει τθν 8θ ϊρα (15:30) κι ακολουκεί το προαιρετικό πρόγραμμα
μζχρι τισ 17:00 (9θ και 10θ διδακτικι ϊρα), με δυνατότθτα αποχϊρθςθσ ςτισ 16:15.
Ψο «ολοιμερο πρόγραμμα» των ΕΑΕΥ περιλαμβάνει φαγθτό - ξεκοφραςθ 35 λεπτά
(μετά τθν 7θ ϊρα) και δφο διδακτικζσ ϊρεσ τθν 8θ και τθν 9θ. Δθλαδι, οι ςυνολικζσ
διδακτικζσ ϊρεσ του ολοιμερου προγράμματοσ είναι 10 (για κάκε τάξθ) τθν εβδομάδα.
Οι προαιρετικζσ ηϊνεσ
Χτο προαιρετικό ωράριο ςυμπεριλαμβάνονται θ πρωινι ηϊνθ (07:00–08:00) και θ
απογευματινι (16:15–17:00). Σι δφο ηϊνεσ είναι προαιρετικζσ και παραμζνουν ς’ αυτζσ
μόνο μακθτζσ που παρακολουκοφν το «ολοιμερο πρόγραμμα».
Θ πρωινι προαιρετικι ηϊνθ λειτουργεί 7:00−8:00, εφόςον ςυμμετζχουν
τουλάχιςτον 10 μακθτζσ. Χτα υπόλοιπα Δθμοτικά με ολοιμερο πρόγραμμα απαιτοφνται 5
μακθτζσ, ενϊ ςτα 28 Υειραματικά δεν προβλζπεται ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν.
Θ απογευματινι προαιρετικι ηϊνθ περιλαμβάνει τθ 10θ διδακτικι ϊρα και
λειτουργεί από τισ 16:15 μζχρι τισ 17:00, με τθν προχπόκεςθ ςυμμετοχισ τουλάχιςτον 15
μακθτϊν. Χτα υπόλοιπα Δθμοτικά με ολοιμερο πρόγραμμα απαιτοφνται 10 μακθτζσ. Χτα
28 Υειραματικά δεν υπάρχει διακριτι απογευματινι ηϊνθ (10θ ϊρα), γιατί είναι ενταγμζνθ
ςτο προαιρετικό ωράριο. Θ απογευματινι ηϊνθ καταργικθκε από το ςχολικό ζτοσ 20112012 τόςο ςτα ΕΑΕΥ όςο και ςτα υπόλοιπα ολοιμερα (ΦΕΞ 1327/16-6-2011, τ. Βϋ).
Χτον ςυγκριτικό πίνακα τθσ επόμενθσ ςελίδασ (πίνακασ-2) απεικονίηονται τρία ΩΥ
(των 800 Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ, των Δθμοτικϊν Χχολείων με ολοιμερο πρόγραμμα
και των 28 Υειραματικϊν ολοιμερων), προκειμζνου να είναι εφκολθ θ ςφγκριςθ.
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3.3.2. Β) Θ κατανομι του χρόνου ςτα διδακτικά αντικείμενα
3.3.2.1.

Στο υποχρεωτικό πρόγραμμα

Χτο ΕΑΕΥ οι ςυνολικζσ διδακτικζσ ϊρεσ είναι 210 τθν εβδομάδα και κατανζμονται
ιςόποςα ςτισ τάξεισ (35 ςε κάκε τάξθ). Θ κατανομι τουσ ανά διδακτικό αντικείμενο και τάξθ
φαίνεται ςτον πίνακα-3, ςτον οποίο ζχουν ενςωματωκεί τα διδακτικά αντικείμενα των
Δθμοτικϊν Χχολείων (6/κ και άνω) και των 28 Υειραματικϊν ολοιμερων, ϊςτε να είναι
εφκολθ θ ςφγκριςθ. Σι αλλαγζσ αναλυτικά:
1) Ειςάγεται (ωσ νζο διδακτικό αντικείμενο) το μάκθμα των ΤΡΕ ςε όλεσ τισ τάξεισ
από 2 ϊρεσ (όπωσ ςτο πρόγραμμα των 28 Υειραματικϊν)
2) Ειςάγεται το μάκθμα των Αγγλικϊν ςτισ τάξεισ Αϋ και Βϋ από 2 ϊρεσ
3) Ειςάγεται ςε όλεσ τισ τάξεισ ωσ υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο θ Κεατρικι
Αγωγι (όπωσ ςτα 28 Υειραματικά)
4) Αυξάνονται κατά 1 ϊρα (από 9 ςε 10) οι ϊρεσ τθσ Γλϊςςασ ςτισ τάξεισ Αϋ και Βϋ. Θ
επιπλζον ϊρα διατίκεται για τθν ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων (φιλαναγνωςία)
5) Αυξάνονται κατά 1 ϊρα (από 4 ςε 5) οι ϊρεσ των Πακθματικϊν ςτισ τάξεισ Αϋ & Βϋ
6) Αυξάνονται κατά 1 ϊρα (από 3 ςε 4) οι ϊρεσ των Αγγλικϊν ςτισ τάξεισ Γϋ, Δϋ, Εϋ,ΧΨϋ
7) Αυξάνονται κατά 2 ϊρεσ (από 2 ςε 4) οι ϊρεσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτισ τάξεισ Αϋ,
Βϋ, Γϋ και Δϋ και θ μία (1) ϊρα διατίκεται για χοροφσ
8) Αυξάνονται κατά 2 ϊρεσ (από 3 ςε 5), οι ϊρεσ τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ ςτισ τάξεισ
Αϋ & Βϋ. Θ 1 ϊρα διατίκεται για Κεατρικι Αγωγι, 1 ϊρα προςτίκεται ςτισ ϊρεσ τθσ
Μουςικισ (από 1 γίνονται 2) και οι 2 διατίκενται για τα Εικαςτικά. Χτα 28 Υειραματικά οι
ϊρεσ είναι 6 και είναι διακριτζσ, από 2 για κάκε επιμζρουσ αντικείμενο
9) Αυξάνονται οι ϊρεσ τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ κατά 1 ϊρα (από 2 ςε 3) ςτισ τάξεισ Εϋ
& ΧΨϋ. Χτισ τάξεισ Γϋ, Δϋ, Εϋ, ΧΨϋ 1 ϊρα διατίκεται για τθ Κεατρικι Αγωγι, 1 για τθ Πουςικι
και 1 για τα Εικαςτικά
10) Πειϊνονται κατά 1 ϊρα (από 2 ςε 1), οι ϊρεσ τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ ςτισ τάξεισ Εϋ
& ΧΨϋ. Χτισ Αϋ, Βϋ, Γϋ και Δϋ θ μία από τισ τρεισ ϊρεσ τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ προορίηεται για
ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ ςε κάκε τάξθ: Αγωγισ Ωγείασ (Αϋ), Διατροφικϊν Χυνθκειϊν
(Βϋ), Ξυκλοφοριακισ Αγωγισ (Γϋ) και Υεριβαλλοντικισ Αγωγισ (Δϋ)
Θ Υλθροφορικι, θ Πουςικι, θ Κεατρικι Αγωγι και τα Εικαςτικά διδάςκονται από
εκπαιδευτικοφσ των αντίςτοιχων κλάδων (τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ).
Σι μακθτζσ δεν αξιολογοφνται ςτα νζα διδακτικά αντικείμενα κατά το ςχολικό ζτοσ
2010-2011, δθλαδι ςτισ ΨΥΕ, τθ Κεατρικι Αγωγι και τα Αγγλικά ςτισ τάξεισ Αϋ- Βϋ.
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ΡΛΝΑΚΑΣ-3: Κατανομι του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο
(και ςφγκριςθ με τα 28 Ρειραματικά και τα 6/κ και άνω Δθμοτικά)
Ω.Α. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΞ 804/9-6-2010, τ. Βϋ)
Α/Α

ΤΑΞΕΛΣ

ΜΑΚΘΜΑΤΑ

Αϋ
10

1. ΚΦΘΧΞΕΩΨΛΞΑ
2. ΓΟΩΧΧΑ
4.
5.
6.
7.
8.

ΛΧΨΣΦΛΑ
ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ
ΓΕΩΓΦΑΦΛΑ
ΦΩΧΛΞΑ
ΞΣΛΡ.&ΥΣΟ. ΑΓΩΓΘ
ΑΛΧΚΘΨΛΞΘ ΑΓΩΓΘ (ςφνολο)
9. -Εικαςτικά
-Πουςικι
-Κεατρικι Αγωγι (νζο)
10. ΦΩΧΛΞΘ ΑΓΩΓΘ
11. ΑΓΓΟΛΞΑ
12. EYEΟΛΞΨΘ ΗΩΡΘ
13. 2θ ΕΡΘ ΓΟΩΧΧΑ
14. Ψ.Υ.Ε. (νζο μάκθμα)
ΣΥΝΟΛΟ
Αφξθςθ ωρϊν ςε ςχζςθ με τα
Δθμοτικά (6/κ και άνω)

5
2
2
1

Γϋ
2
8

Δϋ
2
8

Εϋ
2
7

ΣΤϋ
2
7

[9] {9}

[9] {9}

[4] {4}

[4] {4}

5

4

4

4

4

4
-

4
-

2
3
-

2
3
-

2
2
3
1

2
2
3
1

4

5 [3]{6}
2 [-] {2}
2 [1]{2}
1 [-] {2}
4

3
1 [-] {1}
1 [1]{1}
1 [-] {1}
4

3
1 [-] {1}
1 [1]{1}
1 [-] {1}
4

2

2

4

3 [2]{3}
1 [-] {1}
1 [1]{1}
1 [-] {1}
2
4

5

3. ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ

Βϋ
10

[3] {6}
[–] {2}
[1] {2}
[–] {2}
[2] {3}
[0] {0}
(*)

[2] {3}
[0] {0}
(*)

[3] {3}

[3]{3}

4

3 [2]{3}
1 [-] {1}
1 [1]{1}
1 [-] {1}
2
4
1

[2] {2}

[2]{2}

3

3

3

3

2(*)

2(*)

2

2

[3]{3}

[3]{3}

1

[2] {2}

[2] {2}

2
2

2
2

[0] {2}

[0] {2}

[0] {2}

[0] {2}

[0] {2}

35

35

35

35

35

[0] {2}

35

[25]
{31}

[25]
{31}

[30]
{32}

[30]
{32}

[32]
{35}

[32]
{35}

10

10

5

5

3

3

ΣΥΓΚΛΣΘ ΩΩΝ ΕΑΕΡ ΜΕ 28 ΡΕΛΑΜΑΤΛΚΑ ΟΛΟΘΜΕΑ (08:00-15:30)
{31}
{32}
{32}
{35}
{31}
ΩΦΕΧ ΔΛΔ. ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ (1-14)

{35}

ΠΕΟΕΨΘ ΧΨΑ 28 ΥΕΛΦΑΠΑΨΛΞΑ

{9}

{9}

{8}

{8}

{5}

{5}

ΧΩΡΣΟΣ ΩΦΩΡ 28 ΥΕΛΦΑΠΑΨΛΞΑ

{40}

{40}

{40}

{40}

{40}

{40}

Πείωςθ ςτα ΕΑΕΥ ωσ προσ τα 28

-5

-5

-5

-5

-5

-5

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ:
α) Χτα ςκιαςμζνα κελιά του πίνακα δεν υπάρχουν αλλαγζσ. Δθλαδι, οι ϊρεσ ανά
διδακτικό αντικείμενο του ΕΑΕΥ είναι ίδιεσ με τισ ϊρεσ που προβλζπονται ςτα 6/κ και άνω
Δθμοτικά με ολοιμερο ι χωρίσ ολοιμερο πρόγραμμα, κακϊσ και ςτα 28 Υειραματικά.
β) Χτα υπόλοιπα κελιά υπάρχουν αλλαγζσ και περιζχονται 3 αρικμοί: i) Σ αρικμόσ με
ζντονθ γραφι (bold) δείχνει τισ ϊρεσ που προβλζπονται ςτο ΕΑΕΥ. ii) Σι αρικμοί ςτισ αγκφλεσ
[] δείχνουν τισ ϊρεσ που προβλζπονται ςτα 6/κ και άνω ςχολεία . iii) Σι αρικμοί ςτα άγκιςτρα
{} δείχνουν τισ ϊρεσ ςτα 28 Υειραματικά ολοιμερα.
(*)
Από το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 οι 2 ϊρεσ των ΨΥΕ ςτισ τάξεισ Αϋ-Βϋ ζγιναν μία (1). Θ
ϊρα αυτι προςτζκθκε ςτισ ϊρεσ τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ οι οποίεσ αυξικθκαν από 3 ςε 4 και το
διδακτικό αντικείμενο μετονομάςτθκε ςε «Ευζλικτθ Ηϊνθ- Βιωματικζσ Δράςεισ» (ΦΕΞ
1327/16-6-2011, τ. Βϋ).
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3.3.2.2.

Στο προαιρετικό πρόγραμμα («ολοιμερο πρόγραμμα»)

Ψο «ολοιμερο πρόγραμμα» διαμορφϊνεται από το Χφλλογο των Διδαςκόντων,
φςτερα από ειςιγθςθ του Διευκυντι του ςχολείου και ςε ςυνεργαςία με το Χχολικό
Χφμβουλο. Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ, με αυτόν τον τρόπο ενιςχφεται θ αυτονομία τθσ
ςχολικισ μονάδασ μζςα από τθν ιςχυροποίθςθ τθσ άποψθσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν,
ανάλογα με τθν εκάςτοτε εκπαιδευτικι περίςταςθ και τον αυτόνομο προγραμματιςμό
δράςθσ ςε επίπεδο ςχολείου. Ψθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ του ζχει ο δάςκαλοσ που ορίηεται
ωσ «Ωπεφκυνοσ Σλοιμερου» όπωσ και ςτα υπόλοιπα ολοιμερα. Θ αναλογία δαςκάλουμακθτϊν ςτο «ολοιμερο πρόγραμμα» είναι 1 προσ 50. Εάν παρακολουκοφν το πρόγραμμα
πάνω από 50 μακθτζσ, τοποκετείται και δεφτεροσ δάςκαλοσ. Χτθ ςφνκεςθ των τμθμάτων
ακολουκείται θ αναλογία 1 προσ 25. Θ ϊρα του φαγθτοφ και τθσ χαλάρωςθσ είναι 35 λεπτά
(14:05-14:40) και κεωρείται διδακτικι ϊρα για το δάςκαλο (ΩΥΔΒΠΚ, 2010ε: 9).
Ψα γνωςτικά αντικείμενα ορίηονται με απόφαςθ του Χυλλόγου Διδαςκόντων, ο
οποίοσ ςυνυπολογίηει τισ δυνατότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ τα ενδιαφζροντα μακθτϊν, το
μακθςιακό επίπεδο, τθν υλικοτεχνικι υποδομι και τισ προτιμιςεισ των γονζων οι οποίοι
προτείνουν μζχρι δφο γνωςτικά αντικείμενα. Ψο πρόγραμμα πρζπει να περιλαμβάνει 2 ϊρεσ
μακθμάτων τθν θμζρα ςε κάκε τμιμα και ςυνολικά 10 ϊρεσ τθν εβδομάδα. Σι ϊρεσ και τα
διδακτικά αντικείμενα που επιλζγονται απεικονίηονται ςτον πίνακα-4 και εξαρτϊνται από
τον αρικμό των τμθμάτων που ςυγκροτοφνται:


Πζχρι 3 τμιματα (1 δάςκαλοσ) και τρία τουλάχιςτον διδακτικά αντικείμενα



Για 4 ι 5 τμιματα (1 δάςκαλοσ) και πζντε τουλάχιςτον αντικείμενα



Για 6 τμιματα (2 δάςκαλοι) και ζξι τουλάχιςτον αντικείμενα

Για τθ Πελζτθ-Υροετοιμαςία προβλζπονται 10 ϊρεσ ςυνολικά, από 5 ϊρεσ για τθν
Αϋ και Βϋ τάξθ. Αν οι δφο τάξεισ αποτελοφν κοινό τμιμα, οι 5 ϊρεσ διατίκενται ςτα άλλα
τμιματα. Αν λειτουργοφν ζξι και πάνω τμιματα προβλζπονται 15 ϊρεσ, από τισ οποίεσ 5
ϊρεσ διατίκενται ςτθν Αϋ τάξθ, 5 ςτθ Βϋ και 5 ςτισ υπόλοιπεσ τάξεισ.
Χτθν επόμενθ ςελίδα παρουςιάηεται το προαιρετικό (ολοιμερο) πρόγραμμα των
Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ (πίνακασ-4), το «ολοιμερο πρόγραμμα» των Δθμοτικϊν
Χχολείων (6/κ και άνω) και το προαιρετικό (ολοιμερο) πρόγραμμα των 28 Υειραματικϊν
(πίνακασ-5), προκειμζνου να ςυγκρικοφν.
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ΡΛΝΑΚΑΣ-4
ΔΛΔΑΚΤΛΚΑ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ & ΩΕΣ ΤΟΥ ΡΟΑΛΕΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΑΕΡ
Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΞ 804/9-6-2010, τ. Βϋ)
ΩΕΣ Αϋ
Βϋ
Γϋ
Δϋ
Εϋ
ΣΤϋ
καμία
ϊρα,
εάν
είναι
χωριςτό
τμιμα
οι
τάξεισ
10
5
5
Πελζτθ
Αϋ–Βϋ (προτείνονται κυρίωσ για τισ Αϋ-Βϋ)
(1-5 τμιματα)
5
5 ϊρεσ, αν οι Αϋ-Βϋ αποτελοφν ζνα τμιμα
Πελζτθ (6 τμιματα)
15
5
5
5 ϊρεσ, (με απόφαςθ του Χ.Δ.)
1. ΨΥΕ
1-5
1-5 ϊρεσ ςε όλεσ τισ τάξεισ
2. Αγγλικά
1-5
1-5 ϊρεσ ςε όλεσ τισ τάξεισ
3. Υολιτιςτικοί
1-5
1-5 ϊρεσ ςε όλεσ τισ τάξεισ
όμιλοι
4. Πουςικι
1-5
1-5 ϊρεσ κυρίωσ ςτισ τάξεισ Γϋ-Δϋ-Εϋ-ΧΨϋ
5. Εικαςτικά
1-5
1-5 ϊρεσ ,κυρίωσ ςτισ Δϋ-Εϋ-ΧΨϋ
6. Ακλθτιςμόσ
1-5
1-5 ϊρεσ, κυρίωσ ςτισ Δϋ-Εϋ-ΧΨϋ
7. Κεατρικι Αγωγι
1-5
1-5 ϊρεσ κυρίωσ ςτισ Δϋ-Εϋ-ΧΨϋ
8. Βϋζνθ Γλϊςςα
1-5
1-5 ϊρεσ μόνο Εϋ-ΧΨϋ
Ρολιτιςτικοί όμιλοι δραςτθριοτιτων: Είναι δράςεισ δθμιουργίασ και πολιτιςμοφ 1-5 ϊρεσ για
όλα τα τμιματα, ακόμα και μικτά από μακθτζσ διαφορετικϊν τάξεων, υπό μορφι κφκλων
γνωςτικϊν αντικειμζνων ι αλλιϊσ ομίλων δράςεων δθμιουργίασ και πολιτιςμοφ. Σι μακθτζσ
μπορεί να προετοιμάηουν ςχολικζσ εορτζσ, χορωδίεσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ και άλλεσ
δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ κακϊσ και τθν ανάδειξθ και
προϊκθςθ ςτοιχείων του πολιτιςμοφ. Θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μπορεί να οργανωκεί
από δαςκάλουσ, εκπαιδευτικοφσ Κεατρικισ Αγωγισ και εκπαιδευτικοφσ Πουςικισ.
ΔΛΔ/ΚΑ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ

ΡΛΝΑΚΑΣ-5: ΔΛΔΑΚΤΛΚΑ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
(ΦΕΞ 1139/23-8-2006, τ. Βϋ)
Στα 28 Ρειραματικά Ολοιμερα
Στα Δθμοτικά με Ολοιμερο πρόγραμμα
Ω.Α. Φ.51/154/77093/28-7-2006
Ω.Α. Φ.12/773/77094/28-7-2006
ΔΛΔΑΚΤΛΚΑ
Αϋ-Βϋ
Γϋ-Δϋ
Εϋ
ΣΤϋ
ΡΟΣΚΕΤΑ ΓΝΩΣΤΛΚΑ ΑΝΤΛΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ
ΚΕΛΜΕΝΑ (15:30-17:00)
Πελζτθ-Υροετοι1. Πελζτθ-προετοιμαςία Εϋ-ΧΨϋ
3-5
10
7
7
7
μαςία (υποχρ.)
2. Ξαινοτόμεσ δράςεισ (περιβάλ.)
2-4
Ρζεσ Ψεχνολογίεσ
3. Οογοτεχνία
2
2
2
2
2
(υποχρεωτικό)
4. Πυκολογία-παραμφκι
2
Αγγλικι Γλϊςςα
5. Οαϊκόσ πολιτιςμόσ-παράδοςθ
2
2
2
2
(υποχρεωτικό)
6. Ψοπικι Λςτορία
2
Ακλθτιςμόσ
7. Δραςτθριότθτεσ με απόφαςθ
2
(υποχρεωτικό)
του Χυλλόγου Διδαςκόντων
4
8. Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ
2
Επιλογισ
ΕπιλοΕπιλοΕπιλοΕπιλο- 9. Χορόσ
2
α) Ακλθτιςμόσ
γι ΔΩΣ γι ΔΩΣ
γι
γι
10. Πουςικοκινθτικι Αγωγι
2
β) Εικαςτικά
αντικει- αντικειΕΡΣΧ
ΕΡΣΧ 11. Κεατρικό παιχνίδι Γ, Δ, Ε, ΧΨ
1-2
γ) Κεατρικι
μζνων
μζνων αντικειαντι12. Εικαςτικά Γϋ,Δϋ,Εϋ, ΧΨϋ
1-2
Αγωγι
από 2
από 2
μζνου
κειμζ- 13. Πουςικι Γ’, Δϋ, Εϋ, ΧΨϋ
1-2
δ) Πουςικι
ϊρεσ
ϊρεσ
από 2
νου
14. Εμπζδωςθ Αγγλικϊν Γϋ-ΧΨϋ
2
ε) Χορόσ
κακζκακζϊρεσ
από 2
15.
Εμπζδωςθ
Βϋ
ξζνθσ
Γλ.
Γϋ-ΧΨϋ
2
να
να
ϊρεσ
ΣΥΝΟΛΑ
20
15
13
13
10
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ
1) Πελζτθ προετοιμαςία 1-3 ϊρεσ
ΣΤΘΝ ΡΟΑΛΕ- 2) Οογοτεχνία
1-2
ΤΛΚΘ
ΗΩΝΘ 3) Πυκολογία-παραμφκι 1-2
(16:15-17:00)
4) Κεατρικό Υαιχνίδι
1-2
5) Εικαςτικά
6) Πουςικι

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ

1-2
1-2

5

Από τθ ςφγκριςθ των δφο πινάκων προκφπτουν τα εξισ:
1) Χτα ΕΑΕΥ ζγινε υποβάκμιςθ τθσ Πελζτθσ-Υροετοιμαςίασ. Υροβλζπονται 10 ι 15
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ϊρεσ τθν εβδομάδα, ενϊ ςτα Δθμοτικά με «ολοιμερο πρόγραμμα» 31 ϊρεσ. Θ ζμφαςθ
δίνεται ςτθν προετοιμαςία των τάξεων Αϋ-Βϋ (10 ϊρεσ), ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ τάξεισ δεν
υπάρχει κακόλου προετοιμαςία ι διατίκενται 5 ϊρεσ για 4 τάξεισ (ζναντι 21 ωρϊν ςτα
υπόλοιπα ολοιμερα). Χτα 28 Υειραματικά θ προετοιμαςία είναι ενταγμζνθ ςτο
υποχρεωτικό ωράριο και ζχει εξζχουςα κζςθ. Διατίκενται 5-9 ϊρεσ για κάκε τάξθ και
ςυνολικά 44 τθν εβδομάδα, ενϊ μποροφν να διατεκοφν και 3-5 ϊρεσ ςτο προαιρετικό
πρόγραμμα. Θ υποβάκμιςθ τθσ προετοιμαςίασ αποτελεί αντίφαςθ με τουσ ςτόχουσ «θ
τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο» και κα «ανακουφίηονται οι γονείσ από τθν προετοιμαςία των
παιδιϊν τουσ».
2) Χε ό,τι αφορά τα διδακτικά αντικείμενα, διαπιςτϊνουμε ότι ζχουν προςτεκεί δφο
νζα αντικείμενα, οι Υολιτιςτικοί Τμιλοι και θ «Βϋ ξζνθ Γλϊςςα», ενϊ ζχει αφαιρεκεί ο
Χορόσ. Επίςθσ, μία ςθμαντικι διαφορά είναι ότι κανζνα από τα 8 διδακτικά αντικείμενα δεν
είναι υποχρεωτικό. Χτο ολοιμερο πρόγραμμα των άλλων Δθμοτικϊν είναι υποχρεωτικά: οι
ΨΥΕ για όλεσ τισ τάξεισ, τα Αγγλικά για τισ Γϋ, Δϋ, Εϋ, ΧΨϋ και ο ακλθτιςμόσ για τισ τάξεισ Αϋ-Βϋ.
Χτα 28 Υειραματικά δεν υπάρχει υποχρεωτικό αντικείμενο και μάλιςτα θ επιλογι γίνεται
από 14 διδακτικά αντικείμενα. Βζβαια, από τα 6 επιπλζον αντικείμενα θ Οογοτεχνία, το
Υαραμφκι και ο Χορόσ ζχουν ενςωματωκεί ςτο πρωινό πρόγραμμα (Φιλαναγνωςία και
Φυςικι Αγωγι), ενϊ θ τοπικι Λςτορία, θ Οαϊκι Υαράδοςθ και οι Διάφορεσ Δραςτθριότθτεσ
καλφπτονται κάτω από τθν ομπρζλα του αντικειμζνου Υολιτιςτικοί Τμιλοι. Αυτό ςθμαίνει
ότι ο Χφλλογοσ Διδαςκόντων ζχει μεγαλφτερθ ευελιξία για τθ διαμόρφωςθ του
προγράμματοσ τόςο ωσ προσ τα διδακτικά αντικείμενα όςο και ωσ προσ τισ ϊρεσ για το
κακζνα. Ωςτόςο, θ ευελιξία είναι ςχετικι, γιατί οι διακζςιμεσ ϊρεσ ζχουν περιοριςτεί.

3.3.3. Γ) Τα αναλυτικά προγράμματα
3.3.3.1.

Οι πρϊτεσ παρεμβάςεισ (ςχολικό ζτοσ 2010-2011)

1. Τα προγράμματα Σπουδϊν των νζων διδακτικϊν αντικειμζνων
Πε τθν Ω.Α.Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 (ΦΕΞ 1139/28-7-2010, τ. Βϋ), κακορίςτθκε
το ΥΧ των νζων διδακτικϊν αντικειμζνων των ςχολείων με ΕΑΕΥ και επικαιροποιικθκαν τα
ΑΥ για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοιμερου προγράμματοσ. Ψα ΥΧ αφοροφν ςτθν
Αγγλικι Γλϊςςα των τάξεων Αϋ& Βϋ, τισ ΨΥΕ, τθν Αιςκθτικι Αγωγι, τθ Φυςικι Αγωγι και τθ
Βϋ ξζνθ γλϊςςα ςτισ τάξεισ Εϋ-ΧΨϋ (Γαλλικι, Γερμανικι).
1α. Το Ρρόγραμμα Εκμάκθςθσ τθσ Αγγλικισ ςε Ρρϊιμθ Ραιδικι Θλικία (ΡΕΑΡ)
Χφμφωνα με το ΥΧ, το πρόγραμμα εκμάκθςθσ τθσ Αγγλικισ ςτισ τάξεισ Αϋ& Βϋ
βαςίηεται ςε ζνα τεκμθριωμζνο ςχζδιο αναδυόμενου πολυγραμματιςμοφ και ειςάγει
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ςταδιακά μια ςφγχρονθ γλωςςοπαιδαγωγικι προςζγγιςθ. Σι παιδαγωγικζσ πρακτικζσ
αποβλζπουν ςτο ςεβαςμό για τον «Άλλο» και τθν αγάπθ για τθ μθτρικι γλϊςςα και τθν
ξζνθ, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικότθτασ. Θ εκμάκθςθ τθσ Αγγλικισ δεν είναι ζνα
προκαταρκτικό ςτάδιο ςτθν πορεία για τθν ανάπτυξθ επικοινωνιακισ ικανότθτασ με μζτρο
το φυςικό ομιλθτι τθσ Αγγλικισ, αλλά θ καλλιζργεια διαπολιτιςμικοφ ικουσ επικοινωνίασ.
Ψο πρόγραμμα ςτθρίηεται ςε τρεισ βαςικζσ αρχζσ: «α) Απευκφνεται ςε παιδιά με
αναδυόμενο ςχολικό γραμματιςμό ςτθ μθτρικι γλϊςςα και ςτοχεφει ςε κοινωνικοφσ
γραμματιςμοφσ ςτθν ξζνθ γλϊςςα, τουσ οποίουσ τα παιδιά ζχουν ιδθ αναπτφξει ςτθ
μθτρικι. β) Επικεντρϊνεται ςτθν εξατομικευμζνθ μάκθςθ μζςα από κατάλλθλεσ για τθν
θλικία δραςτθριότθτεσ και όχι ςτθ διδαςκαλία μιασ ςυγκεκριμζνθσ φλθσ. γ) Στο πρόγραμμα
αυτό, θ εκμάκθςθ τθσ Αγγλικισ δεν ςυνιςτά ζνα προκαταρκτικό βιμα μιασ πορείασ με
απϊτερο ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ με μζτρο τον φυςικό ομιλθτι
τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, ι/και το αγγλόφωνο πολιτιςμικό υποκείμενο, αλλά τθν καλλιζργεια
ενόσ διαπολιτιςμικοφ ικουσ επικοινωνίασ» (άρκρο 1). Χτόχοι του προγράμματοσ είναι θ
ατομικι, θ κοινωνικι και θ γνωςτικι ανάπτυξθ, το άνοιγμα προσ τθν πολυγλωςςία, τθν
πολιτιςμικι διαφορετικότθτα και τθ διαμόρφωςθ βάςεων για τθν πολυγλωςςία μζςα από
τθν εξοικείωςθ με κακθμερινζσ επικοινωνιακζσ πρακτικζσ ςτθν Αγγλικι.
Ψα προγράμματα «Θ εκμάκθςθ τθσ Αγγλικισ ςε Ρρϊιμθ Ραιδικι Θλικία (ΡΕΑΡ)» και
«Ενίςχυςθ τθσ ξενόγλωςςθσ διδαςκαλίασ» υλοποιοφνται από το Ψμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ
και Φιλολογίασ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΕΞΥΑ). Είναι
ενταγμζνα ςτο ΕΧΥΑ από το 2008 (ΕΞΥΑ, χ.χ.: -) και χρθματοδοτοφνται με 3 και 30
εκατομμφρια ευρϊ αντίςτοιχα (ΕΩΔ, 2010α: 14). Χτισ προκζςεισ του Ψμιματοσ είναι θ
ειςαγωγι τθσ Αγγλικισ και ςτο Ρθπιαγωγείο: «Εάν το εγχείρθμα αποδειχκεί επωφελζσ και
κοινωνικά αποδεκτό και ςε μασ, κα γενικευτεί μζχρι το 2013, ενϊ κα μελετθκεί και θ
πικανότθτα να προςφζρεται πρόγραμμα εκμάκθςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ και ςτο
νθπιαγωγείο…» (ΕΞΥΑ, 2010: 35).
1β. Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν των ΤΡΕ
Ψο ΥΧ των ΨΥΕ βαςίηεται ςτο ΑΥΧ τθσ Υλθροφορικισ που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο
ΔΕΥΥΧ του 2002. Χφμφωνα με το ΥΧ, ο Θ/Ω κεωρείται διεπιςτθμονικό εργαλείο προςζγγιςθσ
τθσ γνϊςθσ, τθσ ζρευνασ, τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, τθσ ανάπτυξθσ και καλλιζργειασ
πλθροφοριακϊν δεξιοτιτων, κακϊσ και εργαλείο πλοφςιασ πολιτιςμικισ και επιςτθμονικισ
γνϊςθσ. Επιπλζον, βοθκά τουσ μακθτζσ «να αποκτοφν κριτικζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ
που κα τουσ εξαςφαλίςουν ίςεσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςτθ γνϊςθ αλλά και δυνατότθτεσ δια
βίου μάκθςθσ» (ΥΛ-ΩΥΕΥΚ, 2002: 485).
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Σ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Υλθροφορικισ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ «είναι
να αποκτιςουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ μια αρχικι αλλά ςυγκροτθμζνθ και ςφαιρικι
αντίλθψθ των βαςικϊν λειτουργιϊν του υπολογιςτι, μζςα ςε μια προοπτικι τεχνολογικοφ
αλφαβθτιςμοφ και αναγνϊριςθσ τθσ Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ,
αναπτφςςοντασ παράλλθλα ευρφτερεσ δεξιότθτεσ κριτικισ ςκζψθσ, δεοντολογίασ,
κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ αλλά και διάκεςθσ για ενεργοποίθςθ και δθμιουργία τόςο ςε
ατομικό επίπεδο όςο και ςε ςυνεργαςία με άλλα άτομα ι ωσ μζλθ μιασ ομάδασ» (ό.π: 485).
Ψο ΥΧ ακολουκεί τθν ίδια διάρκρωςθ με το ΔΕΥΥΧ και αποτελεί πιςτι (ςχεδόν)
αντιγραφι του. Σι γενικοί ςτόχοι ομαδοποιοφνται με βάςθ τρεισ άξονεσ: i) Γνϊςθ και
μεκοδολογία, ii) Χυνεργαςία, επικοινωνία και κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και iii) Επιςτιμθ
και ΨΥΕ ςτθν κακθμερινι ηωι. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν ορκι χριςθ του Διαδικτφου και τθν
αξιοποίθςθ του διδακτικοφ υλικοφ που ζχει εκδοκεί από το ΥΛ τα τελευταία χρόνια.
Ωςτόςο, το ΥΧ διαφοροποιείται από το ΔΕΥΥΧ ωσ προσ το κεωρθτικό πρότυπο
ειςαγωγισ των ΨΥΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ακολουκεί «το εφικτό ι πραγματολογικό
μοντζλο» (άρκρο 2) ςε αντίκεςθ με το ΔΕΥΥΧ που βαςίηεται ςτο «ολιςτικό» μοντζλο, το
οποίο διακθρφςςει και το ΩΥΔΒΠΚ: «Το ψθφιακό ςχολείο αποτελεί ολιςτικι προςζγγιςθ
με παράλλθλθ ανάπτυξθ όλων των παραμζτρων που θ εμπειρία αναδεικνφει ωσ κρίςιμεσ για
τθν επιτυχι ειςαγωγι των ΤΡΕ ςτο ςχολείο» (ΩΥΔΒΠΚ, χ.χ.: 1). Ψο γεγονόσ αυτό ςυνιςτά
αντίφαςθ και ςοβαρι αναδίπλωςθ θ οποία αντανακλά ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ.
Θ ολιςτικι προςζγγιςθ είναι ζνα από τα τρία κεωρθτικά ρεφματα που ζχουν
αναπτυχκεί για τθν ειςαγωγι των ΨΥΕ ςτο ςχολείο (τα άλλα δφο είναι το τεχνοκρατικό και
το πραγματολογικό). Εκφράηει τθν αντίλθψθ ότι θ Υλθροφορικι και οι ΨΥΕ αποτελοφν
εργαλείο μάκθςθσ ςε όλο το εφροσ του ΑΥ και ςυνιςτοφν ζκφραςθ τθσ ολιςτικισ
διακεματικισ προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ (Ξόμθσ, 2006: 27). Χαρακτθρίηεται από τθν ιδζα ότι
θ διδαςκαλία των ΨΥΕ διαχζεται και ενςωματϊνεται ςτα επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα.
Εμφανίςτθκε τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ηθτοφμενο, γιατί προχποκζτει τθν ανατροπι
των ΑΥΧ και ξεπζραςμα των αντιςτάςεων των εκπαιδευτικϊν. Ψο τεχνοκρατικό πρότυπο
χαρακτθρίηεται από τεχνολογικό ντετερμινιςμό και προςεγγίηει τθν Υλθροφορικι ωσ
ανεξάρτθτο γνωςτικό αντικείμενο δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ τεχνικζσ γνϊςεισ (ό.π.: 25-26). Ψο
πραγματολογικό αποτελεί ςυμβιβαςμό ανάμεςα ςτα δφο πρότυπα (το εφικτό). Σμολογεί
τθν αδυναμία βραχυπρόκεςμθσ εφαρμογισ του ολιςτικοφ και τθν παραδοχι τθσ
αναγκαιότθτασ του αλφαβθτιςμοφ ςτουσ Θ/Ω. Δίνει ζμφαςθ ςτισ γνωςτικζσ και κοινωνικζσ
διαςτάςεισ τθσ χριςθσ του Θ/Ω (ό.π.: 28). Θ ειςαγωγι των ΨΥΕ ωσ αυτόνομου γνωςτικοφ
αντικειμζνου ςτο ΩΥ των ΕΑΕΥ παραπζμπει ςτο τεχνοκρατικό πρότυπο και όχι ςτο ολιςτικό
ι το πραγματολογικό.
104
Κεφάλαιο 3ο: Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

1γ. Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ
i) Για τo αντικείμενο των Εικαςτικϊν προτείνεται θ αξιοποίθςθ του ιςχφοντοσ ΑΥΧ
ςτο «υποχρεωτικό πρόγραμμα». Επίςθσ, ςτο «προαιρετικό» ιςχφει το ΥΧ του 2002 (ΦΕΞ
1471/22-11-2002, τ. Βϋ).
ii) Για το αντικείμενο τθσ Κεατρικισ Αγωγισ ςτο «υποχρεωτικό πρόγραμμα»
ςυντάχκθκε νζο ΥΧ με λεπτομερείσ οδθγίεσ για τισ τάξεισ Αϋ-Βϋ και Γϋ-ΧΨϋ. Χτο «προαιρετικό»
πρόγραμμα παραμζνει το ιςχφον ΥΧ (ΦΕΞ 1471/22-11-2002, τ. Βϋ) με μικρζσ τροποποιιςεισ.
iii) Για τθ Πουςικι ςτο «υποχρεωτικό πρόγραμμα» παραμζνει το ΑΥΧ τθσ Πουςικισ,
το διδακτικό υλικό (βιβλία μακθτι, δαςκάλου), ενϊ ειςάγεται θ χριςθ νζου διδακτικοφ
πακζτου ςτισ τάξεισ Αϋ-Βϋ. Χτο «προαιρετικό πρόγραμμα» τροποποιικθκε ο ςκοπόσ και
ζγιναν μικρζσ αλλαγζσ ςτο ιςχφον ΥΧ (ΦΕΞ 1471/22-11-2002, τ. Β ϋ), ωςτόςο βαςίηεται ςτο
ΔΕΥΥΧ και το ΑΥΧ τθσ Πουςικισ.
1δ. Ρολιτιςτικοί όμιλοι δραςτθριοτιτων («προαιρετικό πρόγραμμα»)
Ψο ΥΧ των Υολιτιςτικϊν ομίλων-δραςτθριοτιτων προτείνει δράςεισ από 1 ζωσ 5
ϊρεσ οι οποίεσ αφοροφν: κεατρικζσ παραςτάςεισ, ςχολικζσ γιορτζσ, δραςτθριότθτεσ
ανάδειξθσ ςτοιχείων του πολιτιςμοφ και χορωδιακζσ-ορχθςτρικζσ εκδθλϊςεισ.
1ε. Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Φυςικισ Αγωγισ
Διατθρικθκε το βαςικό πλαίςιο του μακιματοσ όπωσ κακορίηεται ςτο ΑΥΧ του
ΔΕΥΥΧ (ΦΕΞ 304/13-3-2003, τ. Βϋ) και τα ςχετικά εγχειρίδια που το ςυνοδεφουν. Για το
«υποχρεωτικό πρόγραμμα» ζγινε αναδιάρκρωςθ τθσ κατανομισ των ωρϊν ανά κεματικι
ενότθτα μόνο για τισ τάξεισ Αϋ-Δϋ, λόγω τθσ αφξθςθσ των ωρϊν. Ζγινε εμπλουτιςμόσ τθ
κεματικισ ενότθτασ των χορϊν, για τουσ οποίουσ διατίκεται μία ϊρα τθν εβδομάδα, με
ςτόχο «να ενιςχυκεί ο αιςκθτικόσ και δθμιουργικόσ χαρακτιρασ του μακιματοσ» (άρκρο 4).
Ψο ΥΧ του «προαιρετικοφ προγράμματοσ» για το αντικείμενο «Ακλθτιςμόσ»
ανανεϊκθκε, εμπλουτίςτθκε ςθμαντικά και ζγινε πιο λεπτομερειακό ςε ςχζςθ με το
προθγοφμενο (ΦΕΞ 1471/22-11-2002, τ. Βϋ). Χτο ΥΧ ζχει ενταχκεί μεγάλθ ποικιλία
δραςτθριοτιτων (ςπορ υγείασ & αναψυχισ, κινθτικά παιχνίδια, γνωριμία με ακλιματα,
ενόργανθ γυμναςτικι, ακλιματα ΑμΕΑ) αλλά και δείκτεσ κινθτικισ και ςωματικισ
ανάπτυξθσ με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ φυςιολογικισ και αρμονικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν.
2. Ο κεςμόσ τθσ «Φιλαναγνωςίασ»
Ψο ςχζδιο για το διδακτικό αντικείμενο τθσ Φιλαναγνωςίασ (ι του κεςμοφ όπωσ
αποκαλείται) εκπονικθκε από το Εκνικό Ξζντρο Βιβλίου (ΕΞΕΒΛ) και χρθματοδοτείται από το
ΕΧΥΑ με 3,6 εκατομμφρια ευρϊ (ΕΩΔ, 2010β: 9). Ψο ςχολικό ζτοσ 2010-2011 εφαρμόςτθκε
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μόνο ςτισ τάξεισ Αϋ-Βϋ, ενϊ από το 2011-2012 εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ τάξεισ των Δθμοτικϊν
με ΕΑΕΥ (μία ϊρα από το μάκθμα τθσ Γλϊςςασ).
Χκοπόσ τθσ «φιλαναγνωςίασ είναι θ εξοικείωςθ του μικροφ μακθτι με το βιβλίο και
τθν ανάγνωςθ και θ ςταδιακι εδραίωςθ μιασ φιλικισ ςχζςθσ του με το λογοτεχνικό βιβλίο»
(ΕΞΕΒΛ, 2010: 1). Σι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ Φιλαναγνωςίασ είναι θ καλλιζργεια αναγνωςτικισ
απόλαυςθσ, θ άςκθςθ τθσ δεξιότθτασ τθσ ακρόαςθσ και τθσ αναδιιγθςθσ, θ ανάπτυξθ τθσ
ικανότθτασ τθσ κατανόθςθσ, τθσ ςυνεργατικότθτασ, τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ και θ
δθμιουργία κλίματοσ ςυντροφικότθτασ και δθμιουργικότθτασ μζςα ςτθν τάξθ. Για τθν
αποτελεςματικότθτα του κεςμοφ προτείνονται δράςεισ όπωσ θ δθμιουργία Χχολικϊν
Βιβλιοκθκϊν, χϊρων ανάγνωςθσ, εκδθλϊςεισ ςτθ διάρκεια τθσ χρονιάσ, ςυγκρότθςθ
αναγνωςτικϊν ομάδων, επίςκεψθ ςυγγραφζων ςτο ςχολείο. Επίςθσ, παρζχονται
μεκοδολογικζσ οδθγίεσ και ενδεικτικόσ κατάλογοσ βιβλίων.
3. Ο εξορκολογιςμόσ τθσ φλθσ
Από το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 ζγινε εξορκολογιςμόσ τθσ διδακτζασ φλθσ των δφο
τελευταίων τάξεων όλων των Δθμοτικϊν Χχολείων (ΩΥΔΒΠΚ, 2010η: 1). Θ μείωςθ (περίπου
20%) αφορά ςτθν φλθ των Πακθματικϊν, των Φυςικϊν και τθσ Γεωγραφίασ, δεδομζνου ότι
από χρόνια είχε διαπιςτωκεί ότι οι διακζςιμεσ ϊρεσ υπολείπονταν των απαιτοφμενων
ωρϊν για τθν κάλυψθ τθσ φλθσ. Θ μείωςθ τθ φλθσ ζχει κυρίωσ ποςοτικά χαρακτθριςτικά
(αφαίρεςθ ενοτιτων) και όχι ποιοτικά.
Σφνοψθ
Από τα παραπάνω ςυνάγεται το ςυμπζραςμα ότι λόγω τθσ πίεςθσ να ετοιμαςκοφν
τα ΥΧ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2010-2011, το ΩΥΔΒΠΚ βαςίςτθκε ςτα υπάρχοντα
ΑΥΧ των ΔΕΥΥΧ και τα ΥΧ του «ολοιμερου προγράμματοσ». Χτα ΥΧ του «προαιρετικοφ»
προγράμματοσ οι τροποποιιςεισ ιταν ελάχιςτεσ και παραμζνει ςε ιςχφ το ΥΧ του 2002. Ψο
μόνο ΥΧ που ςυντάχκθκε εξαρχισ είναι αυτό τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ για τισ τάξεισ Αϋ& Βϋ.
Ωςτόςο, αξίηει να επιςθμανκεί ότι θ εμπλοκι του ΕΞΕΒΛ και του ΕΞΥΑ ςτα ΑΥ –μζςω
των χρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων– ςθματοδοτεί (ίςωσ) τθν εκχϊρθςθ αρμοδιότθτασ
θ οποία ανικε αποκλειςτικά ςτο ΥΛ.

3.3.4. Συνολικι αποτίμθςθ τθσ Αναμόρφωςθσ του
Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ
Από τθν παρουςίαςθ των αλλαγϊν του ΩΥ προκφπτουν οι εξισ διαπιςτϊςεισ:
1. Σχετικά με το χρόνο
Ζχει γίνει μεγάλθ αφξθςθ των διδακτικϊν ωρϊν προκειμζνου οι εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
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ςε όλεσ τισ τάξεισ να γίνουν 35. Θ αφξθςθ είναι δραματικι ςτισ μικρζσ τάξεισ (Αϋ & Βϋ) και
ζνασ εξάχρονοσ μακθτισ αντιμετωπίηεται ωσ δωδεκάχρονοσ. Ψο ενιαίο των ωρϊν ςυμβαίνει
για πρϊτθ φορά ςτα ΩΥ (εκτόσ από τα 28 Υειραματικά), ενϊ ο εβδομαδιαίοσ αρικμόσ των
διδακτικϊν ωρϊν (210) αποτελεί ιςτορικό ρεκόρ. Ακόμα και τθν περίοδο που ίςχυε το
πρωινό και το απογευματινό ωράριο και θ εξαιμερθ εργαςία, οι ϊρεσ ιταν λιγότερεσ. Για
παράδειγμα, ςτο ΩΥ του 1969 οι ϊρεσ κλιμακϊνονταν από 24 ςτθν Αϋ ωσ 33 ςτθν ΧΨϋ. Χτα
ΩΥ του 1977 οι ϊρεσ μειϊκθκαν, παρότι υπιρχε εξαιμερθ εργαςία και κυμαίνονταν από 24
ςτθν Αϋ ωσ 29 ςτθν ΧΨϋ. Υεραιτζρω μείωςθ ζγινε και το 1981 (με τθν κακιζρωςθ του
πενκιμερου) όπου οι ϊρεσ ιταν 22 ςτισ τάξεισ Αϋ & Βϋ και 25 ςτισ υπόλοιπεσ. Από το 1987,
με τθ κεςμοκζτθςθ των Χχολείων Δοκιμαςτικισ Εφαρμογισ Ρζων Υρογραμμάτων (ΧΔΕΡΥ)
που λειτουργοφςαν μζχρι τισ 14:00, άρχιςε μια αυξθτικι τάςθ με τθν προςκικθ νζων
αντικειμζνων (ΩΥΕΥΚ, 1987: 2). Σ μεγαλφτεροσ αρικμόσ ωρϊν παραμζνει ςτα 28
Υειραματικά (240 εβδομαδιαίωσ).
2. Σχετικά με τα διδακτικά αντικείμενα
α) Ζχει ειςαχκεί οριηόντια (ςε όλεσ τισ τάξεισ) το μάκθμα των ΨΥΕ. Θ αφξθςθ του
χρόνου ςε όλεσ τισ τάξεισ εξυπθρετεί αυτι τθν ειςαγωγι. Επιπλζον, αναδεικνφεται θ
ζμφαςθ που αποδίδεται ςτισ ΨΥΕ ςτο πλαίςιο του «Ρζου Χχολείου», όπωσ αποτυπϊνεται
ςτο μεταρρυκμιςτικό «λόγο» του ΩΥΔΒΠΚ αλλά και ςτα κείμενα τθσ ΕΕ.
β) Θ ειςαγωγι τθσ διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτισ τάξεισ Αϋ και Βϋ, θ αφξθςθ
των ωρϊν ςτισ Γϋ και Δϋ δείχνουν, επίςθσ, τθν ζμφαςθ που δίνεται ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ.
Ψαυτόχρονα, εμφανισ είναι θ ιεράρχθςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ: οι μακθτζσ των τάξεων ΕϋΧΨϋ διδάςκονται τισ ξζνεσ γλϊςςεσ ςχεδόν όςο και τθν ελλθνικι γλϊςςα (6 και 7 ϊρεσ
αντίςτοιχα).
γ) Θ προτεραιότθτα ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ και τισ ΨΥΕ υπθρετεί το ςτόχο τθσ
«πιςτοποίθςθσ» ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, τθσ μείωςθσ τθσ παραπαιδείασ και το
ςτόχο των ίςων ευκαιριϊν. Χυνδζεται, όμωσ, αναπόςπαςτα και με τισ προτεραιότθτεσ που
ζχει κζςει θ ΕΕ για τισ δεξιότθτεσ–ικανότθτεσ που πρζπει να ζχουν οι μακθτζσ. Αυτό
αντανακλάται και ςτθν αφξθςθ των ωρϊν των Πακθματικϊν ςτισ τάξεισ Αϋ–Βϋ.
δ) Θ επιβάρυνςθ των μικρϊν τάξεων με γνωςτικά αντικείμενα επιχειρείται να
αντιςτακμιςτεί με δραςτθριότθτεσ ψυχοςωματικισ ανάπτυξθσ. Ζτςι, διπλαςιάηονται οι
ϊρεσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτισ τάξεισ Αϋ ζωσ Δϋ και αυξάνονται τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ ςτισ
Αϋ- Βϋ. Επιπλζον, φαίνεται να ενιςχφονται ςτοιχεία που ςχετίηονται με τον πολιτιςμό και τθν
προϊκθςθ τθσ διαπολιτιςμικότθτασ.
ε) Θ οριηόντια ειςαγωγι τθσ Κεατρικισ Αγωγισ και θ αντιςτοίχιςθ των ωρϊν τθσ
Αιςκθτικισ Αγωγισ ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα δείχνει, ακόμθ, ότι το ΩΥΔΒΠΚ κζλει να
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αναβακμίςει τα «δευτερεφοντα» μακιματα, ο χρόνοσ των οποίων χρθςιμοποιείται ςυχνά
για τα «πρωτεφοντα» μακιματα ςτθ διδακτικι πρακτικι.
ςτ) Ενδεχομζνωσ, για τον ίδιο λόγο ζγινε «υποχρεωτικι» θ διάκεςθ 1 ϊρασ από τθν
Ευζλικτθ Ηϊνθ (ΕΗ) ςε ςυγκεκριμζνεσ καινοτόμεσ δράςεισ (Υεριβαλλοντικι Αγωγι, Αγωγι
Ωγείασ κτλ). Φαίνεται ότι το ΩΥΔΒΠΚ δεν ζχει πειςτεί ότι θ ΕΗ χρθςιμοποιείται για το ςκοπό
που κεςμοκετικθκε (υλοποίθςθ καινοτόμων προγραμμάτων) και οι ϊρεσ διοχετεφονται ςε
άλλα μακιματα. Για το λόγο αυτό υπάρχει μείωςθ ςτθν Εϋ & ΧΨϋ και περιοριςμοί ςτισ
μικρότερεσ.
3.Σχετικά με το προαιρετικό πρόγραμμα
α) Θ μείωςθ του χρόνου ςτο «προαιρετικό πρόγραμμα» περιόριςε τισ δυνατότθτεσ
προςφοράσ διδακτικϊν αντικειμζνων. Σ περιοριςμόσ αυτόσ αντιμετωπίςτθκε –ςτο πλαίςιο
τθσ «ενιαίασ» αντίλθψθσ του προγράμματοσ– με τθ μετακίνθςθ διδακτικϊν αντικειμζνων
από το προαιρετικό ςτο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Θ μετακίνθςθ αυτι υπθρετεί το ςτόχο
του ΩΥΔΒΠΚ να διδάςκονται όλοι οι μακθτζσ μακιματα που προςφζρονταν μόνο ςτο
ολοιμερο πρόγραμμα. Ωςτόςο, μπορεί να ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτο προαιρετικό
πρόγραμμα το οποίο αποδυναμϊνεται από διδακτικά αντικείμενα και ςε ςυνδυαςμό με τθ
μείωςθ των ωρϊν τθσ προετοιμαςίασ, ενδεχομζνωσ να μθν ανταποκρίνεται με επάρκεια
ςτον εκπαιδευτικό του ρόλο. Θ εξζλιξθ αυτι μπορεί να το καταςτιςει μθ ελκυςτικό ςτουσ
γονείσ και να το περιορίςει μόνο ςτον κοινωνικό του ρόλο, δθλαδι τθ φφλαξθ των παιδιϊν
των εργαηόμενων γονζων. Πε αυτό τον τρόπο το ολοιμερο μπορεί να ςυρρικνωκεί, να
απαξιωκεί και τελικά να καταργθκεί ωσ οικονομικά αςφμφορο. Ππορεί ςτο άμεςο μζλλον
να μείνει ζνα «ενιαίο» ςχολείο με μεγαλφτερο ωράριο από το ςθμερινό και ενςωματωμζνα
τα νζα αντικείμενα. Υαρ’ όλα αυτά, το ΩΥΔΒΠΚ ιςχυρίηεται ότι με τισ παρεμβάςεισ του το
Σλοιμερο αναβακμίηεται, αποκτά αξιοπιςτία ςτθ ςυνείδθςθ των γονζων και γίνεται
«ελκυςτικό» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010ε: 2).
β) Ψο ΩΥΔΒΠΚ ςυνδζει τθν κατάργθςθ τθσ υποχρεωτικότθτασ των μακθμάτων ςτο
Σλοιμερο με τθν ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ των ςχολείων. Υράγματι, θ κατάργθςθ τθσ
υποχρεωτικότθτασ των μακθμάτων είναι ζνα βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Χυνικωσ,
όμωσ, δεν ζχει ουςιαςτικό αντίκριςμα, γιατί θ δυνατότθτα τθσ επιλογισ αντικειμζνων από
τουσ γονείσ και θ ρφκμιςθ του προγράμματοσ εξαρτάται από τισ δυνατότθτεσ τθσ Διοίκθςθσ
να ςτελεχϊνει τα ςχολεία. Επίςθσ, βαςικόσ παράγοντασ για τθν ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ
και τθν προϊκθςθ τθσ αντίλθψθσ του «ενιαίου»

(υποχρεωτικοφ–προαιρετικοφ)

προγράμματοσ είναι θ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν. Ψο ΩΥΔΒΠΚ επικαλείται αυτι τθν
ανάγκθ αλλά δεν λαμβάνει μζτρα. Ψο γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί
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ειδικοτιτων είναι ωρομίςκιοι ι διατίκενται από τθ Β/κμια για κάποιεσ ϊρεσ δθμιουργεί
ανυπζρβλθτα εμπόδια ςτθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν.
γ) Θ ςοβαρότερθ όμωσ αντίφαςθ που παρατθρείται ςυνδζεται με το ςτόχο «θ
τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο». Χτο προαιρετικό πρόγραμμα μειϊκθκαν οι ϊρεσ τθσ
μελζτθσ–προετοιμαςίασ από 31 ςε 10 και διατίκενται μόνο για τισ τάξεισ Α’ & Βϋ. Χτθν
πραγματικότθτα θ προετοιμαςία των μεγάλων τάξεων ζχει καταργθκεί, αφοφ για τθ
διάκεςθ 1-5 ωρϊν απαιτοφνται προχποκζςεισ. Θ αποδυνάμωςθ αυτι δεν ςυνοδεφτθκε με
ειςαγωγι ωρϊν για τθ μελζτθ–προετοιμαςία ςτο υποχρεωτικό πρόγραμμα όπωσ ζγινε ςτα
28 Υειραματικά.
δ) Θ δυνατότθτα αποχϊρθςθσ των μακθτϊν ςτισ 15:30 ςυνδζεται με υπαρκτά
προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα Σλοιμερα Χχολεία. Αρκετοί γονείσ παίρνουν τα παιδιά
τουσ πριν τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ είτε γιατί τα παιδιά ζχουν εξωςχολικζσ
δραςτθριότθτεσ είτε γιατί οι ίδιοι τελειϊνουν τθν εργαςία τουσ. Ψο ΩΥΔΒΠΚ λαμβάνοντασ
υπόψθ τθν κατάςταςθ αυτι και τα αιτιματα των γονζων νομιμοποιεί τθν πρόωρθ
αποχϊρθςθ, θ οποία οφτωσ ι άλλωσ ςυμβαίνει, για να μθν υπάρχουν προςτριβζσ.
4) Σχετικά με τα Αναλυτικά Ρρογράμματα
α) Ψα νζα ΑΥ κα δοκιμαςτοφν ςε 99 Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ το ςχολικό ζτοσ
2011-2012 και κα γενικευκοφν από το 2012-2013. Ψθν πρϊτθ χρονιά εφαρμογισ του
κεςμοφ, το ΩΥΔΒΠΚ περιόριςε ςε κάποια μακιματα τθν φλθ και τροποποίθςε βιαςτικά τα
υπάρχοντα ΑΥΧ για να καλφψει τισ ανάγκεσ των νζων διδακτικϊν αντικειμζνων που
μετακινικθκαν ςτο προαιρετικό πρόγραμμα.
Σφνοψθ
Από τθ ςυγκριτικι παρουςίαςθ των αλλαγϊν, διαπιςτϊκθκε ότι το ΩΥ των ΕΑΕΥ
αξιοποιεί τθν εμπειρία των 28 Υειραματικϊν και αποτελεί τθ «μζςθ οδό» ανάμεςα ςτο
πρόγραμμα των Σλοιμερων Δθμοτικϊν και το πρόγραμμα των 28 Υειραματικϊν.
Χυγκεκριμζνα υιοκετοφνται τα παρακάτω ςτοιχεία: α) Σι ΨΥΕ και θ Κεατρικι Αγωγι
διδάςκονται ωσ διακριτό μάκθμα. β) Θ Φυςικι Αγωγι και θ Αιςκθτικι Αγωγι ζχουν
αυξθμζνεσ ϊρεσ. γ) Ψα υποχρεωτικά μακιματα του «προαιρετικοφ» προγράμματοσ
καταργοφνται και δίνεται θ δυνατότθτα πρόωρθσ αποχϊρθςθσ. Δεν υιοκετικθκε όμωσ θ
μελζτθ–προετοιμαςία και αυτό ςυνιςτά μια ουςιαςτικι διαφοροποίθςθ.
Ανεξάρτθτα από το αποτζλεςμα, οι περιςςότερεσ ρυκμίςεισ του ΕΑΕΥ είναι
ςυμβατζσ και εναρμονίηονται με τισ διακθρφξεισ του «Ρζου Χχολείου» που αφοροφν τθν
πιςτοποίθςθ ςτισ ΨΥΕ και τισ ξζνεσ γλϊςςεσ, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παραπαιδείασ, τισ ίςεσ
ευκαιρίεσ και τθν προϊκθςθ του πολιτιςμοφ. Επιπλζον, επιχειρείται θ βελτίωςθ
«παραμελθμζνων» μακθμάτων, εφόςον οι «προκζςεισ» του προγράμματοσ γίνουν
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πραγματικότθτα. Ξαι τοφτο, γιατί θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ απαιτεί κάποιεσ
προχποκζςεισ που δεν είναι βζβαιο ότι ςυντρζχουν πάντα: πρόςλθψθ εκπαιδευτικϊν
ειδικοτιτων (θ οποία δεν είναι δεδομζνθ), φπαρξθ κατάλλθλων κτθριακϊν εγκαταςτάςεων
(γυμναςτιρια, γιπεδα, αίκουςεσ καλλιτεχνικϊν) και οικονομικι ενίςχυςθ των ςχολείων.
Ωπάρχει όμωσ ανακολουκία ςε ηθτιματα όπωσ θ αφξθςθ του ελεφκερου χρόνου των
μακθτϊν και θ ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ ςτο ςχολείο, αφοφ θ προετοιμαςία ςτο «ολοιμερο
πρόγραμμα» ζχει υποβακμιςτεί. Επιπλζον, θ δραματικι αφξθςθ του ςχολικοφ χρόνου για
τουσ μακθτζσ των μικρϊν τάξεων εγείρει ηθτιματα για τυχόν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτα
παιδιά.
Ψζλοσ, το ΕΑΕΥ κινείται ςτθν κατεφκυνςθ των προδιαγραφϊν που ζχουν χαράξει
ευρωπαϊκοί και διεκνείσ οργανιςμοί για τισ ικανότθτεσ–δεξιότθτεσ με τισ οποίεσ πρζπει να
εφοδιάηει τουσ μακθτζσ. Άλλωςτε θ πρϊτθ τετράδα των δεξιοτιτων–κλειδιϊν του PISA
είναι εμφανισ. Επίςθσ, οι 20 από τισ 36 ϊρεσ που προςτζκθκαν ςτο πρόγραμμα διατίκενται
για τισ ΨΥΕ και τισ ξζνεσ γλϊςςεσ. Χυνεπϊσ, κα μποροφςε να ιςχυριςτεί κάποιοσ ότι τα
κριτιρια επιλογισ και ιεράρχθςθσ τθσ γνϊςθσ πθγάηουν κυρίωσ από τισ προαναφερκείςεσ
υποδείξεισ, παρά από τισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και τθσ
κοινωνικισ δικαιοςφνθσ.

3.4. Θ λειτουργία των 800 Δθμοτικϊν με ΕΑΕΡ (2010-2011)
3.4.1. Οι δυςκολίεσ υλοποίθςθσ
3.4.1.1.

Θ πρόςλθψθ και θ αμοιβι των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων

Θ ςτελζχωςθ των ςχολείων με εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων ζγινε με τθ διάκεςθ
μόνιμων εκπαιδευτικϊν από τθ Β/κμια Εκπαίδευςθ και κυρίωσ με τθν πρόςλθψθ
αναπλθρωτϊν ι ωρομιςκίων. Αποτζλεςμα των παραπάνω ιταν να διδάςκουν δφο και τρεισ
εκπαιδευτικοί ίδιασ ειδικότθτασ από λίγεσ ϊρεσ ζνα διδακτικό αντικείμενο, ενϊ ο αρικμόσ
των μελϊν του Χυλλόγου Διδαςκόντων να διογκωκεί υπζρμετρα. Επιπλζον, θ μθ
ςτακερότθτα του προςωπικοφ δεν επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ του ζργου τθν επόμενθ χρονιά,
αφοφ θ περίπτωςθ να βρίςκεται ςτο ίδιο ςχολείο ο εκπαιδευτικόσ είναι μθδαμινι.
Επίςθσ, υιοκετικθκε για πρϊτθ φορά, πζρα από τισ άλλεσ μορφζσ ελαςτικισ
εργαςίασ, και θ εργαςιακι ςχζςθ του αναπλθρωτι με μειωμζνο ωράριο (ΑΠΩ). Σι αμοιβζσ
των ΑΠΩ και των ωρομιςκίων είναι ιδιαίτερα χαμθλζσ. Επιπλζον, παρατθρικθκαν
κακυςτεριςεισ, ςτθ μιςκοδοςία τουσ, λόγω τθσ πλθρωμισ τουσ μζςω του ΕΧΥΑ. Σι
ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ κατιγγειλαν τθν αλλαγι των εργαςιακϊν ςχζςεων και τισ
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«εξευτελιςτικζσ ςυμβάςεισ». Ζτςι, ζνασ καινοφριοσ κεςμόσ με πολλζσ φιλοδοξίεσ βαςίηεται
ςε κακοπλθρωμζνουσ εκπαιδευτικοφσ χωρίσ μονιμότθτα οι οποίοι εργάηονται ςε δφο και
τρία ςχολεία22.

3.4.1.2.

Θ χρθματοδότθςθ και οι υποδομζσ

Δεν υπιρξε καμία ειδικι χρθματοδότθςθ των 800 ςχολείων για τθν κάλυψθ των
λειτουργικϊν αναγκϊν, πζραν τθσ ςυνθκιςμζνθσ προσ τισ Χχολικζσ Επιτροπζσ θ οποία
μάλιςτα ζχει μειωκεί αιςκθτά τα τελευταία χρόνια.
Επίςθσ, τα ςχολεία βαςίςτθκαν ςτισ υπάρχουςεσ υποδομζσ και το διακζςιμο
εξοπλιςμό, εκτόσ από τθν προμικεια ενόσ φορθτοφ εργαςτθρίου με δζκα Θ/Ω. Θ προμικεια
ζγινε με χρθματοδότθςθ του ΕΧΥΑ και άμεςθ εμπλοκι των ίδιων των ςχολείων. Σι
γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ χρειάςτθκαν ζνα χρόνο να ολοκλθρωκοφν και ο όγκοσ
δουλειάσ με τθν οποία επιφορτίςκθκαν οι Διευκυντζσ των ςχολείων ιταν πολφ μεγάλοσ.

3.4.1.3.

Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν

Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν των 800 Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ ζγινε ςε
δφο φάςεισ και αφοροφςε μόνο τουσ εκπαιδευτικοφσ των νζων ειδικοτιτων και τουσ
εκπαιδευτικοφσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ που εφάρμοςαν το ΥΕΑΥ. Θ πρϊτθ φάςθ τθσ
επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υλθροφορικισ, τθσ Πουςικισ και τθσ Κεατρικισ
Αγωγισ πραγματοποιικθκε ςτισ ζδρεσ των ΥΕΞ 19-26 Σκτωβρίου 2010 και είχε διάρκεια 2
θμερϊν (14 ϊρεσ)23. Θ βϋ φάςθ επιμόρφωςθσ, πραγματοποιικθκε 14-23 Παρτίου 2011 και
είχε διάρκεια μίασ θμζρασ (ΕΩΔ, 2011α: 2-4). Ψο πρόγραμμα υλοποίθςε ο ΣΕΥΕΞ. Επίςθσ,
για τθν υποςτιριξθ του μακιματοσ τθσ Υλθροφορικισ ςυγκροτικθκε Επιτροπι Χτιριξθσ24
από 5 Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ Υλθροφορικισ.
Θ επιμόρφωςθ25 των εκπαιδευτικϊν Αγγλικισ Γλϊςςασ υλοποιικθκε από το
Ξαποδιςτριακό Υανεπιςτιμιο το οποίο ζχει αναλάβει και το ζργο τθσ ειςαγωγισ των
Αγγλικϊν ςτθν πρϊιμθ παιδικι θλικία. Υραγματοποιικθκαν 2 θμερίδεσ ςτθν Ακινα και τθ
22

Για το ςχολικό ζτοσ 2012-13 ζχουν ςυςτακεί 945 κζςεισ εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων (Υλθροφορικισ,
Ξαλλιτεχνικϊν, Κεατρικισ Αγωγισ, Γαλλικϊν, Γερμανικϊν) οι οποίεσ κα ςυμπλθρωκοφν με μετατάξεισ από τθ
Β/κμια Εκπαίδευςθ (Ω.Α. 50201/Δ1/4-5-12, ΦΕΞ 1493/4-5-2012, τ. Βϋ), Χφςταςθ κλάδων Γαλλικισ Γλϊςςασ,
Γερμανικισ Γλϊςςασ, Ξαλλιτεχνικϊν Πακθμάτων, Υλθροφορικισ, Δραματικισ Ψζχνθσ και Κεατρικϊν Χπουδϊν
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
23
ΩΥΔΒΠΚ, Εγκφκλιοσ Φ14/1191/126874/Γ1/11-10-2010, Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων για τα
ολοιμερα ςχολεία με ΕΑΕΥ, & ΣΕΥΕΞ, ζγγραφο Α.Υ. 817/13-10-2010.
24
ΩΥΔΒΠΚ, Ω.Α. Φ12/668/74560/Γ1/5-7-2011, Χυγκρότθςθ Επιτροπισ για τθν ςτιριξθ του μακιματοσ Ψ.Υ.Ε.
για τα Σλοιμερα Δθμοτικά Χχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα.
25
ΩΥΔΒΠΚ, Ζγγραφο με Α.Υ. Φ7/1369/144982/Γ1/16-11-2010, Αποςτολι Υρογράμματοσ Ενθμζρωςθσ και
Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν Αγγλικισ που διδάςκουν ςτισ Αϋ & Βϋ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου.
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Κεςςαλονίκθ για τουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ των Αγγλικϊν (Σκτϊβριο-Ροζμβριο του
2010), 25 θμερίδεσ για εκπαιδευτικοφσ από το Ροζμβριο ωσ το Δεκζμβριο και άλλεσ 30 το
Φεβρουάριο του 2011.

3.4.2. Οι αλλαγζσ για το ςχολικό ζτοσ 2011-2012
3.4.2.1.

Θ κατάργθςθ των 28 Ρειραματικϊν Ολοιμερων και θ αφξθςθ

του αρικμοφ των ΕΑΕΡ (2011-2012)
Πε τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2010-2011 το ΩΥΔΠΚ αφξθςε τον αρικμό των
Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ κατά 161. Μδρυςε 135 νζα Δθμοτικά με ΕΑΕΥ και μετζτρεψε
26 Υειραματικά Σλοιμερα ςε Δθμοτικά με ΕΑΕΥ26. Ψα Υειραματικά Σλοιμερα ιταν 28,
αλλά δφο από αυτά ςυγχωνεφτθκαν με ςχολεία που δεν εντάχκθκαν ςτα ΕΑΕΥ27. Ψα
ςυγκεκριμζνα ςχολεία τα τελευταία χρόνια

αντιμετϊπιηαν προβλιματα

με

τθ

χρθματοδότθςθ και είχε αναςταλεί θ λειτουργία μερικϊν (Δεμίρογλου, 2010: 147).
Ζτςι, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ για το ςχολικό ζτοσ
2011-2012 ζφταςε ςτα 961. Σ αρικμόσ των ςχολείων ανά Διεφκυνςθ Υρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ φαίνεται ςτο ςχετικό πίνακα του παραρτιματοσ. Θ κατάργθςθ των
Υειραματικϊν Σλοιμερων, ςφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ, ςυνδζεται με το υψθλό κόςτοσ
λειτουργίασ και με τθν αμφιςβιτθςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ. Ωςτόςο, οι
ομοιότθτεσ των Υειραματικϊν Σλοιμερων και των Δθμοτικϊν με ΕΑΕΥ είναι αρκετζσ,
γεγονόσ που δείχνει ότι ζχουν αξιοποιθκεί οι εμπειρίεσ από τθ λειτουργία τουσ.

3.4.2.2.

Στατιςτικά Στοιχεία

Ζνα από τα κριτιρια με τα οποία το ΩΥΔΒΠΚ όριςε τα 961 ςχολεία ιταν ο μεγάλοσ
αρικμόσ μακθτϊν. Ψο ςχολικό ζτοσ 2011-2012 ςτα 961 ςχολεία είχαν εγγραφεί 251.595
μακθτζσ, δθλαδι το 37,3% των μακθτϊν των Δθμοτικϊν Χχολείων όλθσ τθσ χϊρασ
(674.600). Χτο «προαιρετικό πρόγραμμα» είχαν εγγραφεί 53.521 μακθτζσ, ιτοι ποςοςτό
21,3% του μακθτικοφ δυναμικοφ των 961 ςχολείων με ΕΑΕΥ και 7,1% των μακθτϊν των
Δθμοτικϊν Χχολείων όλθσ τθσ χϊρασ. Δθλαδι, ςτα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ ζνασ ςτουσ
πζντε μακθτζσ παρακολουκεί το «προαιρετικό» πρόγραμμα. Χυγκρίνοντασ το ποςοςτό αυτό
26

ΩΥΔΒΠΚ, Ω.Α. Φ.50/284/61570/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΞ 1360/16-6-11, τ. Βϋ), Σριςμόσ 161 Σλοιμερων
Δθμοτικϊν Χχολείων με Ενιαίο Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα.
27
ΩΥΔΒΠΚ, Ω.Α. 29984/Δ4/14-3-2011 (ΦΕΞ 440/18-3-2011 τ. Βϋ), Ωποβιβαςμόσ, ςυγχϊνευςθ και κατάργθςθ
Δθμοτικϊν Χχολείων και Ρθπιαγωγείων.
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με το ποςοςτό του πρϊτου ζτουσ λειτουργίασ (21,5%), διαπιςτϊνουμε ότι δεν υπιρξε
αφξθςθ μετά τον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ (πίνακασ-6), παρά τισ διακθρφξεισ τθσ θγεςίασ
του ΩΥΔΒΠΚ «περί αναβάκμιςθσ του κεςμοφ του ολοιμερου μζςω του ΕΑΕΥ»:
«Το Ολοιμερο Σχολείο είναι ζνασ κεςμόσ που αποτελεί μια κοινωνικι ανάγκθ και
ταυτόχρονα πρζπει να ζχει ςθμαντικό παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό ρόλο. Ο τρόποσ
λειτουργίασ του όμωσ δθμιοφργθςε προβλιματα δεν ζπειςε τθν ελλθνικι οικογζνεια και τθν
εκπαιδευτικι κοινότθτα για τον παιδαγωγικό του ρόλο. Θ προετοιμαςία των μακθμάτων τθσ
επόμενθσ μζρασ ςυχνά δεν ολοκλθρϊνεται ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα, ενϊ θ διδαςκαλία
των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων δεν εκλαμβάνεται ωσ εμπλουτιςμόσ γνϊςεων των
παιδιϊν αλλά ωσ απλι απαςχόλθςι τουσ. Ζτςι, ενϊ φαίνεται το Ολοιμερο Σχολείο να ζχει
πετφχει τον κοινωνικό του ςτόχο ςε ό,τι αφορά τισ ανάγκεσ των εργαηόμενων γονζων, δεν
κατάφερε να αποτελζςει ζνα ςφγχρονο αναβακμιςμζνο ςχολείο με αυτοδφναμθ ταυτότθτα
και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίςθσ, δεν περιόριςε τισ εξωςχολικζσ
δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν παρά τθν παροχι ανάλογων δραςτθριοτιτων ςτο πρόγραμμά
του. Βαςικόσ λόγοσ για τθν αποτυχία αυτι είναι ότι λειτουργεί ωσ κακαρά επιπρόςκετοσ
υποςτθρικτικόσ κεςμόσ, χωρίσ να ςυνδζεται με το κφριο ςχολικό πρόγραμμα ςπουδϊν και
χωρίσ να υπάγεται ςτα ςυςτιματα ελζγχου και εποπτείασ τθσ ςυνολικισ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ. Υπάρχει, λοιπόν θ κοινωνικι και εκπαιδευτικι ανάγκθ για τθν ποιοτικι
αναβάκμιςθ του κεςμοφ του Ολοιμερου Σχολείου, ςε ςχολείο με ενιαίο διευρυμζνο
ωράριο» (ΩΥΔΒΠΚ, 2011γ:2).
ΡΛΝΑΚΑΣ-6
Αρικμόσ εγγεγραμμζνων μακθτϊν (14-6-11) ςτα 961 Δθμοτικά με ΕΑΕΡ το ςχολ. ζτοσ 2011-12
(ΩΥΔΒΠΚ, 2011γ: 1)
800 Δθμοτικά με ΕΑΕΡ 161 νζα Δθμοτικά 961 Δθμοτικά με ΕΑΕΡ
Αρικμόσ Μακθτϊν
(2010-2011)
με ΕΑΕΡ
(2011-2012)
Στο υποχρεωτικό ωράριο
203.295*
48.300*
251.595*
Ροςοςτό επί του ςυνόλου των
30,1 %
7,1%
37,3%
μακθτϊν των Δθμοτικϊν
Στο προαιρετικό (14:00-17:00)
43.722*
9.799*
53.521*
Ροςοςτό μακθτϊν επί των
21,5%
20,3%
21,3%
μακθτϊν των ΕΑΕΡ
Ροςοςτό επί του ςυνόλου των
6,5%
1,5%
7,9%
μακθτϊν των Δθμοτικϊν
Συνολικόσ αρικμόσ μακθτϊν
674.600**
Δθμοτικϊν Σχολείων
ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ: * Σι αρικμοί των εγγεγραμμζνων μακθτϊν που παρουςιάηονται ςτο ενθμερωτικό
ςθμείωμα του ΩΥΔΒΠΚ είναι κατ’ εκτίμθςθ.
** Ψο ίδιο ιςχφει και για τον αρικμό 674.600 που αναφζρεται ςτο ςφνολο των μακθτϊν Δθμοςίων &
Λδιωτικϊν Δθμοτικϊν. Πε βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Χτατιςτικισ Αρχισ οι μακθτζσ των δθμοςίων
ςχολείων (5.008 ςχολεία) το 2010-2011 ιταν 590.941, ενϊ το ςφνολο των μακθτϊν των 5.377
Δθμοςίων & Λδιωτικϊν ςχολείων ιταν 635.780 μακθτζσ (ΕΟ.ΧΨΑΨ., 2011: 2-3).
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3.4.2.3.

Θ αναπροςαρμογι του Ωρολογίου προγράμματοσ των ΕΑΕΡ

Πετά τον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ, το ΩΥΔΒΠΚ «ςτοχεφοντασ ςτθν ικανοποίθςθ
των κοινωνικϊν και εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του μακθτι» (ΩΥΔΒΠΚ, 2011β: 1),
τροποποίθςε το πρόγραμμα (ΩΥΔΒΠΚ, 2011α: 18503-18506) των 961 Δθμοτικϊν Χχολείων
με ΕΑΕΥ ωσ εξισ:
1) Πείωςε κατά μία ϊρα τισ ϊρεσ του μακιματοσ των ΨΥΕ ςτισ τάξεισ Αϋ-Βϋ (από 2 ςε
1)
2) Αφξθςε ςτισ τάξεισ Αϋ-Βϋ κατά μία ϊρα (από 3 ςε 4) τισ ϊρεσ τθσ ΕΗ θ οποία
μετονομάςτθκε ςε «Ευζλικτθ Ηϊνθ-Βιωματικζσ δράςεισ». Δθλαδι, θ ϊρα που αφαιρζκθκε
από τισ ΨΥΕ προςτζκθκε ςτθν ΕΗ
3) Επζκτεινε τθ Φιλαναγνωςία ςε όλεσ τισ τάξεισ (με διάκεςθ μίασ ϊρασ από τισ
ϊρεσ τθσ Γλϊςςασ)
Χτθν ίδια Ωπουργικι Απόφαςθ, Φ12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΞ 1327/16-6-2011,
τ. Βϋ), ζχουν ςυμπεριλθφκεί ρυκμίςεισ οι οποίεσ αφοροφν το Σλοιμερο πρόγραμμα όλων
των Δθμοτικϊν ςχολείων. Επίςθσ, από το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 αξιολογοφνται ςτα νζα
διδακτικά αντικείμενα οι μακθτζσ των 800 ςχολείων με ΕΑΕΥ, όχι όμωσ των 161 (ΩΥΔΒΠΚ,
2011ε: 1).

3.4.2.4.

Θ πιλοτικι εφαρμογι των νζων Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων το

ςχολικό ζτοσ 2011-2012
Ψα νζα Υρογράμματα Χπουδϊν εφαρμόηονται πιλοτικά το ςχολικό ζτοσ 2011-2012
ςε 188 ςχολεία τθσ Α/κμιασ και τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ (21 Ρθπιαγωγεία, 99 Δθμοτικά
Χχολεία και 68 Γυμνάςια)28. Ψα «99 Ριλοτικά Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία», όπωσ
αποκαλοφνται, επιλζχτθκαν από τα 961 ΕΑΕΥ και εφαρμόηουν το νζο Ωρολόγιο
Υρόγραμμα29.
Ψο ΩΥ των 99 πιλοτικϊν δεν επιφζρει αλλαγζσ ςτο ωράριο και ςτο ςφνολο των
διδακτικϊν ωρϊν του ΕΑΕΥ. Θ διαφορά του ςυνίςταται ςτθν ομαδοποίθςθ των διδακτικϊν
αντικειμζνων ςε εννζα επιςτθμονικά πεδία και τον επιμεριςμό των ωρϊν ςτα διδακτικά
αντικείμενα που ςυμπεριλαμβάνονται ςε κάκε πεδίο. Ψα «διδακτικά/μακθςιακά πεδία» με
τθ ςειρά που παρουςιάηονται ςτο ΩΥ είναι τα εξισ:
1) Ελλθνικι Γλϊςςα: Σι ςυνολικζσ ϊρεσ παραμζνουν ίδιεσ για κάκε τάξθ, απλϊσ
28

Ω.Α. 97911/Γ1/31-8-2011 (ΦΕΞ 2121/22-9-2011, τ. Βϋ), Σριςμόσ των ςχολικϊν μονάδων Υρωτοβάκμιασ &
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για τθν Υιλοτικι Εφαρμογι των Ρζων Υρογραμμάτων Χπουδϊν.
29
Ω.Α. Φ.12/819/104706/Γ1/13-9-2011 (ΦΕΞ 2156/27-9-2011, τ. Βϋ), Ωρολόγιο Υρόγραμμα Σλοιμερων
Υιλοτικϊν Δθμοτικϊν Χχολείων.
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διαχωρίηεται 1 από αυτζσ για τθ Φιλαναγνωςία.
2) Μακθματικά: Σι ϊρεσ παραμζνουν ίδιεσ.
3) Κρθςκευτικά: Σι ϊρεσ παραμζνουν ίδιεσ.
4) Σπουδζσ του Ανκρϊπου και τθσ Κοινωνίασ: Ψο «πεδίο» περιλαμβάνει ςτθν
Λςτορία (με ίδιεσ ϊρεσ) και ζνα μζροσ τθσ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ που αφορά ςτθν
κοινωνικι τθσ διάςταςθ. Για το λόγο αυτό αφιερϊνονται οι μιςζσ ϊρεσ από αυτζσ που
προβλζπονται για τθ Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ (ωσ αυτόνομου αντικειμζνου) ςτο ΩΥ του
ΕΑΕΥ (Αϋ=2, Βϋ=2, Γϋ=1,5, Δϋ=1,5). Σι άλλεσ μιςζσ διατίκενται ςτο πεδίο των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν.
5) Φυςικζσ Επιςτιμεσ: Ψο «πεδίο» περιλαμβάνει τα Φυςικά και τθ Γεωγραφία (με
τισ ίδιεσ ϊρεσ) και ζνα τμιμα τθσ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ για το οποίο διατίκενται οι άλλεσ
μιςζσ ϊρεσ του διδακτικοφ αντικειμζνου (Αϋ=2, Βϋ=2, Γϋ=1,5, Δϋ=1,5).
6) Ξζνεσ Γλϊςςεσ: Σι ϊρεσ για τα Αγγλικά και τθ Βϋ ξζνθ γλϊςςα (Γαλλικά ι
Γερμανικά) παραμζνουν ίδιεσ.
7) Φυςικι Αγωγι και Σωματικι Υγεία: Σι ϊρεσ παραμζνουν ίδιεσ με αυτζσ τθσ
Φυςικισ Αγωγισ.
8) Βιωματικζσ Δράςεισ: Χυμπεριλαμβάνουν τθν Ξοινωνικι και Υολιτικι Αγωγι
(Ξ.Υ.Α.) με τισ ίδιεσ ϊρεσ, τθ Χχολικι & Ξοινωνικι Ηωι, τθν Εκπαίδευςθ για το Υεριβάλλον
και τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (ΕΥΑΑ). Ψο «πεδίο» αυτό αντικατζςτθςε τθν Ευζλικτθ Ηϊνθ, οι
ϊρεσ τθσ οποίασ κατανζμονται ςτθ Χχολικι & Ξοινωνικι Ηωι (Αϋ=2, Βϋ=2, Γϋ=1,5, Δϋ=1,5,
Εϋ=1, ΧΨϋ=1), ςτθν ΕΥΑΑ (Αϋ=2, Βϋ=2, Γϋ=1,5, Δϋ=1,5) και ςτθν Ξ.Υ.Α. (Εϋ=1, ΧΨϋ=1).
9) Ρολιτιςμόσ-Δραςτθριότθτεσ Τζχνθσ: Χτο «πεδίο» ςυμπεριλαμβάνονται θ
Πουςικι, τα Εικαςτικά και θ Κεατρικι Αγωγι, δθλαδι τα διδακτικά αντικείμενα που
εντάςςονταν ςτθν Αιςκθτικι Αγωγι. Σι ϊρεσ παραμζνουν ίδιεσ για κάκε αντικείμενο.
10) Τεχνολογίεσ Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ (ΨΥΕ): Σι ϊρεσ παραμζνουν ίδιεσ.
Από τα παραπάνω προκφπτει ότι ζχει αλλάξει θ ςειρά εμφάνιςθσ των μακθμάτων.
Χυγκεκριμζνα θ Ελλθνικι Γλϊςςα ζχει πάρει τθν πρϊτθ κζςθ, τα Πακθματικά τθ δεφτερθ
και τα Κρθςκευτικά ζχουν μετατοπιςτεί ςτθν τρίτθ κζςθ.
Για τθν εφαρμογι των νζων προγραμμάτων προβλζπεται αρχικά επιμόρφωςθ 21
ωρϊν (ζνα τριιμερο) το διάςτθμα Χεπτεμβρίου - Ροεμβρίου 2011. Κα επιμορφωκοφν οι
188 Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων, 285 επιμορφωτζσ εκπαιδευτικϊν και 777 Χχολικοί
Χφμβουλοι (Υροςχολικισ Αγωγισ, Α/κμιασ, Β/κμιασ και Ειδικισ Αγωγισ). Χτθ ςυνζχεια κα
επιμορφωκοφν ςε τρεισ φάςεισ 4.300 εκπαιδευτικοί Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ που
κα εφαρμόςουν τα νζα προγράμματα ςτισ 188 ςχολικζσ μονάδεσ. Θ αϋ φάςθ περιλαμβάνει
42 ϊρεσ (2 τριιμερα) για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Α/κμιασ και κα διεξαχκεί τθν περίοδο
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Σκτωβρίου - Ροεμβρίου 2011. Θ βϋ φάςθ διάρκειασ 21 ωρϊν (1 τριιμερο) κα υλοποιθκεί το
διάςτθμα Λανουαρίου - Φεβρουαρίου 2012 και θ γϋ φάςθ διάρκειασ 21 ωρϊν (1 τριιμερο)
κα διεξαχκεί τον Απρίλιο του 2012 30.
Ψα νζα προγράμματα ςπουδϊν (από το Ρθπιαγωγείο μζχρι και το Γυμνάςιο) είναι
αναρτθμζνα ςτο δικτυακό τόπο του «Ψθφιακοφ Χχολείου»31. Είναι ομαδοποιθμζνα
ςφμφωνα με τα επιςτθμονικά/μακθςιακά πεδία του ΩΥ και ςυνοδεφονται από τουσ
αντίςτοιχουσ οδθγοφσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ.
Ψα ΥΧ ακολουκοφν ςε γενικζσ γραμμζσ τθν εξισ δομι: Υεριγράφουν τισ βαςικζσ
αρχζσ, τισ κεματικζσ ενότθτεσ (με τισ αντίςτοιχεσ διδακτικζσ ϊρεσ) και ακολουκεί θ
αναλυτικι περιγραφι για κάκε ενότθτα ςε τετράςτθλο. Χτθν πρϊτθ ςτιλθ περιγράφονται
τα «Υροςδοκϊμενα Πακθςιακά Αποτελζςματα» (οι ςτόχοι), ςτθ δεφτερθ τα «Βαςικά
Κζματα» (υποκεφάλαια τθσ ενότθτασ), ςτθν τρίτθ οι «Δραςτθριότθτεσ» (για τθν επίτευξθ
των ςτόχων) και ςτθν τζταρτθ το «Εκπαιδευτικό υλικό». Ψο εκπαιδευτικό υλικό παραπζμπει
ςε ενότθτεσ των ςχολικϊν εγχειριδίων, ςε δικτυακοφσ τόπουσ αλλά και ςε λογιςμικό. Χτο
ΔΕΥΥΧ θ διάταξθ είναι τρίςτθλθ (Χτόχοι-Κεματικζσ, Ενότθτεσ-Χρόνοσ, Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ).
Χτισ 17 Χεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιικθκε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ
Υεριφερειακοφσ

Διευκυντζσ

Εκπαίδευςθσ,

τουσ

Υροϊςταμζνουσ

Υαιδαγωγικισ

Ξακοδιγθςθσ, τουσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ και τουσ Διευκυντζσ των πιλοτικϊν ςχολείων.
Χφμφωνα με τουσ ειςθγθτζσ, τα νζα ΥΧ ειςάγουν τα εξισ ςτοιχεία: α) Είναι
ςτοχοκεντρικά, δθλαδι μετατοπίηουν τθν ζμφαςθ από τθν φλθ ςτα προςδοκϊμενα
μακθςιακά αποτελζςματα ςε κάκε διδακτικι ενότθτα. β) Διζπονται από ενιαίεσ αρχζσ που
είναι: i) θ μφθςθ ςε ερευνθτικζσ τεχνικζσ (αρχζσ διερευνθτικισ μάκθςθσ), ii) θ κατανόθςθ
βαςικϊν εννοιϊν, διαδικαςιϊν και γεγονότων, iii) θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία, iv) θ
ςφνδεςθ με τθ ηωι. γ) Χαρακτθρίηονται από ςυνζχεια ανά γνωςτικό αντικείμενο ςε όλθ τθ
διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (Ρθπιαγωγείο-Δθμοτικό-Γυμνάςιο). δ) Ειςάγουν τθ
λογικι των πολλαπλϊν διδακτικϊν μζςων και υλικϊν (αποςπάςματα εγχειριδίων, υλικό
από το «ψθφιακό ςχολείο», πθγζσ ςτο διαδίκτυο). ε) Υαρζχουν ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
ανά ενότθτα, ωςτόςο αφινουν ςθμαντικό περικϊριο ςχεδιαςμοφ ςτουσ διδάςκοντεσ (ςε
επίπεδο επιλογισ δραςτθριοτιτων και υλικϊν). ςτ) Υροωκοφν τισ αρχζσ τθσ διερευνθτικισ
μάκθςθσ, ειςάγοντασ τθν ερευνθτικι εργαςία οριηόντια ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα και

30

ΩΥΔΒΠΚ, Ω.Α. 119910/Δ3/20-10-2011, Υραγματοποίθςθ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ςτο πλαίςιο τθσ
ου
Υράξθσ “ΡΕΣ ΧΧΣΟΕΛΣ (Χχολείο 21 αιϊνα)-Υιλοτικι Εφαρμογι”, ςτουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 1,2,3Σριηόντια Υράξθ.
31
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php.
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δίνοντασ ζμφαςθ όχι μόνο ςτο περιεχόμενο αλλά και ςτα μεκοδολογικά εργαλεία. η) Δίνουν
ζμφαςθ ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία (Δθμόπουλοσ, 2011: 2-7).

3.4.2.5.

Οι αλλαγζσ ςτα Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία και θ

«ςυρρίκνωςθ» του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ
Εκτόσ από τισ αλλαγζσ ςτο ΩΥ των 961 Δθμοτικά Χχολείων με ΕΑΕΥ, το ΩΥΔΒΠΚ
τροποποίθςε και το ΩΥ των Σλοιμερων Δθμοτικϊν Χχολείων. Χυγκεκριμζνα ζγιναν οι εξισ
αλλαγζσ (ΩΥΔΒΠΚ, 2011α: 18503-18506).
1) Ξαταργικθκε θ «προαιρετικι» απογευματινι ηϊνθ (16:15-17:00) ςε όλα τα
Σλοιμερα Δθμοτικά
2) Σι μακθτζσ μποροφν να αποχωροφν μετά τθ λιξθ κάκε διδακτικισ ϊρασ
3) Ψο ολοιμερο πρόγραμμα εφαρμόηεται μόνο ςε 6/κ και άνω ςχολεία και με
αρικμό μακθτϊν ςτο ολοιμερο τουλάχιςτον 15
4) Για να εφαρμοςτεί ςε ολιγοκζςια 1/κ-5/κ απαιτείται το ςχολείο να ζχει 60
μακθτζσ και να εγγραφοφν ςτο ολοιμερο τουλάχιςτον 15 μακθτζσ32
5) Χτο ολοιμερο εγγράφονται τα παιδιά των οποίων και οι δφο γονείσ είναι
εργαηόμενοι, προςκομίηοντασ βεβαίωςθ από τον εργοδότθ ι διλωςθ ανεργίασ. Σ
περιοριςμόσ δεν ιςχφει για τα ΕΑΕΥ
Από τα παραπάνω διαπιςτϊνουμε ότι επιχειρείται μία ομοιομορφία με το
προαιρετικό πρόγραμμα των ΕΑΕΥ θ οποία αφορά ςτθν κατάργθςθ τθσ προαιρετικισ
απογευματινισ ηϊνθσ (16.15-17.00) και τθ δυνατότθτα τθσ πρόωρθσ αποχϊρθςθσ των
μακθτϊν. Ψαυτόχρονα επιβάλλονται αςφυκτικοί όροι ςτθ λειτουργία των ολοιμερων. Θ
πρϊτθ Ω.Α. προζβλεπε τθ λειτουργία τουσ μόνο ςε μεγάλα ςχολεία (6/κ και άνω). Χτθ
ςυνζχεια αυτό άλλαξε με νζα Ω.Α. αλλά οι όροι που προβλζπονται είναι ανζφικτοι.
Χυνεπϊσ, οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι το ΩΥΔΒΠΚ αποςκοπεί ςτθ κατάργθςθ του
κεςμοφ ςτα ολιγοκζςια ςχολεία, κακόςον οι δφο προχποκζςεισ (60 μακθτζσ ςτο ςχολείο
και 15 ςτο ολοιμερο) είναι ςχεδόν αδφνατο να ςυντρζξουν.
Από τα ςτοιχεία του ΩΥΔΒΠΚ το 2010-2011 τα λειτουργοφντα ςχολεία 1/κ-5/κ
ανζρχονται ςε 2.273 και ςτα μιςά από αυτά (1.146) λειτουργοφν ολοιμερα (ΩΥΔΒΠΚ,
2011γ: 1). Ξανζνα ςχεδόν από τα ςχολεία με οργανικότθτα 1/κ - 4/κ (2.169 ςχολεία από τα
οποία ςτα 1.063 λειτουργεί ολοιμερο) δεν ζχει 60 μακθτζσ. Είναι προφανζσ ότι ς’ αυτά
32

ΩΥΔΒΠΚ, Ω.Α. Φ12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΕΞ 1345/16-6-2011, τ.Βϋ), Ψροποποίθςθ –ςυμπλιρωςθ των
με αρικμ. Φ.20/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΞ 1325, τ.Βϋ) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΞ 1139. τ.Βϋ)
Ωπουργικϊν Αποφάςεων.
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ςχολεία δεν πρόκειται λειτουργιςει ολοιμερο πρόγραμμα. Χυνεπϊσ, με αυτοφσ τουσ
περιοριςμοφσ ο κεςμόσ οδθγείται ςτθ ςυρρίκνωςθ του, ιδιαίτερα ςτισ αγροτικζσ και
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ.
Επιπλζον, θ προχπόκεςθ εγγραφισ ςτο Σλοιμερο μόνο μακθτϊν των οποίων
εργάηονται και οι δφο γονείσ πλιττει ευκζωσ τα μικρά ςχολεία των αγροτικϊν, ορεινϊν και
νθςιωτικϊν περιοχϊν. Ψο μζτρο αποκλείει τα παιδιά που προζρχονται από ΕΞΣ και κυρίωσ
τα παιδιά των μεταναςτϊν οι οποίοι εργάηονται χωρίσ αςφάλιςθ και δεν μποροφν να
εξαςφαλίςουν τισ απαραίτθτεσ βεβαιϊςεισ. Άλλωςτε, οι ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι ςτα
προαιρετικά Σλοιμερα υπάρχει αυξθμζνθ ςυμμετοχι αλλοδαπϊν και παλιννοςτοφντων
(Δεμίρογλου, 2010: 254). Ψο ςχολικό ζτοσ 2005-2006 ςε ςφνολο 140.610 μακθτϊν οι οποίοι
ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα 3.909 ολοιμερα τθσ χϊρασ, οι 23.580 μακθτζσ (ποςοςτό 16,7%)
ιταν αλλοδαποί και παλιννοςτοφντεσ (Γοφποσ, 2006: 147).
Ξοντολογίσ, υπάρχει αντίφαςθ ανάμεςα ςτθ ρθτορικι περί ίςων ευκαιριϊν του
ΩΥΔΒΠΚ και τθν πρακτικι του θ οποία κίγει τισ πιο αδφνατεσ οικονομικά και κοινωνικά
οικογζνειεσ αλλά και όςεσ ηουν ςε μειονεκτικζσ περιοχζσ. Αν και το ΩΥΔΒΠΚ μιλά για
κετικζσ διακρίςεισ υπζρ των ΕΞΣ, ςτθν πραγματικότθτα οι ομάδεσ που βιϊνουν τισ
ςυνζπειεσ τθσ ανεργίασ υφίςτανται ζναν ιδιότυπο αποκλειςμό ο οποίοσ πλιττει ευκζωσ το
δικαίωμα των παιδιϊν τουσ ςτθν εκπαίδευςθ. Επιπλζον, παρατθρείται και δεφτερθ
αντίφαςθ: ενϊ το ΩΥΔΒΠΚ αναγνωρίηει ότι το Σλοιμερο πζτυχε τον κοινωνικό του ςτόχο
όχι όμωσ και τον παιδαγωγικό, ςτθν ουςία με τθν απόφαςθ αυτι δίνει πρωτεφοντα ρόλο
ςτθ

φφλαξθ

των

παιδιϊν

των

εργαηόμενων

γονζων

και

παραγνωρίηει

τθν

εκπαιδευτικι/παιδαγωγικι διάςταςθ.

3.5. Οι κζςεισ τθσ ΔΟΕ για τα Δθμοτικά με ΕΑΕΡ και θ
πανελλαδικι ζρευνα
3.5.1. Οι κζςεισ τθσ ΔΟΕ για τα 800 Δθμοτικά με ΕΑΕΡ
Σι μεταρρυκμιςτικζσ απόπειρεσ ςτθ χϊρα μασ ξεκινοφςαν με ζναν εκνικό διάλογο
μζςα από τον οποίο το ΩΥΔΒΠΚ προςπακοφςε να πείςει τουσ κοινωνικοφσ φορείσ για τθν
αναγκαιότθτα των αλλαγϊν, προκειμζνου εξαςφαλίςει τθ ςυναίνεςθ ι τθν ανοχι τουσ. Σι
εκάςτοτε Ωπουργοί Υαιδείασ ζδιναν μεγάλο βάροσ ςτο να πείςουν τισ ομοςπονδίεσ των
εκπαιδευτικϊν, γιατί γνϊριηαν ότι τα επιχειροφμενα μζτρα μποροφςαν να νομοκετθκοφν
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αλλά δφςκολα κα εφαρμόηονταν χωρίσ τθ ςυναίνεςθ των εκπαιδευτικϊν. Άλλωςτε, ςτθν
ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ υπάρχουν μζτρα που κεςμοκετικθκαν (π.χ. θ αξιολόγθςθ) και δεν
εφαρμόςτθκαν ποτζ.
Χτισ ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ το ΩΥΔΒΠΚ δεν φάνθκε να ενδιαφζρεται ιδιαίτερα για
τθ ςυναίνεςθ των εκπαιδευτικϊν ςυνδικάτων. Σι «κορπορατιςτικζσ»33 ςχζςεισ που είχαν
αναπτυχκεί τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ μεταξφ του κυβερνϊντοσ κόμματοσ και των
ςυνδικάτων διακόπθκαν. Σι διαπραγματεφςεισ και οι αμοιβαίεσ υποχωριςεισ πζραςαν ςτο
παρελκόν. Θ ςυνεργαςία Ωπουργείου και ςυνδικάτων εξαντλείται ςτθν ανακοίνωςθ των
αποφάςεων από τθ μια και τθν κατάκεςθ υπομνθμάτων από τθν άλλθ.
Θ ΔΣΕ ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ που είχε με τθν νζα πολιτικι θγεςία του ΩΥΔΒΠΚ,
τον Σκτϊβριο του 2009, κατζκεςε τισ κζςεισ του κλάδου για το Σλοιμερο και τθν
εκπαίδευςθ γενικότερα (ΔΣΕ, 2009β: 16). Ωςτόςο, ςτισ ςυναντιςεισ που είχαν γίνει δεν
υπιρξε διάλογοσ για τα 800 ςχολεία με ΕΑΕΥ και θ ΔΣΕ ενθμερϊκθκε μετά τθ κεςμοκζτθςι
τουσ (ΔΣΕ, 2010α: 1). Θ ΔΣΕ ενθμερϊκθκε για τισ αλλαγζσ που προωκοφνται με τα 800
ΕΑΕΥ ςτθ ςυνάντθςθ που είχε με τθν Ωπουργό Υαιδείασ τον Λοφνιο του 2010. Θ Ωπουργόσ
χαρακτιριςε τα πιλοτικά ολοιμερα πολφ δαπανθρά, ενϊ διατφπωςε αμφιβολίεσ για τθν
επίτευξθ των ςτόχων τουσ. Θ ΔΣΕ εξζφραςε τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ για τον
αιφνιδιαςμό και τθν ζλλειψθ επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ ςχετικά με τθν αφξθςθ του
ςχολικοφ χρόνου, τθν ειςαγωγι τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ από τθν Αϋ τάξθ και τθ διδαςκαλία
τθσ Υλθροφορικισ από κακθγθτζσ (ΔΣΕ, 2010β: 3-4). Για το λόγο αυτό ηιτθςε επανεξζταςθ
των προωκοφμενων αλλαγϊν, κακόςον κεϊρθςε ότι «το αναμορφωμζνο πρόγραμμα των
800 ςχολείων ζγινε με ελλιπι επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ (κάτι που επιβεβαιϊνεται και από
τισ αντικρουόμενεσ αποφάςεισ του Ρ.Λ. όπου ςτθ μεν πρϊτθ 09/2010 ςτισ 27-4-2010
απορρίπτεται το πρόγραμμα και ςτθ δεφτερθ 10/2010 ςτισ 4-5-2010 εγκρίνεται) και με
βιαςφνθ» (ό.π.: 4-5), ενϊ ηιτθςε από τουσ Χυλλόγουσ Διδαςκόντων των 800 ςχολείων να
εκφράςουν τθν άποψι τουσ (ΔΣΕ, 2010γ: 1).
Ξατά τθν πρϊτθ λειτουργία των ςχολείων, θ ΔΣΕ αντζδραςε για τισ εργαςιακζσ
ςχζςεισ των 5.802 αναπλθρωτϊν που είχαν προςλθφκεί μζςω ΕΧΥΑ για τα 800 ΕΑΕΥ (ΔΣΕ,
2010ε: 1), με ςυμβάςεισ αδιαφανείσ ωσ προσ τισ αμοιβζσ και τα αςφαλιςτικά δικαιϊματα
(ΔΣΕ, 2010δ: 1). Επίςθσ, πραγματοποίθςε απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ, επειδι ζμειναν
απλιρωτοι τουσ τρεισ πρϊτουσ μινεσ (ό.π.: 1). Ανζδειξε τα προβλιματα τθσ μθ ζγκαιρθσ
πρόςλθψθσ των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων και τθσ ελλιποφσ παιδαγωγικισ κατάρτιςι τουσ
και ηιτθςε τθ δθμιουργία οργανικϊν κζςεων. Υρότεινε τα νζα αντικείμενα να μθν
33

Υεριςςότερα για τον “κορπορατιςμό” ςτισ ςελίδεσ 31-35, του βιβλίου του Γ. Κ. Παυρογορδάτου (2009)
«Σμάδεσ πίεςθσ και Δθμοκρατία» (5θ ζκδοςθ), εκδόςεισ Υατάκθ.
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διδάςκονται αυτοτελϊσ («γυμναςιοποίθςθ» του Δθμοτικοφ) αλλά ςε ςυνεργαςία με τουσ
δαςκάλουσ.
Επίςθσ, εςτίαςε τθν κριτικι τθσ ςτθν ζλλειψθ υλικοτεχνικισ υποδομισ, τθν
κατάργθςθ τθσ προετοιμαςίασ ςτισ τάξεισ Γϋ-ΧΨϋ, τθν αφξθςθ του ωραρίου ςτισ μικρζσ τάξεισ
και τόνιςε τθν προχειρότθτα του ΩΥΔΒΠΚ ςε μεγάλα παιδαγωγικά ηθτιματα: «Για τα
ςχολεία αυτά υπιρχαν από τθν αρχι αρκετζσ επιφυλάξεισ παιδαγωγικοφ περιεχομζνου,
όπωσ θ διδαςκαλία Ξζνθσ Γλϊςςασ και Υπολογιςτϊν από τθν Αϋ Δθμοτικοφ, θ εναλλαγι
πολλϊν εκπαιδευτικϊν ςτισ τάξεισ του Δθμοτικοφ, το αυξθμζνο ωράριο των μακθτϊν, κλπ»
(ΔΣΕ, 2011β: 6). Επίςθσ, από χρόνια θ ΔΣΕ τόνιηε τθν αναγκαιότθτα του Σλοιμερου
Χχολείου, είχε αναδείξει τισ αδυναμίεσ του κεςμοφ και ηθτοφςε διαρκϊσ τθ βελτίωςι του:
«Το ςχολείο που οραματιηόμαςτε δεν μπορεί να είναι άλλο από το Ολοιμερο
Σχολείο, θ λειτουργία του οποίου κα πρζπει να τεκεί ςε μια άλλθ βάςθ. Ρροςβλζπουμε ς’
ζνα Σχολείο που: Κα είναι ςε κζςθ να προετοιμάςει τον ελεφκερο άνκρωπο [….] Κα δίνει
απαντιςεισ ςτθ ςχολικι αποτυχία […] Κα ςζβεται τον ελεφκερο χρόνο του μακθτι
ολοκλθρϊνοντασ τισ εργαςίεσ του ς’ αυτό. Κα αναδιοργανωκεί το θμεριςιο πρόγραμμά του
ςε ενιαία βάςθ, όπου εντάςςονται οργανικά τα μακιματα του ςθμερινοφ πρωινοφ
ςχολείου, θ εκμάκθςθ Θ/Υ, ξζνων γλωςςϊν, πρόςκετεσ δραςτθριότθτεσ αλλά και θ
προετοιμαςία για τθν επόμενθ μζρα, θ ενιςχυτικι διδαςκαλία *…+ Κα αντιμετωπίςει
αποτελεςματικά

τθν

παραπαιδεία,

προςφζροντασ

ιδιαίτερο

χρόνο

ουςιαςτικισ

προετοιμαςίασ του μακθτι για τθν επόμενθ μζρα, ξζνεσ γλϊςςεσ, θ διδαςκαλία των οποίων
μζςα ςτο ςχολείο κα είναι αρκετι για να καταλιξει ςε τίτλο επάρκειασ […] Ζνα ςχολείο, ςτο
οποίο κυρίαρχθ λειτουργία δεν κα είναι θ μετάδοςθ γνϊςεων, αλλά θ παιδαγωγικι
λειτουργία» (ΔΣΕ, 2009α: 3).
Για τθ ΔΣΕ ο πρωταρχικόσ λόγοσ φπαρξθσ του Σλοιμερου Χχολείου είναι
παιδαγωγικόσ, ενϊ ο κοινωνικόσ του ρόλοσ κα προκφψει ωσ αποτζλεςμα του πρϊτου: «Να
διαφυλαχκεί ο πρωτεφων λόγοσ φπαρξθσ του Ολοιμερου Σχολείου που δεν είναι άλλοσ από
τθν παιδαγωγικι αποςτολι του, θ οποία όμωσ -παράλλθλα- απαντά και ςε κοινωνικά
αιτιματα. Το τελευταίο όμωσ να παραμζνει αποτζλεςμα του πρϊτου» (ό.π.: 4). Για το λόγο
αυτό οι προτάςεισ τθσ περιλαμβάνουν μζτρα όπωσ: νζα διδακτιρια, υλικοτεχνικζσ
υποδομζσ, ςίτιςθ με ευκφνθ τθσ πολιτείασ, αποδεδειγμζνθ διδακτικι επάρκεια των
εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων, ειςαγωγι νζων ΑΥ «…που κα αντιμετωπίηουν ενιαία τα
γνωςτικά αντικείμενα, ϊςτε ο ςθμερινόσ απογευματινόσ κφκλοσ να αποτελεί αναπόςπαςτο
κομμάτι του πρωινοφ» (ό.π.: 3), ζνταξθ τθσ Υλθροφορικισ ςτο πρωινό ωράριο και
ουςιαςτικι προετοιμαςία, ϊςτε θ «θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο» (ό.π.: 3).
Από τα παραπάνω προκφπτει ότι το ΩΥΔΒΠΚ υιοκζτθςε ςτθ ρθτορικι του βαςικζσ
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κζςεισ τθσ ΔΣΕ και τισ ζκανε ςτόχουσ-ςυνκιματα όπωσ για παράδειγμα θ «θ τςάντα να
μζνει ςτο ςχολείο». Ζτςι, κα μποροφςε να ιςχυριςτεί κανείσ ότι αρκετά μζτρα που
ειςάγονται με τα 800 ΕΑΕΥ αποτελοφν ωσ ζνα βακμό αιτιματα του κλάδου των
εκπαιδευτικϊν, όπωσ θ ενοποίθςθ του προγράμματοσ, θ ειςαγωγι των ΨΥΕ και θ αλλαγι
των ΑΥΧ. Ψο γεγονόσ αυτό δικαιολογεί ωσ ζνα βακμό και τθ «χλιαρι» αντίδραςθ τθσ ΔΣΕ.
Ωςτόςο, θ ειςαγωγι των ξζνων Γλωςςϊν από τθν Αϋ τάξθ και θ αφξθςθ του ςχολικοφ
χρόνου δεν αποτελοφν κζςεισ τθσ ΔΣΕ. Χυχνά οι πολιτικζσ θγεςίεσ φροντίηουν να υιοκετοφν
ςυνδικαλιςτικά αιτιματα, προκειμζνου να μειϊνουν τισ αντιδράςεισ των εκπαιδευτικϊν,
αλλά ςτθν πορεία τα διαςτρεβλϊνουν. Επιπλζον, χρόνια αιτιματα που αφοροφν ςτθν
κτθριακι υποδομι, το περιβάλλον, τθ ςίτιςθ και τα ολιγομελι τμιματα, δεν ελιφκθςαν
υπόψθ από το ΩΥΔΒΠΚ. Άλλωςτε, θ ΔΣΕ δεν ιταν ςφμφωνθ με τθν επζκταςθ του
Σλοιμερου χωρίσ προχποκζςεισ, για να μθν απαξιωκεί ο κεςμόσ: «Εάν δεν είναι δυνατόν
να λειτουργιςουν όλα τα ςχολεία ωσ Ολοιμερα ςε πλιρθ ανάπτυξθ, δε χρειάηεται να
κακοποιείται ο κεςμόσ με βιαςτικζσ επεκτάςεισ, που μόνο απαξίωςθ επιφζρουν» (ΔΣΕ,
2009α: 4).

3.5.2. Θ ζρευνα τθσ ΔΟΕ για τα ΕΑΕΡ
Θ ΔΣΕ ανζκεςε ςτο Λνςτιτοφτο Υαιδαγωγικϊν Ερευνϊν – Πελετϊν (ΛΥΕΠ-ΔΣΕ) τθ
διεξαγωγι ζρευνασ (ΔΣΕ, 2010ςτ: 1) για τθ λειτουργία των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ,
ϊςτε να ιςχυροποιιςει «τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ των κζςεων του κλάδου» (ΔΣΕ,
2011γ: 1). H ζρευνα με τίτλο «Εμπειρίεσ και απόψεισ εκπαιδευτικϊν που εργάηονται ςε
ςχολεία Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ» πραγματοποιικθκε ςτο
ςφνολο των 800 Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ τουσ μινεσ Απρίλιο - Πάιο του 2011 και τα
αποτελζςματά τθσ παρουςιάςτθκαν τον Λοφνιο του ίδιου ζτουσ (ΔΣΕ, 2011δ: 1).
Χκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν «θ αποτφπωςθ τθσ εμπειρίασ και των απόψεων των
εκπαιδευτικϊν που εργάηονται ςτα Ολοιμερα Σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμζνου
Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ (ΟΣΕΑΕΡ)» (ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, 2011: 6) κατά τον πρϊτο χρόνο
λειτουργίασ του κεςμοφ. Χτόχοι τθσ ζρευνασ ιταν θ καταγραφι και ερμθνεία των απόψεων
των δαςκάλων και των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων ςχετικά με τον τρόπο λειτουργίασ και
ςτελζχωςθσ των ςχολείων με ΕΑΕΥ, τον τρόπο οργάνωςθσ, τθ χρθματοδότθςθ, τισ
υποδομζσ και τον εξοπλιςμό, το πρόγραμμα ςπουδϊν, τα διδακτικά αντικείμενα και το
εκπαιδευτικό υλικό, τισ ςχζςεισ των εκπαιδευτικϊν, τισ εκτιμιςεισ των μακθτϊν και των
γονζων, το βακμό επίτευξθσ των ςτόχων που ζκεςε το Ωπουργείο και τισ προοπτικζσ του
κεςμοφ (ό.π.: 6-7).
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Θ ζρευνα ιταν περιγραφικι, μικτισ μεκοδολογίασ (ερωτθματολόγιο και
θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ). Ζγιναν τριάντα ςυνεντεφξεισ οι οποίεσ αναλφκθκαν και
ταξινομικθκαν ςε παραγωγικζσ κατθγορίεσ, με βάςθ το «κζμα» και τα αποτελζςματά τουσ
παρουςιάςτθκαν ξεχωριςτά. Σι ςυνεντεφξεισ ζγιναν με δαςκάλουσ και εκπαιδευτικοφσ
ειδικοτιτων οι οποίοι υπθρετοφςαν ςε 11 γεωγραφικζσ περιφζρειεσ.
Ψο ερωτθματολόγιο είχε 56 ερωτιςεισ ςτθν πλειονότθτά τουσ κλειςτοφ τφπου. Από
αυτζσ οι 38 απευκφνονταν ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και οι 18 αποκλειςτικά ςε
εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων. Χυγκεντρϊκθκαν 7.923 ζγκυρα ερωτθματολόγια από 622
ςχολεία και επεξεργάςτθκαν 7.532, ενϊ ζγιναν 30 θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ. Ψο 73,2%
των εκπαιδευτικϊν που απάντθςαν ιταν δάςκαλοι με μζςο όρο (Π.Σ.) προχπθρεςίασ 16,3
χρόνια και το 26,8% ιταν εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων (με 9,2 χρόνια Π.Σ. προχπθρεςίασ). Θ
πλειονότθτα (73%) των εκπαιδευτικϊν ιταν γυναίκεσ. Σι δάςκαλοι ςε ποςοςτό 65% είχαν
οργανικι κζςθ, ενϊ το 21% ιταν αποςπαςμζνοι. Σι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων ςε ποςοςτό
37,6% ιταν αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι, το 29% αποςπαςμζνοι και το 24% με οργανικι
κζςθ. Ψο 47,2% των εκπαιδευτικϊν εργάηονταν ςε ςχολεία που βρίςκονται ςε περιοχζσ
υψθλισ αςτικότθτασ (>=50.000 κάτοικοι) και ο Π.Σ. των μακθτϊν ανά τμιμα ιταν 17
μακθτζσ.
Θ επεξεργαςία περιλάμβανε μονομεταβλθτι και διμεταβλθτι ανάλυςθ (για τισ
κλειςτζσ ερωτιςεισ) και ανάλυςθ περιεχομζνου για τισ ανοιχτζσ ερωτιςεισ και τισ
ςυνεντεφξεισ. Θ διμεταβλθτι ανάλυςθ αφοροφςε τθ διαφοροποίθςθ των απαντιςεων ςε
ςχζςθ με το φφλο των εκπαιδευτικϊν, τθν προχπθρεςία και το βακμό αςτικότθτασ τθσ
περιοχισ του ςχολείου. Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων αφοροφςε μόνο 38 ερωτιςεισ,
κακόςον θ ςτατιςτικι επεξεργαςία δεν είχε ολοκλθρωκεί μζχρι τθν παρουςίαςθ τθσ
ζρευνασ (10-6-2011). Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα ευριματα με βάςθ τουσ επιμζρουσ
ςτόχουσ τθσ ζρευνασ (16 ομάδεσ). Χτο τζλοσ κάκε ομάδασ, παρουςιάηονται τα
αποτελζςματα τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ των ςυνεντεφξεων (όπου υπάρχουν).
1. Σχετικά με τθν ενθμζρωςθ, τον τρόπο ςτελζχωςθσ και τθν υποςτιριξθ
Διαπιςτϊκθκε ζλλειψθ ενθμζρωςθσ για τουσ ςκοποφσ του ΣΧΕΑΕΥ και μάλιςτα το
10% διλωςε ότι δεν ζχει καμία ενθμζρωςθ. Υιο ενθμερωμζνοι εμφανίηονται οι
εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων. Σι άνδρεσ παρουςιάηονται πιο ενθμερωμζνοι για τουσ ςτόχουσ
από τισ γυναίκεσ. Σι εκπαιδευτικοί δθλϊνουν ότι δεν ζχουν υποςτιριξθ ςτο ζργο τουσ ι αν
ζχουν είναι ελλιπισ. Χχετικά με τθν υποςτιριξθ του ζργου τουσ από τουσ Χχολικοφσ
Χυμβοφλουσ (Χ.Χ.) διαπιςτϊκθκαν προβλιματα, αφοφ το 19,2% διλωςε ότι δεν ζχει
απολφτωσ καμία βοικεια. Λδιαίτερα επικριτικοί είναι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων. Υιο
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κετικζσ (για τουσ Χ.Χ.) είναι οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν με μεγάλθ προχπθρεςία και των
εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε ςχολεία χαμθλισ αςτικότθτασ.
Από τθν ποιοτικι ανάλυςθ προζκυψε ότι εκπαιδευτικοί δεν ρωτικθκαν πριν από τον
οριςμό των ςχολείων.
2. Σχετικά με τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν
Σι

εκπαιδευτικοί

αξιολογοφν

αρνθτικά

τισ

όποιεσ

επιμορφϊςεισ

πραγματοποιικθκαν. Σι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων κρίνουν λιγότερο αυςτθρά ζναντι των
δαςκάλων. Σι κριτικζσ για τισ εμπειρίεσ τθσ επιμόρφωςθσ είναι λιγότερο αρνθτικζσ ςε
εκπαιδευτικοφσ με μικρι προχπθρεςία και πιο ζντονεσ ςε όςουσ υπθρετοφν ςε ςχολεία
χαμθλισ αςτικότθτασ. Σι άνδρεσ εκφράηονται κετικότερα από τισ γυναίκεσ για τθν επάρκεια
τθσ επιμόρφωςθσ αλλά ο μζςοσ όροσ παραμζνει ιδιαίτερα χαμθλόσ.
Ωσ προσ το είδοσ τθσ επιμόρφωςθσ, θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν και κυρίωσ οι
γυναίκεσ

προτιμοφν

ενδοςχολικι

επιμόρφωςθ

από

ειδικοφσ.

Επιφυλακτικά

αντιμετωπίηονται οι επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ από τουσ Χ.Χ. και θ εξ αποςτάςεωσ
επιμόρφωςθ. Σι εκπαιδευτικοί με μεγάλθ προχπθρεςία είναι αρνθτικοί για τθν
επιμόρφωςθ ςτα ΥΕΞ, τα Υανεπιςτιμια και τθν εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ. Σι
εκπαιδευτικοί με μικρι προχπθρεςία είναι πιο κετικοί ςτθν εξ αποςτάςεωσ και ςτθν
ειςαγωγικι-ενδοςχολικι επιμόρφωςθ. Τςο πιο μικρι είναι θ αςτικότθτα του ςχολείου τόςο
πιο κετικζσ γίνονται οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθν ενδοςχολικι επιμόρφωςθ αλλά
θ προτίμθςθ ςτθν εξ αποςτάςεωσ εμφανίηεται ςυρρικνωμζνθ. Επίςθσ, όςο αυξάνει θ
αςτικότθτα τόςο αρνθτικζσ γίνονται οι απόψεισ για τθν επιμόρφωςθ ςτα Υανεπιςτιμια.
Από τθν ποιοτικι ανάλυςθ προζκυψε ότι θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ιταν
ελλιπισ ι μθδενικι. Σι εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι είναι αναγκαία, κακϊσ τθ ςυνδζουν με
τθ βελτίωςθ του ρόλου και του ζργου τουσ. Δεν τουσ ζχει παραςχεκεί καμιά υποςτιριξθ για
τθ διδακτικι πράξθ ι όταν υπάρχει κρίνεται περιοριςμζνθ και ανεπαρκισ.
3. Σχετικά με τον τρόπο οργάνωςθσ του ΟΣΕΑΕΡ
Θ οργάνωςθ ςε ηϊνεσ και περιόδουσ εκτιμάται μάλλον ωσ δυςλειτουργικι και
κεωρείται ότι δεν βοθκά ςτθν παιδαγωγικι ςτοχοκεςία. Ωςτόςο, πιο ανεκτικοί
εμφανίηονται οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων. Για το ηιτθμα τθσ ςίτιςθσ, οι εκπαιδευτικοί ςε
ποςοςτό 51,7% κεωροφν ότι δεν πλθροφνται οι ςτοιχειϊδεισ προχποκζςεισ. Ειδικά οι
εκπαιδευτικοί ςε ςχολεία περιοχϊν χαμθλισ αςτικότθτασ εκφράηουν μεγαλφτερθ
δυςαρζςκεια. Χτθν ανεπαρκι οργάνωςθ αποδίδεται θ κακυςτερθμζνθ πρόςλθψθ των
αναπλθρωτϊν και των ωρομιςκίων, κακϊσ και θ κακυςτζρθςθ τθσ αμοιβισ τουσ.
Διαπιςτϊκθκε μεγάλθ δυςαρζςκεια για τθ μιςκοδοςία των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων και
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ιδιαίτερα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ με μεγάλθ προχπθρεςία. Σι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων ςε
ποςοςτό 45% είναι απολφτωσ δυςαρεςτθμζνοι.
4. Σχετικά με το ωράριο του ΟΣΕΑΕΡ
Σι δάςκαλοι ςε ποςοςτό 24,8% κρίνουν το ωράριο δυςλειτουργικό και το χρόνο
αποχϊρθςθσ (ςε ποςοςτό 27,7%) αντιπαιδαγωγικό. Ψισ απόψεισ τουσ δεν ςυμμερίηονται οι
εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων. Σι απόψεισ των γυναικϊν είναι περιςςότερο αρνθτικζσ από των
ανδρϊν. Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί ςε υψθλισ αςτικότθτασ περιοχζσ εκφράηουν εντονότερθ
δυςαρζςκεια. Υιο κετικι μετατόπιςθ παρουςιάηουν οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν με λίγα
και πολλά χρόνια υπθρεςίασ.
Από τθν ποιοτικι ανάλυςθ φάνθκε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αρνθτικοί ςτθν
επιμικυνςθ του ωραρίου, κακϊσ: ςχολειοποιεί το χρόνο των παιδιϊν, τα κουράηει και δεν
μειϊνει τισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ. Πε τον τρόπο που λειτουργεί το ΣΧΕΑΕΥ δεν
απαλλάςςει τουσ μακθτζσ από τθν εξωςχολικι εκπαίδευςθ.
5. Σχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, τισ υποδομζσ και τον εξοπλιςμό των ΟΣΕΑΕΡ
Τλοι ςχεδόν οι εκπαιδευτικοί (92,8%) κεωροφν τισ ανάγκεσ των ςχολείων αυξθμζνεσ
και τθ χρθματοδότθςθ ανεπαρκι. Ψθν άποψθ αυτι ζχουν ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί με
μεγάλθ προχπθρεςία, κακϊσ και όςοι υπθρετοφν ςε ςχολεία χαμθλότερθσ αςτικότθτασ.
Για το ηιτθμα τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ, οι εκπαιδευτικοί ςτο ςφνολό τουσ
κεωροφν ότι οι υπάρχουςεσ υποδομζσ και ο εξοπλιςμόσ που διακζτουν τα ςχολεία –με
εξαίρεςθ το εργαςτιριο πλθροφορικισ– απζχουν πολφ από αυτά που απαιτοφνται:
τραπεηαρία, αίκουςα ανάπαυςθσ, βιβλιοκικθ, αίκουςα καλλιτεχνικϊν, αίκουςα μουςικισ,
γυμναςτιριο και χϊροι άκλθςθσ. Σι εκπαιδευτικοί με μεγαλφτερθ προχπθρεςία είναι πιο
κετικοί για τθν επάρκεια του διακζςιμου εξοπλιςμοφ, ενϊ ςε ςχολεία υψθλισ αςτικότθτασ
ο εξοπλιςμόσ των ςχολείων είναι ςε καλφτερθ κατάςταςθ.
Από τθν ποιοτικι ανάλυςθ προζκυψε ελλιπισ χρθματοδότθςθ, υποτυπϊδθσ και
ανεπαρκισ υλικοτεχνικι υποδομι για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ.
6. Σχετικά με τισ ςχζςεισ των εκπαιδευτικϊν υποχρεωτικοφ–προαιρετικοφ
προγράμματοσ και τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ
Σι ςχζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του υποχρεωτικοφ και προαιρετικοφ ωραρίου
χαρακτθρίηονται από πολφ καλζσ ζωσ άριςτεσ (54,2%), ενϊ αρκετοί (22,5%) τισ
χαρακτθρίηουν τυπικζσ.
7. Σχετικά με τθν ειςαγωγι ι διεφρυνςθ των διδακτικϊν αντικειμζνων και τον
τρόπο επιλογισ (ςτο υποχρεωτικό πρόγραμμα)
Σι εκπαιδευτικοί φαίνεται να ςυμφωνοφν με τθν ειςαγωγι και τθ διεφρυνςθ νζων
αντικειμζνων και κυρίωσ για τισ ΨΥΕ. Δεν ςυμφωνοφν όμωσ με τθν ειςαγωγι των Αγγλικϊν
124
Κεφάλαιο 3ο: Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

ςτισ τάξεισ Αϋ& Βϋ. Ωψθλότερθ ςυμφωνία παρουςιάηεται για τα μακιματα με ευχάριςτεσ
δραςτθριότθτεσ και ακολουκοφν αυτά που επζχουν ρόλο ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ. Βζβαια
παρατθροφνται και διαφοροποιιςεισ: α) Σι απόψεισ είναι πιο κετικζσ ςε ςχολεία χαμθλισ
αςτικότθτασ. β) Σι εκπαιδευτικοί με λίγα χρόνια υπθρεςίασ είναι πιο κετικοί για τα Αγγλικά
ςτισ τάξεισ Αϋ& Βϋ, ενϊ όςοι ζχουν πολλά χρόνια υπθρεςίασ είναι πιο κετικοί για τθν αφξθςθ
των ωρϊν ςτα Πακθματικά παρά για τθν αφξθςθ ςτα Αγγλικά και τα Εικαςτικά.
Θ ανάλυςθ περιεχομζνου ζδειξε ότι μία ομάδα εκπαιδευτικϊν (κυρίωσ δαςκάλεσ και
εκπαιδευτικοί τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ) ςυμφωνοφν με τθν ειςαγωγι των Αγγλικϊν ςτισ τάξεισ
Αϋ& Βϋ, ενϊ αρκετοί προτείνουν τθν κατάργθςι τουσ. Χυμφωνία παρουςιάηεται για τθν
διεφρυνςθ των ωρϊν των Αγγλικϊν ςτισ μεγάλεσ τάξεισ αλλά δυςπιςτοφν για τθν
πιςτοποίθςθ. Κετικά αξιολογοφν τθν ειςαγωγι τθσ Κεατρικισ Αγωγισ, τθν αφξθςθ των
ωρϊν των Εικαςτικϊν και τθ διεφρυνςθ των ωρϊν τθσ Φυςικισ Αγωγισ. Ωπερβολικι
κεωροφν τθν αφξθςθ των ωρϊν τθσ Πουςικισ ςτισ μικρζσ τάξεισ και λανκαςμζνθ τθ μείωςθ
ςτισ Εϋ–ΧΨϋ. Θ ειςαγωγι τθσ Υλθροφορικισ και θ ανάγκθ του γραμματιςμοφ ςτισ ΨΥΕ
κεωρείται απαραίτθτθ ςτο ςφγχρονο ςχολείο, ενϊ κάποιοι προτείνουν τθ μείωςθ των ωρϊν
διδαςκαλίασ του μακιματοσ ςτθν Αϋ τάξθ.
8. Σχετικά με το πρόγραμμα ςπουδϊν
Θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν κεωρεί μερικϊσ εφικτοφσ τουσ ςτόχουσ που
άπτονται του προγράμματοσ ςπουδϊν και τθσ διδαςκαλίασ. Ανζφικτθ κεωρείται θ
αξιολόγθςθ των μακθτϊν με εναλλακτικζσ μεκόδουσ, κακϊσ και θ ςυνεργαςία των
εμπλεκομζνων. Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι το ΣΧΕΑΕΥ δεν επιτυγχάνει το ςτόχο
τθσ ςυνεργαςίασ μακθτϊν με διαφορετικι κοινωνικι και πολιτιςμικι προζλευςθ. Λδιαίτερα
το τελευταίο ςυναρτάται με τθν αςτικότθτα: όςο πιο υψθλι είναι τόςο πιο αρνθτικζσ είναι
οι απόψεισ που διατυπϊνονται. Θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν (79%), ανεξαρτιτωσ
ειδικότθτασ, κεωρεί αναγκαία τθν ανάπτυξθ ενόσ νζου προγράμματοσ ςπουδϊν.
Από τθν ανάλυςθ περιεχομζνου προζκυψε ότι τα περιεχόμενα του προγράμματοσ
ςπουδϊν είναι αναγκαία αλλά κεωροφν ότι υπάρχει πλθκϊρα φλθσ και αςυνζχεια.
Υροτείνουν επαναπροςδιοριςμό των ςτόχων και παραχϊρθςθ μερικισ αυτονομίασ ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ.
9. Σχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα του αναμορφωμζνου προγράμματοσ και τισ
ςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν
Θ άποψθ των εκπαιδευτικϊν αναφορικά με τθν αποτελεςματικότθτα του
αναμορφωμζνου προγράμματοσ με βάςθ τθ ςυνολικι εμπειρία δεν είναι ικανοποιθτικι,
αφοφ το 32,5% ζχει αρνθτικι & πολφ αρνθτικι εμπειρία, το 32,1% κετικι & πολφ κετικι,
ενϊ το μεγαλφτερο ποςοςτό 35,4% ουδζτερθ. Ψζςςερισ ςτουσ δζκα δαςκάλουσ ιςχυρίηονται
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ότι θ εμπειρία τουσ είναι αρνθτικι, ενϊ οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων τοποκετοφνται
μάλλον κετικά. Σι άνδρεσ ζχουν κετικότερθ εκτίμθςθ από τισ γυναίκεσ. Υιο κετικζσ
εκτιμιςεισ εκφράηουν και οι εκπαιδευτικοί που εργάηονται ςε ςχολεία περιοχϊν μζςθσ
αςτικότθτασ. Ψο 51% των δαςκάλων δθλϊνει ότι δεν επικυμεί να ςυνεχίςει τθν εργαςία του
ςε ΣΧΕΑΕΥ. Αντίκετα, το 83% των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων το επικυμοφν.
10. Σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό
Ψο εκπαιδευτικό υλικό δεν κρίνεται επαρκζσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και πολλοί
αναγκάηονται να το αγοράηουν. Κα επικυμοφςαν να διακζτει θ πολιτεία το απαιτοφμενο
υλικό. Σι δάςκαλοι δίνουν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτα ψθφιακά βοθκιματα, ενϊ οι
εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων δίνουν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςε ΥΧ με ςαφείσ ςτόχουσ.
Από τθν ποιοτικι ανάλυςθ φάνθκε ότι τα περιεχόμενα κάποιων βιβλίων δεν
ανταποκρίνονται ςτο γνωςτικό και νοθτικό επίπεδο των παιδιϊν, ςτθν αντιλθπτικι τουσ
ικανότθτα και ςτθν οικογενειακι, κοινωνικι και πολιτιςμικι προζλευςθ του ςυνόλου των
μακθτϊν.
11. Σχετικά με τθν εκτίμθςθ/φιλοδοξία του ΥΡΔΒΜΚ «ιδιαίτερα ςτισ μικρζσ τάξεισ
θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο»
Σι εκπαιδευτικοί κεωροφν το ςτόχο πολφ φιλόδοξο και δθλϊνουν ότι δεν ζχει
επιτευχκεί. Ψο 35% τον κεωρεί «απολφτωσ ανζφικτο» και μόνο το 7,6% τον κεωρεί
«απολφτωσ εφικτό». Πάλιςτα, το ποςοςτό των δαςκάλων οι οποίοι κεωροφν ανζφικτο το
ςτόχο φτάνει ςτο 65%. Θ ςυχνότερθ αμφιςβιτθςθ προζρχεται από τισ γυναίκεσ αλλά και
τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν προχπθρεςία 16-25 χρόνια. Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί που
ζχουν τα παιδιά τουσ ςτο ΕΑΕΥ το αμφιςβθτοφν ςυςτθματικότερα.
Από τθν ποιοτικι ανάλυςθ φάνθκε ότι οι εκπαιδευτικοί κρίνουν φιλόδοξο το ςτόχο
αλλά ελάχιςτα επιτεφξιμο. Για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ απαιτείται: κατάλλθλθ επιμόρφωςθ,
υλικοτεχνικι υποδομι, επαναςχεδιαςμόσ των προδιαγραφϊν τθσ διδαςκαλίασ των
επιμζρουσ διδακτικϊν αντικειμζνων.
12. Σχετικά με τθ ςτάςθ των μακθτϊν απζναντι ςτο ΟΣΕΑΕΡ
Σι δάςκαλοι ςε γενικζσ γραμμζσ εκτιμοφν ότι οι μακθτζσ δεν είναι ιδιαίτερα
ικανοποιθμζνοι και εςτιάηουν ςτο γεγονόσ τθσ εξουκζνωςθσ. Χυγκεκριμζνα το 12,9%
κεωρεί ότι οι μακθτζσ δεν είναι «κακόλου ικανοποιθμζνοι», το 38,1% «λίγο», το 39,9%
«αρκετά» και το 9,1% «πολφ ικανοποιθμζνοι». Σι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων ζχουν πιο
κετικι εκτίμθςθ και τα αντίςτοιχα ποςοςτά είναι 6,5%, 15,6%, 27,6% και 47,2%, αλλά
επιςθμαίνουν και αυτοί τθν κόπωςθ.
Από τθν ποιοτικι ανάλυςθ προζκυψε ότι θ μάλλον κετικι ςτάςθ των μακθτϊν
αποδυναμϊνεται εξαιτίασ του επιβαρυμζνου ωραρίου, των υποδομϊν και τθσ ςυνεργαςίασ
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με πολλοφσ εκπαιδευτικοφσ.
13. Σχετικά με τθ ςτάςθ των γονζων απζναντι ςτο ΟΣΕΑΕΡ
Θ εικόνα για τθ ςτάςθ των γονζων δεν είναι ξεκάκαρθ αλλά θ γενικι εκτίμθςθ
φαίνεται μάλλον κετικι λόγω τθσ «κουςτωδιακισ» λειτουργίασ του ςχολείου. Από τθν
ποιοτικι ανάλυςθ προκφπτει ότι οι εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι θ πλειονότθτα των
εργαηόμενων γονζων ζχει κετικι ςτάςθ κυρίωσ για το «προαιρετικό πρόγραμμα» λόγω τθσ
φφλαξθσ. Ωςτόςο, μια ομάδα γονζων αςκεί κριτικι για ςχολειοποίθςθ του ελεφκερου
χρόνου και υποβάκμιςθ τθσ επαφισ με τα παιδιά τουσ. Δεν λείπουν βζβαια και οι γονείσ με
αδιάφορθ ςτάςθ.
14. Σχετικά με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότθτεσ των ΟΣΕΑΕΡ
Ψο ςφνολο των εκπαιδευτικϊν δθλϊνει ότι βαςικοί ςτόχοι του ΣΧΕΑΕΥ (άμβλυνςθ
των κοινωνικϊν ανιςοτιτων, ομαλι ζνταξθ των μακθτϊν ςτθν κοινωνία, επαφι με
πολιτιςμικά κζματα, ευαιςκθτοποίθςθ ςε περιβαλλοντικά κζματα, ςυνεργατικότθτα,
αναβάκμιςθ τθσ ςχολικισ ηωισ, εμπζδωςθ γνϊςεων–δεξιοτιτων, ζρευνα–δθμιουργία,
εμπλουτιςμόσ πρωινοφ προγράμματοσ, διακεματικότθτα) επιτεφχκθκαν ςε μικρό βακμό. Σι
δάςκαλοι και οι εκπαιδευτικοί των Αγγλικϊν είναι πιο αυςτθροί ςτθν κριτικι τουσ το ίδιο
και όςοι υπθρετοφν ςε ςχολεία υψθλισ αςτικότθτασ. Σι εκπαιδευτικοί με μεγάλθ
προχπθρεςία είναι πιο ιπιοι ςτθν κριτικι. Γενικά, οι εκπαιδευτικοί εκτιμοφν ότι οι
παιδαγωγικζσ προτεραιότθτεσ των ςχολείων επιτεφχκθκαν ςε ικανοποιθτικό βακμό και τα
ςχολεία ανταποκρίκθκαν περιςςότερο ςτισ γνωςτικζσ προτεραιότθτεσ.
15. Σχετικά με τα προβλιματα που δυςχεραίνουν τθ λειτουργία του ΟΣΕΑΕΡ
Ξατά τθν αξιολόγθςθ των προβλθμάτων που εμποδίηουν τθν επίτευξθ των ςτόχων οι
εκπαιδευτικοί εςτιάηουν ςτθν ζλλειψθ υλικοτεχνικισ υποδομισ (82,8%), τθν κόπωςθ των
μακθτϊν (66,2%), τθν οργάνωςθ του διδακτικοφ ζργου (λόγω διαφορετικοφ επιπζδου των
μακθτϊν), τθν ζλλειψθ ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ (40,5%) και ςτο ωράριο λειτουργίασ
(50,3%). Ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςχολειοποίθςθ του χρόνου των παιδιϊν (56,5%), τθν
ανεπαρκι επιμόρφωςθ (58,9%), τθν απουςία κινιτρων για τουσ εκπαιδευτικοφσ (59,8%) και
τθν απουςία ελκυςτικϊν μακθμάτων (43,7%).
16. Σχετικά με τισ προοπτικζσ του ΟΣΕΑΕΡ
Σι δάςκαλοι, ςε ποςοςτό 80,2%, κεωροφν αναγκαίο τον επαναπροςδιοριςμό των
ςτόχων και τθσ λειτουργίασ του ΣΧΕΑΕΥ, ενϊ το 19,8% προτείνει τθν κατάργθςι του. Σι
εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων είναι πιο ιπιοι και εκφράηουν τθν άποψθ για πιο ρεαλιςτικοφσ
ςτόχουσ. Σι γυναίκεσ εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο αιςιόδοξεσ για τισ προοπτικζσ του
κεςμοφ, ενϊ όςο αυξάνεται θ προχπθρεςία τόςο οι απόψεισ γίνονται αρνθτικζσ.
Θ ανάλυςθ περιεχομζνου ζδειξε ότι μια μερίδα εκπαιδευτικϊν (που αποδζχεται το
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κεςμό) κεωρεί εφικτι τθν επζκταςθ του κεςμοφ ςτα πολυκζςια, ενϊ μια άλλθ (που δεν τον
αποδζχεται) κεωρεί ότι αυτό είναι απαγορευτικό με τθν παροφςα δομι και οργάνωςθ.
Σφνοψθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ
Ψα ευριματα τθσ ζρευνασ οδθγοφν ςτα εξισ ςυμπεράςματα:


Σ κεςμόσ δεν ζτυχε κερμισ υποδοχισ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και κυρίωσ

τουσ δαςκάλουσ. Σι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων είναι πιο μετριοπακείσ ςτισ επικρίςεισ τουσ


Σι μακθτζσ και οι γονείσ δεν φαίνεται να ζχουν δεχκεί με ιδιαίτερο

ενκουςιαςμό το κεςμό


Δεν εντοπίςτθκαν προβλιματα ςτισ ςχζςεισ των εκπαιδευτικϊν αλλά δεν

διαπιςτϊκθκε και βελτίωςθ του κλίματοσ, αφοφ ζνα ςθμαντικό μζροσ των εκπαιδευτικϊν
παρουςιάηει ουδζτερθ ςτάςθ


Αρκετοί ςτόχοι του ΩΥΔΒΚ κεωροφνται φιλόδοξοι και μθ επιτεφξιμοι, όπωσ

για παράδειγμα ο ςτόχοσ «θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο»


Αςκείται κριτικι ςτθν επιμικυνςθ του ωρολογίου προγράμματοσ



Δεν φάνθκε να διατυπϊνονται ενςτάςεισ για τα διδακτικά αντικείμενα που

ειςάγονται ι διευρφνονται, εκτόσ από τθν ειςαγωγι των Αγγλικϊν ςτισ τάξεισ Αϋ& Βϋ. Σι
εκπαιδευτικοί φαίνεται να ζχουν «πειςκεί» για τθν αναγκαιότθτα των ΨΥΕ


Αναδείχτθκε θ αναγκαιότθτα τθσ αλλαγισ των προγραμμάτων ςπουδϊν



Αναδείχτθκαν ςοβαρά προβλιματα τα οποία εμποδίηουν τθν επίτευξθ των

ςτόχων. Ψα προβλιματα αφοροφν κυρίωσ τθν ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ των
εκπαιδευτικϊν, τθν υλικοτεχνικι υποδομι, τθ χρθματοδότθςθ και τθ ςτελζχωςθ


Θ προοπτικι ςυνζχιςθσ και επζκταςθσ του κεςμοφ δεν κεωρείται εφικτι,

τουλάχιςτον με τθ ςθμερινι του μορφι και τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί
Από τα προθγοφμενα φαίνεται να επιβεβαιϊνεται θ άποψθ τθσ ΔΣΕ ότι ο κεςμόσ
κεςμοκετικθκε με ιδιαίτερθ βιαςφνθ και χωρίσ προετοιμαςία. Υαρά τθ βίαιθ ειςαγωγι του
κεςμοφ θ ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν δεν είναι ιδιαίτερα αρνθτικι. Σι επικρίςεισ των
δαςκάλων είναι πιο ζντονεσ, ίςωσ λόγω του αιφνιδιαςμοφ αλλά και τθσ αλλαγισ ςτθν
κακθμερινι πρακτικι τουσ (π.χ. πολλζσ κενζσ ϊρεσ). Θ πιο ιπια κριτικι των εκπαιδευτικϊν
ειδικοτιτων είναι λογικι, αφοφ ο κεςμόσ διευρφνει τθν προοπτικι τθσ εργαςιακισ
αποκατάςταςθσ ζςτω και με δυςμενείσ όρουσ. Επίςθσ, οι διαφορετικζσ εκτιμιςεισ μεταξφ
δαςκάλων και εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων οφείλονται ςτθν ανομοιογζνεια του διδακτικοφ
προςωπικοφ το οποίο δεν ζχει μια ςυμπαγι αντίλθψθ και ενιαία κουλτοφρα για πολλά
ηθτιματα. Επιπλζον, θ βιογραφία του κάκε εκπαιδευτικοφ –που εξαρτάται και από τα
χρόνια υπθρεςίασ– παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτισ απόψεισ που διατυπϊνει (π.χ. για το ρόλο
του Χχολικοφ Χυμβοφλου και τισ μορφζσ επιμόρφωςθσ).
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4. ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΤΕΤΑΤΟ: ΤΑ ΔΘΜΟΤΛΚΑ ΣΧΟΛΕΛΑ ΜΕ
ΕΑΕΡ ΚΑΛ OI ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΛ
Χτο κεφάλαιο αυτό εξετάηονται ηθτιματα που ςυνδζονται με τουσ ςτόχουσ των
Δθμοτικϊν Χχολείων, αναπτφςςονται προβλθματιςμοί και αναδεικνφονται αντιφάςεισ.

4.1. Θ αφξθςθ του ςχολικοφ χρόνου
4.1.1. Οι αποφάςεισ του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου
Πία από τισ βαςικζσ αλλαγζσ πάνω ςτθν οποία εδράηονται και οι υπόλοιπεσ είναι θ
αφξθςθ του ςχολικοφ χρόνου. Ψο ΩΥΔΒΠΚ ιςχυρίηεται ότι «θ παραμονι των μακθτϊν ζωσ
τισ 2.00 μ.μ., και ιδιαίτερα αυτι των μικρότερων τάξεων, ζχει δοκιμαςτεί με επιτυχία, ωσ
εκπαιδευτικι πρακτικι, και ιςχφει ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ *…+ ο επιπλζον
χρόνοσ παραμονισ των μακθτϊν ςτο ςχολείο, ςτθρίηεται και ςε αντίςτοιχθ ειςιγθςθ του
Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου (Ρράξθ 10/4-5-2010) *…+ Στόχοσ είναι, ιδιαίτερα ςτισ μικρζσ
τάξεισ, “θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο”» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 2-3).
Χτο παραπάνω απόςπαςμα γίνεται επίκλθςθ τθσ ευρωπαϊκισ εμπειρίασ και τθσ
ειςιγθςθσ του ΥΛ, προκειμζνου να νομιμοποιθκεί μία απόφαςθ θ οποία δζχτθκε κριτικζσ
και χαρακτθρίςτθκε αυκαίρετθ. Σ Ε. Υαπανοφτςοσ είχε επιςθμάνει ότι «κάκε λαόσ ζχει τθν
ιδιομορφία του και πρζπει όχι να μεταφζρουμε ζτοιμεσ λφςεισ απζξω, αλλά να
προςπακιςουμε να βροφμε τισ λφςεισ μζςα από τα ίδια τα δικά μασ προβλιματα»
(Υαπανοφτςοσ, 1979: 166).
Χε ό,τι αφορά τθν ειςιγθςθ του ΥΛ τα πρακτικά των ςχετικϊν ςυνεδριάςεων
αποκαλφπτουν μια εικόνα διαφορετικι. Ψο ΩΥΔΒΠΚ ηιτθςε από το ΥΛ πρόταςθ για τθν
«αναμόρφωςθ των Ωρολογίων Ρρογραμμάτων των 6/κ και άνω δθμοτικϊν ςχολείων που
κα λειτουργιςουν με αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ςχολικό ζτοσ 201011 *…+ με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ- δουλειά που ζκανε και παρουςίαςε με τθν
ειςιγθςι του ο κ.… και θ οποία δεν δζχτθκε επί τθσ ουςίασ καμία αρνθτικι κριτικι» (Υράξθ
10/2010 Ψμιματοσ Υ.Ε. ςτο: Πενδϊνθσ, 2011: 1). Χτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ που ζγινε (πράξθ
9/27-4-2010), θ «ειςιγθςθ» είχε απορριφκεί. Ωςτόςο, ο Υρόεδροσ του Ψμιματοσ
επανζφερε το κζμα για ςυηιτθςθ, γιατί το «Τμιμα οδθγικθκε ςτθν προθγοφμενθ ςυνεδρία
του και με ευκφνθ του ίδιου προςωπικά ςε διαδικαςτικό λάκοσ: θ ειςιγθςθ του κ. …
αποτελοφςε τθ μοναδικι απάντθςθ ςτο αίτθμα του Υπουργείου και κα μποροφςε να τεκεί
ςε ψθφοφορία μόνο ζναντι μιασ άλλθσ εναλλακτικισ ειςιγθςθσ *…+. Ζναντι αυτισ τθσ
διαδικαςτικά ορκισ πρακτικισ, ζκεςε ςε ψθφοφορία τθ μοναδικι ειςιγθςθ, τθν οποία
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απορρίπτοντασ το Τμιμα οδθγικθκε ςτθν κατάςταςθ να μθν μπορεί το Ρ.Λ. να απαντιςει
ςτο αίτθμα του Υπουργείου Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Κ., ωσ όφειλε *…+. Το Τμιμα μετά από μακρά
διαλογικι ςυηιτθςθ, αποφαςίηει κατά πλειοψθφία τθν ζγκριςθ του ΩΡ» (ό.π.: 1-2). Δθλαδι,
θ ειςιγθςθ του μζλουσ του ΥΛ για το ΩΥ που αρχικά απορρίφτθκε με τθν πράξθ 9/2010,
υιοκετικθκε κατά πλειοψθφία ςτθ δεφτερθ ςυνεδρίαςθ (10/4-5-2010) λόγω διαδικαςτικοφ
λάκουσ, χωρίσ να αλλάξει (Πενδϊνθσ, 2011: 2).
Φαίνεται, λοιπόν, ότι το ΩΥΔΒΠΚ «απαίτθςε» από το ΥΛ ζνα ΩΥ με «ςυγκεκριμζνεσ
προδιαγραφζσ» για το οποίο χρειάςτθκαν δφο ςυνεδριάςεισ και επίκλθςθ διαδικαςτικϊν
κεμάτων για να εξαςφαλιςκεί. Ψισ «αντικρουόμενεσ» αποφάςεισ του ΥΛ είχε επιςθμάνει και
θ ΔΣΕ (ΔΣΕ, 2010β: 3-4). Επιπλζον, κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ τα μζλθ του ΥΛ άςκθςαν
κριτικι ςτισ «προδιαγραφζσ» που ζκεςε το ΩΥΔΒΠΚ χωρίσ να ζχουν το δικαίωμα, ςφμφωνα
με τον Υρόεδρο: «με βάςθ τισ αρμοδιότθτεσ του Ρ.Λ. αυτό που ζρχεται προσ ζγκριςθ ςτο
Τμιμα δεν είναι οι αποφάςεισ του Υπουργείου επί των οποίων αςκικθκε κριτικι από τα
μζλθ τθσ Συνεδρίασ, αλλά θ απάντθςθ ςτο αίτθμα…» (Υράξθ 10/2010 Ψμιματοσ Υ.Ε. ςτο:
Πενδϊνθσ, 2011: 1). Επιςθμαίνεται ότι το ΥΛ «αποτελεί ανεξάρτθτθ δθμόςια υπθρεςία *….+
(που) καταρτίηει και προτείνει τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των μακθμάτων
*…+ ςτα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ»34. Ωςτόςο, ςτθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, το ΥΛ αναγκάςτθκε μάλλον να υιοκετιςει τουσ ςχεδιαςμοφσ του
ΩΥΔΒΠΚ ςε ό,τι αφορά το ωράριο.

4.1.2. Θ «ιςτορία» του ςχολικοφ χρόνου των ΩΡ
Ψο πρϊτο ΩΥ για Δθμοτικό Χχολείο (τετρατάξιο) κεςμοκετικθκε με το διάταγμα τθσ
12θσ Παρτίου 1894 (Ππουηάκθσ, 1989: 48), ζνα χρόνο πριν ιδρυκεί το εξατάξιο (πλιρεσ)
Δθμοτικό35. Για πρϊτθ φορά κακορίηεται με λεπτομζρειεσ το πρόγραμμα και θ φλθ
διδαςκαλίασ ςτο Δθμοτικό. «Ο κρατικόσ ζλεγχοσ και θ ομοιομορφία ζχουν φκάςει ςτα όριά
τουσ» (Δθμαράσ, 1999α: μεϋ). Υροζβλεπε ολοιμερθ εργαςία από Δευτζρα ζωσ Χάββατο με
μεςθμεριανι διακοπι. Θ πρωινι εργαςία ιταν τετράωρθ (08:00-12:00) για τισ τάξεισ Γϋ & Δϋ
και τρίωρθ (09:00-12:00) για τισ τάξεισ Αϋ & Βϋ. Θ απογευματινι εργαςία ιταν δίωρθ για
όλεσ τισ τάξεισ 02:00-04:00. Χτο Βϋ εξάμθνο θ ϊρα ζναρξθσ μετατοπιηόταν μία ϊρα νωρίτερα
(07:00-11:00) για τισ τάξεισ Γϋ & Δϋ και 08:00-11:00 για τισ τάξεισ Αϋ & Βϋ, ενϊ θ
απογευματινι διαρκοφςε από τισ 03:00 μζχρι τισ 05:00. Σι τάξεισ Αϋ & Βϋ δεν είχαν
απογευματινι εργαςία τθν Ψετάρτθ, ενϊ οι υπόλοιπεσ τάξεισ είχαν όλεσ τισ θμζρεσ (5 ι 6
διδακτικζσ ϊρεσ). Σι τάξεισ Αϋ & Βϋ είχαν τρίωρα και εξάωρα (ό.π.: 297-299).
34
35

Ρόμοσ 1566/1985, άρκρο 24.
Ρόμοσ ΒΨΠΚϋ, ΦΕΞ 37/5-10-1895, τ. Αϋ, Υερί τθσ ςτοιχειϊδουσ ι δθμοτικισ εκπαιδεφςεωσ, άρκρο 1.
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Ψο 1913 γενικεφτθκε το εξατάξιο (πλιρεσ) Δθμοτικό Χχολείο το οποίο λειτουργοφςε
και απόγευμα, εκτόσ Ψετάρτθσ και Χαββάτου. Ψο ΩΥ που ρφκμιηε τθ λειτουργία του ιταν
ταυτόχρονα και το πρϊτο αναλυτικό πρόγραμμα για Δθμοτικό Χχολείο36. Ψο ΩΥ του 1913
παρζμεινε ςχεδόν αναλλοίωτο μζχρι το 1969.
Από τθ δεκαετία του 1950 θ απογευματινι εργαςία αποτζλεςε αντικείμενο
ςυηθτιςεων ανάμεςα ςτουσ δαςκάλουσ, θ πλειονότθτα των οποίων ηθτοφςε τθν κατάργθςι
τθσ. Τςοι ηθτοφςαν τθν κατάργθςθ κεωροφςαν ότι αυτό επιβάλλεται για λόγουσ: α) Ωγιεινισ
(ατυχιματα, κρυολογιματα). β) Υαιδαγωγικοφσ-διδακτικοφσ (οι μακθτζσ δεν είχαν χρόνο
για τισ «κατ’ οίκον» εργαςίεσ και τθν ανάπτυξθ τθσ αυτενζργειασ). γ) Ξοινωνικοφσ
(«ςτερζωςθ των ιερϊν οικογενειακϊν δεςμϊν» ςτθν πόλθ, βοικεια των παιδιϊν ςτισ
αγροτικζσ εργαςίεσ ςτθν επαρχία). Επιπλζον, κεωροφςαν ότι κα ςυμβάλλει ςτθν
«καταπολζμθςθ του αναλφαβθτιςμοφ» ςτθν επαρχία, αφοφ υποςτιριηαν ότι οι γονείσ δεν
ζςτελναν τα παιδιά ςτο ςχολείο λόγω τθσ απογευματινισ εργαςίασ (Χπθλιωτόπουλοσ, 1960:
4). Αντίκετα οι υποςτθρικτζσ τθσ απογευματινισ εργαςίασ πίςτευαν ότι θ κατάργθςι τθσ
«κα ζχθ ολζκρια αποτελζςματα εισ τασ αγροτικάσ περιφερείασ» (Ροτόπουλοσ, 1953: 4),
γιατί αν οι μακθτζσ μζνουν 19 ϊρεσ ελεφκεροι κα ςυναναςτρζφονται «με αλθτόπαιδασ»
και «κα πάρουν τον κακόν δρόμον» (ό.π. :4).
Χτα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’60 θ ΔΣΕ προβάλλει ζντονα το αίτθμα για «ςυνεχζσ
ωράριο», αφοφ «Επιςτθμονικοί, παιδαγωγικοί και λόγοι υγείασ επιβάλλουν τθν κατάργθςθ
τθσ απογευματινισ εργαςίασ ςε όλα τα ςχολεία τθσ χϊρασ» (ΔΣΕ, 1965β: 14). Ψα κφρια
επιχειριματα τθσ ΔΣΕ ιταν (ΔΣΕ, 1965α: 3): α) Ψα άριςτα αποτελζςματα που είχε θ πρωινι
εργαςία που εφαρμόςτθκε ςτα Υειραματικά Χχολεία. β) Ψο γεγονόσ ότι θ απογευματινι
εργαςία είχε καταργθκεί ςτθ Πζςθ Εκπαίδευςθ αλλά και ςτα Δθμοτικά τθσ Ακινασ, του
Υειραιά και πολλϊν επαρχιακϊν πόλεων. γ) Σι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν ψυχοςωματικι
ανάπτυξθ του παιδιοφ που επιφζρει θ κόπωςθ και θ αναγκαιότθτα αφξθςθσ του ελεφκερου
χρόνου για ανάπαυςθ και παιχνίδι. δ) Θ δυςκολία να παρακολουκιςουν τα φροντιςτιρια
ξζνων γλωςςϊν και να προετοιμαςτοφν επαρκϊσ για τθν επόμενθ θμζρα και να
«αναπτφςςουν πρωτοβουλίαν». ε) Σι κίνδυνοι για τθν υγεία «από το δριμφ ψφχοσ του
χειμϊνοσ ι τον κερμόν ιλιον του κζρουσ». ςτ) Οόγοι «εκνικισ οικονομίασ» (μείωςθ των
δαπανϊν για κζρμανςθ και φωτιςμό ςτα ςχολεία αλλά και βοικεια των παιδιϊν ςτισ
εργαςίεσ των γονζων). η) Σ κίνδυνοσ που διζτρεχαν τα παιδιά να πθγαινοζρχονται δφο
φορζσ ςτο ςχολείο για μιάμιςθ ϊρα απογευματινισ εργαςίασ (ΔΣΕ, 1970: 1). θ) Θ ανάγκθ
36

ΦΕΞ 174/10-9-1913 τ. Αϋ, Υερί οριςμοφ των μακθμάτων, του δι’ ζκαςτον τοφτων προσ διδαςκαλίαν
αναγκαίου χρόνου, και περί τθσ κατά τάξεισ κατανομισ τθσ διδακτζασ φλθσ εισ τα πλιρθ δθμοτικά ςχολεία
αρρζνων και κθλζων.
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τθσ ανάπαυςθσ των δαςκάλων οι οποίοι δεν ξεκουράηονταν κακόλου το μεςθμζρι, αφοφ
ιταν επιφορτιςμζνοι με τα μακθτικά ςυςςίτια (ΔΣΕ, 1966α: 1). Για να ενιςχφςει τα
επιχειριματά τθσ θ ΔΣΕ επιςτράτευςε και τθν άποψθ του Εξαρχόπουλου, «κεμελιωτι τθσ
ελλθνικισ Ραιδαγωγικισ», ςφμφωνα με τθν οποία «ευκταία είναι θ αποφυγι διδαςκαλίασ
μετά μεςθμβρίαν» (ΔΣΕ, 1969: 5).
Ψο 1966 θ ΔΣΕ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υανελλινιασ Χυνομοςπονδίασ Γονζων
παρζδωςε ςτο Υρόεδρο του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου Λ. Ξακριδι ςχζδιο Ωρολογίου
Υρογράμματοσ για τθν κακιζρωςθ «ςυνεχοφσ θμεριςιασ εργαςίασ», χωρίσ μείωςθ του
διδακτικοφ χρόνου. Ψο ςχζδιο του ΩΥ προζβλεπε ςυνεχι εργαςία 08:00-13:50 με 32
διδακτικζσ ϊρεσ ςτα πολυκζςια και 36 ςτα 1/κ (ΔΣΕ, 1966β: 4). Θ ολομζλεια του ΥΛ
αποφάςιςε αρχικά τθν κακιζρωςθ του ςυνεχοφσ ωραρίου αλλά τελικά δεν τθ κεςμοκζτθςε
(ΔΣΕ, 1966δ: 15). Τπωσ προκφπτει από τθν αρκρογραφία ςτθν εφθμερίδα «Ψο Βιμα» το
Πάρτθ του 1966, ο κφριοσ λόγοσ ιταν θ αντίδραςθ τθσ Χυμβοφλου του ΥΛ Ξαλλιόπθσ
Πουςτάκα για τθ μείωςθ του ςχολικοφ χρόνου. Θ ςτάςθ τθσ Χυμβοφλου δζχτθκε ζντονθ
κριτικι από τθ ΔΣΕ (ΔΣΕ, 1966γ: 8) και από μεμονωμζνουσ εκπαιδευτικοφσ (Ξαραντϊνθ,
1966: 2˙ Πποφρασ, 1966: 4). Σι επικεωρθτζσ εμφανίςτθκαν διχαςμζνοι (ΔΣΕ, 1966ε: 9),
ωςτόςο ο επικεωρθτισ Θ. θροτφρθσ με ςυγκριτικοφσ πίνακεσ που αφοροφςαν το ςχολικό
χρόνο ευρωπαϊκϊν χωρϊν κατθγόρθςε τθν Χφμβουλο του ΥΛ για ανακριβι ςτοιχεία
(θροτφρθσ, 1966: 7).
Ψο αίτθμα τθσ ΔΣΕ ικανοποιικθκε από τθ δικτατορία το ςχολικό ζτοσ 1971-1972
(ΩΥΕΥΚ, 1971: 1), κάτι που ζγινε δεκτό με ενκουςιαςμό από το δαςκαλικό κόςμο. Θ
ικανοποίθςθ του αιτιματοσ κα μποροφςε να ενταχκεί ςτθ ςυνικθ πρακτικι των
φαςιςτικϊν κακεςτϊτων να λαμβάνουν φιλολαϊκά μζτρα για τον εξωραϊςμό τθσ εικόνασ
τουσ (Ishay, 2008: 344).
Ψο ςυνεχζσ ωράριο άρχιηε ςτισ 08:00 και ολοκλθρωνόταν ςτισ 13:30 τουσ μινεσ
Χεπτζμβριο, Σκτϊβριο και Απρίλιο. Ψουσ μινεσ Ροζμβριο ωσ Πάρτιο άρχιηε ςτισ 08:30 και
ολοκλθρωνόταν ςτισ 14:00. Ψουσ μινεσ Πάιο και Λοφνιο το ωράριο ιταν 07:30-13:00. Σι
διδακτικζσ ϊρεσ ιταν 6, όπωσ ςτο ολοιμερο πρόγραμμα, με ςυνολικι διάρκεια 270 λεπτϊν
(1x50ϋ, 4x45ϋ, 1x 40ϋ) και τα 5 διαλείμματα είχαν διάρκεια 60 λεπτά (ΩΥΕΥΚ, 1971: 3).
Από το 1978 ωσ το 1980 θ ΔΣΕ είχε ωσ αίτθμα (ΔΣΕ, 1980: 1) τθν πενκιμερθ
εργαςία, θ οποία κακιερϊκθκε με το νόμο 1157/1981 (ΦΕΞ 126/12-5-1981, τ. Αϋ). Περικοί
υποςτθρίηουν ότι κακιζρωςθ του πενκιμερου ζγινε «αβαςάνιςτα» για τθν εκτόνωςθ των
οικονομικϊν διεκδικιςεων των εκπαιδευτικϊν (Υυργιωτάκθσ, 2009: 183) και ζκανε ηθμιά
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ςτθν παιδεία37. Επίςθσ, υποςτθρίηεται ότι θ κατάργθςθ τθσ απογευματινισ εργαςίασ
αποτελεί απάντθςθ ςε «οικονομικά αιτιματα» των εκπαιδευτικϊν (Χανιωτάκθσ, 2004: 46).
Σ παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν ιςτορικι εξζλιξθ των ΩΥ από το 1894 μζχρι το
2010 των 6/κ και άνω Δθμοτικϊν Χχολείων.
ΡΛΝΑΚΑΣ-7
ΩΟΛΟΓΛΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ (6/Κ και άνω) ΔΘΜΟΤΛΚΩΝ ΣΧΟΛΕΛΩΝ
(από το πρϊτο ΩΡ του 1894 μζχρι το ΕΑΕΡ του 2010)
ΕΤΟΣ

ΝΟΜΟΚΕΤΘΜΑ

ΤΑΞΕΛΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΩΝ

ΜΑΚ
ΘΜΑ
ΤΑ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

θσ
1894 Διάταγμα 12

26

28

32

36

*

*

Ιταν
4τάξια

12

1913

22

25

30

31

32

32

172

13

24

26

32

32

33

33

180

11

24

26

32

32

33

33

180

11

24

24

27

28

29

29

161

12

22

22

25

25

25

25

144

12

23

23

25

25

25

25

146

12*

26

27

29

32

32

32

(178)

(12)

1993 Φ12/445/Γ1/6-9-1993

23

23

25

28

28

28

155

13*

1997 Φ12/757/Γ1/902/8-91997

2325

2325

2527

2527

2830

155-167

13+
1**

2000 ΦΕΞ 43/21-1-2000 τ. Βϋ

25

25

26

29

28
30
29

29

163

14*

1325/16-9-2003 τ.
2003 ΦΕΞ
Βϋ

25

25

29

29

29

29

166

14*

25

25

30

30

30

30

170

14*

2006 Βϋ

25

25

30

30

32

32

174

15*

2010 ΦΕΞ 804/9-6-2010 τ. Βϋ

35

35

35

35

35

35

210

16*

1969
1971
1977
1981
1984
1987

Παρτίου1894 τ. Αϋ
ΦΕΞ 174/10-9-1913 τ.
Αϋ
ΒΔ 702 (ΦΕΞ 218/3110-69 τ. Α')
Εγκ. Α.Υ.5198/22-91971, Ωπ. Υαιδείασ
ΥΔ 1034 (ΦΕΞ 347/1211-77, τ. Αϋ)
ΥΔ 954,(ΦΕΞ 240/3-981,τ. Αϋ)
ΥΔ 528, (ΦΕΞ 185/2611-1984)
Ω.Α. Γ1/636/5-10-1987,
Γ1/153/585/21-8-89

ΦΕΞ 1280/13-9-10, τ.

2005 Βϋ

ΦΕΞ 1139/23-8-2006 τ.

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ
Ολοιμερθ εργαςία, 6 θμερϊν
Χωριςτά αντικείμ
Αρικμ-Γεωμετρία
Ειςάγεται θ «Αγωγι Υολίτου»
Κατάργθςθ απογευματ. εργαςίασ

Κακιζρωςθ
πενκιμερου
*Πε Εικαςτικά,
Πους, Κεατρ.Αγ.
Χε 1280 Χχολεία
ΣΔΕΝΡ >=6/κ
Ειςαγωγι
Αγγλικϊν Δ-Ε-ΧΨ
**Υροαιρετικό θ
«Χχολικι Ηωι»
Ωποχρεωτικό θ
«Χχολικι Ηωι»
Ειςαγωγι
Αγγλικϊν Γϋ
Ειςαγωγι «Ευζλικτθσ Ηϊνθσ»
Ειςαγωγι Βϋ
ξζνθσ γλϊςςασ
Ειςαγωγι ΨΥΕ &
Αγγλικϊν Αϋ& Βϋ

Ψθν περίοδο 1954-57 το Εκπαιδευτικό Χυμβοφλιο εκπόνθςε νζα ΑΥ & ΩΥ που δθμοςιεφτθκαν ςε ΒΔ (ΦΕΞ 14/30-1-1957
τ. Αϋ). Αφοροφςαν τα Υατριδογνωςτικά μακιματα (Υατριδογνωςία, Λςτορία, Αγωγι του Υολίτου και Γεωγραφία μετά
ςτοιχείων Ψουριςμοφ). Ψο νζο μάκθμα ιταν θ Αγωγι του Υολίτθ. Ωςτόςο, ανακλικθκαν πριν εφαρμοςτοφν, επειδι
ςυγκροτικθκε θ γνωςτι Επιτροπισ Υαιδείασ του 1957 που κα εξζταηε ςυνολικά το κζμα τθσ Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με
ο ο
τθ ςυντακτικι επιτροπι του περιοδικοφ «Επιςτθμονικόν Βιμα του Διδαςκάλου» (1957, τεφχοσ 3 -4 , ς.ς. 1-2).

Από τον παραπάνω πίνακα προκφπτουν οι εξισ διαπιςτϊςεισ για τα ΩΥ των
6/κεςίων και άνω ςχολείων:
37

Ξακριδισ, Φ., Εφθμερίδα «ΨΣ ΒΘΠΑ»: 27-2-1981 «Υενκιμερο. Ψου τρελοφ το ςκοινί», 23-1-1983
«Εκπαίδευςθ», 4-8-1985 «Σι ςυνζπειεσ», 7-7-1985 «Χρόνου Φείδου» (Ροφτςοσ, 1999β: 41).
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α) Σ αρικμόσ των διδακτικϊν ωρϊν από το 1913 μζχρι το 2010 κυμαίνεται από 144
μζχρι 180. Σ μεγαλφτεροσ αρικμόσ διδακτικϊν ωρϊν (180) κακιερϊκθκε το 1969.
β) Από τθ μεταρρφκμιςθ του 1976 και μζχρι το 1992 υπάρχει ςυνεχισ μείωςθ. Σ
μικρότεροσ αρικμόσ ωρϊν (144) κεςμοκετικθκε το 1981. Δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι ϊρεσ
(178) των Χχολείων Δοκιμαςτικισ Εφαρμογισ Ρζων Υρογραμμάτων. Ψα ΧΔΕΡΥ
κεςμοκετικθκαν το ςχολικό ζτοσ 1987 προκειμζνου να εφαρμόςουν δοκιμαςτικά τθν
ειςαγωγι των ξζνων γλωςςϊν, τθ διδαςκαλία τθσ Φυςικισ Αγωγισ και των Ξαλλιτεχνικϊν
μακθμάτων από εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων (ΩΥΕΥΚ, 1987: 2). Σ αρχικόσ αρικμόσ των
ςχολείων ιταν 124 και ζφταςαν τα 1280 το 1989. Θ εμπειρία που αποκτικθκε
αξιοποιικθκε για τθν αλλαγι των ΩΥ το 1993 (ειςαγωγι ξζνθσ γλϊςςασ κλπ).
γ) Σ αρικμόσ των διδακτικϊν αντικειμζνων μζχρι το 1993 κυμαίνεται από 11 μζχρι
13. Από το 1993 και μετά υπάρχει αυξθτικι τάςθ των μακθμάτων και των ωρϊν. Σι ϊρεσ
από 146 το 1992 ζφταςαν ςτισ 174 το 2006, δθλαδι αφξθςθ 19,4%. Ψο βάροσ τθσ αφξθςθσ
ςικωςαν οι μεγάλεσ τάξεισ Γϋ-ΧΨϋ.
δ) Πε το ΕΑΕΥ το 2010 οι ϊρεσ από τισ 174 ζφταςαν ςτισ 210 (αφξθςθ 20,6%).
ε) Πζχρι το 2010 οι ϊρεσ των τάξεων Αϋ& Βϋ κυμαίνονταν από 22-25. Ψο 2010 από
τισ 25 ζφταςαν ςτισ 35, δθλαδι πρόκειται για τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ (40%).
Υαρατθροφμε λοιπόν ότι θ δεκαετία του 1980, ιταν θ «χρυςι εποχι» των μακθτϊν,
αφοφ το ςχολικό ωράριο ιταν ιςτορικά το πιο μικρό. Θ μείωςθ ςχετίηεται με το πενκιμερο,
αλλά ςυναρτάται και με άλλουσ παράγοντεσ επιςτθμονικοφσ και κοινωνικοφσ. Θ εξζλιξθ τθσ
Υαιδαγωγικισ και τθσ Ψυχολογίασ, ο εκδθμοκρατιςμόσ του ςχολείου και θ ζκρθξθ του
ενδιαφζροντοσ για το παιδί είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ λιψθ μιασ ςειράσ μζτρων τα οποία
ζβαηαν ςτο επίκεντρο το μακθτι. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αποτελοφν θ κατάργθςθ
τθσ βακμολογίασ, θ απάλειψθ του χαρακτθριςμοφ τθσ διαγωγισ, θ κατάργθςθ των
εςωτερικϊν εξετάςεων (για αντιμετϊπιςθ τθσ διαρροισ) και θ ςφνταξθ νζων ΑΥ.
Θ αφξθςθ του ςχολικοφ χρόνου ςυνδζεται με τθν αφξθςθ των διδακτικϊν
αντικειμζνων αλλά δεν εξαρτάται μόνο από τον αρικμό τουσ. Εξαρτάται και από τθν
ιεράρχθςι τουσ, δθλαδι τισ ϊρεσ που διατίκενται για κακζνα από αυτά, το ΑΥ και τθ
διδακτζα φλθ. Επίςθσ, ςχετίηεται με τθ ςιωπθρι παραδοχι ότι θ αφξθςθ είναι για το καλό
του μακθτι και είναι εξίςου ωφζλιμθ για όλα τα παιδιά ςε όποια κοινωνικι τάξθ και αν
ανικουν. Ωςτόςο, «με το να υποςτθρίηει κανείσ ότι θ αφξθςθ του χρόνου τθσ γενικισ
εκπαίδευςθσ είναι εξίςου και ωφζλιμθ και αναγκαία για όλουσ, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά
να υιοκετεί μια ψευδι αντικειμενικότθτα, μια και προχποκζτει εντελϊσ αυκαίρετα κάποια
ςυμφζροντα που κα μποροφςαν να ιταν κοινά» (Ροφτςοσ, 1999β: 39).
Για τθ μεγάλθ αφξθςθ του χρόνου ςτα ΕΑΕΥ, το ΩΥΔΒΠΚ επικαλείται παιδαγωγικοφσ
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και κοινωνικοφσ λόγουσ. Ωποςτθρίηει ότι κα αυξθκεί ο ελεφκεροσ χρόνοσ των παιδιϊν, κα
μειωκεί θ παραπαιδεία και κα προωκθκεί θ ιςότθτα ευκαιριϊν. Επιπλζον, αφοφ οι αλλαγζσ
ςυνδυάηονται με τθ βελτίωςθ τθσ κατάταξθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τθν
οικονομία τθσ χϊρασ μασ προβάλλει και το εκνικό ςυμφζρον. Ψο κοινωνικό και εκνικό
ςυμφζρον επιςτρατεφτθκαν τθ δεκαετία του 1980 από τουσ πολζμιουσ του πενκιμερου οι
οποίοι ιςχυρίςτθκαν ότι το μζτρο κα ωφελιςει βραχυπρόκεςμα τα πλουςιόπαιδα των
ιδιωτικϊν ςχολείων και τα φροντιςτιρια, και μακροπρόκεςμα τουσ ξζνουσ, αφοφ «κάκε
ηθμιά ςτθν εκπαίδευςθ ενόσ λαοφ ευνοεί αφριο τθ ςυναγωνιςτικι κζςθ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ των άλλων…» (Φ. Ξακριδισ, ςτο: Ροφτςοσ, 1999β: 41). Είναι προφανζσ ότι θ
αφξθςθ του ςχολικοφ χρόνου δεν είναι ηιτθμα που απαςχολεί μόνο τισ Υαιδαγωγικζσ
Επιςτιμεσ αλλά ςυνδζεται με πολιτικζσ επιλογζσ ι ορκότερα μόνο με αυτζσ ςτο βακμό που
αγνοοφνται τα επιςτθμονικά πορίςματα.
Ψθν τελευταία δεκαετία γίνεται μια προςπάκεια να ανοίξει θ ςχετικι ςυηιτθςθ για
τθν κατάργθςθ του πενκιμερου και τθν αφξθςθ του ςχολικοφ χρόνου, θ ανεπάρκεια του
οποίου ενοχοποιείται για τθν εκπαιδευτικι κρίςθ. Χυγκριτικι ζρευνα του Λ. Υυργιωτάκθ για
τισ ςχολικζσ θμζρεσ και ϊρεσ παραμονισ των μακθτϊν ςτα ςχολεία κατά τθ διάρκεια τθσ
εννιάχρονθσ φοίτθςθσ ςε 17 χϊρεσ ζδειξε ότι οι Ζλλθνεσ μακθτζσ παραμζνουν 1,5 χρόνο
λιγότερο ςτο ςχολείο κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ. Ωςτόςο, θ διαφορά αυτι
μειϊνεται ςθμαντικά, όταν ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τον αρικμό των «ακαδθμαϊκϊν»
μακθμάτων, αφοφ οι υπόλοιπεσ χϊρεσ ζχουν ελαφρφ θμεριςιο πρόγραμμα ςε ςχζςθ με τθ
χϊρα μασ (Υυργιωτάκθσ, 2009: 178-181).
Τπωσ αναφζρει ο ερευνθτισ, το ΩΥ ςτθ χϊρα μασ ζχει αυςτθρά «ακαδθμαϊκό
χαρακτιρα» και δεν αφινει χϊρο για ελεφκερεσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ οι
μακθτζσ αναηθτοφν ςτθν αγορά. Αυτό τροφοδοτεί τθν παραπαιδεία, αυξάνει τον αρικμό
των παράλλθλων ςχολείων (ξζνεσ γλϊςςεσ, μουςικι, χορό) και δθμιουργεί εκπαιδευτικζσ
ανιςότθτεσ. Θ λφςθ που προτείνει είναι θ αναδιοργάνωςθ και ο εμπλουτιςμόσ των
προγραμμάτων, κακϊσ και θ επιςτροφι ςτθν εργαςία των ζξι θμερϊν (ςτθ Β/κμια), ϊςτε
«να αποδεςμευτεί ο μακθτισ από ζνα τόςο πιεςμζνο και ςκλθρό θμεριςιο πρόγραμμα»
(ό.π.: 183).
Θ παραπάνω «κοινωνικά δίκαιθ» λφςθ, όπωσ τθν αποκαλεί, αλλά και άλλεσ
παρόμοιεσ υιοκετοφν δφο παραδοχζσ: α) Θ αφξθςθ του ςχολικοφ χρόνου οδθγεί γραμμικά
ςτθν ποιοτικι βελτίωςθ του επιπζδου μάκθςθσ όλων των μακθτϊν και β) Θ γνϊςθ οφτωσ ι
άλλωσ είναι δεδομζνθ και πρζπει να αποκτθκεί. Πε αυτό τον τρόπο μζνει εκτόσ ςυηιτθςθσ
τόςο το ηιτθμα τθσ «επίςθμθσ γνϊςθσ» όςο και το κζμα του ελεφκερου χρόνου των
μακθτϊν, κακόςον «Σε πολλζσ περιπτϊςεισ πρόκειται απλϊσ για μια ανακατανομι και
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αναδιάταξθ του χρόνου ανάμεςα ςτο ςχολείο και τα ιδιωτικά φροντιςτιρια και όχι για
ριηικι αλλαγι του προγράμματοσ των μακθτϊν» (ό.π.: 184).

4.1.3. Το ΕΑΕΡ αυξάνει τον ελεφκερο χρόνο ι οδθγεί ςτθ
ςχολειοποίθςθ;
Ψο ΩΥΔΒΠΚ περιγράφοντασ τθ «ςκλθρι πραγματικότθτα» που βιϊνουν οι μακθτζσ
αναφζρεται και ςτο ηιτθμα του ελεφκερου χρόνου: «Το ςχολείο *…+ με υπερφορτωμζνο
πρόγραμμα, που ςτισ μικρζσ τάξεισ γεμίηει τθν τςάντα των μακθτϊν με μεγάλο βάροσ και
ςτισ μεγαλφτερεσ, τουσ επιβάλλει ζνα εξαντλθτικό ωράριο. Ζτςι περιορίηεται ο δθμιουργικόσ
χρόνοσ ςτο ςχολείο αλλά και ο ελεφκεροσ χρόνοσ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 8).
Σ «ελεφκεροσ χρόνοσ» είναι ο χρόνοσ που απομζνει αφαιρϊντασ από τον
κακθμερινό χρόνο αυτόν που απαιτείται για εργαςία, φπνο και ξεκοφραςθ. Για το μακθτι
ωσ ελεφκεροσ χρόνοσ κα μποροφςε να οριςτεί ο χρόνοσ που απομζνει, εάν αφαιρζςουμε
από τον κακθμερινό χρόνο, το χρόνο που παραμζνει ςτο ςχολείο, το χρόνο που αφιερϊνει
ςτα φροντιςτιρια και άλλεσ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και το χρόνο για τθν
προετοιμαςία των μακθμάτων του. Χϋ αυτόν το χρόνο ο μακθτισ ικανοποιεί τισ προςωπικζσ
ανάγκεσ του και τα ενδιαφζροντά του. Σ ελεφκεροσ χρόνοσ είναι απαραίτθτοσ για τθ
φυςιολογικι ανάπτυξθ και εξζλιξθ του παιδιοφ, τθν εςωτερικι του ικανοποίθςθ, τθν
ψυχοςωματικι του ολοκλιρωςθ και διευκολφνει τθ φυςικι του πορεία προσ τθν αυτονομία
και τθν ζνταξι του ςτο κοινωνικό περιβάλλον (Διαμαντόπουλοσ, χ.χ.: 6).
Είναι προφανζσ ότι ο ελεφκεροσ χρόνοσ του μακθτι κακορίηεται όχι μόνο από το
ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου (πόςο χρόνο μζνει ςτο ςχολείο) αλλά και από το
αναλυτικό πρόγραμμα. Σι απαιτιςεισ του αναλυτικοφ προγράμματοσ και ο βακμόσ
ολοκλιρωςισ αυτϊν των απαιτιςεων εντόσ του ςχολικοφ χρόνου είναι κακοριςτικόσ
παράγοντασ ςτθ μείωςθ ι αφξθςθ του ελεφκερου χρόνου. Εάν δεν ολοκλθρϊνεται θ
εργαςία ςτο ςχολείο, τότε ο ελεφκεροσ χρόνοσ μειϊνεται ςθμαντικά. Χυνεπϊσ, ο αρικμόσ
των μακθμάτων, ο όγκοσ τθσ φλθσ και θ δυςκολία τθσ επιδροφν ςτο βακμό ολοκλιρωςισ
τουσ ςτο ςχολείο και επθρεάηουν τον ελεφκερο χρόνο.
Σ Γ. Παυρογιϊργοσ υποςτθρίηει ότι ςτισ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ τθσ ΕΕ
παρατθρείται μια τάςθ για τυποποίθςθ των εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν και τθν
εμπορευματοποίθςθ του χρόνου: «Ο χρόνοσ δε μετριζται με βάςθ τθ δουλειά που είναι να
γίνει. Θ ςχολικι εργαςία μετριζται με βάςθ το χρόνο που διατίκεται» (Παυρογιϊργοσ,
2010: 1). Σ χρόνοσ χρθςιμοποιείται για τθν ποςοτικοποίθςθ και μζτρθςθ τθσ εργαςίασ των
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μακθτϊν. Πε αυτόν τον τρόπο οι παιδαγωγικζσ και κοινωνικζσ ςχζςεισ γίνονται
εμπορευματικζσ: «Θ εκπαίδευςθ προβάλλεται ωσ καταναλωτικό αγακό που αγοράηεται με
ςυγκεκριμζνο αντίτιμο για ςυγκεκριμζνο χρόνο. Είναι ο χρόνοσ που αγοράηεται ι πουλιζται
παρά ςυγκεκριμζνθ εμπειρία, διαδικαςία ι αποτζλεςμα. Ζτςι, θ εκπαιδευτικι υπθρεςία
προτείνεται ωσ αντικειμενικοποίθςθ του χρόνου που διατίκεται» (ό.π.: 2). Ψα ίδια τα
προγράμματα και τα ςχολικά μακιματα γίνονται διαιρετά/ διακριτά και μετριςιμα με
όρουσ μονάδασ χρόνου, ενϊ παρατθροφνται ςαφείσ τάςεισ για ςυρρίκνωςθ του ελεφκερου
χρόνου. Αυτι θ εξζλιξθ ςτον ζλεγχο του χρόνου «εκφράηει μια γραμμικι και μονοχρονικι
αντίλθψθ με πρωταρχικό ενδιαφζρον τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τον περιοριςμό τθσ
κεωροφμενθσ “ςπατάλθσ”…» (ό.π.: 2). Πια τζτοια αντίλθψθ ζχει ωσ αποτζλεςμα θ
εκπαίδευςθ να βρίςκεται ςε «αποξενωτικι ςχζςθ με τθ μάκθςθ» και να μθν αφινει χϊρο
για ζμπνευςθ και καινοτομία ςτο ςχολείο.
Υροτείνει λοιπόν να φζρουμε τθ «βραδφτθτα» ςτο ςχολείο. Ρα εγκαταλείψουμε τθν
εμμονι ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ φλθσ ςε κακοριςμζνα χρονικά πλαίςια και να αφινουμε
χϊρο για ςτοχαςμό. Ρα επαναδιαπραγματευόμαςτε το νόθμα που ζχει ο «χαμζνοσ»
ςχολικόσ χρόνοσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ και να διευρφνουμε τθ ςχετικι
αυτονομία τουσ για ό,τι μποροφν να κάνουν μζςα ςτο χρόνο. «Ο ςχολικόσ χρόνοσ δεν είναι
για τουσ εκπαιδευόμενουσ, απλϊσ, χρόνοσ προετοιμαςίασ για τθ ηωι οφτε είναι, απλϊσ,
χρόνοσ εργαςίασ για τουσ εκπαιδευτικοφσ. Είναι χρόνοσ ηωισ…» (ό.π.: 3).
Ζνα από τα ςθμεία τθσ κριτικισ του Λ. Μλλιτσ ςτο ςχολικό κεςμό ιταν ότι το ςχολείο
δεν αναγνωρίηει τθν άτυπθ μάκθςθ και παραμερίηει το είδοσ των γνϊςεων που
προζρχονται αβίαςτα από δραςτθριότθτεσ εργαςίασ ι ςχόλθσ. «Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ
μάκθςθσ δεν είναι αποτζλεςμα τθσ διδαςκαλίασ. Είναι μάλλον το αποτζλεςμα τθσ
ανεμπόδιςτθσ ςυμμετοχισ του ατόμου ςε μια ουςιαςτικι δραςτθριότθτα» (Μλλιτσ, 1976: 57).
Σ ελεφκεροσ χρόνοσ των μακθτϊν δεν περιορίηεται μόνο από το ωρολόγιο και το
αναλυτικό πρόγραμμα του ςχολείου αλλά και από τισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ με τισ
οποίεσ το παιδί είναι επιφορτιςμζνο. Ωποςτθρίηεται ότι οι εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ
(φροντιςτιρια ξζνων γλωςςϊν, χορόσ, ακλιματα) αποτελοφν δραςτθριότθτεσ ελεφκερου
χρόνου εάν τισ επιλζγουν τα ίδια τα παιδιά. Γι’ αυτό προτείνουν τθν ειςαγωγι ςτο
αναλυτικό πρόγραμμα τθσ «Ραιδαγωγικισ του ελεφκερου χρόνου», ϊςτε οι μακθτζσ να
καταςτοφν ικανοί να κατανοοφν τισ τρεισ μορφζσ δραςτθριοτιτων ελεφκερου χρόνου που
είναι θ ανάπαυςθ, θ ψυχαγωγία και θ προςωπικι ανάπτυξθ. Πόνο αν κατανοιςουν αυτζσ
τισ μορφζσ, κα μπορζςουν να κάνουν επιλογζσ οι οποίεσ ξεκουράηουν, ψυχαγωγοφν και
ςυμβάλλουν ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ (Χατηθγεωργίου, 2001: 41).
Θ αγωγι για ςωςτι ςχζςθ με το χρόνο είναι ζνα πολφ ςπουδαίο παιδαγωγικό κζμα
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το οποίο μζχρι ςιμερα πολφ λίγο αναγνωρίςτθκε και πολφ λιγότερο προςεγγίςτθκε. Ψα
παιδιά βιϊνουν ζνα χρονικό πλαίςιο που τα προετοιμάηει για μια ενθλικίωςθ με
προκεςμίεσ, περιοριςμοφσ, ακριβι ςυμπεριφορά και χρονομετρθμζνεσ ρουτίνεσ, ενϊ
παραγνωρίηει χρονικζσ ποιότθτεσ που προχπάρχουν ςτθ ηωι, όπωσ για παράδειγμα το
παιχνίδι. Ψο ςχολείο δεν μακαίνει ςτα παιδιά πϊσ να αναπτφςςουν δεξιότθτεσ διαχείριςθσ
του χρόνου και των προγραμμάτων, για να γίνουν αυτά μζςα κοινωνικισ ενδυνάμωςθσ κι
αυτονομίασ τουσ. Δεν τα διδάςκει πϊσ να διαπραγματευκοφν με τουσ ενιλικεσ τισ
δραςτθριότθτζσ τουσ και το χρόνο τουσ, να γίνουν χρονικά αυτόνομα, προκειμζνου να ηουν
ελεφκερα «μεσ ςτο χρόνο, με το χρόνο». Αυτό που κάνει είναι να ενςταλάηει τισ πρόωρεσ
ςυνικειεσ τθσ ςυνζπειασ και να περιορίηει όλο και περιςςότερο τον ελεφκερο χρόνο τουσ.
Ψα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ αποτελοφν το αποκορφφωμα μιασ ςυνεχόμενθσ τάςθσ
αφξθςθσ του ςχολικοφ χρόνου. Θ αφξθςθ ςυνοδεφεται από τθν προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ
ποιότθτασ τθσ ςχολικισ ηωισ με τθ διεφρυνςθ των ωρϊν των «ευχάριςτων μακθμάτων»,
προκειμζνου να αποφευχκεί θ «ςχολειοποίθςθ» του χρόνου των μακθτϊν, όπωσ ςυνζβθ με
τα Σλοιμερα (Πανιάτθ, 2005: 182).
Επιπλζον, το ΩΥΔΒΠΚ προχωρά ζνα βιμα παραπζρα. Κεωρεί ότι με τθν αφξθςθ των
διδακτικϊν ωρϊν κα αυξθκεί ο ελεφκεροσ χρόνοσ των μακθτϊν και αυτό κα επιτευχκεί με
δφο τρόπουσ. Υρϊτον, οι μακθτζσ κα ολοκλθρϊνουν τθν εργαςία τουσ ςτο ςχολείο, «θ
τςάντα κα μζνει ςτο ςχολείο» και ςυνεπϊσ δεν κα ζχουν προετοιμαςία ςτο ςπίτι. Δεφτερον,
κα περιορίςουν τα φροντιςτιρια των Αγγλικϊν και άλλεσ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ (Θ/Ω,
Πουςικι, Κεατρικι Αγωγι), αφοφ τα αντικείμενα αυτά διδάςκονται ςτο ςχολείο.
Ψο γεγονόσ όμωσ ότι δεν υπάρχει πρόβλεψθ ςτο πρόγραμμα για μελζτθ, δθμιουργεί
ςοβαρζσ αμφιβολίεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ προετοιμαςίασ ςτο ςχολείο. Χε ό,τι αφορά τον
περιοριςμό των εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων το ΩΥΔΒΠΚ δεν λαμβάνει υπόψθ του ότι θ
προςφορά διδακτικϊν αντικειμζνων ςτο ςχολείο δεν οδθγεί αυτόματα και ςτθν
απομάκρυνςθ των παιδιϊν από τισ αντίςτοιχεσ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ επιλογι των
απογευματινϊν δραςτθριοτιτων δεν εξαρτάται μόνο από τθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ
εκπαίδευςθσ. Επθρεάηεται από τισ αντιλιψεισ των γονζων για το ςχολείο, τισ προςδοκίεσ
που ζχουν για τα παιδιά τουσ και το κοινωνικό γόθτρο.
Σ Α. Γκότοβοσ υποςτθρίηει ότι για τθν επζκταςθ τθσ ςχολικισ «λογικισ» ςε
εξωςχολικοφσ χϊρουσ, θ οποία ςτερεί τθν παιδικότθτα από το μακθτι, ευκφνονται τόςο το
ςχολείο όςο και θ ςτάςθ των γονζων απζναντι ςτθ γνϊςθ: «Αυτόσ ο εκςχολιςμόσ τθσ
κακθμερινισ ηωισ του παιδιοφ τοφ ςτερεί τθν ίδια τθν παιδικότθτά του, δθλ. εμποδίηει μια
παιδικι χριςθ του εξωςχολικοφ χϊρου και χρόνου.*…+ Θ παιδικότθτα κυςιάηεται εξ αιτίασ
ενόσ ςχολείου *…+, και εξ αιτίασ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςτάςθσ των γονζων απζναντι ςτθ
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“ςυςςϊρευςθ μορφωτικοφ κεφαλαίου”» (Γκότοβοσ, 2003: 96-97).
Χτθν περίπτωςθ που οι προςδοκίεσ του ΩΥΔΒΠΚ δεν επαλθκευτοφν, τότε όχι μόνο
δεν κα αυξθκεί ο ελεφκεροσ ο χρόνοσ αλλά αντίκετα κα μειωκεί. Ζρευνα που ζγινε ςτθ
χϊρα μασ για τον ελεφκερο χρόνο των μακθτϊν ζδειξε ότι οι μακθτζσ που φοιτοφν μόνο
ςτο πρωινό πρόγραμμα των ολοιμερων ςχολείων ζχουν περιςςότερο ελεφκερο χρόνο (3,4
ϊρεσ) από τουσ μακθτζσ που φοιτοφν και ςτο ολοιμερο πρόγραμμα (2,7 ϊρεσ), ενϊ το
λιγότερο ελεφκερο χρόνο ζχουν οι μακθτζσ των 28 Υειραματικϊν ολοιμερων (2,1 ϊρεσ)
(Διαμαντόπουλοσ, χ.χ.: 4-6). Ψα ςτοιχεία αυτά επιβεβαιϊνουν τθν άποψθ ότι ςτθ χϊρα μασ
«οι ςκλθρότερα εργαηόμενοι Ζλλθνεσ είναι οι μακθτζσ» (Χανιωτάκθσ, 2004: 50). Αν λάβουμε
υπόψθ μασ ότι τα Δθμοτικά με ΕΑΕΥ υιοκετοφν βαςικά ςτοιχεία των 28 Υειραματικϊν, τότε
δθμιουργοφνται ςοβαρζσ αμφιβολίεσ για τθν άποψθ του ΩΥΔΒΠΚ ότι κα αυξθκεί ο
ελεφκεροσ χρόνοσ των μακθτϊν. Πάλιςτα, εκφράηονται ανθςυχίεσ ότι μπορεί να μειωκεί
ακόμα περιςςότερο.

4.2. Θ «τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο»
4.2.1. Το ςφνκθμα και οι αντιφάςεισ του
Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του ΕΑΕΥ είναι να ολοκλθρϊνει ο μακθτισ τθν
προετοιμαςία του μζςα ςτο ςχολικό ωράριο και «θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο, ιδιαίτερα
ςτισ μικρζσ τάξεισ». Σ ςτόχοσ αυτόσ τονίηεται ιδιαίτερα ςτθν ενθμερωτικι επιςτολι του
ΩΥΔΒΠΚ προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν: «Το Νζο Σχολείο με Ενιαίο αναμορφωμζνο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επιδιϊκει να κζςει ςτο κζντρο του το μακθτι, ο οποίοσ κα
ολοκλθρϊνει τθ μακθςιακι διαδικαςία και τθ ςχολικι προετοιμαςία ςτο πλαίςιο του
ςχολείου» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010δ: 5).
Σ ςτόχοσ ακοφγεται ελκυςτικόσ και ςυνδζεται άμεςα τόςο με τον απογευματινό
ελεφκερο χρόνο των μακθτϊν όςο και με τθν εναςχόλθςθ τθσ οικογζνειασ με τθν
προετοιμαςία του παιδιοφ, θ οποία ςφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ επθρεάηει τθ «ςχζςθ γονζα
παιδιοφ».
Υαρά τθν αφξθςθ των διδακτικϊν ωρϊν κατά 40% ςτισ τάξεισ Αϋ& Βϋ, το ΩΥ δεν
προβλζπει οφτε μία ϊρα για προετοιμαςία–μελζτθ. Ξαι οι 10 ϊρεσ ζχουν διατεκεί για τθ
διδαςκαλία διδακτικϊν αντικειμζνων: 1 ϊρα ςτισ ΨΥΕ, 2 ςτα Αγγλικά, 2 ςτθ Φυςικι Αγωγι,
2 ςτθν Αιςκθτικι Αγωγι, 1 ςτθν Ευζλικτθ Ηϊνθ, 1 ςτθ Γλϊςςα για φιλαναγνωςία και 1 ςτα
Πακθματικά. Σι ϊρεσ λοιπόν διατζκθκαν τόςο για διεφρυνςθ των ωρϊν των «ευχάριςτων»
μακθμάτων όςο και τθν ειςαγωγι νζων γνωςτικϊν αντικειμζνων, τα οποία ίςωσ
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προςκζςουν εργαςία ςτο μακθτι. Πόνο μία ϊρα ζχει διατεκεί ςτα Πακθματικά για να
αντιμετωπιςκεί ο όγκοσ τθσ φλθσ.
Ζτςι θ αντίφαςθ μεταξφ του ςτόχου του ΩΥΔΒΠΚ και του ΩΥ είναι μείηονοσ
ςθμαςίασ. Από τθ μια ο μακθτισ δεν κα προετοιμάηεται ςτο ςχολείο και από τθν άλλθ κα
«ροκανίηεται» περιςςότερο ο χρόνοσ του με τθν αφξθςθ τθσ παραμονισ ςτο ςχολείο.

4.2.2. Θ προετοιμαςία ςτο ςχολείο και οι «κατ’ οίκον» εργαςίεσ
Σι «κατ’ οίκον» εργαςίεσ είναι ςφμφυτεσ με το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα και
αποτελοφν

βακιά

ριηωμζνθ

ςχολικι

πρακτικι,

αφοφ

γίνονται

αντιλθπτζσ

ωσ

ςυμπλθρωματικζσ τθσ ςχολικισ εργαςίασ. Χε βιβλίο Υαιδαγωγικισ του 19 ου αιϊνα
αναφζρεται: «Άμα αρχίςθ ο παισ να επιςκζπτθται τθν ςχολιν, πρόκεινται δφο παιδαγωγικαί
εξουςίαι, θ ςχολι και θ οικία, *…+ δια τθσ κατ’ οίκον εργαςίασ ευρίςκει θ οικία ευκαιρίαν να
εμβλζπθ εισ τθν εν τθ ςχολι αγωγιν» (Οινδνζροσ, 1899: 148).
Σι «κατ’ οίκον» εργαςίεσ αποτελοφν ζνα ηιτθμα το οποίο ταλαιπωρεί τουσ μακθτζσ
και τισ οικογζνειζσ τουσ, ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια με τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ
και των δυνατοτιτων που αυτι παρζχει για τθν ανάκεςθ εργαςιϊν ςτο ςπίτι με τθ μορφι
φωτοτυπιϊν. Εκτόσ από τθν επιβάρυνςθ των μακθτϊν, αμφιςβθτείται ιδιαίτερα θ
προςφορά αυτοφ του είδουσ των εργαςιϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, όταν αποτελοφν
πιςτι αναπαραγωγι βιβλίων του εμπορίου.
Θ ανάκεςθ εργαςιϊν ςτο ςπίτι ςυνεπάγεται κάποια προαπαιτοφμενα: Υρϊτον, ο
μακθτισ να ζχει καταςτεί ικανόσ να εργάηεται αυτόνομα. Δεφτερον, το περιεχόμενο των
εργαςιϊν και το μάκθμα με το οποίο ςυνδζονται να παρωκοφν το μακθτι να ενδιαφερκεί
και να εργαςτεί δθμιουργικά και όχι διεκπεραιωτικά. Ωςτόςο, δεν είναι βζβαιο ότι ιςχφουν
και οι δφο προχποκζςεισ για τθν πλειονότθτα των μακθτϊν (Βρεττόσ, 2001: 77).
Ψο ηιτθμα γίνεται ςοβαρότερο με τθν πολυπολιτιςμικι ςφνκεςθ των ςχολείων μασ.
Σι αλλοδαποί μακθτζσ αντιμετωπίηουν μεγαλφτερο πρόβλθμα, γιατί οι γονείσ τουσ
αδυνατοφν να τουσ βοθκιςουν λόγω του ελλείμματοσ τθσ γλϊςςασ. Βζβαια, δυςκολίεσ
αντιμετωπίηουν και τα παιδιά των οποίων οι γονείσ ζχουν χαμθλό μορφωτικό επίπεδο. Για
το λόγο αυτό υποςτθρίηεται ότι οι «κατ’ οίκον» εργαςίεσ λειτουργοφν «και ωσ κρυφόσ ι όχι
τόςο εμφανισ μθχανιςμόσ επιλογισ», δεδομζνου ότι οι αδφνατοι μακθτζσ παραμζνουν
ςυνικωσ αδρανείσ και αμζτοχοι (Βρεττόσ, Ψαρατόρθ, & Χατηθδιμου, 2002: 141).
Επίςθσ, πρόβλθμα δθμιουργείται όταν οι εκπαιδευτικοί ανακζτουν άκριτα εργαςίεσ
ςτο ςπίτι οι οποίεσ είναι ίδιεσ για όλουσ τουσ μακθτζσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα οι μακθτζσ
που δεν μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ να επιφορτίηουν τουσ γονείσ τουσ ι να
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μθν τισ κάνουν. Ζτςι, αρκετοί γονείσ καταφεφγουν ςε ιδιαίτερα μακιματα, ανακζτοντασ ςε
εκπαιδευτικοφσ τθν προετοιμαςία των παιδιϊν τουσ.
Σι ςπουδαιότεροι λόγοι για τουσ οποίουσ εκπαιδευτικοί ανακζτουν εργαςία ςτο
ςπίτι είναι ςυνικωσ οι εξισ: α) Δεν επαρκεί ο χρόνοσ να ολοκλθρϊςουν το μάκθμα ςτο
ςχολείο και ανακζτουν ζνα μζροσ του ωσ εργαςία ςτο ςπίτι. Υρόκειται βζβαια για μια
λανκαςμζνθ αντίλθψθ θ οποία ταυτίηει τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ
φλθσ του εγχειριδίου. β) Ωιοκετοφν ξεπεραςμζνεσ παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ για το
ςωρευτικό χαρακτιρα τθσ ςχολικισ γνϊςθσ και τθν παραδοχι ότι οι επαναλιψεισ είναι
διδακτικά αναγκαίεσ για τθν «εμπζδωςθ», δθλαδι για το 5ο ςτάδιο τθσ διδακτικισ των
«νεοερβαρτιανϊν». γ) Επθρεάηονται από τθ ςχολικι κουλτοφρα και ζναν άτυπο
ανταγωνιςμό που κζλουν τον «εργατικό» δάςκαλο να δίνει δουλειά ςτο ςπίτι. δ)
Επθρεάηονται από μια μερίδα γονζων οι οποίοι ανθςυχοφν για τθν πρόοδο των παιδιϊν
τουσ, κουβαλοφν τισ δικζσ τουσ αναπαραςτάςεισ από τα μακθτικά τουσ χρόνια και κεωροφν
τισ εργαςίεσ ωσ κριτιριο αποδοτικότθτασ του δαςκάλου.
Πε αυτόν τον τρόπο δθμιουργείται ζνασ φαφλοσ κφκλοσ και το φαινόμενο
διαιωνίηεται. Επιπλζον, ενιςχφεται και από το γεγονόσ ότι θ διεκνισ επιςτθμονικι
κοινότθτα εμφανίηεται διχαςμζνθ ωσ προσ τθ χρθςιμότθτά τουσ (Γκονζλα, 2006: 184). Ψα
πορίςματα των εμπειρικϊν ερευνϊν, τόςο διεκνϊσ όςο και ςτθν Ελλάδα, ςυγκλίνουν ςτθ
διαπίςτωςθ πωσ θ ανάκεςθ εργαςιϊν ςτο ςπίτι «επιδρά κετικά ςτθν εξζλιξθ και τθ μάκθςθ
των παιδιϊν» (Δεμίρογλου, 2005: 58). Από τισ ελάχιςτεσ ζρευνεσ που ζγιναν ςτθ χϊρα μασ
διαπιςτϊκθκε ότι οι δάςκαλοι, οι μακθτζσ και προπαντόσ οι γονείσ ζχουν κετικι εικόνα για
τισ «κατ’ οίκον» εργαςίεσ (Γκονζλα, 2006: 185-186). Είναι προφανζσ ότι ςτο ςχολείο είναι
ακόμα παροφςα –αν και αόρατθ– θ παραδοςιακι Υαιδαγωγικι. Αυτι περνάει και ςτουσ
νζουσ εκπαιδευτικοφσ (των Υαιδαγωγικϊν Ψμθμάτων) μζςω τθσ ιδιότυπθσ μακθτείασ τουσ
ςτο ςχολικό περιβάλλον θ οποία αποδυναμϊνει τθ κεωρθτικι ςκευι που απόκτθςαν ςτο
Υανεπιςτιμιο.
Ψο ΩΥΕΥΚ, το 2003, προςπάκθςε να αντιμετωπίςει το φαινόμενο με εξορκολογιςμό
τθσ φλθσ και των «κατ’ οίκον» εργαςιϊν, ςτζλνοντασ ςτα ςχολεία ςχετικι εγκφκλιο. Χτισ
δεκατζςςερισ οδθγίεσ τθσ εγκυκλίου ςυμπεριλαμβάνεται και ο χρόνοσ εναςχόλθςθσ των
μακθτϊν με αυτζσ ιτοι, 30 λεπτά για τισ τάξεισ Αϋ-Γϋκαι 60 λεπτά για τισ Δϋ-ΧΨϋ (ΩΥΕΥΚ,
2003γ: 2). Θ αναγκαιότθτά τουσ όχι μόνο δεν αμφιςβθτείται αλλά αποδίδεται ςτο μικρότερο
χρόνο παραμονισ των μακθτϊν ςτο ςχολείο ςε ςχζςθ με τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ωςτόςο, θ
βαςικότερθ ανθςυχία του ΩΥΕΥΚ είναι ότι θ ζμφαςθ ςτισ «κατ’ οίκον» εργαςίεσ μπορεί να
υπονομεφςει το κεςμό του Σλοιμερου.
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Κα ιταν λάκοσ να ςχθματιςκεί θ εντφπωςθ ότι το κζμα των «κατ’ οίκον» εργαςιϊν
είναι ζνα ςφγχρονο πρόβλθμα του ςχολείου. Αντίςτοιχεσ εγκφκλιοι ανιχνεφονται και ςτισ
αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970: «Ραρ’ ότι το κζμα των κατ’ οίκον εργαςιϊν των μακθτϊν
ςυγκαταλζγεται μεταξφ των ςπουδαιοτζρων προβλθμάτων του δθμοτικοφ ςχολείου, εν
τοφτοισ, δεν δίδεται εισ αυτό θ δζουςα ςθμαςία εκ μζρουσ του ςυνόλου των διδαςκόντων.
Οφτω πολλοί εκ τοφτων, είτε εξ’ υπερβάλλοντοσ ηιλου, είτε λόγω ελλείψεωσ επαρκοφσ
παιδαγωγικισ ενθμερϊςεωσ, είτε υπό τθν πίεςιν του ιςχφοντοσ αναλυτικοφ προγράμματοσ,
είτε εξ άλλων λόγων, ανακζτουν εισ τουσ μακθτάσ των εργαςίασ κατ’ οίκον τοςαφτασ εισ
ποςότθτα και τοιαφτασ εισ ποιότθτα, ϊςτε να δθμιουργοφν άγχοσ *…+ δυςάρεςτουσ
επιπτϊςεισ επί τθσ ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ αυτϊν» (ΩΥΕΥΚ, 1973: 1). Χτθν εγκφκλιο
μνθμονεφονται τα πορίςματα τθσ Υαιδαγωγικισ, ςφμφωνα με τα οποία ο χρόνοσ του
ςχολείου είναι μεγαλφτεροσ από τον επιτρεπτό και προτείνεται θ εναςχόλθςθ να φτάνει το
πολφ μζχρι 1 ϊρα για τισ μικρζσ τάξεισ και 2 για τισ μεγάλεσ.
Ψελευταία, το ΩΥΔΒΠΚ αμφιςβθτεί πιο ζντονα (χωρίσ να απαγορεφει) τισ «κατ’
οίκον» εργαςίεσ. Πε εγκφκλιό του υπενκυμίηει ςτουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ να δίνουν
οδθγίεσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ: «να αποφεφγεται το πλικοσ των εργαςιϊν, οι οποίεσ δε
ςυμβάλλουν ςτθν πρόςλθψθ τθσ γνϊςθσ, ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ και δθμιουργικισ
ςκζψθσ». Επίςθσ, «οι φωτοτυπθμζνεσ εργαςίεσ πρζπει να αποφεφγονται δεδομζνου ότι
αυτζσ δε ςυμβάλλουν ςτθν παροχι ποιοτικισ εκπαίδευςθσ, ςτθν εμβάκυνςθ και κριτικι
διερεφνθςθ των γνωςτικϊν πλθροφοριϊν και κατ’ επζκταςθ ςτθν ανάπτυξθ κριτικισδθμιουργικισ ςκζψθσ που αποτελεί το ηθτοφμενο τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ» (ΩΥΔΒΠΚ,
2011δ: 3).
Σ ςτόχοσ του ΩΥΔΒΠΚ για ολοκλιρωςθ τθσ προετοιμαςίασ των μακθτϊν ςτο
ςχολείο ςυνοδεφεται από ζνα καινοφανζσ επιχείρθμα ψυχολογικοφ τφπου: «Οι γονείσ […]
Αναγκάηονται να αφιερϊνουν ςθμαντικό μζροσ του οικογενειακοφ χρόνου ςτο “διάβαςμα
των παιδιϊν” *…+ και επθρεάηεται θ ςχζςθ του γονζα με το παιδί του, όταν υποχρεϊνεται να
αναλάβει και κακικοντα άμεςθσ διδαςκαλίασ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 8-9). Ωςτόςο, το ΩΥΔΒΠΚ
δεν τεκμθριϊνει επιςτθμονικά τθ κζςθ αυτι. Κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι
εναςχόλθςθ των γονζων με τθ μελζτθ των παιδιϊν τουσ δεν είναι χαμζνοσ «οικογενειακόσ
χρόνοσ» αλλά εποικοδομθτικόσ, τόςο για τθν μακθςιακι πορεία του μακθτι όςο και τθ
βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ με τουσ γονείσ του.
Βζβαια, δεν υιοκετοφμε τθν άποψθ ότι θ προετοιμαςία των μακθτϊν είναι
οικογενειακι υπόκεςθ. Ωςτόςο, εκφράηουμε τον προβλθματιςμό κατά πόςο το επιχείρθμα
του ΩΥΔΒΠΚ ευςτακεί.
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4.3. Θ μείωςθ τθσ παραπαιδείασ και θ αντιςτακμιςτικι
διάςταςθ του ΕΑΕΡ
Θ μείωςθ τθσ παραπαιδείασ αποτελεί βαςικό ςτόχο των Δθμοτικϊν Χχολείων με
ΕΑΕΥ. Χτθν ζννοια τθσ παραπαιδείασ το ΩΥΔΒΠΚ δεν φαίνεται να εννοεί τα «ιδιαίτερα»
μακιματα αλλά πρωτίςτωσ τα φροντιςτιρια των ξζνων γλωςςϊν. Πε τθν ζκφραςθ «και
άλλα ιδιωτικά μακιματα» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 8) εννοεί τθν εκμάκθςθ Θ/Ω ςτα διάφορα
ιδιωτικά κζντρα, τισ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τα καλλιτεχνικά μακιματα
(Πουςικι, Εικαςτικά) και τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ ο χορόσ.
Σ παραπάνω ςτόχοσ εντάςςεται ςτθ λογικι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και των
ίςων εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν, αφοφ δεν ζχουν όλεσ οι οικογζνειεσ τθν οικονομικι
δυνατότθτα να «αγοράςουν» μακιματα από τθν ιδιωτικι αγορά. Δθλαδι, αφορά και τθν
αντιςτακμιςτικι διάςταςθ του ΕΑΕΥ. Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ, το ΕΑΕΥ κα ςυμβάλλει ςτθν
άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων, τθν ενίςχυςθ των ευαίςκθτων κοινωνικϊν ομάδων
και τθν εξαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, κακόςον «το ηιτθμα τθσ ποιότθτασ παραμζνει
ζνα μεγάλο ηθτοφμενο του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ, το οποίο δεν κατάφερε τθν
κατοχφρωςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ ςτισ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010γ: 3).
Είναι φανερό ότι το ΩΥΔΒΠΚ επιχειρεί να δϊςει ςτο ΕΑΕΥ το ρόλο του «κοινωνικοφ
εξιςωτι». Ωςτόςο, οφτε το ςχολείο οφτε θ κοινωνία αλλάηουν, αλλάηοντασ μόνο το ςχολείο.
Θ ουςιαςτικι ιςότθτα δεν επιτυγχάνεται μόνο με ίςεσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ, απαιτοφνται
κοινωνικζσ παρεμβάςεισ, γιατί «οι εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ δεν μποροφν να
υποκαταςτιςουν τισ κοινωνικζσ μεταρρυκμίςεισ» (Husen, 1991: 246).
Σ ςτόχοσ επιδιϊκεται με ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ του ΕΑΕΥ, όπωσ: α) Ψθν ειςαγωγι
των ΨΥΕ ςτο υποχρεωτικό πρόγραμμα όλων των τάξεων. β) Ψθν ειςαγωγι των Αγγλικϊν ςτισ
τάξεισ Αϋ & Β’ και τθν αφξθςθ των ωρϊν ςτισ υπόλοιπεσ. γ) Ψθν πιςτοποίθςθ των ξζνων
γλωςςϊν αλλά και των ΨΥΕ μζςα ςτο δθμόςιο ςχολείο. δ) Ψθν ειςαγωγι δραςτθριοτιτων
(και τθν αφξθςθ των ωρϊν) για αντικείμενα που προςφζρονται ςτθν αγορά (Χορόσ,
Πουςικι, Εικαςτικά).
Ψο ηιτθμα τθσ παραπαιδείασ ταλαιπωρεί τισ ελλθνικζσ οικογζνειεσ από τθ δεκαετία
του 1920, κυρίωσ ςτθ Β/κμια Εκπαίδευςθ. Χτθν Α/κμια το ηιτθμα των (οργανωμζνων)
φροντιςτθρίων αντιμετωπίςτθκε με τθν κατάργθςθ των εξετάςεων από το Δθμοτικό ςτο
Γυμνάςιο το 1977. Ωςτόςο, τα φροντιςτιρια ξζνων γλωςςϊν αλλά και τα «ιδιαίτερα» ςτο
Δθμοτικό παρουςιάηουν μεγάλθ αφξθςθ τα τελευταία χρόνια.
Σ Ρ. Χανιωτάκθσ υποςτθρίηει ότι θ κατάργθςθ του παραδοςιακοφ ολοιμερου και θ
κακιζρωςθ του θμιθμεριςιου ςχολείου ςτθ δεκαετία του 1970 ςυνδζεται με τθν τεράςτια
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ανάπτυξθ τθσ παραπαιδείασ. Χτο φαινόμενο αυτό ςυντζλεςαν θ ανεπάρκεια του ςχολείου
ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ του βιοτικοφ επιπζδου, θ «πτυχιομανία» και θ αντίλθψθ ότι
θ μόρφωςθ αποτελεί μοχλό κοινωνικισ ανόδου. Ωποκζτει πωσ αν είχαν ειςακουςτεί τότε οι
φωνζσ που ικελαν τθ διατιρθςθ και μετεξζλιξθ τθσ ολοιμερθσ εργαςίασ –όπωσ ζγινε ςε
άλλεσ χϊρεσ– θ παραπαιδεία κα ιταν περιοριςμζνθ, γιατί «δεν κα υπιρχαν και πολλά
χρονικά περικϊρια για τουσ γονείσ να επιβαρφνουν τον εξωςχολικό χρόνο των παιδιϊν τουσ
με επιπλζον δραςτθριότθτεσ» (Χανιωτάκθσ, 2004: 47). Ωςτόςο, θ παραπάνω άποψθ
αποδυναμϊνεται, αν λάβουμε υπόψθ μασ ότι ζνασ από τουσ ςτόχουσ του ολοιμερου
ςχολείου ιταν θ πάταξθ τθσ παραπαιδείασ. Σ ςτόχοσ αυτόσ δεν ζχει επιτευχκεί, γιατί το
φαινόμενο τθσ παραπαιδείασ είναι πολυςφνκετο.
Σ Υ. Ξυπριανόσ υποςτθρίηει ότι «ο κόςμοσ του φροντιςτθρίου ςυνιςτά ζνα ςφμπαν
με τουσ δικοφσ του κανόνεσ και κϊδικεσ αμοιβαίασ αλλθλο-αναγνϊριςθσ (θ υψθλι τιμι
μαρτυρά τον καλό φροντιςτι και ςυνάμα τθν ευμάρεια τθσ οικογζνειασ), από το οποίο
ςφμπαν ηουν χιλιάδεσ άνκρωποι *…+ το ςχολείο παραχωρεί όλο και περιςςότερο
αρμοδιότθτζσ

του

υπζρ

του

φροντιςτθρίου

[...+

Ζτςι

απονευρϊνονται

και

απονομιμοποιοφνται μζτρα ορκά, όπωσ θ Ρρόςκετθ Διδακτικι Στιριξθ και το Ολοιμερο».
Κεωρεί τθν «αναπαράςταςθ του πτυχίου» αλλά κυρίωσ τθν «κοινωνικι πίεςθ» ωσ το
ςοβαρότερο λόγο «που οδθγεί τουσ γονείσ, ακόμθ και τουσ πιο άπορουσ, να ταυτίςουν το
φροντιςτιριο με τθν τφχθ των παιδιϊν τουσ» (Ξυπριανόσ, 2010α: -). Σι παραπάνω απόψεισ,
αφοροφν κυρίωσ ςτθ Β/κμια εκπαίδευςθ αλλά ιςχφουν και ςτθν Α/κμια, αφοφ θ εκμάκθςθ
ξζνων γλωςςϊν ςτα φροντιςτιρια ξεκινά από τισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ.
Ψο ΩΥΔΒΠΚ φιλοδοξεί να αντιμετωπίςει τθν παραπαιδεία με το ΕΑΕΥ. Από τισ
ρυκμίςεισ του προγράμματοσ προκφπτει ότι θ μεγαλφτερθ βαρφτθτα δίδεται ςτισ ΨΥΕ αλλά
κυρίωσ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, θ οποία διδάςκεται από τθν Αϋ τάξθ ενϊ αυξάνονται και οι
ϊρεσ του μακιματοσ ςτισ μεγαλφτερεσ τάξεισ. Ωςτόςο, θ ζμφαςθ αυτι ίςωσ δεν αποδειχκεί
αρκετι να απομακρφνει τουσ μακθτζσ από τα φροντιςτιρια. Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι τισ
τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ τα Αγγλικά διδάςκονται ςτο Δθμοτικό, ςτο πρωινό και ςτο
ολοιμερο πρόγραμμα, αλλά οι μακθτζσ δεν εγκατζλειψαν τα ξενόγλωςςα φροντιςτιρια. Σ
Λ. Υυργιωτάκθσ είχε επιςθμάνει ότι οι γονείσ δεν εμπιςτεφονται το ςχολείο για τα
ξενόγλωςςα μακιματα, γεγονόσ που εμποδίηει τθν εδραίωςθ του Σλοιμερου, αφοφ τα
παιδιά των μεγάλων τάξεων δεν ςυμμετζχουν λόγω των φροντιςτθρίων: «….το μζγα
εμπόδιο για τθν εδραίωςθ του κεςμοφ ςτάκθκε θ διδαςκαλία των ξζνων γλωςςϊν, τισ
οποίεσ οι γονείσ, κεωρϊ όχι αδικαιολόγθτα, επιμζνουν να μθν εμπιςτεφονται ςτο δθμόςιο
ςχολείο και επιμζνουν ςτα ιδιωτικά φροντιςτιρια» (Υυργιωτάκθσ, 2004: 14-15).
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Για το λόγο αυτό το ΩΥΔΒΠΚ φαίνεται να επιςτρατεφει ζνα πρόςκετο κίνθτρο, τθν
πιςτοποίθςθ εντόσ του ςχολείου, χωρίσ όμωσ να αποςαφθνίηει τουσ όρουσ με τουσ οποίουσ
αυτι κα γίνεται. Υάντωσ, τα παραπάνω μζτρα δεν είναι βζβαιο ότι κα πείςουν τουσ γονείσ
να ςταματιςουν τα φροντιςτιρια και τισ άλλεσ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν
τουσ. Θ άποψθ αυτι ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι ακόμα και τα 28 Υειραματικά δεν
κατόρκωςαν να περιορίςουν τθν παραπαιδεία: «…θ μζχρι τϊρα εμπειρία των Ριλοτικϊν
Ολοιμερων δεν ςυνθγορεί προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Οι μακθτζσ των πιλοτικϊν, αν και
διδάςκονται από νωρίσ (πρϊτθ και δεφτερθ) ξζνθ γλϊςςα, υπολογιςτζσ, χορό, ι μουςικι
ςτο ςχολείο τουσ, εν τοφτοισ εξακολουκοφν μετά το τζλοσ των μακθμάτων τουσ να
προςφεφγουν ςτθν ιδιωτικι αγορά για τθν κάλυψθ παρόμοιων αναγκϊν» (Χανιωτάκθσ,
2004: 50-51).
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΩΥΔΒΠΚ προςπακεί να αντιμετωπίςει ζνα ευαίςκθτο
κζμα, χωρίσ να τρζφει ψευδαιςκιςεισ ότι μπορεί να το εξαλείψει. Ψο ερϊτθμα είναι αν τα
μζτρα που αφοροφν μόνο ςτο ςχολικό πρόγραμμα είναι ικανά να πετφχουν τθ μείωςθ τθσ
παραπαιδείασ, κακόςον «θ αποδυνάμωςθ του φροντιςτθρίου είναι ςφμφυτθ με τθν
προςπάκεια για τθ βελτίωςθ του ςχολείου αλλά και μια διαδικαςία για τθν αλλαγι ζξεων
και αναπαραςτάςεων για τθ γνϊςθ, τθ μάκθςθ, εν τζλει τθν ίδια τθ ηωι» (Ξυπριανόσ,
2010β: -).

4.3.1. Θ διδαςκαλία των Αγγλικϊν από τθν Αϋ τάξθ (ΡΕΑΡ)
Θ ειςαγωγι τθσ διδαςκαλίασ των Αγγλικϊν ςτθν Αϋ τάξθ δθμιοφργθςε ανθςυχίεσ
ςτουσ γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ για τυχόν αρνθτικι επίδραςθ ςτο γραπτό λόγο
(ανάγνωςθ-γραφι) των παιδιϊν τθσ Αϋ τάξθσ. Ψο ΩΥΔΒΠΚ ζςτειλε επιςτολι τθσ
επιςτθμονικισ ομάδασ του προγράμματοσ ΥΕΑΥ ςτουσ γονείσ των παιδιϊν, προκειμζνου να
τουσ κακθςυχάςει για δφο ηθτιματα: α) Ττι δεν κα υπάρξει φόρτοσ εργαςίασ για τα παιδιά
και β) Ττι θ διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ δεν κα δθμιουργιςει προβλιματα ςτθν ανάγνωςθ και
τθ γραφι τθσ ελλθνικισ: «Ζνα δεφτερο ερϊτθμα που ακοφγεται από οριςμζνουσ γονείσ
είναι αν θ εκμάκθςθ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ ςε πολφ μικρι θλικία μπορεί να προκαλζςει
ςφγχυςθ ι και να δθμιουργιςει προβλιματα ςτθν ανάγνωςθ και γραφι τθσ μθτρικισ
γλϊςςασ. Εμείσ, πάντωσ, θ ομάδα επιςτθμόνων, από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν και το
Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, ζχουμε διαπιςτϊςει πωσ καμιά επιςτθμονικι
μελζτθ δεν τεκμθριϊνει τζτοιο ςυμπζραςμα» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010θ: 4).
Χτθν επιςτολι αναφζρεται ότι θ ειςαγωγι δεν είναι αυκαίρετθ, γιατί «εδϊ και
χρόνια υπάρχουν ςχετικζσ προτάςεισ από τθν ξενόγλωςςθ εκπαιδευτικι κοινότθτα ςτθν
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Ελλάδα, αλλά και από ειδικοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Οι προτροπζσ τουσ είναι
βαςιςμζνεσ ςε επιςτθμονικζσ μελζτεσ, τα αποτελζςματα των οποίων δείχνουν ότι τα παιδιά
που μακαίνουν από νωρίσ και άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από τθ μθτρικι τουσ βρίςκονται ςε
πλεονεκτικι κζςθ ςε ςχζςθ με αυτά που αρχίηουν αργότερα» (ό.π.: 3). Ψα ερωτιματα που
προκφπτουν από τθν επιςτολι είναι τα εξισ: α) Ψο γεγονόσ ότι προτείνεται από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςθμαίνει ότι είναι και παιδαγωγικά ορκό; β) Χτθν ξενόγλωςςθ
εκπαιδευτικι κοινότθτα ςυμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί άλλων γλωςςϊν ι μόνο
των Αγγλικϊν; γ) Αν αποδεχτοφμε τισ επιςτθμονικζσ μελζτεσ περί «πλεονεκτικισ κζςθσ»,
αυτζσ αφοροφν όλεσ τισ γλϊςςεσ ι μόνο τθν Αγγλικι θ οποία προωκείται με το
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα; δ) Θ προϊκθςθ τθσ Αγγλικισ γίνεται μόνο με παιδαγωγικά
κριτιρια;
Χτο ζντυπο για τουσ εκπαιδευτικοφσ των Αγγλικϊν, θ επιςτθμονικι επιτροπι
αποκαλφπτει: «Εάν το εγχείρθμα αποδειχκεί επωφελζσ και κοινωνικά αποδεκτό και ςε μασ,
κα γενικευτεί μζχρι το 2013, ενϊ κα μελετθκεί και θ πικανότθτα να προςφζρεται
πρόγραμμα εκμάκθςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ και ςτο νθπιαγωγείο» (ΕΞΥΑ, 2010: 35). Πιπωσ
το ΥΕΑΥ είναι ςτθν ουςία μία ζρευνα χωρίσ τθ ςυναίνεςθ των γονζων;
Χτο ίδιο ζντυπο γίνεται αναφορά ςε ζρευνεσ που ζγιναν ςτο εξωτερικό και οδθγοφν
ςτο ςυμπζραςμα ότι «όςο νωρίτερα τόςο καλφτερα». Ψο «καλφτερα» αναφζρεται όχι μόνο
ςτθν εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αλλά και ςε παράπλευρα μακθςιακά αποτελζςματα για
τα παιδιά: «μποροφν να ςυγκεντρϊνονται καλφτερα *…+ παρουςιάηουν μεγαλφτερα επίπεδα
αυτοεκτίμθςθσ *…+ και ζχουν υψθλότερο βακμό διαπολιτιςμικισ επίγνωςθσ» (ό.π.: 33).
Επίςθσ θ επιςτθμονικι επιτροπι φαίνεται να δίνει βαρφτθτα ςτθν αξιοποίθςθ τθσ Αγγλικισ
ωσ διαπολιτιςμικοφ εργαλείου: «Στο ΡΕΑΡ θ εκμάκθςθ τθσ αγγλικισ δεν ζχει ωσ τελικό
ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ που ζχει ο ιδανικόσ φυςικόσ ομιλθτισ
τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, ι γενικότερα το αγγλόφωνο πολιτιςμικό υποκείμενο, αλλά τθν
καλλιζργεια ενόσ διαπολιτιςμικοφ ικουσ επικοινωνίασ» (ό.π.: 3). Ωςτόςο, αν ο βαςικόσ
ςτόχοσ του ΥΕΑΥ είναι θ ανάπτυξθ «διαπολιτιςμικοφ ικουσ», γιατί να χρειάηεται δίωρο
διακριτό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ για να καλλιεργθκεί; Ξαι αν χρειάηεται τζτοιο μάκθμα,
γιατί να μθν γίνεται ςτθ μθτρικι γλϊςςα των αλλοδαπϊν;
Ψα παραπάνω αναδεικνφουν τισ αντιφάςεισ τθσ επιτροπισ θ οποία από τθ μια
διαβεβαιϊνει τουσ γονείσ για τθν ορκότθτα του μζτρου και από τθν άλλθ παραδζχεται ότι
το 2013 κα αποφαςίςει «αν το εγχείρθμα είναι επωφελζσ». Ψο ηιτθμα από ποια θλικία
πρζπει να αρχίςει το παιδί τθν εκμάκθςθ μια ξζνθσ γλϊςςασ δεν είναι καινοφριο. Σ Ε.
Υαπανοφτςοσ απαντϊντασ ςτο ερϊτθμα, το 1951, αναφζρει: «Θ γλϊςςα είναι κάτι
παραπάνω από απλό πρακτικό όργανο ζκφραςθσ και επικοινωνίασ με τουσ άλλουσ είναι
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ζνα με τθ ςκζψθ μασ και τα αιςκιματά μασ *…+ Το ςυμπζραςμα είναι ότι θ εκμάκθςθ των
ξζνων γλωςςϊν πρζπει να αρχίηει, αφοφ πρϊτα το παιδί εξοικειωκεί ςε ςθμαντικό βακμό
με το εκνικό γλωςςικό του όργανο. Δθλαδι φςτερ’ από τα δζκα τουλάχιςτο χρόνια του»
(Υαπανοφτςοσ, 1996: 156-157).

4.3.2. Θ πιςτοποίθςθ
Χφμφωνα με το ςχεδιαςμό του ΩΥΔΒΠΚ, θ αποφοίτθςθ του μακθτι από το ςχολείο
κα ςυνοδεφεται και με πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ. Θ εικόνα όμωσ ςχετικά με τθν
πιςτοποίθςθ τθσ γλωςςομάκειασ είναι αςαφισ. Σ ςχεδιαςμόσ προβλζπει ενιαίο
πρόγραμμα εκμάκθςθσ τθσ Αγγλικισ με βάςθ τισ αρχζσ του Ξοινοφ Ευρωπαϊκοφ Υλαιςίου
Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ του Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, ϊςτε «θ αποφοίτθςθ από το
δθμοτικό να ςυνοδεφεται με πιςτοποίθςθ Α2 ι Β1 και θ αποφοίτθςθ από το Γυμνάςιο με
πιςτοποίθςθ Β2 (Lower)» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 29).
Ωςτόςο, θ επιςτθμονικι επιτροπι θ οποία ζχει αναλάβει το ζργο παρουςιάηει μια
διαφορετικι εκδοχι: «Ο βακμόσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, κατόπιν ςτακμιςμζνων εξετάςεων κα
μετρά ςτο ςυνολικό τουσ βακμό, ενϊ όςοι επικυμοφν κα προετοιμάηονται να δϊςουν
εξετάςεισ για το Κρατικό Ριςτοποιθτικό – το εκνικό μασ ςφςτθμα εξετάςεων γλωςςομάκειασ
μζςα ςτο ςχολείο» (ΕΞΥΑ, 2010: 36). Δθλαδι, θ πιςτοποίθςθ δεν κα είναι αυτόματθ αλλά
κατόπιν προετοιμαςίασ. Πόνο όςοι το επικυμοφν κα δίνουν εξετάςεισ για το κρατικό
πιςτοποιθτικό. Θ φράςθ «μζςα ςτο ςχολείο» ίςωσ υπονοεί ότι τθν προετοιμαςία κα
αναλαμβάνει

το ςχολείο.

Επιπλζον,

προβλζπονται

και

ςτακμιςμζνεσ

εξετάςεισ,

προκειμζνου να βγει ο βακμόσ του μακιματοσ με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται.
Χε ό,τι αφορά τθν πιςτοποίθςθ των ΨΥΕ δεν υπάρχει καμία διευκρίνιςθ για τον
τρόπο διεξαγωγισ τθσ πζρα από τθ διατφπωςθ του ςτόχου: «Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ
πιςτοποίθςθ του βακμοφ κατάκτθςθσ των βαςικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων όςον αφορά τισ
ΤΡΕ κατά τθ διάρκεια τθσ Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 3-4). Ψο ΩΥΔΒΠΚ
δεν ξεκακαρίηει αν κα δθμιουργθκεί ζνα ενδοςχολικό ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ ι κα
αξιοποιθκοφν τα Λδιωτικά Ξζντρα που κάνουν τϊρα τισ διάφορεσ πιςτοποιιςεισ (ECDL κτλ.).
Ψελικά, θ αξιοποίθςθ των ΨΥΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και θ ςφνδεςι τθσ με «πτυχίο»
μπορεί να φζρει το αντίκετο αποτζλεςμα από το επιδιωκόμενο δθμιουργϊντασ μια νζα
εκπαιδευτικι ανάγκθ. Χτο πτυχίο θ κοινωνία «ζχει επενδφςει προςδοκίεσ και αξίεσ ςτο δε
πτυχιοφχο αναγνωρίηεται αμζςωσ μια άλλθ, ανϊτερθ κοινωνικι κζςθ…» (Χωτθρόπουλοσ,
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2002: 26). Ζτςι, ενδζχεται το κυνιγι του «χαρτιοφ» από τθν παιδικι θλικία να γεμίςει τισ
αίκουςεσ των ιδιωτικϊν κζντρων αντί να τισ αδειάςει.
Σ Λ. Μλλιτσ αναφερόμενοσ ςτα πτυχία υποςτιριξε ότι το ςχολείο αντί να εξιςϊνει,
δθμιουργεί διαφορζσ και πολϊνει τθν κοινωνία: «Οφτε θ μάκθςθ οφτε και θ δικαιοςφνθ
ευνοοφνται από τθν εκπαίδευςθ εφ’ όςον οι εκπαιδευτικοί επιμζνουν να ςυνδζουν τθ
διδαςκαλία με τα διπλϊματα. Μζςα ςτθν εκπαίδευςθ ςυγχωνεφονται και θ μάκθςθ και θ
κατανομι των κοινωνικϊν ρόλων. *…+ Θ μάκθςθ ςυχνά είναι αποτζλεςμα διδαςκαλίασ,
αλλά θ επιλογι ενόσ ρόλου ι κατθγορίασ μζςα ςτο ςφςτθμα τθσ αγοράσ εργαςίασ εξαρτάται
όλο και περιςςότερο από το μακροχρόνιο τθσ εκπαίδευςθσ και μόνον» (Μλλιτσ, 1976: 24).

4.3.3. Θ μείωςθ των απογευματινϊν δραςτθριοτιτων
Εκτόσ από τθν ελαχιςτοποίθςθ των φροντιςτθρίων ξζνων γλωςςϊν, ςτόχοσ του
ΩΥΔΒΠΚ είναι να μειϊςουν οι μακθτζσ και άλλεσ απογευματινζσ δραςτθριότθτεσ. Αυτόσ
ιταν και ζνασ από τουσ λόγουσ που αναβάκμιςε τα καλλιτεχνικά μακιματα και αφξθςε τισ
ϊρεσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ, αφιερϊνοντασ διακριτι ϊρα ςτουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ.
Ψο ΩΥΔΒΠΚ παραδζχεται ότι το Σλοιμερο Χχολείο δεν πζτυχε αυτό το ςτόχο, γιατί
οι δραςτθριότθτεσ δεν ιταν ενταγμζνεσ ςτο κφριο πρόγραμμα και ςτα ςυςτιματα ελζγχου
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ: «Το Ολοιμερο Σχολείο *…+ Επίςθσ δεν περιόριςε τισ
εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν παρά τθν παροχι ανάλογων δραςτθριοτιτων
ςτο πρόγραμμά του. Βαςικόσ λόγοσ για τθν αποτυχία αυτι είναι ότι λειτουργεί ωσ κακαρά
πρόςκετοσ υποςτθρικτικόσ κεςμόσ, χωρίσ να ςυνδζεται με το κφριο ςχολικό πρόγραμμα
ςπουδϊν και χωρίσ να υπάγεται ςτα ςυςτιματα ελζγχου και εποπτείασ τθσ ςυνολικισ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2011γ: 2).
Πε τθν ενοποίθςθ του προγράμματοσ το ΩΥΔΒΠΚ κεωρεί ότι ο ςτόχοσ κα
επιτευχκεί, αφοφ κεραπεφονται οι αδυναμίεσ που επιςθμαίνει. Ωςτόςο, θ φιλοδοξία του
ςτθρίηεται ςτθν πεποίκθςθ ότι θ ειςαγωγι κάποιου αντικειμζνου ςτο κφριο πρόγραμμα
ςυνεπάγεται και απομάκρυνςθ του μακθτι από τθν ιδιωτικι αγορά. Αυτό είναι ςυηθτιςιμο,
γιατί οι λόγοι που οδθγοφν τουσ γονείσ ςε εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ ποικίλουν.
Επιπλζον, παραγνωρίηεται το γεγονόσ ότι θ ειςαγωγι των διδακτικϊν αντικειμζνων δεν
ςυνοδεφεται και από αναβάκμιςθ των υποδομϊν (αίκουςα καλλιτεχνικϊν, Πουςικισ κλπ).
Επίςθσ, δεν είναι πάντα διαςφαλιςμζνο το εκπαιδευτικό προςωπικό ειδικοτιτων. Για
παράδειγμα κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι παρουςιάςτθκαν ελλείψεισ ςε αρκετά ςχολεία με
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ΕΑΕΥ εκπαιδευτικϊν Φυςικισ Αγωγισ και το μάκθμα διδάχτθκε από δαςκάλουσ.

4.4. Θ «αποκζωςθ» των ΤΡΕ και τα όρια τθσ τεχνολογίασ
Θ προςφορά των Θ/Ω ςτθν εκπαίδευςθ διερευνικθκε από τθ δεκαετία του 1980. Σ
S. Papert, που εργάςτθκε δίπλα ςτον Piaget, είναι από τουσ ειςθγθτζσ τθσ χριςθσ των Θ/Ω
ςτθν εκπαίδευςθ. Από τθ δεκαετία του 1980 είχε επιςθμάνει τισ δυνατότθτεσ των Θ/Ω ςτθ
διαδικαςία τθσ μάκθςθσ αλλά διαφωνοφςε με τον τρόπο που αυτοί χρθςιμοποιοφνταν ςτα
ςχολεία των ΘΥΑ, αφοφ διαπίςτωνε ότι «ο υπολογιςτισ χρθςιμοποιείται για να
προγραμματίςει το παιδί». Σ ίδιοσ δεν κεωροφςε τον Θ/Ω «όργανο διδαςκαλίασ» αλλά
νοθτικό εργαλείο που επεκτείνει τισ δυνατότθτεσ τθσ ςκζψθσ του παιδιοφ: «δεν
επικεντρϊνομαι ςτο μθχάνθμα αλλά ςτο μυαλό *…+ ο ρόλοσ που δίνω ςτον υπολογιςτι είναι
αυτόσ του μεταφορζα των μορφωτικϊν “ςπερμάτων” ι “ςπόρων”, του οποίου τα
διανοθτικά προϊόντα δε κα χρειάηονται τεχνολογικι υποςτιριξθ από τθ ςτιγμι που κα
ριηϊςουν ςτο ενεργά αναπτυςςόμενο μυαλό» (Papert, 1991: 24).
Ωςτόςο, ο πρωτοπόροσ των ΨΥΕ ςτθν εκπαίδευςθ δεν παρζλειψε να υπογραμμίςει
και τουσ κινδφνουσ που ενζχει θ χριςθ τουσ: «Υπάρχει τεράςτια διαφορά μεταξφ αυτοφ που
μποροφν να κάνουν οι υπολογιςτζσ και αυτοφ που κα διαλζξει θ κοινωνία να κάνει μ’
αυτοφσ», οι επιλογζσ «είναι τελικά πολιτικζσ» (ό.π.: 19). Χιμερα, οι κίνδυνοι που
επιςθμαίνονται από τθ χριςθ του Θ/Ω και του διαδικτφου ςτθν εκπαίδευςθ είναι οι εξισ: α)
Θ κοινωνικι απομόνωςθ των παιδιϊν. β) Θ υιοκζτθςθ μιασ τεχνοκρατικισ προςζγγιςθσ ςτθ
διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και θ υποκατάςταςθ του διδάςκοντοσ από τθ μθχανι. γ) Θ
δθμιουργία νζων εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων για τουσ μακθτζσ που δεν ζχουν Θ/Ω. δ) Ψα
ηθτιματα θκικοφ χαρακτιρα που προζρχονται από τθ διακίνθςθ ιδεϊν και ςυμφερόντων.
Θ απόπειρα γενίκευςθσ τθσ χριςθσ των Θ/Ω γίνεται μζςα ςε ζνα κλίμα αυξθμζνθσ
ευφορίασ από το ΩΥΔΒΠΚ: «Θ χριςθ των Νζων Τεχνολογιϊν γίνεται ο καταλφτθσ για τθν
αλλαγι: α) του περιεχομζνου των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, β) τθσ
διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ, γ) τθσ ςχζςθσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, δ) τθσ ςχζςθσ
γονιϊν και ςχολείου» (ΩΥΔΒΠΚ, χ.χ.: 1). Υρόκειται για τθν «αποκζωςθ» των ΡΨ οι οποίεσ
παρουςιάηονται ωσ καυματουργό φάρμακο που κα λφςει όλα τα εκπαιδευτικά
προβλιματα, κα κεραπεφςει κάκε πακογζνεια του ςχολείου και ςυνεπϊσ θ αξία τουσ δεν
μπορεί να αμφιςβθτθκεί.
Σ κίνδυνοσ ςε μια τζτοια αφιγθςθ, υποςτθρίηει ο Π. Apple, είναι ότι προςζχουμε
τθν ιςτορία που λζει ότι «οι υπολογιςτζσ ςτισ ςχολικζσ τάξεισ είναι πάντα “καλοί” και ζχουν
πάντα απελευκερωτικά αποτελζςματα για όλουσ τουσ ενδιαφερομζνουσ. Τίποτε δεν κα
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μποροφςε να απζχει τόςο πολφ από τθν αλικεια. Θ χριςθ των υπολογιςτϊν αναδεικνφει
ζνα άλλο ηιτθμα […] τι κεωρείται ωσ νομιμοποιθμζνθ γνϊςθ και ποιοσ το αποφαςίηει»
(Apple, 2008: 61). Υράγματι, θ κζςθ του για τθν επίδραςθ των Θ/Ω ςτθ γνϊςθ
επιβεβαιϊνεται από το ΩΥΔΒΠΚ με τον πιο κατθγορθματικό τρόπο: οι ΡΨ «αλλάηουν τα
Ρρογράμματα Σπουδϊν και τθ ςχολικι γνϊςθ». Θ αντίλθψθ αυτι φανερϊνει ότι το
εργαλείο δεν είναι ζνα απλϊσ μζςο για τθν απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ αλλά προςδιορίηει και
ποια γνϊςθ κα διδάςκεται. Επίςθσ, εξθγεί, γιατί το ΩΥΔΒΥΚ χαρακτθρίηει τισ ΡΨ «βαςικό
ςυςτατικό του οράματοσ του Νζου Σχολείου» (ΩΥΔΒΠΚ, χ.χ.: 1) και όχι απλϊσ «βαςικό
εργαλείο». Επιπλζον, ερμθνεφει και τθ ςτροφι του προσ το τεχνολογικό μοντζλο, τθν οποία
χαρακτθρίηει μεταβατικι: «Ωςτόςο, ωσ μεταβατικό ςτάδιο μπορεί να ειςαχκεί θ
Ρλθροφορικι, ωσ ξεχωριςτό γνωςτικό αντικείμενο ςτθν Ρρωτοβάκμια εκπαίδευςθ,
προκειμζνου να δοκεί θ ευχζρεια ςτουσ μακθτζσ να εξοικειωκοφν με τθν επιςτιμθ των
υπολογιςτϊν» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 3).
Είναι προφανζσ ότι το ΩΥΔΒΠΚ φρόντιςε να διαςφαλίςει τον τεχνοκρατικό
προςανατολιςμό. Ψο «μπορεί» ζχει μικρι αξία, αφοφ θ εγκφκλιοσ ςτθν οποία
περιλαμβάνεται το απόςπαςμα εκδόκθκε μετά τθ κεςμοκζτθςθ του ΩΥ και τθν ειςαγωγι
των ΨΥΕ ωσ διακριτοφ μακιματοσ. Ωςτόςο, με τθν «αποκζωςθ» του μζςου «αποςιωπάται
το γεγονόσ ότι οι τεχνολογίεσ εμπεριζχουν τα όρια τθσ χριςθσ τουσ, ζχουν απρόβλεπτεσ
επιπτϊςεισ και επθρεάηουν ι αλλάηουν τον άνκρωπο-χριςτθ. Θ χριςθ τουσ δθλαδι
προςδιορίηεται εν πολλοίσ από τθ δομι τουσ τθν ίδια» (Παυρογιϊργοσ, 2004: 31).
Σ Ρ. Υόςτμαν υποςτθρίηει ότι το ςθμαντικό δεν είναι τα ςχολεία να διδάςκουν τουσ
μακθτζσ πϊσ να χρθςιμοποιοφν τουσ υπολογιςτζσ, αλλά να γνωρίηουν τισ ψυχολογικζσ,
κοινωνικζσ και πολιτικζσ επιπτϊςεισ των ΡΨ. Πε τα λόγια του: «Θ κζςθ μου είναι ότι αν
πρόκειται να κάνουμε τθν τεχνολογικι εκπαίδευςθ μζροσ του ςχολικοφ προγράμματοσ, ο
ςτόχοσ του κα πρζπει να είναι να διδάςκουμε τουσ μακθτζσ πϊσ να χρθςιμοποιοφν τθν
τεχνολογία παρά πϊσ να χρθςιμοποιοφνται από αυτι. Και αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει να
γνωρίηουν ότι θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ επθρεάηει τθν κοινωνία ςτθν οποία ηουν, όπωσ
επίςθσ και τισ προςωπικζσ τουσ ηωζσ» (Υόςτμαν, 2001: -).
Θ ςφγκριςθ του ςκεπτικοφ τθσ ειςαγωγισ των ΨΥΕ ωσ διακριτοφ μακιματοσ με τισ
κζςεισ του Ρ. Υόςτμαν και του S. Papert, δθμιουργεί προβλθματιςμοφσ. Οαμβάνοντασ
υπόψθ τθ γενικι ομοφωνία των εκπαιδευτικϊν για τθν ειςαγωγι των ΨΥΕ ςτο πρόγραμμα,
ςφμφωνα με τθν ζρευνα τθσ ΔΣΕ, οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι δεν υπάρχουν πολλά
περικϊρια για κριτικι υποδοχι των Θ/Ω ςτο ςχολείο. Πε αυτζσ τισ ςυνκικεσ τα κριτικά
ερωτιματα που ςχετίηονται με τθν αξιοποίθςθ των ΨΥΕ ςτο ςχολείο δεν φαίνεται να
αποτελοφν αντικείμενο εκπαιδευτικοφ προβλθματιςμοφ. Για παράδειγμα:
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Υϊσ διαςφαλίηεται ότι οι εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ δεν κα διευρυνκοφν, αφοφ όςοι
μακθτζσ ζχουν Θ/Ω ςτο ςπίτι κα πθγαίνουν ςτο ςχολείο με ζνα νζο μορφωτικό «τεχνολογικό
κεφάλαιο» το οποίο κα παίηει κακοριςτικό ρόλο και ςτα άλλα μακιματα; Ψο «ψθφιακό
ςχολείο» κα είναι τελικά ζνα δθμοκρατικό ςχολείο; Πιπωσ οι ΨΥΕ αντί να αμβλφνουν τισ
ανιςότθτεσ τισ διευρφνουν; Πιπωσ το ςχολείο διευκολφνει τθν αναπτυςςόμενθ αγορά των
τεχνολογικϊν προϊόντων και διευρφνει τθν πελατεία τθσ μζχρι τθ νθπιακι θλικία, αφοφ ο
Θ/Ω κα εκλαμβάνεται ωσ «μορφωτικό αγακό»; Σι ΨΥΕ κα ςυνειςφζρουν ςτθν καλλιζργεια
τθσ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν ι κα δθμιουργιςουν χειραγωγοφμενουσ και πακθτικοφσ
καταναλωτζσ τθσ πλθροφορίασ; Κα βελτιϊςουν τθ ςυνεργατικότθτα και τθν ανκρϊπινθ
επικοινωνία ι κα επιτείνουν τθν απομόνωςθ ςε εικονικζσ πραγματικότθτεσ;

4.5. Θ αναβάκμιςθ του Ολοιμερου Σχολείου και οι
αντιφάςεισ
Ψο ΩΥΔΒΠΚ αποτιμϊντασ τθ δεκατριάχρονθ λειτουργία του Σλοιμερου Χχολείου,
απαρικμεί τα αρνθτικά ςτοιχεία που αναδείχτθκαν κατά τθ λειτουργία του κεςμοφ:
«Αδυναμία ςυνολικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και διαρροισ *...+ Μθ
περιοριςμόσ τθσ “παραπαιδείασ”. Πχι ολοκλθρωμζνθ προετοιμαςία του μακθτι για τθν
επόμενθ μζρα. Ζλλειψθ επικοινωνίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου *…+ Ζλλειψθ
υλικοτεχνικισ υποδομισ και παιδαγωγικοφ, διδακτικοφ υλικοφ. Αςάφεια τθσ νομοκεςίασ *…+
Κακυςτζρθςθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ από εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων. Επικυμία των γονζων
για διαφοροποίθςθ των ωρϊν αποχϊρθςθσ από το ςχολείο. Ζλλειψθ παιδαγωγικισ και
διδακτικισ επάρκειασ των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010γ: 3).
Ψα παραπάνω ςτοιχεία οδθγοφν το ΩΥΔΒΠΚ ςτο ςυμπζραςμα: «Ζτςι, ενϊ φαίνεται
το Ολοιμερο Σχολείο να ζχει πετφχει τον κοινωνικό του ςτόχο ςε ότι αφορά τισ ανάγκεσ των
εργαηόμενων γονζων, δεν κατάφερε να αποτελζςει ζνα ςφγχρονο αναβακμιςμζνο ςχολείο
με αυτοδφναμθ ταυτότθτα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. *…+ Υπάρχει, λοιπόν,
θ κοινωνικι και εκπαιδευτικι ανάγκθ για τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του κεςμοφ του
Ολοιμερου Σχολείου, ςε ςχολείο με ενιαίο διευρυμζνο ωράριο» (ΩΥΔΒΠΚ, 2011γ: 2).
Χυνεπϊσ, ζνασ από τουσ ςτόχουσ των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ είναι θ
αναβάκμιςθ του Σλοιμερου Χχολείου: «Οι άμεςεσ παρεμβάςεισ ςτο Ολοιμερο Δθμοτικό
Σχολείο απαντοφν ςτισ κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ
του κεςμοφ του Ολοιμερου Σχολείου» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 2). Θ προςπάκεια αναβάκμιςθσ
του Σλοιμερου Χχολείου, κα ζπρεπε να περιλαμβάνει μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των
αδυναμιϊν που απαρικμικθκαν. Ωςτόςο, αρκετζσ από τισ ρυκμίςεισ του ΩΥΔΒΠΚ δεν
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φαίνεται να υπθρετοφν το ςτόχο τθσ αναβάκμιςθσ τόςο ςτα Δθμοτικά με ΕΑΕΥ όςο και ςτα
υπόλοιπα ςχολεία που λειτουργοφν ωσ Σλοιμερα, και επιπλζον ενδζχεται να τον αναιροφν.
Χυγκεκριμζνα:
α) Θ ελλιπισ προετοιμαςία των μακθτϊν δεν φαίνεται να αντιμετωπίηεται ςτο ΕΑΕΥ,
αφοφ ζχει εξαφανιςτεί (ςχεδόν) από το πρόγραμμα θ μελζτθ–προετοιμαςία ςτισ τάξεισ ΓϋΧΨϋ.
β) Θ κακιζρωςθ τθσ βεβαίωςθσ εργαςίασ ι τθσ βεβαίωςθσ ανεργίασ ωσ προχπόκεςθ
εγγραφισ ςε Σλοιμερο Χχολείο (όχι ςτο ΕΑΕΥ) δεν εξυπθρετεί τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ςχολικισ αποτυχίασ και διαρροισ, ςτρζφεται ευκζωσ κατά τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν και
πλιττει τισ πιο ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (μετανάςτεσ, ανζργουσ).
γ) Θ προχπόκεςθ τθσ δυναμικότθτασ του ςχολείου (60 και άνω μακθτζσ) για τθ
ςυγκρότθςθ ολοιμερου τμιματοσ ιςοδυναμεί με άτυπθ κατάργθςθ του κεςμοφ ςτα
μικρότερα ςχολεία (1/κζςια ζωσ 4/κζςια). Σ αρικμόσ των ςχολείων αυτϊν ςτα οποία
λειτουργοφςε ολοιμερο τμιμα ξεπερνοφςε τα 1.000 το 2010-2011. Αν λάβουμε υπόψθ ότι
τα ςχολεία αυτά λειτουργοφν ςε απομονωμζνεσ ορεινζσ, νθςιωτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ
τθσ χϊρασ μασ, γίνεται αντιλθπτό ότι δθμιουργείται μια ανιςότθτα με γεωγραφικά κριτιρια.
δ) Πία από τισ αδυναμίεσ των Σλοιμερων Χχολείων που επιςθμαίνει το ΩΥΔΒΠΚ
είναι θ ζλλειψθ υποδομϊν (τραπεηαρία, χϊροι ανάπαυςθσ, αίκουςεσ καλλιτεχνικϊν,
βιβλιοκικεσ κλπ). Ωςτόςο, κανζνα μζτρο δεν προβλζπεται για τθ βελτίωςθ των υποδομϊν
ςτο ΕΑΕΥ (εκτόσ από το φορθτό εργαςτιριο) οφτε επιπλζον χρθματοδότθςθ. Υϊσ κα
αναβακμιςτεί θ ποιότθτα του «προαιρετικοφ προγράμματοσ», για να προςελκφςει μακθτζσ;
ε) Θ απόφαςθ του ΩΥΔΒΠΚ να επιτρζπει τθν αποχϊρθςθ των μακθτϊν τόςο ςτα
ΕΑΕΥ όςο και ςτα υπόλοιπα ολοιμερα τμιματα είναι ζνα μζτρο που απαιτικθκε από τουσ
γονείσ. Ωςτόςο, το ΩΥΔΒΠΚ για 13 χρόνια είχε ςυνδζςει τθν επιτυχία του κεςμοφ και τθν
ποιότθτά του με τθν υποχρεωτικότθτα παρακολοφκθςθσ ολόκλθρου του προγράμματοσ.
αφνικά, εγκαταλείπει αυτι τθν «άκαμπτθ» κζςθ και υποχωρεί ςτο αίτθμα των γονζων:
«Τα Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία και τα Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ), για τθ ςχολικι χρονιά 2011-2012
αναμορφϊνουν το ωράριο λειτουργίασ τουσ και το προςαρμόηουν με τθν επικυμθτι ϊρα
παραμονισ των μακθτϊν εξυπθρετϊντασ τισ εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ του
μακθτι και κατ’ επζκταςθ τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ και κοινωνίασ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2011ςτ: 1).
Φαίνεται πωσ το ΩΥΔΒΠΚ επιχειρεί να περάςει από το «locus parentis» ςτο γονεϊκό
παρεμβατιςμό, αφοφ ςιμερα «κεωρείται οριςτικά παρελκόν θ αντίλθψθ ςφμφωνα με τθν
οποία το ςχολείο λειτουργοφςε εν λευκϊ για λογαριαςμό των γονζων (locus parentis), οι
οποίοι δεν είχαν κανζνα λόγο ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ» (Ξατςαρόσ, 2008: 164).
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Ψο μζτρο μπορεί να «ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ» και να υπθρετεί τον
κοινωνικό ρόλο του Σλοιμερου αλλά δεν είναι βζβαιο ότι υπθρετεί και τον παιδαγωγικό.
Βζβαια, το ΩΥΔΒΠΚ ιςχυρίηεται ότι «παρζχονται πρόςκετα διδακτικά αντικείμενα ςτο
υποχρεωτικό πρόγραμμα *…+ ζνασ μακθτισ μπορεί να αποχωριςει ςτισ 14.00 *…+, ςτισ
15.30, αλλά και ςτισ 16.15 *…+, χωρίσ να ςτερθκεί κανζνα διδακτικό αντικείμενο από αυτά
που διδάςκονται ςτο ολοιμερο πρόγραμμα» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010β: 3). Ωςτόςο, οι ελαςτικοί
περιοριςμοί ενδζχεται να οδθγιςουν ςτθ μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν, ςτθν
περαιτζρω απαξίωςθ και τελικά ςτθν κατάργθςθ του κεςμοφ. Θ κατάργθςθ τθσ
προαιρετικισ απογευματινισ ηϊνθσ (16:15-17:00) ςε όλα τα Σλοιμερα Χχολεία και τα
Δθμοτικά με ΕΑΕΥ, από το ςχολικό ζτοσ 2011-2012, αποτελεί ιδθ μια ςυρρίκνωςθ.
Σι αντιφάςεισ που παρατθροφνται ανάμεςα ςτουσ ςτόχουσ του ΩΥΔΒΠΚ και τα
μζτρα που υιοκετεί δθμιουργοφν εφλογα ερωτιματα: Ψο «προαιρετικό» πρόγραμμα του
ΕΑΕΥ υπθρετεί ταυτόχρονα τον παιδαγωγικό και τον κοινωνικό ςτόχο ι κα υποβακμιςτεί ς’
ζνα ςυμπλιρωμα του «υποχρεωτικοφ προγράμματοσ» παρά τισ διακθρφξεισ ότι το «Ρζο
Χχολείο» κα είναι Σλοιμερο. Ψελικά, «αναβακμίηεται ποιοτικά» ο κεςμόσ του Σλοιμερου
όπωσ ιςχυρίηεται το ΩΥΔΒΠΚ ι οδθγείται ςε υποβάκμιςθ και ςυρρίκνωςθ;

4.6. Θ κοινωνικι και θ παιδαγωγικι διάςταςθ του ΕΑΕΡ
Χτθ ρθτορικι του ΩΥΔΒΠΚ προβάλλεται ζντονα ο κοινωνικόσ και ο παιδαγωγικόσ
ρόλοσ των Δθμοτικϊν ςχολείων: «Το Ολοιμερο Σχολείο, ςτθν Ρορεία για ζνα Νζο Σχολείο,
αναβακμίηεται, ϊςτε ο εκπαιδευτικόσ και κοινωνικόσ του ρόλοσ να επιτυγχάνει τουσ
ςτόχουσ του. Θ λειτουργία των 800 Ολοιμερων ςχολείων και του Ενιαίου Αναμορφωμζνου
Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ *…+ κακϊσ και οι άμεςεσ παρεμβάςεισ ςτο Ολοιμερο
Δθμοτικό Σχολείο απαντοφν ςτισ κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ανταποκρίνονται
ςτα αιτιματα για τθν καλλιζργεια του παιδιοφ με τθν προςφορά νζων διδακτικϊν
αντικειμζνων και μεκόδων, ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ ςφγχρονεσ ι μελλοντικζσ κοινωνικοπολιτιςτικζσ ανάγκεσ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010ε: 1).
Εδϊ, ο κοινωνικόσ ρόλοσ αφορά κυρίωσ ςτθν «κουςτωδιακι» λειτουργία του
ςχολείου, δθλαδι τθν αποδζςμευςθ διακζςιμθσ εργατικισ δφναμθσ (Ξωνςταντίνου, 2004:
33), αφοφ με τθ διεφρυνςθ του πρωινοφ ωραρίου και το προαιρετικό του πρόγραμμα
απαλλάςςει τουσ γονείσ από τον παιδαγωγικό ρόλο και το ρόλο τθσ φφλαξθσ. Βζβαια, το
ςχολείο επιτελεί τθ μακθςιακι (τεχνικι) λειτουργία μεταβιβάηοντασ πολιτιςμικά-τεχνικά
ςτοιχεία ςτουσ μακθτζσ (ανάγνωςθ, γραφι κλπ) αλλά και λειτουργίεσ οι οποίεσ δεν
δθλϊνονται επίςθμα: τθν ιδεολογικι, μεταβιβάηοντασ κανονιςτικά ςτοιχεία ςτουσ μακθτζσ
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και τθν επιλεκτικι, προετοιμάηοντασ τουσ μακθτζσ για ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ κζςεισ
(ό.π.: 19-32).
Πε τθ μακθςιακι του λειτουργία μεταβιβάηει ςτουσ μακθτζσ εκείνα τα ςτοιχεία που
είναι απαραίτθτα ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνικο-πολιτιςτικζσ ςυνκικεσ (βαςικζσ γνϊςεισδεξιότθτεσ, τεχνικζσ γνϊςεισ, ξζνεσ γλϊςςεσ, επικοινωνιακζσ-δεξιότθτεσ, διαπολιτιςμικζσ
κλπ). Σι νζεσ «εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» απαιτοφν νζα διδακτικά αντικείμενα, νζεσ διδακτικζσ
προςεγγίςεισ και αλλαγι των παιδαγωγικϊν αντιλιψεων και πρακτικϊν, ϊςτε να τεκεί ςτο
επίκεντρο ο μακθτισ. Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ όλα αυτά κα γίνουν με το ΕΑΕΥ, το οποίο
όπωσ ζχει αναφερκεί επιτελεί και αντιςτακμιςτικό ρόλο.
Ξοντολογίσ, το ΕΑΕΥ προβάλλεται όπωσ είχε προβλθκεί και το Σλοιμερο Χχολείο:
αφενόσ ωσ ο «κοινωνικόσ εξιςωτισ» και αφετζρου ωσ ριηικι παιδαγωγικι αλλαγι που κα
μεταμορφϊςει τθν εικόνα των Δθμοτικϊν Χχολείων. Ωςτόςο, το Σλοιμερο Χχολείο δεν
κατάφερε ν’ αλλάξει οφτε τθν κοινωνικι οφτε τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα. Άλλωςτε
το ίδιο το ΩΥΔΒΠΚ διαπιςτϊνει ότι «είναι ζνασ κεςμόσ που αποτελεί μια κοινωνικι ανάγκθ
και ταυτόχρονα πρζπει να ζχει ςθμαντικό παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό ρόλο. Ο τρόποσ
λειτουργίασ του όμωσ δθμιοφργθςε προβλιματα και δεν ζπειςε τθν ελλθνικι οικογζνεια και
τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα για τον παιδαγωγικό του ρόλο» (ΩΥΔΒΠΚ, 2011γ: 2).
Χτθν πραγματικότθτα, το Σλοιμερο Χχολείο κατζλθξε να παρζχει υπθρεςίεσ
φφλαξθσ ςτουσ εργαηόμενουσ γονείσ. Ψο γεγονόσ αυτό δεν αποτελεί ζκπλθξθ, δεδομζνου
ότι λειτοφργθςε όταν χρθματοδοτικθκε από το ΞΥΧ με τθν ζνταξι του ςτον άξονα
προτεραιότθτασ «Ρροϊκθςθ τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ για
όλουσ». Δθλαδι, κλικθκε να εξυπθρετιςει κοινωνικζσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ τθσ αγοράσ
για διεφρυνςθ τθσ εργατικισ βάςθσ με τθν ζξοδο τθσ γυναίκασ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Χυνεπϊσ, δεν ιταν ζνασ γνιςιοσ προνοιακόσ κεςμόσ κεμελιωμζνοσ ςτισ αρχζσ του κράτουσ–
πρόνοιασ αλλά ζνασ ευκαιριακόσ κεςμόσ που κάλυψε άλλεσ προνοιακζσ ελλείψεισ.
Ακόμθ κι αν δεχκοφμε ότι τα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ προωκοφν τθν ιςότθτα,
αυτι δεν αφορά όλουσ τουσ μακθτζσ αλλά εκείνουσ των μεγάλων ςχολείων που ιδθ
βρίςκονταν ςε πλεονεκτικι κζςθ. Επιπλζον, ζχουν τθν εγγενι αντίφαςθ θ οποία
παρατθρικθκε και ςτθ λειτουργία του Σλοιμερου Χχολείου: Από τθ μια επαγγελλόταν τθν
ιςότθτα και από τθν άλλθ καταςτρατθγοφςε ςιωπθρά ακόμα και τθν τυπικι ιςότθτα των
εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν, γιατί «ειςιγαγε τθν ζννοια του δικαιϊματοσ τθσ επιλογισ του
γονζα όςο αφορά μζροσ ζςτω του προγράμματοσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, χωρίσ να
ςυηθτθκεί *…+ θ κεμελιϊδθσ ανατροπι τθσ ςυνταγματικισ δζςμευςθσ για τυπικι
τουλάχιςτον ιςότθτα των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν…» (Χαλτερισ, 2006: 44). Θ δυνατότθτα
τθσ γονεϊκισ επιλογισ διευρφνκθκε ακόμα περιςςότερο, τόςο ςτα ΕΑΕΥ όςο και ςτα
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υπόλοιπα Σλοιμερα, αφοφ δίνεται θ δυνατότθτα ςτο γονιό να παίρνει το παιδί του πριν
τθν ολοκλιρωςθ του «προαιρετικοφ» και του ολοιμερου προγράμματοσ αντίςτοιχα.
Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ, τα 800 Δθμοτικά Χχολεία με τθν ενοποίθςθ τθσ
εκπαιδευτικισ λειτουργίασ του προγράμματοσ, αποτελοφν «μια ουςιαςτικι παιδαγωγικι
αναβάκμιςθ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010ςτ: 1), γιατί το «Το Ωρολόγιο Ρρόγραμμα ζχει εμπλουτιςτεί με
νζα διδακτικά αντικείμενα που με μια ςειρά εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν ενιςχφουν τθ
διακεματικι προςζγγιςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων, τισ γνϊςεισ, τισ εμπειρίεσ, τον
παραγωγικό προβλθματιςμό, τθν ζρευνα τθ δθμιουργία, τθ ςυνεργατικότθτα και το ομαδικό
πνεφμα, τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κζματα, τθν επαφι με
πολιτιςμικά κζματα, τθν αναβάκμιςθ τθσ ςχολικισ ηωισ και τθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν
ανιςοτιτων» (ΩΥΔΒΠΚ, 2011ςτ: 1).
Τπωσ υποςτθρίηει το ΩΥΔΒΠΚ, ο παιδαγωγικόσ/ εκπαιδευτικόσ ρόλοσ των
Δθμοτικϊν με ΕΑΕΥ κα επιτευχκεί με τον εμπλουτιςμό του προγράμματοσ με νζα γνωςτικά
αντικείμενα, τθ μείωςθ τθσ φλθσ, τθν ζνταξθ ςτοιχείων πολιτιςμοφ και τθν επανακζαςθ των
μακθμάτων που ςυμβάλλουν ςτθν καλλιζργεια του μακθτι. Πε τθν ειςαγωγι
«μακθτοκεντρικϊν», ςυνεργατικϊν, διερευνθτικϊν και βιωματικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ,
αντί τθσ μετωπικισ διδαςκαλίασ, ο μακθτισ κα αποκτιςει τα απαραίτθτα εφόδια για τθ
ηωι, ενϊ κ’ αποφευχκεί θ εξουκζνωςθ των παιδιϊν και θ ιδρυματοποίθςθ. Ψο ΩΥΔΒΠΚ
υποςτθρίηει ότι κα ενιςχυκεί θ αυτονομία των μακθτϊν, κα βελτιωκεί θ ςυνεργατικότθτα,
το πρόγραμμα κα είναι ευχάριςτο, το ςχολείο δεν κα επικεντρϊνεται ςτισ γνϊςεισ και ςτον
ακαδθμαϊκό του προςανατολιςμό αλλά κα αναβακμιςτεί παιδαγωγικά. Πε λίγα λόγια,
κεωρεί ότι το ΕΑΕΥ κα μετατρζψει ςτο ςθμερινό ςχολείο από «ςχολείο-αγγαρεία» ςε
ςχολείο «δθμιουργικισ μάκθςθσ» που κα ζχει ςτο επίκεντρο το μακθτι.
Ψα προθγοφμενα, όμωσ, προχποκζτουν ότι κα αλλάξει θ ςχζςθ μεταξφ των
«πρωταγωνιςτϊν» τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ: του εκπαιδευτικοφ και του μακθτι.
Συςιαςτικά, «θ εκπαιδευτικι πράξθ είναι ο μακθτισ και ο δάςκαλοσ, όλα τα άλλα
αποτελοφν τισ ςυνκικεσ και τα πλαίςια μζςα ςτα οποία δθμιουργοφνται οι ανκρϊπινεσ
πράξεισ» (Χωτθρόπουλοσ, 2002: 44). Για τθ βελτίωςθ, λοιπόν, του παιδαγωγικοφ κλίματοσ
είναι απαραίτθτο να υπάρξουν αλλαγζσ ςτα χαρακτθριςτικά τθσ παιδαγωγικισ
αλλθλεπίδραςθσ, θ οποία είναι ζννοια πολφ ευρφτερθ από τθν ζννοια τθσ διδαςκαλίασ και
ςυςτατικά τθσ είναι «όλεσ οι ενζργειεσ (λόγοσ και πράξθ) των μακθτϊν και του δαςκάλου
ςτο πλαίςιο τθσ παιδαγωγικισ ςχζςθσ (όταν δθλ. οι μετζχοντεσ ερμθνεφουν αντίςτοιχα τουσ
ρόλουσ “μακθτισ” και “δάςκαλοσ”) *…+ Ο μακθτισ και ο δάςκαλοσ δεν παφουν να
αντιλαμβάνονται ο ζνασ τον άλλον ωσ “δάςκαλο” και “μακθτι” αντίςτοιχα, οφτε παφουν να
ςυμπεριφζρονται ο ζνασ απζναντι ςτον άλλον ωσ “μακθτισ” και ωσ “δάςκαλοσ”, μόλισ
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τελειϊςει “το μάκθμα” (θ διδαςκαλία). Ζτςι, θ αίκουςα διδαςκαλίασ δεν είναι ο μόνοσ
χϊροσ όπου ιςχφουν οι ρόλοι “μακθτισ” και “δάςκαλοσ”.» (Γκότοβοσ, 2002: 57).
Ωςτόςο, οι παραπάνω επιδιϊξεισ του ΩΥΔΒΠΚ αποτελοφν ζνα δφςκολο ζργο το
οποίο προχποκζτει τθν αλλαγι τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ ςυνολικά. Σι ςχολικζσ πρακτικζσ,
όμωσ, είναι βακιά ριηωμζνεσ ςτισ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν και όλων των
εμπλεκομζνων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και δεν αλλάηουν εφκολα με νομοκετικζσ
ρυκμίςεισ. Ζχει ςθμαςία το πϊσ ειςπράττουν τισ αλλαγζσ αυτοί που καλοφνται να τισ
υλοποιιςουν, αν λαμβάνεται υπόψθ θ εμπειρία τουσ και αν υποςτθρίηονται επαρκϊσ ςτο
κακθμερινό τουσ ζργο.
Χυνεπϊσ, δθμιουργοφνται ςοβαρά ερωτιματα για τον τρόπο με τον οποίο κα
υλοποιθκοφν ςτθν πράξθ οι προκζςεισ του Ωπουργείου: Κα βελτιωκεί πραγματικά θ
παιδαγωγικι διάςταςθ με το ΕΑΕΥ ι μιπωσ ενιςχυκεί ακόμθ περιςςότερο ο ακαδθμαϊκόσ
προςανατολιςμόσ του «υποχρεωτικοφ» προγράμματοσ; Ψα προγράμματα ςπουδϊν κα
βελτιϊςουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και κα δθμιουργιςουν ζνα ευχάριςτο,
δθμιουργικό περιβάλλον μάκθςθσ το οποίο κα παρζχει τα απαιτοφμενα εφόδια για τθν
επίτευξθ του ςκοποφ τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ;

4.7. Οι δυνατότθτεσ επζκταςθσ του κεςμοφ των ΕΑΕΡ και
ο μεταρρυκμιςτικόσ του ρόλοσ
Υρόκεςθ του ΩΥΔΒΠΚ είναι να επεκτείνει το ΕΑΕΥ ςε όλα τα Δθμοτικά ςχολεία και
να μετατρζψει το υπάρχον ςχολείο ςε «Ρζο Χχολείο». Πε τισ προωκοφμενεσ αλλαγζσ
«Επαναπροςδιορίηεται το εκπαιδευτικό μοντζλο τθσ χϊρασ. Στόχοσ είναι το ενιαίο
αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τα νζα προγράμματα ςπουδϊν να επεκτακεί
ςε όλα τα Δθμοτικά Σχολεία» (ΩΥΔΒΠΚ, 2011γ: 3).
Ωςτόςο, δθμιουργοφνται ερωτθματικά για το χρονικό ορίηοντα τθσ μετάβαςθσ, ο
οποίοσ δεν προςδιορίηεται, τθν ζκταςθ τθσ εφαρμογισ και τθν οριςτικι μορφι του «Ρζου
Χχολείου». Θ επιλογι ενόσ τφπου ςχολείου (και μάλιςτα του πιο πολυδφναμου) ςε
ςυνδυαςμό με τθ γεωγραφικι ιδιαιτερότθτα τθσ χϊρα μασ, τθ διαςπορά και τθν πολυτυπία
των ςχολικϊν μονάδων, κακιςτά προβλθματικι τθ μετατροπι όλων των ςχολείων ςε
ολοιμερα με ΕΑΕΥ, τα οποία κεωροφνται από το ΩΥΔΒΠΚ ωσ «Επζνδυςθ ςτθν Ραιδεία»
(ό.π.: 2). Ψο γεγονόσ αυτό ενδζχεται να δθμιουργιςει ςχολεία δφο ταχυτιτων: τα ΕΑΕΥ τα
οποία κα λειτουργοφν ςτισ αςτικζσ περιοχζσ και τα μθ ΕΑΕΥ ςτισ αγροτικζσ, ορεινζσ και
νθςιωτικζσ περιοχζσ.
Επιπλζον, οι επιχειροφμενεσ αλλαγζσ χρθματοδοτοφνται από το ΕΧΥΑ και ο χρονικόσ
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ορίηοντασ των επιλζξιμων δαπανϊν είναι το 2015. Ψο γεγονόσ αυτό δθμιουργεί
ερωτθματικά για το τι κα γίνει μετά το 2015: Ψο κόςτοσ λειτουργίασ τουσ κα το αναλάβει ο
κρατικόσ προχπολογιςμόσ ι κα εγκαταλειφκοφν ςτθν τφχθ τουσ όπωσ ζγινε με τα 28
Υειραματικά Σλοιμερα μετά το 2005; Πιπωσ το ΕΑΕΥ και κατ’ επζκταςθ το «Ρζο Χχολείο»
είναι κάτι το προςωρινό που ςυνδζεται με το βραχυπρόκεςμο ςχεδιαςμό τθσ
απορροφθτικότθτασ-αξιοποίθςθσ

των

ευρωπαϊκϊν

κονδυλίων

και

όχι

με

ζνα

μακροπρόκεςμο εκνικό ςχεδιαςμό για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα;

4.8. Θ αναβάκμιςθ των εκπαιδευτικϊν και θ ενίςχυςθ τθσ
αυτονομίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ
Ψο ΩΥΔΒΠΚ υποςτθρίηει ότι ο «Μαχόμενοσ Εκπαιδευτικόσ είναι Ρρωταγωνιςτισ τθσ
Αναβάκμιςθσ» ςτθν πορεία προσ το «Ρζο Χχολείο», προπομπόσ του οποίου είναι το
Δθμοτικό Χχολείο με ΕΑΕΥ. Λςχυρίηεται, επίςθσ, ότι με το ΕΑΕΥ ενιςχφεται θ αυτονομία τθσ
ςχολικισ μονάδασ και ενιςχφεται ο ρόλοσ του Χυλλόγου Διδαςκόντων. Θ πεποίκθςθ αυτι
απορρζει από τθ δυνατότθτα που παρζχεται ςτο Χφλλογο να διαμορφϊνει το «προαιρετικό
πρόγραμμα»:
«Τα γνωςτικά αντικείμενα που κα διδάςκονται ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα κα
ορίηονται με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων φςτερα από ειςιγθςθ του Δ/ντι τθσ
ςχολικισ μονάδασ, ο οποίοσ κα ςυνυπολογίηει τισ δυνατότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ,
(ενδιαφζροντα μακθτϊν, μακθςιακό επίπεδο, προτιμιςεισ γονζων, υλικοτεχνικι υποδομι,
πλεονάηουςεσ ϊρεσ). *…+ Με αυτόν τον τρόπο ενιςχφεται θ αυτονομία τθσ ςχολικισ μονάδασ
μζςα από τθν ιςχυροποίθςθ τθσ άποψθσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, ανάλογα με τθν
εκάςτοτε εκπαιδευτικι περίςταςθ και τον αυτόνομο προγραμματιςμό δράςθσ ςε επίπεδο
ςχολείου»38.
Ψο μζτρο τθσ κατάργθςθσ των υποχρεωτικϊν μακθμάτων ςτο «προαιρετικό
πρόγραμμα» των ΕΑΕΥ φαίνεται να ενιςχφει τθν αυτονομία του Χυλλόγου Διδαςκόντων
αλλά για να ζχει αντίκριςμα κα πρζπει να ςυντρζχουν προχποκζςεισ, όπωσ για παράδειγμα
θ διάκεςθ του απαιτοφμενου προςωπικοφ. Διαφορετικά τόςο ο ςχεδιαςμόσ του ςχολείου
όςο και θ επιλογι των αντικειμζνων από γονείσ και μακθτζσ δεν κα ζχουν κανζνα νόθμα.
Επιπλζον, το Ωπουργείο δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψθ του ςθμαντικζσ
παραμζτρουσ τθσ λειτουργίασ του ςχολείου. Για να αποτελζςει ο Χφλλογοσ Διδαςκόντων
«ςυλλογικό όργανο για τθ χάραξθ των κατευκφνςεων για τθν καλφτερθ εφαρμογι τθσ

38

Ω.Α. Φ12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΞ 804/9-6-10, τ. Βϋ), Ωρολόγια Υρογράμματα Δθμοτικϊν Χχολείων με
ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
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εκπαιδευτικισ πολιτικισ και τθν καλφτερθ λειτουργία του ςχολείου»39 είναι απαραίτθτο να
ςυνεδριάηει. Θ ςτοιχειϊδθσ αυτι προχπόκεςθ δεν υπάρχει ςτα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ,
αφοφ το ωράριο λειτουργίασ του «υποχρεωτικοφ προγράμματοσ» ολοκλθρϊνεται ςτισ
14:00, τθν ϊρα που ολοκλθρϊνεται και το ωράριο εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν. Ζτςι, οι
παρακάτω προβλζψεισ ςτισ εγκυκλίουσ του ΩΥΔΒΠΚ είναι δφςκολο να υλοποιθκοφν:
«Οι δάςκαλοι του Ρρωινοφ Ρρογράμματοσ ςυνεργάηονται ςτενά με τουσ δαςκάλουσ
του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ, ανταλλάςςουν απόψεισ, επαναςχεδιάηουν τθ διδαςκαλία
τουσ, ορίηουν τουσ ςτόχουσ *...+ Οι ςυναντιςεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται ςε κακοριςμζνθ
θμζρα τθσ εβδομάδασ (τουλάχιςτον μία τθν εβδομάδα) *…+ Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων
του Ρρωινοφ Ρρογράμματοσ ςυνεργάηονται ςτενά με τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων του
Ολοιμερου Ρρογράμματοσ, ανταλλάςςουν απόψεισ *…+ Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων του
Ολοιμερου προγράμματοσ ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ του Συλλόγου Διδαςκόντων […]
ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργικι μάκθςθ, ϊςτε να ευοδωκοφν οι εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί
ςτόχοι του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ και του Νζου Σχολείου» (ΩΥΔΒΠΚ, 2011ςτ: 9-10).
Για τθν επίτευξθ του «ενιαίου» χαρακτιρα του προγράμματοσ είναι αναγκαία θ
ςυνεργαςία

των

εκπαιδευτικϊν

του

«υποχρεωτικοφ

προγράμματοσ»

με

τουσ

εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν ςτο «προαιρετικό». Αυτό όμωσ είναι ιδιαίτερα δφςκολο,
γιατί πολλοί εκπαιδευτικοί του «προαιρετικοφ» προγράμματοσ ςυμπλθρϊνουν ωράριο ςε
δφο ι τρία ςχολεία. Επιπλζον, δθμιουργοφνται τα εξισ ερωτιματα: Υϊσ κα επιτελζςει τον
παιδαγωγικό του ρόλο ο Χφλλογοσ Διδαςκόντων, αφοφ είναι αδφνατο να βρεκοφν μαηί 3040 εκπαιδευτικοί; Πε ποιο τρόπο κα υποςτθριχκοφν οι εκπαιδευτικοί επιςτθμονικά και
παιδαγωγικά ςτο κακθμερινό τουσ ζργο, προκειμζνου να αλλάξουν τισ πρακτικζσ τουσ; Υϊσ
κα δθμιουργθκεί μια «ενιαία» αντίλθψθ για το ΕΑΕΥ, όταν οι εκπαιδευτικοί που εργάηονται
ςτον ίδιο χϊρο για κοινό ςκοπό ζχουν διαφορετικζσ εργαςιακζσ ςχζςεισ και αμοιβζσ; Υϊσ
κα οικοδομθκεί θ παιδαγωγικι ςχζςθ των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων με 200-300 μακθτζσ,
όταν τθν επόμενθ χρονιά δεν υπθρετοφν, ςυνικωσ, ςτο ίδιο ςχολείο;
Θ ρθτορικι του ΩΥΔΒΠΚ για αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ δεν ςυνοδεφεται από
μζτρα που τον μετατρζπουν από «απλό διεκπεραιωτι εκπαιδευτικϊν εντολϊν» –όπωσ
ιςχυρίηεται– ςε «πρωταγωνιςτι τθσ αναβάκμιςθσ» (ΩΥΔΒΠΚ, 2010α: 8, 17).

4.9. Οι εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ και θ βελτίωςθ του
ςχολείου
Ψισ τελευταίεσ δεκαετίεσ το ελλθνικό ςχολείο «βομβαρδίηεται» με ςυνεχείσ αλλαγζσ
39

Ρόμοσ 1566/1985, άρκρο 11 παρ. ΧΨ3.
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οι οποίεσ αποκαλοφνται «εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ», «εκπαιδευτικζσ καινοτομίεσ» ι
«εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ». Σι προθγοφμενεσ ζννοιεσ δεν είναι ταυτόςθμεσ (Υαπαδάκθσ,
2003: 100) αλλά εμπεριζχουν ζνα κοινό ςτοιχείο: προςδιορίηουν μζτρα και παρεμβάςεισ
που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ του ςχολείου. Ψο ΩΥΔΒΠΚ χαρακτθρίηει τισ προωκοφμενεσ
αλλαγζσ με το ΕΑΕΥ, ωσ «ριηικζσ αλλαγζσ» που ςτοχεφουν ςτθν «αναβάκμιςθ» και τθ
«βελτίωςθ» του ςχολείου.
Ωςτόςο, «Κάκε αλλαγι που ςχεδιάηεται και πραγματϊνεται δε ςθμαίνει ότι
επιφζρει τθ βελτίωςθ και το νεωτεριςμό ςτθν εκπαίδευςθ» (Ωφαντι, 2000α: 40). Γιατί θ
αλλαγι δεν είναι ηιτθμα νόμων και υπουργικϊν αποφάςεων, είναι κυρίωσ κοινωνικοπολιτικι διαδικαςία με αβζβαιο αποτζλεςμα. «Θ Εκπαιδευτικι αλλαγι», ςθμειϊνει ο M.
Fullan, «εξαρτάται από το τι πράττουν και ςκζφτονται οι εκπαιδευτικοί - αυτό είναι τόςο
απλό και τόςο περίπλοκο. Κα ιταν όλα τόςο εφκολα, εάν μποροφςαμε να νομοκετιςουμε
αλλαγζσ ςτον τρόπο ςκζψθσ» (Fullan, 2001: 77).
Σι A. Hargreaves και M. Fullan υπογραμμίηουν ότι ςυχνά ςυγχζεται θ διαδικαςία τθσ
μεταρρφκμιςθσ με τθν ίδια τθ μεταρρφκμιςθ, με αποτζλεςμα αυτό που παρουςιάηεται ωσ
αντίδραςθ ςτθ μεταρρφκμιςθ να οφείλεται περιςςότερο ςε ανθςυχίεσ για τθ διαδικαςία
τθσ. Επιπλζον, «αυτό που εμφανίηεται ωσ αντίςταςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθ διαδικαςία τθσ
αλλαγισ γενικά, μπορεί να είναι μία τελείωσ λογικι διαφωνία» (Hargreaves & Fullan, 2008:
20). Επιςθμαίνουν ότι ςτθν πορεία προσ τθ μεταρρφκμιςθ και τθ βελτίωςθ υπάρχει
διάςταςθ μεταξφ «οράματοσ και λόγου». Γι’ αυτό κεωροφν ότι απαραίτθτα ςτοιχεία αυτισ
τθσ πορείασ είναι «θ ανάπτυξθ ενόσ κοινοφ οράματοσ, θ δζςμευςθ απζναντι ςτον κοινό
ςκοπό ι θ κατανόθςθ και αποςαφινιςθ των ςκοπϊν που επιδιϊκονται….» (ό.π: 20).
Θ αλλαγι που δεν εςωτερικεφεται κα είναι μάλλον «διακοςμθτικι, ψευδισ και
εφιμερθ», γράφει ο C. Day. Σι εκπαιδευτικοί είναι πρόκυμοι να εμπλακοφν ςτθν αλλαγι
ανάλογα με το αν αντιλαμβάνονται τθν ανάγκθ, αναγνωρίηουν το πρόβλθμα και
«ςυλλαμβάνουν μια ανταπόκριςθ ςτο πρόβλθμα αυτό, θ οποία βρίςκεται εντόσ των
διανοθτικϊν και ςυναιςκθματικϊν τουσ δυνατοτιτων, αν εναρμονίηεται με τισ προςωπικζσ,
εκπαιδευτικζσ και ιδεολογικζσ τουσ προςεγγίςεισ και το πλαίςιο ςτο οποίο εργάηονται,
κακϊσ και ανάλογα με το αν ζχουν πρόςβαςθ ςε υποςτιριξθ» (Day, 2003: 219, 223).
Σι αλλαγζσ που επιχειροφνται με τα ΕΑΕΥ επθρεάηουν τθ «βακιά δομι» του
ςχολείου, γιατί αλλάηουν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα και τισ μεκόδουσ
διδαςκαλίασ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για
το πϊσ κα υλοποιθκοφν ςτθν πράξθ οι αλλαγζσ και αν κα επιφζρουν πραγματικά βελτίωςθ.
Σι εκπαιδευτικοί καλοφνται να αλλάξουν τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, τισ κακθμερινζσ τουσ
πρακτικζσ, να αναπτφξουν κουλτοφρα ςυνεργαςίασ και να τροποποιιςουν ωσ ζνα βακμό τισ
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αντιλιψεισ τουσ για το ρόλο το δικό τουσ και του ςχολείου. Χυνεπϊσ, ο τρόποσ με τον οποίο
κα κατανοιςουν και κα εφαρμόςουν τισ αλλαγζσ οι εκπαιδευτικοί αλλά και θ υποδοχι των
αλλαγϊν από τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ κα επθρεάςουν τθν εφαρμογι των μζτρων ςτθν
πράξθ και το τελικό αποτζλεςμά τουσ.
Θ Α. Ωφαντι επιςθμαίνει ότι οι αλλαγζσ «ςυνεπάγονται απϊλειεσ, ανθςυχίεσ, πάλθ»
και «δεν μπορεί να είναι κάποιοσ ςίγουροσ για τουσ ςκοποφσ, τισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ ι
για τα ζμπρακτα αποτελζςματα των προτεινόμενων αλλαγϊν» (Ωφαντι, 2000β: 57). Ζτςι,
κάκε εκπαιδευτικι αλλαγι ζχει δφο όψεισ: «Θ μία ςχετίηεται με τισ αλλαγζσ που είναι να
εφαρμοςτοφν και θ άλλθ με τον τρόπο που αυτζσ κα εφαρμοςτοφν. Και οι δφο όψεισ δεν
μποροφν να διαχωριςτοφν, γιατί αλλθλεπιδροφν και θ μία διαμορφϊνει τθν άλλθ» (ό.π.: 59).
Χυνεπϊσ, θ εκπαιδευτικι αλλαγι που δρομολογικθκε με τα ΕΑΕΥ ζχει δφο όψεισ. Θ
μία αφορά ςτθ κεςμοκζτθςθ των ΕΑΕΥ, δθλαδι ςτισ αλλαγζσ που πρζπει να εφαρμοςτοφν
ςτα ςυγκεκριμζνα ςχολεία, ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι που ζχει κζςει το ΩΥΔΒΠΚ για
τθν ποιοτικι τουσ αναβάκμιςθ. Θ δεφτερθ αφορά τον τρόπο με τον οποίο κα υλοποιθκοφν
ςτθν πράξθ οι αλλαγζσ και το βακμό ςτον οποίο κα πετφχουν τουσ διακθρυγμζνουσ ςτόχουσ
και κα επιφζρουν ουςιαςτικι βελτίωςθ ςτο ςχολείο. Ζχουν όμωσ οι εκπαιδευτικοί επαρκι
ενθμζρωςθ για τουσ ςτόχουσ των ΕΑΕΥ; Ζχουν πειςτεί για τθν αναγκαιότθτα των αλλαγϊν
και υποςτθρίηονται επαρκϊσ, για να τισ υλοποιιςουν αποτελεςματικά;

4.10. Ο ρόλοσ του Διευκυντι ςτα ΕΑΕΡ
Σ Διευκυντισ του ςχολείου, ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ, ζχει τθν ευκφνθ να φζρει
ςε πζρασ ζνα πολφπλευρο ζργο που ςυνεπάγεται μεγάλθ ευκφνθ. Είναι το μόνο ςτζλεχοσ
που ζχει επιφορτιςτεί ταυτόχρονα με παιδαγωγικά και διοικθτικά κακικοντα και βρίςκεται
ςε άμεςθ επαφι με τουσ μακθτζσ, τουσ γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Σ Διευκυντισ είναι
ο μόνοσ που γνωρίηει ςε βάκοσ τα προβλιματα, τισ ιδιαιτερότθτεσ, τισ πραγματικζσ ανάγκεσ
του ςχολείου και του περιβάλλοντόσ του. Είναι αυτόσ που ζχει ςυνολικι εικόνα για το
ςχολείο και παίρνει κακθμερινά αποφάςεισ για τθ λειτουργία του.
Σ Διευκυντισ λειτουργεί ςε ςυγκεκριμζνο κοινωνικό περιβάλλον και κεςμικό
πλαίςιο. Επιπλζον, μια ςειρά παραγόντων διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτον τρόπο με
τον οποίο αςκεί τα κακικοντά του. Ψα χρόνια υπθρεςίασ, θ εμπειρία ςε κζςεισ ευκφνθσ, οι
επιπλζον ςπουδζσ, θ επιμόρφωςθ, θ προςωπικι του κεωρία για το ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ
και γενικά θ βιογραφία του αποτελοφν παράγοντεσ που επιδροφν ςτον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβάνεται το ρόλο του και αςκεί το κακθμερινό του ζργο μζςα ςτο υφιςτάμενο
κεςμικό πλαίςιο.
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Χφμφωνα με το Χ. Χαΐτθ, ο Διευκυντισ αν και βρίςκεται ςτθν «κατϊτατθ βακμίδα
τθσ διοικθτικισ οργάνωςθσ» ζχει βαςικό ρόλο, αφοφ «κάκε πρόγραμμα εκπαιδευτικισ
πολιτικισ, που δθμιουργείται ςε επίπεδο κεντρικισ διοίκθςθσ και κατευκφνεται από τθν
κορυφι τθσ διοικθτικισ πυραμίδασ ςε όλα τα ςχολεία τθσ χϊρασ, “φιλτράρεται“ μζςα από
τθ ςχολικι διεφκυνςθ. Χρωματίηεται, δθλαδι, από τισ ψυχολογικζσ κζςεισ και ικανότθτεσ
του διευκυντι του ςχολείου, για να γίνει πραγματοποιιςιμο» (Χαΐτθσ, 2005: 118).
Χυνεπϊσ, θ αντίλθψθ του Διευκυντι για το ρόλο του, ο τρόποσ που προςλαμβάνει
τισ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ και θ ικανότθτά του να τισ «επικοινωνιςει» ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν επιτυχία
των αλλαγϊν. Σ ρόλοσ του, όμωσ, δεν είναι ςτατικόσ. Σι ικανότθτεσ και οι δεξιότθτεσ που
απαιτοφνται διαφζρουν ανάλογα με το είδοσ και το εφροσ τθσ αλλαγισ, το περιβάλλον του
ςχολείου αλλά και τισ επικρατοφςεσ κοινωνικο-πολιτικζσ ςυνκικεσ.
Σι

ςφγχρονεσ

κεωρθτικζσ

προςεγγίςεισ

για

τθν

αποτελεςματικι

θγεςία

περιγράφουν ζξι άξονεσ θγετικισ ςυμπεριφοράσ που κζλουν τον Διευκυντι του ςχολείου
ωσ: α) Πεταςχθματιςτικό θγζτθ που διαμορφϊνει ζνα ξεκάκαρο όραμα για το ςχολείο
ςυμβατό με τισ αρχζσ τθσ εκνικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, επιβεβαιϊνει τθν αναγκαιότθτά
του, θγείται τθσ αλλαγισ, κινθτοποιεί τα μζλθ και προωκεί τθν καινοτομία. β) Εκπαιδευτικό
θγζτθ που υλοποιεί τθ βαςικι αποςτολι και τουσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ, δίνοντασ
ζμφαςθ ςτο διδακτικό ζργο του ςχολείου, καλλιεργϊντασ υψθλζσ προςδοκίεσ μάκθςθσ,
προωκϊντασ τθν εφαρμογι και αξιολόγθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και
εξαςφαλίηοντασ τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ διδαςκαλίασ. γ) Χυμμετοχικό θγζτθ που
αναπτφςςει ςυνεργατικι κουλτοφρα, φροντίηει για τθ ςτιριξθ των νζων εκπαιδευτικϊν και
τθν προςωπικι ανάπτυξθ όλων. δ) Διοικθτικό θγζτθ που φροντίηει για τθ βελτίωςθ του
εξοπλιςμοφ, τθν αξιοποίθςθ των πόρων και τθν αποτελεςματικι λειτουργία του ςχολείου.
ε) Θγζτθ ενδυνάμωςθσ που παρακολουκεί και διαχειρίηεται τισ αλλαγζσ και τισ πιζςεισ του
περιβάλλοντοσ, ςυςχετίηει τθν εκπαίδευςθ με τθν κοινωνία προωκϊντασ τθ ςφνδεςθ των
μακθςιακϊν εμπειριϊν με τθν κοινωνικι πραγματικότθτα, αναπτφςςει ςχζςθ ςυνεργαςίασ
με τουσ γονείσ, τουσ τοπικοφσ φορείσ και διαμορφϊνει κουλτοφρα που λαμβάνει υπόψθ τισ
πολιτιςμικζσ διαφορζσ. ςτ) Ωπεφκυνο θγζτθ που αναπτφςςει τθν υπευκυνότθτα όλων, τθ
ςυνυπευκυνότθτα και τθν κοινωνικι λογοδοςία (Ξατςαρόσ, 2008: 112-114).
Είναι προφανζσ ότι το ζργο των Διευκυντϊν των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ ζχει
ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ και απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ςχολεία. Σι Διευκυντζσ
καλοφνται να κατανοιςουν, να ενςτερνιςκοφν και να εφαρμόςουν αλλαγζσ με τισ οποίεσ το
ΩΥΔΒΠΚ φιλοδοξεί να μεταςχθματίςει το ςχολείο και να δθμιουργιςει ζνα «Ρζο Χχολείο».
Κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι οι Διευκυντζσ διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν
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επιτυχία του κεςμοφ. Ψο ερϊτθμα που προκφπτει είναι κατά πόςον υποςτθρίηονται, ϊςτε
να ανταπεξζλκουν ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ, τισ (ενδεχόμενεσ) μεταβολζσ του ρόλου τουσ
και να υλοποιιςουν αποτελεςματικά τισ προωκοφμενεσ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ.

4.11. Ανακεφαλαίωςθ
Ψο ΩΥΔΒΠΚ αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία των 28 Υειραματικϊν Σλοιμερων,
κεςμοκζτθςε τα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ με ςκοπό να αναμορφϊςει το υπάρχον
Δθμοτικό ςχολείο και να το μετατρζψει ςε «Ρζο Χχολείο», το οποίο κα είναι Σλοιμερο και
κα επιτυγχάνει τουσ κοινωνικοφσ και παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ του. Ωςτόςο, ςθμαντικζσ
αδυναμίεσ που επιςθμάνκθκαν ςτθ λειτουργία των Σλοιμερων Χχολείων (χρθματοδότθςθ,
υποδομζσ, διαδικαςία ςτελζχωςθσ, ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν) δεν
φαίνεται να αποφεφγονται. Χτο βακμό δε που τα ΕΑΕΥ υιοκετοφν πρακτικζσ από τθ
λειτουργία των Σλοιμερων –τα οποία κατά κοινι ομολογία δεν πζτυχαν επαρκϊσ τουσ
ςτόχουσ τουσ– είναι εφλογο το ερϊτθμα κατά πόςο μποροφν τα ΕΑΕΥ να πετφχουν όςα
επαγγζλλονται.
Θ πανελλαδικι ζρευνα τθσ ΔΣΕ κατζγραψε ςθμαντικά προβλιματα κατά τον πρϊτο
χρόνο λειτουργίασ τουσ. Χτο παρόν κεφάλαιο αναδείχτθκαν οι αντιφάςεισ και
διατυπϊκθκαν οι προβλθματιςμοί ωσ προσ τισ βαςικζσ επιδιϊξεισ τουσ. Χτα επόμενα
κεφάλαια επιχειρείται θ εμπειρικι διερεφνθςθ των ηθτθμάτων αυτϊν, προκειμζνου να
διαπιςτωκεί εάν τα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ επιτυγχάνουν τουσ διακθρυγμζνουσ ςτόχουσ
τουσ (κοινωνικό/αντιςτακμιςτικό, παιδαγωγικό, μεταρρυκμιςτικό). Επίςθσ, επιδιϊκεται να
διερευνθκοφν ςε βάκοσ δυςκολίεσ που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ των αλλαγϊν και να
αποκαλυφκοφν οι πραγματικζσ τουσ διαςτάςεισ, κατά το δεφτερο ζτοσ τθσ λειτουργίασ των
ςχολείων και όχι «εν κερμϊ».
Θ διερεφνθςθ κα γίνει μζςω των απόψεων των Διευκυντϊν των Δθμοτικϊν Χχολείων
με ΕΑΕΥ, λόγω τθσ μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ που ζχει θ κζςθ τουσ για τθν υλοποίθςθ του
κεςμοφ. Πζςα από το «λόγο» των Διευκυντϊν κα ανιχνευκοφν (ενδεχομζνωσ) προβλιματα
που επθρεάηουν τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του κεςμοφ και τθν επίτευξθ των ςτόχων
του. Επίςθσ, κα αποτυπωκοφν οι προτάςεισ τουσ για τθ βελτίωςθ των ςχολείων και οι
εκτιμιςεισ τουσ για τισ προοπτικζσ του κεςμοφ. Υαράλλθλα, κα διερευνθκεί ο τρόποσ με
τον οποίο οι Διευκυντζσ ερμθνεφουν τισ προωκοφμενεσ αλλαγζσ αλλά και πϊσ αυτζσ
επθρεάηουν το ρόλο τουσ.
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5. ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΡΕΜΡΤΟ: Θ ΕΜΡΕΛΛΚΘ ΕΕΥΝΑ
5.1. Το ζναυςμα για τθν εμπειρικι ζρευνα
5.1.1. Οι προβλθματιςμοί
Ψα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ ςυνιςτοφν μια εκπαιδευτικι αλλαγι που φιλοδοξεί,
ςφμφωνα με τθ ρθτορικι του ΩΥΔΒΠΚ, να αναβακμίςει ποιοτικά το ςθμερινό ςχολείο και
να δθμιουργιςει ζνα νζο εκπαιδευτικό μοντζλο ςτθ χϊρα. Αποτελεί μζροσ ενόσ ευρφτερου
ςχεδιαςμοφ που ξεκίνθςε το 2009 με το ςφνκθμα «Ρζο Χχολείο - Υρϊτα ο μακθτισ» και
ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ ςχολείου που να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ.
Ψο 1997 είχε ξεκινιςει μια παρόμοια προςπάκεια με το Σλοιμερο Χχολείο, το οποίο
παρουςιάςτθκε διεξοδικά ςτο πρϊτο κεφάλαιο, αλλά δεν απζφερε τα αναμενόμενα
αποτελζςματα. Χτο δεφτερο κεφάλαιο παρουςιάςτθκε αναλυτικά ο ςχεδιαςμόσ του «Ρζου
Χχολείου», οι βαςικζσ αρχζσ του, θ ζμφαςθ ςτισ ΡΨ και ςε ςυγκριμζνεσ δεξιότθτεσ, κακϊσ
και ο τρόποσ που αυτζσ ςυνδζονται με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ ΕΕ. Χτο τρίτο
κεφάλαιο παρουςιάςτθκαν αναλυτικά –και ςυγκριτικά προσ το Σλοιμερο Χχολείο– οι
αλλαγζσ που φζρνει ο κεςμόσ των Δθμοτικϊν Χχολείων ΕΑΕΥ, γιατί υιοκετεί τθ φιλοςοφία
του ολοιμερου. Χτον πυρινα των αλλαγϊν βρίςκονται το Ωρολόγιο και το Αναλυτικό
Υρόγραμμα. Σι ςτόχοι του νζου κεςμοφ –που υλοποιείται από το ςχολικό ζτοσ 2010-2011–
μποροφν να ςυμπυκνωκοφν ςε τρεισ αλλθλοςχετιηόμενεσ κατθγορίεσ (παιδαγωγικοί,
κοινωνικοί-αντιςτακμιςτικοί, μεταρρυκμιςτικοί) με κοινι ςτόχευςθ: τθν αναβάκμιςθ τθσ
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παραπαιδείασ και τθν ουςιαςτικοποίθςθ
των ίςων εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν. Χτο τζταρτο κεφάλαιο επιςθμάνκθκαν αντιφάςεισ
ςχετικά με τουσ ςτόχουσ του κεςμοφ και προζκυψαν προβλθματιςμοί για τθν επίτευξθ των
ςτόχων. Επιπλζον, θ ζρευνα τθσ ΔΣΕ ανζδειξε προβλιματα κατά τθν εφαρμογι του κεςμοφ.
Σι προβλθματιςμοί που αναπτφχκθκαν ςτα προθγοφμενα κεφάλαια αποτζλεςαν το
ζναυςμα για το παρόν ερευνθτικό εγχείρθμα, προκειμζνου να διαπιςτωκεί το «πϊσ»
εφαρμόηεται ο κεςμόσ ςτθν πράξθ και αν επιτυγχάνει τουσ διακθρυγμζνουσ ςτόχουσ. Σ
μεταρρυκμιςτικόσ «λόγοσ» (discourse) διαφζρει από αυτό που ςυμβαίνει ςτθ ςχολικι
πραγματικότθτα. H παιδαγωγικι πράξθ δεν επιτελείται ςε κοινωνικό κενό και κα πρζπει να
εξετάηεται θ κοινωνικοπολιτικι τθσ εξάρτθςθ (Ξρίβασ, 2001: 96). Θ εκπαιδευτικι αλλαγι
είναι μια πολφπλοκθ κοινωνικοπολιτικι διαδικαςία και δεν επιφζρει πάντα τθν
προςδοκϊμενθ βελτίωςθ ςτο ςχολείο. Σι ςτόχοι, οι προκζςεισ των μεταρρυκμιςτϊν και τα
μζτρα που κεςμοκετοφνται, «ςκοντάφτουν» ςυχνά ςε αντικειμενικά εμπόδια. Επιπλζον, οι
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αλλαγζσ «φιλτράρονται» από τουσ αποδζκτεσ τουσ και κυρίωσ τουσ εκπαιδευτικοφσ,
κακόςον δεν ερμθνεφονται, κατανοοφνται και εφαρμόηονται με τον ίδιο τρόπο. Χυνεπϊσ, θ
ζρευνα αυτι ενδιαφζρεται όχι μόνο για το «πϊσ» αλλά και το «γιατί» εφαρμόηεται ο
κεςμόσ των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ, με τον τρόπο που τελικά εφαρμόηεται.
Ενδιαφζρεται για το εάν επιτυγχάνονται ι όχι οι ςτόχοι του κεςμοφ, αλλά και για τουσ
λόγουσ που διευκολφνουν ι δυςχεραίνουν τθν επίτευξθ. Δθλαδι, ενδιαφζρεται για τθ
μελζτθ του κεςμοφ ςε βάκοσ.
Θ επιλογι αυτι οδιγθςε ςτθν εςτίαςθ του ενδιαφζροντοσ τθσ ζρευνασ ςε μία
ομάδα ςχολείων που υλοποιοφν το κεςμό και ςυγκεκριμζνα ςτα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ
του νομοφ Θλείασ. Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου νομοφ ςχετίηεται με το γεγονόσ ότι ο
ερευνθτισ κατοικεί και εργάηεται ςτθν περιοχι αυτι, γεγονόσ που διευκόλυνε τθν εργαςία
του. Θ ερευνθτικι προςπάκεια ξεκίνθςε τον Λοφνιο του 2011 με τθ μελζτθ των ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων και αφοφ τα ςχολεία είχαν εφαρμόςει το κεςμό για ζνα ςχολικό ζτοσ. Θ
ςυγκριτικι μελζτθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων δθμιοφργθςε περαιτζρω προβλθματιςμοφσ
για κάποια ηθτιματα (π.χ. ο αρικμόσ των μακθτϊν του ολοιμερου προγράμματοσ) και
ενίςχυςε το ενδιαφζρον για τθν εμπειρικι ζρευνα.

5.1.2. Τα Δθμοτικά Σχολεία με ΕΑΕΡ του νομοφ Θλείασ
Χτο νομό Θλείασ λειτουργοφν 11 Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ, από το ςχολικό ζτοσ
2010-2011, τα οποία καλφπτουν τισ 4 εκπαιδευτικζσ περιφζρειεσ του νομοφ. Χτθν
περιφζρεια Σλυμπίασ ζνα ςχολείο, ςτθν περιφζρεια Οεχαινϊν δφο, ςτθν περιφζρεια
Αμαλιάδασ τρία και ςτθν περιφζρεια Υφργου πζντε. Σ αρικμόσ των μακθτϊν για τα ςχολικά
ζτθ 2010-2011 και 2011-2012 παρουςιάηεται ςτουσ πίνακεσ (8 και 9) που ακολουκοφν.
Ψο ςχολικό ζτοσ 2010-2011 φοίτθςαν 2.924 μακθτζσ ςτο υποχρεωτικό ωράριο που
αποτελοφν το 33,4% του ςυνόλου των μακθτϊν του νομοφ. Ψο ποςοςτό είναι υψθλότερο
από αυτό των 800 ςχολείων με ΕΑΕΥ (30,1%, πίνακασ-6). Χτο προαιρετικό πρόγραμμα
φοίτθςαν 339 μακθτζσ (11,6%), ενϊ διζκοψαν 37 από τουσ 376 εγγεγραμμζνουσ (9,8%
διαρροι). Περικά ςχολεία είχαν μθδενικι διαρροι και κάποια μεγάλθ όπωσ το 2 ο Υφργου
(43,2%), το 1ο Ηαχάρωσ (21,9%) και το ΔΧ Ανδραβίδασ (20%). Χε 6 ςχολεία τα ποςοςτά
ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτο προαιρετικό πρόγραμμα κυμάνκθκαν από 6,2% ζωσ 10,9%.
Ζνα ςχολείο είχε ποςοςτό 29,1% (1ο Αμαλιάδασ), ζνα 15,2% (2ο Αμαλιάδασ), ζνα 14,8% (4ο
Αμαλιάδασ), το 3ο Υφργου 17,5% και το 1ο Βάρδασ 12,4%. Σι αλλοδαποί ςτο προαιρετικό
πρόγραμμα ιταν 96, ιτοι το 28,3% των φοιτοφντων. Ψο ΔΧ Ανδραβίδασ και το 1 ο Ηαχάρωσ
είχαν τα υψθλότερα ποςοςτά αλλοδαπϊν ςτο προαιρετικό πρόγραμμα (70% και 48%
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αντίςτοιχα). Ωψθλά ποςοςτά είχαν το 1ο, το 2ο Αμαλιάδασ (33,3%, 30,3%) και το 1ο Βάρδασ
(37,9%). Ψα μικρότερα ποςοςτά είχαν το 6 ο του Υφργου (6,5%) και το 4ο Αμαλιάδασ (6,5%).
Ψο ποςοςτό των μακθτϊν που φοίτθςαν ςτο προαιρετικό πρόγραμμα των ΕΑΕΥ
(11,6%) δεν παρουςιάηει μεγάλθ διαφορά ςε ςχζςθ με το ποςοςτό των μακθτϊν που

ΜΑΚΘΤΕΣ ΡΟΥ ΦΟΛΤΘΣΑΝ ΣΤΑ 11 ΔΘΜΟΤΛΚΑ ΣΧΟΛΕΛΑ ΜΕ ΕΑΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΛΕΛΑΣ
το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 (ςτοιχεία Λανουαρίου 2011)40
ΥΡΟΧΕΩΤΛΟΛΟΘΜΕΑ
ΡΟΑΛΕΤΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ (14:00 -16:15)
ΚΟ ΡΟΓ.
ΣΧΟΛΕΛΑ ΜΕ ΕΝΛΑΛΟ
ΜΑΚΘΤΕΣ
ΜΑΚΘΤΕΣ
ΑΛΛΟΔΑΡΟΛ ΤΜΘ
ΦΟΛΤΟΥΝ
ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟ ΜΑΚ
ΤΜΘ
ΡΟΥ
ΡΟΥ
& ΡΑΛΛΝΝΟ- ΜΑΣΤΑ
ΘΤΕΣΣΧΟΛΕΛΑ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ
ΜΑΤ
ΦΟΛΤΘΣΑΝ
ΔΛΕΚΟΨΑΝ
ΣΤΟΥΝΤΕΣ
ΤΑ
(ςφνΕΑΕΡ
ΡΟΓΑΜΜΑ
Α
ΑΛΚ
ολο)
(ΕΑΕΡ)
ΑΛΚ
%
ΑΛΚ
%
ΑΛΚ
%

ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟ
ΟΛΟΘΜ. 2009-10

φοίτθςαν ςτο Σλοιμερο των ίδιων ςχολείων το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ (11,2%).
ΡΛΝΑΚΑΣ-8

1ο ΥΩΦΓΣΩ

361

17

25

6,9

0

0,0

4

16,0

1

25

2ο ΥΩΦΓΣΩ

338

17

21

6,2

16

43,2

3

14,3

1

23

3ο ΥΩΦΓΣΩ

189

12

33

17,5

0

0,0

9

27,3

2

18

6ο ΥΩΦΓΣΩ

325

14

31

9,5

4

11,4

2

6,5

2

39

7ο ΥΩΦΓΣΩ

286

14

25

8,7

0

0,0

7

28,0

1

16

1ο ΑΠΑΟΛΑΔΑΧ

227

12

66

29,1

0

0,0

22

33,3

4

53

2ο ΑΠΑΟΛΑΔΑΧ

217

12

33

15,2

5

13,2

10

30,3

2

42

4ο ΑΠΑΟΛΑΔΑΧ

210

12

31

14,8

0

0,0

2

6,5

2

27

1o ΒΑΦΔΑΧ

234

12

29

12,4

0

0,0

11

37,9

1

28

ΑΡΔΦΑΒΛΔΑΧ

184

12

20

10,9

5

20,0

14

70,0

1

26

1ο ΗΑΧΑΦΩΧ

353

18

25

7,1

7

21,9

12

48,0

1

22

2924

152

339

11,6

37

9,8

96

28,3

18

319*

ΣΥΝ. ΣΧΟΛΕΛΩΝ: 11

Πακθτζσ των ΕΑΕΥ ςτθν πρωινι προαιρετικι ηϊνθ (07:00-08:00): 77 (ςε 8 ςχολεία)
Πακθτζσ των ΕΑΕΥ ςτθν απογευματινι προαιρετικι ηϊνθ (16:15-17:00): 0
Πακθτζσ που φοίτθςαν ςε ολοιμερα ςχολεία (εκτόσ ΕΑΕΥ): 743 (από 867 εγγεγραμμζνουσ) ςε 35
ςχολεία (με 2.637 μακθτζσ). Χε 42 ςχολεία (με 1.297 μακθτζσ) ζγινε αναςτολι του ολοιμερου
προγράμματοσ. Χε 32 ςχολεία (με 1.890 μακθτζσ) δεν ζχουν ιδρυκεί ολοιμερα τμιματα.
Πακθτζσ ςτισ προαιρετικζσ ηϊνεσ: Υρωινι: 22 (ςε 4 ςχολεία). Απογευματινι: 0
Ψο ςχολικό ζτοσ 2010-2011 ςε όλα τα δθμοτικά ςχολεία νομοφ (120) φοίτθςαν ςυνολικά 8.748
(2924+2637+1297+1890) μακθτζσ41 από τουσ οποίουσ οι 1.123 (12,8%) ιταν αλλοδαποί &
παλιννοςτοφντεσ. Ψο ποςοςτό των μακθτϊν που φοίτθςαν ςε όλα τα Σλοιμερα του νομοφ (ΕΑΕΥ
και μθ) το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 είναι 12,4% (ςε ςφνολο 8.748 μακθτϊν φοίτθςαν 1.082, οι 339
ςε ΕΑΕΥ και οι 743 ςε μθ ΕΑΕΥ).
* Ψο ςχολικό ζτοσ 2009-2010 ςτο Σλοιμερο πρόγραμμα των 11 ςχολείων (τα οποία ζγιναν ΕΑΕΥ το
επόμενο ζτοσ) φοίτθςαν 319 μακθτζσ ςε ςφνολο 2.857 (ποςοςτό 11,2%).
40
41

Ψα ςτοιχεία προζρχονται από ςτατιςτικοφσ πίνακεσ του Λανουαρίου του 2011 τθσ Δ/νςθσ Υ.Ε. Θλείασ.
Α.Υ. 2349/30-6-2011, Χτατιςτικά ςτοιχεία Δ/νςθσ Υ.Ε. Θλείασ.
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ΡΛΝΑΚΑΣ-9

ΣΥΝΟΛ. ΑΛΚ.
ΑΛΛΟΔ& ΡΑΛ

ΜΑΚΘΤΕΣ ΡΟΥ ΦΟΛΤΘΣΑΝ ΣΤΑ 11 ΔΘΜΟΤΛΚΑ ΣΧΟΛΕΛΑ ΜΕ ΕΑΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΛΕΛΑΣ
το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 (ςτοιχεία Λανουαρίου 2012)42
ΥΡΟΧΕΩΤΛΡΟΑΛΕΤΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ (14:00 -16:15)
ΟΛΟΘΜΕΑ ΣΧΟΛΕΛΑ
ΚΟ ΡΟΓ.
ΜΕ ΕΝΛΑΛΟ
ΜΑΚΘΤΕΣ
ΜΑΚΘΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΡΟΛ ΤΜΘ
ΦΟΛΤΟΥΝ
ΜΑΚ
ΤΜΘ
ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟ
ΡΟΥ
ΡΟΥ
& ΡΑΛΛΝΝΟ- ΜΑΤ
ΣΤΑ
ΘΤΕΣΣΧΟΛΕΛΑ
ΜΑΤ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ
Α
ΦΟΛΤΟΥΝ
ΔΛΕΚΟΨΑΝ
ΣΤΟΥΝΤΕΣ
(ςφνΕΑΕΡ
Α
ΡΟΓΑΜΜΑ (ΕΑΕΡ)
ΑΛΚ Α.
ΑΛΚ
ολο)
ΑΛΚ
%
%
ΑΛΚ
%
8,6
9,7
361
16
31
2
1ο ΥΩΦΓΣΩ
0
0,0
3
21
2ο ΥΩΦΓΣΩ

323

16

25

7,7

4

13,8

4

16,0

1

32

3ο ΥΩΦΓΣΩ

169

12

23

13,6

1

4,2

7

30,4

1

28

ο

340

15

24

7,1

1

4,0

1

4,2

1

22

ο

270

13

22

8,1

3

12,0

5

22,7

1

10

ο

217

12

32

14,7

0

0

8

25,0

2

42

ο

215

12

32

14,9

0

0

10

31,3

2

30

ο

209

12

28

13,4

7

20,0

1

3,6

2

13

o

1 ΒΑΦΔΑΧ

254

12

20

7,9

6

23,1

6

30,0

1

43

ΑΡΔΦΑΒΛΔΑΧ

186

11

15

8,1

0

0

6

40,0

1

16

351

18

27

7,7

6

18,2

16

59,3

1

83

2895

149

279

9,6

28

9,1

67

24,0

15

340

6 ΥΩΦΓΣΩ*
7 ΥΩΦΓΣΩ
1 ΑΠΑΟΛΑΔΑΧ
2 ΑΠΑΟΛΑΔΑΧ
4 ΑΠΑΟΛΑΔΑΧ*

ο

1 ΗΑΧΑΦΩΧ
ΣΥΝ. ΣΧΟΛΕΛΩΝ: 11

Πακθτζσ των ΕΑΕΥ ςτθν Υρωινι προαιρετικι ηϊνθ (07:00-08:00): 38 (ςε 5 ςχολεία).
Πακθτζσ των ΕΑΕΥ ςτθν απογευματινι προαιρετικι ηϊνθ (16:15-17:00): (ζχει καταργθκεί).
Πακθτζσ που φοίτθςαν ςε ολοιμερα ςχολεία (εκτόσ ΕΑΕΥ): 453 (από 504 εγγεγραμμζνουσ) ςε 20
ςχολεία (με 2.092 μακθτζσ). Δθλαδι, τα ολοιμερα ςχολεία μειϊκθκαν κατά 43% και οι μακθτζσ
του ολοιμερου κατά 40% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά. Χε 47 ςχολεία (με 1.917 μακθτζσ)
ζγινε αναςτολι του ολοιμερου προγράμματοσ. Χε 23 ςχολεία (με 1.872 μακθτζσ) δεν ζχουν
ιδρυκεί ολοιμερα τμιματα.
Πακθτζσ ςτισ προαιρετικζσ ηϊνεσ: Υρωινι 40 (ςε 7 ςχολεία). Απογευματινι: (ζχει καταργθκεί).
Ψο ςχολικό ζτοσ 2011-2012 ςτα 101 δθμοτικά ςχολεία νομοφ (μετά τισ καταργιςεισ ςυγχωνεφςεισ) φοίτθςαν ςυνολικά 8.776 μακθτζσ (2895+2092+1917+1872) από τουσ οποίουσ οι
1.12543 (12,82%) είναι αλλοδαποί και παλιννοςτοφντεσ. Σι Φομά ανζρχονται ςε 542.
*Το 6ο Ρφργου και το 4ο Αμαλιάδασ το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 ορίςτθκαν ωσ «Ριλοτικά
Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία» και εφαρμόηουν τα Νζα Ρρογράμματα Σπουδϊν .

Ψο ςχολικό ζτοσ 2011-2012 φοίτθςαν 2.895 μακθτζσ ςτο υποχρεωτικό πρόγραμμα,
ιτοι το 33,0 % του ςυνόλου των μακθτϊν του νομοφ. Ψο ποςοςτό είναι μικρότερο από αυτό
των 961 ςχολείων με ΕΑΕΥ (37,3%, πίνακασ-6). Χτο προαιρετικό πρόγραμμα φοίτθςαν 279
μακθτζσ (9,6%), δθλαδι παρουςιάηεται μείωςθ 2% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ςχολικι
42
43

Ψα ςτοιχεία προζρχονται από τουσ ςτατιςτικοφσ πίνακεσ του Λανουαρίου του 2012 τθσ Δ/νςθσ Υ.Ε. Θλείασ.
Α.Υ. 2286/25-6-2012, Χτατιςτικά ςτοιχεία Δ/νςθσ Υ.Ε. Θλείασ.
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χρονιά (ιταν 11,6%). Θ διαρροι διατθρικθκε ςτα ίδια (9,6%) επίπεδα (διζκοψαν 28
μακθτζσ από τουσ 307 εγγεγραμμζνουσ). Ψα ποςοςτά ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτο
προαιρετικό πρόγραμμα ανά ςχολείο δεν ζχουν μεγάλθ διαφορά ςε ςχζςθ με το 2010-2011,
εκτόσ από το 1ο Αμαλιάδασ που μειϊκθκε ςτο μιςό (από 29,1% ςε 14,7%).
Σι αλλοδαποί που φοίτθςαν ςτο προαιρετικό πρόγραμμα ιταν 67, ιτοι το 24,0% των
φοιτοφντων. Ψο υψθλότερο ποςοςτό αλλοδαπϊν ςτο προαιρετικό πρόγραμμα είχαν το 1 ο
Ηαχάρωσ (59,3%, πζρυςι 48%) και το ΔΧ Ανδραβίδασ (40%, πζρυςι 70%). Ωψθλά ποςοςτά,
όπωσ και τθν προθγοφμενθ χρονιά, είχαν το 2ο Αμαλιάδασ (31,3%) και το 1ο Βάρδασ (30,0%).
Ψα μικρότερα ποςοςτά αλλοδαπϊν είχαν το 6ο του Υφργου (4,2%) και το 4 ο Αμαλιάδασ
(3,6%), όπωσ και τθν προθγοφμενθ χρονιά.
Από τθ μελζτθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων των 11 Δθμοτικϊν Χχολείων προκφπτουν
τα εξισ ςυμπεράςματα:
1) Ψα ποςοςτά των μακθτϊν οι οποίοι φοίτθςαν ςτο προαιρετικό πρόγραμμα των 11
ΕΑΕΥ και τισ δφο χρονιζσ (11,6% & 9,6%) είναι πολφ χαμθλότερα από τα πανελλαδικά
(21,5% & 21,3%). Δθλαδι, ςτα ΕΑΕΥ του νομοφ Θλείασ μόνο 1 ςτα 10 παιδιά παραμζνει ςτο
προαιρετικό πρόγραμμα, ενϊ το ποςοςτό ςε εκνικό επίπεδο είναι διπλάςιο.
2) Ψθν πρϊτθ χρονιά τθσ λειτουργίασ του ΕΑΕΥ υπιρξε μικρι αφξθςθ ςε ςχζςθ με το
ολοιμερο πρόγραμμα τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ (από 11,2% ςε 11,6%).
3) Ψθ δεφτερθ χρονιά ο αρικμόσ των μακθτϊν που φοίτθςαν ςτο προαιρετικό
πρόγραμμα μειϊκθκε από 339 ςε 279 μακθτζσ (μείωςθ 17,7%), παρότι ο ςυνολικόσ
αρικμόσ των μακθτϊν ςτα 11 ΕΑΕΥ παρζμεινε ςχεδόν ίδιοσ (2.924 και 2.895). Θ μείωςθ
αυτι αντιςτοιχεί ςτο 2% του ςυνόλου των μακθτϊν. Αν και το μιςό τθσ μείωςθσ (34 από 60
μακθτζσ) προζρχεται από ζνα ςχολείο, διαπιςτϊνεται πτωτικι τάςθ ςτα περιςςότερα
ςχολεία (7 ςτα 11).
4) Ψο ποςοςτό των αλλοδαπϊν μακθτϊν ςτο προαιρετικό πρόγραμμα ιταν υψθλό
και τισ δφο χρονιζσ (28,3% και 24,0%). Ψθ ςχολικι χρονιά 2011-2012 ςτα 11 ΕΑΕΥ φοίτθςαν
340 αλλοδαποί ςε ςφνολο 2.895 μακθτϊν (11,7%). Αυτό ςθμαίνει ότι το ποςοςτό των
αλλοδαπϊν που φοίτθςε ςτο προαιρετικό πρόγραμμα (24,0%) είναι υπερδιπλάςιο ςε ςχζςθ
με το ποςοςτό τουσ επί του ςυνόλου των μακθτϊν (11,7%). Ψο ποςοςτό των αλλοδαπϊν
που φοίτθςαν ςε όλα τα ςχολεία του νομοφ το 2011-2012 ιταν 12,82% (1.125 ςε ςφνολο
8.776), γεγονόσ που φανερϊνει ότι θ κατανομι των αλλοδαπϊν ςτα ςχολεία με ΕΑΕΥ και
ςτα υπόλοιπα δεν παρουςιάηει μεγάλθ ποςοςτιαία διαφορά.
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5.2. Ο ςκοπόσ, οι ςτόχοι τθσ ζρευνασ και τα ερευνθτικά
ερωτιματα
5.2.1. Ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι τθσ ζρευνασ
Χκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι θ διερεφνθςθ των εμπειριϊν και των απόψεων των
Διευκυντϊν των Δθμοτικϊν Χχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα
(ΕΑΕΥ) του νομοφ Θλείασ, αναφορικά με τθν πρόςλθψθ/ερμθνεία του νζου κεςμοφ, τισ
δυςκολίεσ υλοποίθςισ του και τθν επίτευξθ των ςτόχων του. Ειδικότεροι ςτόχοι τθσ
ζρευνασ είναι:
I. Ρα διερευνθκεί πϊσ προςλαμβάνουν και ερμθνεφουν οι Διευκυντζσ των Δθμοτικϊν
Χχολείων με ΕΑΕΥ τισ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ οι οποίεσ ειςάγονται με το νζο κεςμό
II. Ρα διερευνθκοφν οι απόψεισ των Διευκυντϊν για τθν επάρκεια τθσ επιμόρφωςθσ
και τθσ υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν για τθν υλοποίθςθ του κεςμοφ
III. Ρα διερευνθκοφν τυχόν προβλιματα κατά τθν εφαρμογι του κεςμοφ
IV. Ρα διερευνθκοφν οι απόψεισ των Διευκυντϊν ςχετικά με τθν αφξθςθ του διδακτικοφ
ωραρίου
V. Ρα διερευνθκεί κατά πόςον ολοκλθρϊνεται θ προετοιμαςία των μακθτϊν ςτο
ςχολείο και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ «θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο, ιδιαίτερα ςτισ
μικρζσ τάξεισ»
VI. Ρα διερευνθκοφν οι απόψεισ των Διευκυντϊν ςχετικά με τθν ειςαγωγι των νζων
μακθμάτων ςτο Ωρολόγιο Υρόγραμμα και το ςτόχο τθσ ενδοςχολικισ πιςτοποίθςθσ
των ΨΥΕ και των Αγγλικϊν
VII. Ρα διερευνθκεί εάν με το νζο κεςμό μειϊκθκαν οι εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ των
μακθτϊν και περιορίςτθκε θ παραπαιδεία
VIII. Ρα διερευνθκεί εάν με το Αναμορφωμζνο Υρόγραμμα ανανεϊκθκαν οι μζκοδοι
διδαςκαλίασ, βελτιϊκθκαν τα μακθςιακά αποτελζςματα και αναβακμίςτθκε θ
παιδαγωγικι λειτουργία του ςχολείου
IX. Ρα διερευνθκεί εάν οι αλλαγζσ ςτο προαιρετικό (ολοιμερο) πρόγραμμα το
αναβάκμιςαν ποιοτικά και ενίςχυςαν τθν αυτονομία του ςχολείου
X. Ρα διερευνθκοφν οι απόψεισ των Διευκυντϊν για τθ ςυμβολι του κεςμοφ ςτθν
κατοχφρωςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και ςτθν
άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων
XI. Ρα διερευνθκοφν οι απόψεισ των Διευκυντϊν για το μεταρρυκμιςτικό ρόλο των
Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ και το ςτόχο τθσ γενίκευςθσ του κεςμοφ ςε όλα τα
Δθμοτικά ςχολεία
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XII. Ρα διερευνθκεί αν ο κεςμόσ ζχει επθρεάςει το ρόλο του Διευκυντι και πϊσ
XIII. Ρα διατυπωκοφν προτάςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία των Δθμοτικϊν
Χχολείων με ΕΑΕΥ

5.2.2. Τα ερευνθτικά ερωτιματα
Πε βάςθ τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ διατυπϊκθκαν τα παρακάτω ερευνθτικά
ερωτιματα:
I. Υϊσ προςλαμβάνουν και ερμθνεφουν οι Διευκυντζσ των Δθμοτικϊν Χχολείων με
ΕΑΕΥ τισ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ που ειςάγονται με το νζο κεςμό;
II. Σι Διευκυντζσ και οι εκπαιδευτικοί ζχουν επαρκι επιμόρφωςθ και υποςτιριξθ ςτο
κακθμερινό τουσ ζργο για τθν υλοποίθςθ του κεςμοφ;
III. Ωπάρχουν προβλιματα κατά τθν εφαρμογι του κεςμοφ και ποιά;
IV. Υοιεσ είναι οι απόψεισ των Διευκυντϊν για τθν αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου;
V. Σλοκλθρϊνεται θ προετοιμαςία των μακθτϊν ςτο ςχολείο και επιτυγχάνεται ο
ςτόχοσ «θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο, ιδιαίτερα ςτισ μικρζσ τάξεισ»;
VI. Υοιεσ είναι οι απόψεισ των Διευκυντϊν για τθν ειςαγωγι των νζων μακθμάτων ςτο
Ωρολόγιο Υρόγραμμα και το ςτόχο τθσ ενδοςχολικισ πιςτοποίθςθσ των ΨΥΕ και των
Αγγλικϊν;
VII. Πε το ΕΑΕΥ μειϊκθκαν οι εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν και
περιορίςτθκε θ παραπαιδεία;
VIII. Πε το Αναμορφωμζνο Υρόγραμμα ανανεϊκθκαν οι διδακτικζσ μζκοδοι,
βελτιϊκθκαν τα μακθςιακά αποτελζςματα και αναβακμίςτθκε θ παιδαγωγικι
λειτουργία του ςχολείου;
IX. Σι αλλαγζσ αναβάκμιςαν το προαιρετικό (ολοιμερο) πρόγραμμα και ενίςχυςαν τθ
αυτονομία του ςχολείου;
X. Υοιεσ είναι οι απόψεισ των Διευκυντϊν για τθ ςυμβολι των Δθμοτικϊν Χχολείων με
ΕΑΕΥ ςτθν κατοχφρωςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και
ςτθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων;
XI. Υοιεσ είναι οι απόψεισ των Διευκυντϊν για το μεταρρυκμιςτικό ρόλο των Δθμοτικϊν
Χχολείων με ΕΑΕΥ και το ςτόχο τθσ γενίκευςθσ του κεςμοφ ςε όλα τα Δθμοτικά
Χχολεία;
XII. Ψο ΕΑΕΥ ζχει επθρεάςει το ρόλο του Διευκυντι και πϊσ;
XIII. Υοιεσ είναι οι προτάςεισ των Διευκυντϊν για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία
των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ;
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5.3. Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ
5.3.1. Θ ςθμαςία τθσ μεκόδου
Σ ςκοπόσ και οι ςτόχοι μιασ ζρευνασ προςδιορίηουν ςε μεγάλο βακμό τθν επιλογι
τθσ μεκόδου. Σι ερευνθτικζσ μζκοδοι δεν είναι ουδζτερα ερευνθτικά εργαλεία αλλά
λογικζσ διαδικαςίεσ για τθν αναηιτθςθ τθσ αλικειασ που μετζχουν κάποιων κεωρθτικϊν
παραδοχϊν. Ξάκε ερευνθτισ επιλζγει και εφαρμόηει μια ερευνθτικι ςτρατθγικι με
κριτιρια που απορρζουν από το ευρφτερο επιςτθμολογικό και κεωρθτικό πλαίςιο
(Οαμπίρθ-Δθμάκθ, 2003α: 28).
Σι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα ταξινομοφνται ςε
κατθγορίεσ με βάςθ διάφορα κριτιρια. Θ πιο ςυνθκιςμζνθ διάκριςθ είναι εκείνθ μεταξφ
ποςοτικϊν και ποιοτικϊν μεκόδων, με κριτιριο το είδοσ των εμπειρικϊν δεδομζνων που
ςυλλζγονται και τον τρόπο επεξεργαςίασ τουσ. Ξάκε μία από τισ δφο αυτζσ κατθγορίεσ
χαρακτθρίηεται από διαφορετικζσ φιλοςοφικζσ καταβολζσ, ζχει διαφορετικοφσ ςτόχουσ και
χρθςιμοποιεί διαφορετικά μζςα για να τουσ πετφχει.
Σι ποςοτικζσ μζκοδοι βαςίηονται ςτθν εξζταςθ ερευνθτικϊν υποκζςεων που
ςτθρίηονται ςε κάποια κεωρία και επιδιϊκουν τον ζλεγχο τθσ ορκότθτασ των υποκζςεων.
Υολλζσ φορζσ, εκτόσ από τον ζλεγχο των υποκζςεων, ςτοχεφουν ςτθν ανακάλυψθ αιτιωδϊν
ςχζςεων μεταξφ των φαινομζνων. Ψα αποτελζςματα εξάγονται με ςτατιςτικοφσ χειριςμοφσ
των ερευνθτικϊν δεδομζνων και παρουςιάηονται με αρικμοφσ που ζχουν γενικεφςιμθ ιςχφ.
Σ ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ είναι αυςτθρά δομθμζνα και ο ερευνθτισ αντικειμενικόσ
(Χταλίκασ, 2005: 181). Σι ποςοτικζσ μζκοδοι εντάςςονται ςτθ κετικιςτικι ςκζψθ, δίνουν
ζμφαςθ ςτισ εμπειρικζσ γενικεφςεισ και ςυνεπϊσ ςτισ κανονικότθτεσ για τα κοινωνικά
φαινόμενα τα οποία γίνονται αντιλθπτά ωσ αντικειμενικά γεγονότα.
Αντίκετα, οι ποιοτικζσ μζκοδοι βαςίηονται ςτθν παραδοχι ότι δεν υπάρχει
αντικειμενικι πραγματικότθτα. Ψα κοινωνικά φαινόμενα δεν απορρζουν από τισ ίδιεσ τισ
δραςτθριότθτεσ ι τα κοινωνικά φαινόμενα, αλλά αποδίδονται από τουσ δρϊντεσ ανάλογα
με το κοινωνικό πλαίςιο ςτο οποίο βρίςκονται. Υαρόλο που υπάρχουν εναλλακτικζσ
ποιοτικζσ μζκοδοι, όλεσ χαρακτθρίηονται από τθν επιδίωξθ να καταςκευάςουν
αναπαραςτάςεισ τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ από τθ μελζτθ ςε βάκοσ των
περιπτϊςεων (Ξυριαηι, 2002: 52-53). Σι διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται ςυνικωσ είναι
πιςτζσ ςτθν «ερμθνευτικι προςζγγιςθ», ςφμφωνα με τθν οποία «θ κοινωνικι
πραγματικότθτα καταςκευάηεται μζςα από τα νοιματα που αποδίδουν τα υποκείμενα ςτθ
δικι τουσ ςυμπεριφορά και ςτθ ςυμπεριφορά των άλλων» (ό.π: 31). Θ προςζγγιςθ αυτι
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κεωρεί ότι θ εξιγθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ κα πρζπει να επικεντρϊνεται ςτθν ερμθνεία που
τθσ αποδίδουν οι ίδιοι οι δρϊντεσ, επειδι οι άνκρωποι δεν αντιδροφν μθχανιςτικά ςε
εξωτερικζσ καταςτάςεισ αλλά ζχουν βοφλθςθ, κίνθτρα και πεποικιςεισ τα οποία
επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά τουσ (ό.π: 31).
Σι ποιοτικζσ μζκοδοι, λοιπόν, εςτιάηουν ςτθ ςθμαςία που ζχουν τα κοινωνικά
φαινόμενα για τα δρϊντα άτομα ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ, δθλαδι
εςτιάηουν ςτο νόθμα που ζχουν αυτά τα φαινόμενα για τα ίδια τα υποκείμενα και τονίηουν
από τθ φφςθ τουσ τθ ςθμαςία που ζχει το ιςτορικό - κοινωνικό πλαίςιο ςτθν ερμθνεία τθσ
ςυμπεριφοράσ. «Αυτό ςθμαίνει», γράφει θ Ρ. Ξυριαηι, «ότι ο ερευνθτισ εμβυκίηεται ςτον
κοινωνικό χϊρο που μελετάει και προςπακεί να δει τα πράγματα από τθ ςκοπιά των
ερευνϊμενων.*…+ Με τον τρόπο αυτό επιδιϊκει τθ βακιά κοινωνιολογικι γνϊςθ όπωσ
εννοείται ςτθν ερμθνευτικι παράδοςθ, δθλαδι προςεγγίηει αυτό που ο Weber αποκάλεςε
Verstehen44» (ό.π.: 53).
O M. Weber προςπάκθςε να ςυνδυάςει τθν αιτιϊδθ ερμθνεία των ανκρϊπινων
δραςτθριοτιτων με τθν κατανόθςθ του νοιματοσ που αυτζσ ζχουν για το υποκείμενο που
δρα κάκε φορά. Θ κεντρικι του κζςθ, ςφμφωνα με τθν Λ. Οαμπίρθ-Δθμάκθ, «ςυνοψίηεται
ςτθν άποψθ ότι θ κοινωνιολογικι ερμθνεία πρζπει να είναι επαρκισ τόςο από τθν άποψθ
τθσ αιτιολογιςεωσ όςο και από τθν άποψθ τθσ ςθμαςίασ. Δθλαδι, οι αλλθλουχίεσ των
κοινωνικϊν γεγονότων, οι ςχζςεισ αιτίου και αιτιατοφ των κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων
πρζπει να γίνουν κατανοθτζσ από τον κοινωνιολόγο ωσ ςυςχετίςεισ “μεςτζσ από νόθμα” για
τα άτομα που ςυμμετείχαν ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ» (Οαμπίρθ-Δθμάκθ, 2003β: 49).
Σι ποιοτικζσ ζρευνεσ, δθλαδι οι ζρευνεσ που βαςίηονται ςε ποιοτικζσ μεκόδουσ,
ςτοχεφουν ςτθν περιγραφι, ανάλυςθ, ερμθνεία και κατανόθςθ κοινωνικϊν φαινομζνων,
καταςτάςεων και ομάδων, απαντϊντασ κυρίωσ ςτα ερωτιματα «πϊσ» και «γιατί» και όχι
ςτθν απλι αναγωγι τουσ ςε μετριςιμεσ ποςότθτεσ (Λωςθφίδθσ, 2003: 17).
Χφμφωνα με τον «χαλαρό λειτουργικό οριςμό» τθσ J. Mason, θ ποιοτικι ζρευνα ζχει
τρία χαρακτθριςτικά: α) Κεμελιϊνεται ςε μια φιλοςοφικι κζςθ θ οποία ςε γενικζσ γραμμζσ
είναι ερμθνευτικι, γιατί τθν ενδιαφζρει ο τρόποσ με τον οποίο ερμθνεφεται, κατανοείται,
βιϊνεται και παράγεται ο κοινωνικόσ κόςμοσ. β) Βαςίηεται ςε μεκόδουσ παραγωγισ
δεδομζνων οι οποίεσ είναι ελαςτικζσ και ευαίςκθτεσ απζναντι ςτο κοινωνικό πλαίςιο ςτο
οποίο παράγονται τα δεδομζνα, αντί να είναι αυςτθρά τυποποιθμζνεσ. γ) Χτθρίηεται ςε
μεκόδουσ ανάλυςθσ και επεξθγθματικισ δόμθςθσ οι οποίεσ προχποκζτουν τθν κατανόθςθ
τθσ πολυπλοκότθτασ του πλαιςίου (Mason, 2009: 20).
44

Σ Π. Weber χρθςιμοποίθςε τισ ζννοιεσ Verstehen (κατανόθςθ) και Erclaren (εξιγθςθ) οι οποίεσ
διαφοροποιοφνται μεταξφ τουσ (Οαμπίρθ-Δθμάκθ, 2003β: 41-60).
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Ωςτόςο, θ ςυγγραφζασ επιςθμαίνει ότι θ ποιοτικι ζρευνα δεν πρζπει να
εκλαμβάνεται ωσ ζνα ενιαίο ςϊμα φιλοςοφίασ και πρακτικισ οφτε να κεωρείται αντίκετθ
τθσ ποςοτικισ ζρευνασ. Απαιτεί αναςτοχαςμό από τθ μεριά του ερευνθτι για τισ πράξεισ
του και το ρόλο του, κακόςον δεν είναι ουδζτεροσ ι αποςταςιοποιθμζνοσ από τθ γνϊςθ και
τα ςτοιχεία που παράγει θ ζρευνά του. Επιπλζον, υπογραμμίηει ότι θ ποιοτικι ζρευνα
«πρζπει να διενεργείται ωσ μια δεοντολογικι πρακτικι και να λαμβάνει υπόψθ το πολιτικό
πλαίςιο μζςα ςτο

οποίο

εκτυλίςςεται», να διεξάγεται

με

ςυςτθματικό αλλά

ευπροςάρμοςτο τρόπο και να παράγει κοινωνικζσ εξθγιςεισ «που είναι κατά κάποιον τρόπο
γενικεφςιμεσ ι να ζχουν ευρφτερθ απιχθςθ» (ό.π.: 23-25).
Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ ποιοτικισ ζρευνασ, γράφει θ Ρ. Ξυριαηι, είναι ο μικρόσ
αρικμόσ περιπτϊςεων ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ ζρευνα και θ εμβάκυνςθ ς’ αυτζσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχο τθσ που είναι θ διαμόρφωςθ ολικισ εικόνασ και όχι
γενικϊν τάςεων:
«Το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ ποιοτικισ ζρευνασ είναι ότι βαςίηεται ςε ςυγκριτικά
μικρότερο αρικμό περιπτϊςεων με ςτόχο όχι τθν ανακάλυψθ γενικϊν τάςεων (που
αναγκαςτικά προχποκζτει πολλζσ περιπτϊςεισ) αλλά τθ διαμόρφωςθ ολικισ εικόνασ για
κάκε περίπτωςθ και τθν ανεφρεςθ των κοινϊν τουσ ςτοιχείων. Κακϊσ θ μελζτθ βάκουσ που
ςυνεπάγεται θ ποιοτικι ζρευνα οδθγεί ςτθ ςυγκζντρωςθ λεπτομερϊν ςτοιχείων για
πολλαπλζσ πτυχζσ των υπό ζρευνα περιπτϊςεων, διευκολφνεται ζτςι θ διαδικαςία
ανάπτυξθσ και αποςαφινιςθσ εννοιολογικϊν κατθγοριϊν» (Ξυριαηι, 2002: 51-52).
Ζνα δεφτερο χαρακτθριςτικό που υπογραμμίηει θ Ρ. Ξυριαηι είναι ο ρόλοσ τθσ
κεωρίασ ςτθν ποιοτικι ζρευνα και θ ευελιξία τθσ μεκοδολογίασ γενικότερα. Σι κεωρθτικζσ
ζννοιεσ δεν προςδιορίηονται εκ των προτζρων όπωσ ςτθν ποςοτικι ζρευνα αλλά αποτελοφν
εργαλεία ευαιςκθτοποίθςθσ που κακοδθγοφν τον ερευνθτι. Ψο εννοιολογικό πλαίςιο δεν
αποτελεί καλοφπι που επιβάλλεται ςτα δεδομζνα αλλά είναι ευζλικτο και ρευςτό. Αυτό
δίνει τθ δυνατότθτα ςτον ερευνθτι να αποκτιςει ςφαιρικι αντίλθψθ για το κοινωνικό
φαινόμενο που ερευνά, κακϊσ αποκαλφπτονται πτυχζσ του φαινομζνου που μελετά και τισ
οποίεσ δεν είχε υποψιαςτεί:
«Εφόςον δεν υπάρχουν ςτθν αρχι τθσ ζρευνασ ςυγκεκριμζνεσ κεωρθτικζσ
υποκζςεισ αλλά μόνο ζνα γενικό εννοιολογικό πλαίςιο, ο ερευνθτισ αρχικά απορροφά όςο
το δυνατόν πιο πολλζσ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ όμωσ ςταδιακά μειϊνονται κακϊσ θ ζρευνα
επικεντρϊνεται ςε εκείνα τα ςτοιχεία που φωτίηουν τισ υπό διαμόρφωςθ εννοιολογικζσ
κατθγορίεσ. Οι κεωρθτικζσ ζννοιεσ δεν προςδιορίηονται εκ των προτζρων με αναφορά ςε
εμπειρικά δεδομζνα, όπωσ ςυμβαίνει ςτο ποςοτικό μοντζλο ζρευνασ, αλλά αποτελοφν μζςα
ευαιςκθτοποίθςθσ προσ τθν κοινωνικι πραγματικότθτα, τα οποία κακοδθγοφν τον ερευνθτι
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ςτθν ανάλυςθ των ςτοιχείων, αλλά και προςαρμόηονται ςε αυτά κακϊσ εξελίςςεται θ
ζρευνα. Επομζνωσ, το εννοιολογικό πλαίςιο δεν αποτελεί καλοφπι που επιβάλλεται ςτα
εμπειρικά δεδομζνα αλλά ζναν ρευςτό, ευζλικτο τρόπο προςζγγιςθσ που επιτρζπει τθν
ανάδειξθ απρόςμενων κεμάτων και πτυχϊν των κοινωνικϊν φαινομζνων» (ό.π.: 2002: 52).
Ψα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ ποιοτικισ ζρευνασ ςυνοψίηονται ςτον
παρακάτω πίνακα (Λωςθφίδθσ, 2003: 12-13).
ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ
1) Διερεφνθςθ που χαρακτθρίηεται από
λεπτομζρεια και βάκοσ
2) Ππορεί να οδθγιςει ςτθ διερεφνθςθ
φαινομζνων διαδικαςιϊν και ςυμπεριφορϊν
που δεν είχαν προβλεφκεί από πριν
3) Διερεφνθςθ τθσ εμπειρίασ των κοινωνικϊν
υποκειμζνων. Σ ερευνθτισ βλζπει και
κατανοεί τον κόςμο μζςα από τα μάτια και τθν
αντίλθψθ των κοινωνικϊν υποκειμζνων
4) Γίνεται προςπάκεια για τθν αποφυγι a
priori κρίςεων

ΜΕΛΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ
1) Χυνικωσ αφορά μικρά δείγματα
2) Χαρακτθρίηεται από περιοριςμζνεσ
δυνατότθτεσ γενίκευςθσ και ςφγκριςθσ
3) Εξαρτάται αρκετά από τισ προςωπικζσ
αντιλιψεισ του ερευνθτι και από τα
επικοινωνιακά του προςόντα
4) Θ ςυμμετοχι ι εμπλοκι του μπορεί
να μεταβάλλει τα χαρακτθριςτικά του
κοινωνικοφ φαινομζνου ι τθ διαδικαςία

5.3.2. Θ επιλογι τθσ μεκόδου: ποιοτικι ζρευνα
Ωσ προςφορότερθ μζκοδοσ προςζγγιςθσ για τθν παροφςα εργαςία κεωρικθκε θ
ποιοτικι ζρευνα για τουσ εξισ λόγουσ:
1) Θ ποιοτικι ζρευνα επιτρζπει τθ διερεφνθςθ των κοινωνικϊν φαινομζνων με τθ
μελζτθ ςε βάκοσ μικροφ αρικμοφ περιπτϊςεων. Χτόχοσ τθσ ζρευνασ αυτισ είναι να
διερευνιςει ςε βάκοσ τθ λειτουργία μικροφ αρικμοφ ςχολικϊν μονάδων που εφαρμόηουν
μια ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι αλλαγι, προκειμζνου να διαπιςτϊςει αν επιτυγχάνονται ι
όχι και γιατί οι ςτόχοι του κεςμοφ.
2) Θ ποιοτικι ζρευνα δεν ςτοχεφει τόςο ςε γενικεφςεισ όςο ςτθ δθμιουργία μιασ
ςυνολικισ εικόνασ για τισ περιπτϊςεισ που εξετάηει, λαμβάνοντασ υπόψθ το ςυγκεκριμζνο
ιςτορικό-κοινωνικό πλαίςιο και τθν πολυπλοκότθτα του. Επιδίωξθ τθσ παροφςασ ζρευνασ
δεν είναι θ γενίκευςθ αλλά θ ενδελεχισ εξζταςθ των ςυγκεκριμζνων ςχολείων ςτο
περιβάλλον που λειτουργοφν, προκειμζνου να αποκαλφψει όλεσ τισ πτυχζσ τθσ λειτουργίασ
τουσ και να αναδείξει ό,τι επθρεάηει κετικά ι αρνθτικά τθν υλοποίθςθ κεςμοφ.
3) Θ ποιοτικι ζρευνα προςπακεί να κατανοιςει τον κόςμο μζςα από τα μάτια των
κοινωνικϊν υποκειμζνων διερευνϊντασ τισ εμπειρίεσ τουσ. Θ παροφςα ζρευνα διερευνά τισ
εμπειρίεσ των Διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων οι οποίοι καλοφνται να υλοποιιςουν τισ
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ςυγκεκριμζνεσ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ.
4) Θ ποιοτικι ζρευνα είναι ςε γενικζσ γραμμζσ ερμθνευτικι. Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα
επιδιϊκει να περιγράψει, να αναλφςει και να ερμθνεφςει το νόθμα που δίνεται ςτισ
αλλαγζσ από τα δρϊντα υποκείμενα, τον τρόπο που τα ίδια ερμθνεφουν τισ δικζσ τουσ
ςυμπεριφορζσ και των άλλων και πϊσ αυτζσ επθρεάηουν τθν εφαρμογι του κεςμοφ.

5.4. Ο πλθκυςμόσ τθσ ζρευνασ, οι δυνατότθτεσ και οι
περιοριςμοί τθσ
Θ διερεφνθςθ των απόψεων των Διευκυντϊν των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ
επιλζχτθκε για τουσ παρακάτω λόγουσ: α) Σ Διευκυντισ, ωσ όργανο διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ
μονάδασ, κεωρείται και επιβάλλεται να ζχει ςυνολικι εποπτεία για τθ λειτουργία του
ςχολείου. β) Είναι το πρόςωπο που βρίςκεται ςε άμεςθ επαφι με τθ Διοίκθςθ και τθν
Ξακοδιγθςθ (Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ). γ) Είναι το άτομο που
καλείται να εμπεδϊςει τθν εκπαιδευτικι πολιτικι, να τθν ενςτερνιςκεί και ςτθ ςυνζχεια να
εμπνεφςει και να παρωκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ. δ) Είναι το
μόνο ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ που ζχει ταυτόχρονα διοικθτικζσ, παιδαγωγικζσ και
διδακτικζσ

αρμοδιότθτεσ.

ε) Αποτελεί

το ςυνδετικό κρίκο του απογευματινοφ

προγράμματοσ (ολοιμερου) με το πρωινό πρόγραμμα. ςτ) Οόγω του ςυςτιματοσ επιλογισ
των ςτελεχϊν, ζχει (κατά κανόνα) αυξθμζνθ εκπαιδευτικι/διοικθτικι εμπειρία και ςπουδζσ,
γεγονόσ που του επιτρζπει να κάνει πολλαπλζσ αναγνϊςεισ ςτο μεταρρυκμιςτικό λόγο και
να τον «φιλτράρει».
Σι παραπάνω λόγοι ςυνθγοροφν ότι οι Διευκυντζσ των ςχολείων, με τον
πολφπλευρο ρόλο τουσ (θγετικό, παιδαγωγικό), είναι τα καταλλθλότερα πρόςωπα για να
δϊςουν μια ςυνολικι εικόνα για τον τρόπο υλοποίθςθσ του κεςμοφ, όπωσ αυτι
ςυγκροτείται από τισ εμπειρίεσ τουσ. Σι εμπειρίεσ των Διευκυντϊν διαμορφϊνονται ςε ζνα
κακοριςμζνο κεςμικό πλαίςιο και ζνα ςυγκεκριμζνο κοινωνικο-πολιτιςτικό περιβάλλον με
αλλθλεξαρτιςεισ και αλλθλεπιδράςεισ. Ψο ζργο τουσ διαμορφϊνεται όχι μόνο από το
κεςμικό πλαίςιο και το ιδιαίτερο περιβάλλον ςτο οποίο αςκείται αλλά και από άλλουσ
παράγοντεσ όπωσ τθ ςυνολικι υπθρεςία τουσ, τα χρόνια που υπθρετοφν ςε κζςεισ ευκφνθσ
και τισ ςπουδζσ που ζχουν.
Θ εμπειρία του Διευκυντι ςυνοψίηει το ζργο του και αντανακλά ό,τι με τρόπο
ςφνκετο και επεξεργαςμζνο προςλαμβάνει, φιλτράρει και δοκιμάηει ςτθν πράξθ. Ψο ζργο
τοφ κάκε Διευκυντι, παρότι τελείται ςε οριςμζνο κεςμικό πλαίςιο, φζρει τθν προςωπικι
του ςφραγίδα θ οποία διαμορφϊνεται προοδευτικά ςτθν επαγγελματικι του διαδρομι. Γι’
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αυτό με τθ ςυνζντευξθ δεν αναμζνονται τυποποιθμζνεσ ι «ξερζσ» απαντιςεισ αλλά
απαντιςεισ που περιζχουν εφαρμοςμζνθ γνϊςθ, αποδοτικζσ πρακτικζσ και ερμθνείεσ για
τισ επιλογζσ τουσ. Αυτό κα βοθκιςει όχι μόνο να διαπιςτωκεί το «πϊσ» εφαρμόηεται ο
κεςμόσ ςτθν πράξθ αλλά και το «γιατί». Κα βοθκιςει να διαπιςτωκεί αν επιτυγχάνονται οι
ςτόχοι του αλλά και ποιοι παράγοντεσ διευκολφνουν ι δυςχεραίνουν τθν επίτευξι τουσ.
Σ πλθκυςμόσ τθσ ζρευνασ αποτελείται από τουσ Διευκυντζσ όλων των Δθμοτικϊν
Χχολείων με ΕΑΕΥ του νομοφ Θλείασ, δθλαδι ζντεκα (11) άτομα ςυνολικά. Θ ζρευνα
ςτοχεφει ςτθν εμβάκυνςθ και θ ςυγκεκριμζνθ (γεωγραφικι) ομάδα παρζχει τθ δυνατότθτα
μιασ από πολφ κοντά λεπτομεροφσ κεϊρθςθσ του κεςμοφ των Δθμοτικϊν Χχολείων με
ΕΑΕΥ, γιατί περιλαμβάνει ςθμαντικζσ για το ςκοπό τθσ μελζτθσ μονάδεσ που «ςχετίηονται
με το ευρφτερο ςφνολο, χωρίσ όμωσ να το αντιπροςωπεφουν άμεςα» (Mason, 2009: 203).
Ψα ευριματα τθσ ζρευνασ αφοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο νομό και τα ςυμπεράςματα
δεν αναφζρονται ςτο ςφνολο των 961 Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ τθσ χϊρασ. Άλλωςτε
δείγματα κάτω των 30 ατόμων παρουςιάηουν δυςκολίεσ ςτθ γενίκευςθ (Βάμβουκασ, 2010:
158). Θ ςυγκρότθςθ αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ με ςτόχο τθ γενίκευςθ, κα απαιτοφςε
μεγάλο αρικμό περιπτϊςεων και φυςικά πολφ χρόνο και αρκετοφσ ερευνθτζσ. Σι ζντεκα
Διευκυντζσ, λοιπόν, δεν μποροφν να κεωρθκοφν αντιπροςωπευτικό δείγμα από ςτατιςτικισ
άποψθσ (Ρ=11) των 961 Διευκυντϊν, παρόλο που ςυγκροτοφν ςθμαντικό δείγμα από
κεωρθτικι άποψθ (κεωρθτικι δειγματολθψία).
Θ κεωρθτικι δειγματολθψία είναι θ διαδικαςία που αφορά ςτθν επιλογι ομάδων ι
κατθγοριϊν προσ μελζτθ με κριτιριο τθ ςχετικότθτά τουσ προσ τα ερευνθτικά ερωτιματα,
τθ κεωρθτικι προςζγγιςθ και τθν εξιγθςθ που οι ερευνθτζσ αναπτφςςουν. Υρόκειται για τθ
δόμθςθ ενόσ δείγματοσ ςθμαντικοφ από κεωρθτικι άποψθ, γιατί ςυγκεντρϊνει κάποια
ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά που διευκολφνουν τον ερευνθτι ςτθν ανάπτυξθ και τον
ζλεγχο τθσ κεωρίασ και τθσ εξιγθςθσ ςτθν οποία ςτοχεφει (Mason, 2009: 205-206).
Χε περιπτϊςεισ που το δείγμα δεν είναι αντιπροςωπευτικό από ςτατιςτικισ άποψθσ,
όπωσ ςτθν παροφςα ζρευνα, θ μόνθ γενίκευςθ που μπορεί να κάνει ο ερευνθτισ «είναι να
υποκζςει ότι παρόμοια αποτελζςματα, ενδεχομζνωσ, να προκφπτουν και από δείγματα
υποκειμζνων, που μοιάηουν ωσ προσ τθ ςφνκεςθ, τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και τθ
γεωγραφικι περιοχι με τα υποκείμενα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ» (Ακαναςίου, 2003: 89).
Χυνεπϊσ, τα ςυμπεράςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ κα μποροφςαν να ιςχφουν
(ενδεχομζνωσ) για ςχολεία που βρίςκονται ςε γεωγραφικζσ περιοχζσ με παρόμοια
αςτικότθτα, για τουσ εξισ λόγουσ:
α) Σι 11 Διευκυντζσ δεν ςυνιςτοφν ζνα «δείγμα ευκολίασ» με τθν ζννοια ότι είναι
κάποιοι Διευκυντζσ από διαφορετικζσ περιοχζσ που ζτυχε να είναι διακζςιμοι ι κζλθςαν να
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ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα. Αντίκετα, υπθρετοφν ςτον ίδιο νομό ζχουν τον ίδιο κεςμικό
ρόλο που απαιτεί ςυγκεκριμζνα τυπικά προςόντα και επιλζχτθκαν με τθν ίδια διαδικαςία
ςε όλα τα ςχολεία τθσ χϊρασ. β) Σι 961 Διευκυντζσ υλοποιοφν τθν ίδια εκπαιδευτικι
αλλαγι και ο ρόλοσ τουσ περιορίηεται από ζνα «αςφυκτικό» νομοκετικό πλαίςιο που είναι
κοινό για όλουσ. γ) Θ επιλογι των 11 ςχολείων ςτα οποία υπθρετοφν οι ςυγκεκριμζνοι
Διευκυντζσ ζγινε από το ΩΥΔΒΠΚ με κοινά κριτιρια για όλουσ τουσ νομοφσ τθσ χϊρασ. Ψα
κριτιρια αυτά, δθλαδι τα κοινά χαρακτθριςτικά των 961 ςχολείων ςτα οποία αςκοφν τα
κακικοντά τουσ οι Διευκυντζσ είναι: θ οργανικότθτα του ςχολείου (12/κζςια), ο μεγάλοσ
αρικμόσ μακθτϊν, θ λειτουργία ολοιμερου προγράμματοσ πριν από τον οριςμό τουσ και θ
αναλογικι εκπροςϊπθςθ τόςο ςε αρικμό ςχολείων ανά νομό όςο και ςε επίπεδο νομοφ ωσ
προσ τθν αςτικότθτα.

5.5. Τα ερευνθτικά εργαλεία
5.5.1. Το εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων: θμιδομθμζνθ
ςυνζντευξθ
Ωσ καταλλθλότερο εργαλείο ςυλλογισ των δεδομζνων κρίκθκε θ ςυνζντευξθ, γιατί
επιτρζπει τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςε βάκοσ –κάτι που είναι απαραίτθτο ςτθν παροφςα
ζρευνα– και αποτελεί ίςωσ τθν πιο διαδομζνθ μζκοδο άντλθςθσ ποιοτικοφ υλικοφ ςτισ
κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Θ J. Mason χρθςιμοποιεί τον όρο «παραγωγι δεδομζνων» αντί του
όρου «ςυλλογι δεδομζνων», για να ςυμπυκνϊςει ς’ αυτόν τθν ευρφτερθ ποικιλία ςχζςεων
μεταξφ του ερευνθτι, του κοινωνικοφ κόςμου και του ερευνθτικοφ υλικοφ που καλφπτει θ
ποιοτικι ζρευνα. Κεωρεί πιο ακριβζσ να μιλάμε για διαδικαςία «παραγωγισ» παρά
«ςυλλογισ», γιατί οι περιςςότερεσ ποιοτικζσ προςεγγίςεισ απορρίπτουν τθν ιδζα «ότι ο
ερευνθτισ μπορεί να είναι ζνασ απολφτωσ ουδζτεροσ ςυλλζκτθσ πλθροφοριϊν του
κοινωνικοφ κόςμου. Αντίκετα, αυτζσ οι προςεγγίςεισ κζλουν τουσ ερευνθτζσ να “χτίηουν” με
ενεργό τρόπο γνϊςθ για αυτό τον κόςμο, ακολουκϊντασ ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ…» (Mason,
2009: 85). Αυτό ςθμαίνει ότι οι ερευνθτζσ δεν αςχολοφνται με το να βρουν ςτοιχεία που
ιδθ υπάρχουν ζτοιμα προσ ςυλλογι αλλά προςπακοφν να βρουν πόςο καλφτερα μποροφν
να παράγουν δεδομζνα από τισ πθγζσ που ζχουν επιλζξει (ό.π.: 85).
Ψα πλεονεκτιματα τθσ ςυνζντευξθσ είναι πολλά. Βαςικό πλεονζκτθμα είναι ότι
«επιτρζπει να εξετάςουμε το ερευνθτικό πρόβλθμα ςε μεγαλφτερο βάκοσ. Και τοφτο, γιατί
οι άνκρωποι είναι περιςςότερο πρόκυμοι να μιλοφν παρά να γράφουν. *…+ Στθ ςυνζντευξθ
*…+ είναι πολφ πικανό να εξαςφαλιςτοφν ευκολότερα ακόμθ και εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ» (Υαραςκευόπουλοσ, 1993: 128). Πε τθ ςυνζντευξθ ο ερευνθτισ μπορεί πιο
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άνετα να εξθγιςει ςτον εξεταηόμενο το ςκοπό τθσ ζρευνασ, να διεγείρει τον ενδιαφζρον
του και να βεβαιϊνεται κάκε φορά ότι κατανοικθκε θ ερϊτθςθ (ό.π.: 126).
Επιπλζον, θ ςυνζντευξθ δίνει τθ δυνατότθτα ςτον ερευνθτι να επαναδιατυπϊνει τισ
ερωτιςεισ, να δίνει εξθγιςεισ και να ηθτά διευκρινίςεισ όταν θ απάντθςθ δεν είναι ςαφισ,
να παρακολουκεί όχι μόνο τα λεκτικά μθνφματα αλλά και τισ αντιδράςεισ των υποκειμζνων,
να διαπιςτϊνει πότε εκφράηονται με ειλικρίνεια και να ςυγκεντρϊνει πλθροφορίεσ χωρίσ
διαρροζσ (Ακαναςίου, 2003: 148-149).
Ζνα άλλο πλεονζκτθμα τθσ ςυνζντευξθσ είναι ότι μπορεί να οδθγιςει ςτθ
διερεφνθςθ κεμάτων που δεν είχαν προκακοριςτεί από πριν, λόγω τθσ αμεςότθτασ τθσ
ςχζςθσ ερευνθτι και ερωτϊμενου. Γενικά, θ ςυνζντευξθ επιτρζπει ςτον ερευνθτι να
αντλιςει πλθροφορίεσ ςε βάκοσ για πολφπλοκεσ κοινωνικζσ διαδικαςίεσ και να κατανοιςει
κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ, ςτάςεισ και αντιλιψεισ των ερωτϊμενων. Δθλαδι, ο ερευνθτισ
ζχει τθ δυνατότθτα «να δει τον κοινωνικό κόςμο και τα κοινωνικά φαινόμενα μζςα από τισ
εμπειρίεσ και τα “μάτια” των κοινωνικϊν υποκειμζνων» (Λωςθφίδθσ, 2010: 41).
Ενϊ θ ςυνζντευξθ ζχει ςαφι πλεονεκτιματα, δεν είναι απαλλαγμζνθ από
μειονεκτιματα. Θ άμεςθ αλλθλεπίδραςθ ερευνθτι και εξεταηόμενου κάνει τθ διαδικαςία
πιο ευάλωτθ ςτθν υποκειμενικότθτα με αποτζλεςμα να μειϊνεται θ αξιοπιςτία και θ
εγκυρότθτα των πλθροφοριϊν (Υαραςκευόπουλοσ, 1993: 129). Επικρίνεται, επίςθσ, γιατί
δεν εξαςφαλίηει ανωνυμία με ςυνζπεια οι απαντιςεισ να μθν κεωροφνται πάντα ζγκυρεσ,
δεν μπορεί να επαναλθφκεί με τισ ίδιεσ ςυνκικεσ για τον ζλεγχο τθσ αξιοπιςτίασ, ενϊ
δφςκολα καταγράφονται πιςτά όλεσ οι πλθροφορίεσ. Επιπλζον, όταν ο ερευνθτισ και οι
εξεταηόμενοι δεν γνωρίηονται μπορεί οι δεφτεροι να ανζχονται απλϊσ τον ερευνθτι ι να
επιχειροφν να αποφφγουν τισ ερωτιςεισ ι να λζνε ςυνειδθτά ψζματα (Ακαναςίου, 2003:
149).
Θ ςυνζντευξθ, ωσ μζςο ςυλλογισ ερευνθτικοφ υλικοφ, μοιάηει ωσ προσ το ςκοπό και
το περιεχόμενο με το ερωτθματολόγιο αλλά διαφζρει ςτθ μορφι επικοινωνίασ μεταξφ
ερευνθτι και εξεταηόμενου. Ξάκε ζνα από τα δφο ερευνθτικά εργαλεία υπερζχει του άλλου
από κάποιεσ απόψεισ. Ψο ερωτθματολόγιο υπερτερεί από τθν άποψθ τθσ αξιοπιςτίασ,
προάγει ςε μεγαλφτερο βακμό τθν ειλικρίνεια λόγω τθσ ανωνυμίασ και είναι
οικονομικότερο από άποψθσ χρόνου. Πειονεκτεί όμωσ ςτα εξισ: δεν υπάρχει θ δυνατότθτα
να εξθγθκοφν λεπτομερϊσ οι ςκοποί τθσ ζρευνασ, δεν υπάρχει θ βεβαιότθτα ότι
κατανοικθκαν οι ερωτιςεισ, ενϊ ςυχνά δεν επιςτρζφονται όλα. Επίςθσ, οι κλειςτζσ
ερωτιςεισ παρουςιάηουν μειονεκτιματα και οι ανοιχτζσ μζνουν ςυχνά αναπάντθτεσ
(Cohen, Manion, & Morrison, 2008: 452-453).
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Ωπάρχουν διάφορεσ μορφζσ ςυνζντευξθσ. Ανάλογα με το βακμό δόμθςθσ, δθλαδι
ανάλογα με το βακμό τυποποίθςισ τθσ από τον ερευνθτι, μποροφμε να διακρίνουμε
ςχθματικά τρία βαςικά είδθ: τθ δομθμζνθ, τθν θμιδομθμζνθ και τθ μθ δομθμζνθ
(Λωςθφίδθσ, 2003: 40).
Θ

δομθμζνθ

(ι

τυποποιθμζνθ)

ςυνζντευξθ

βαςίηεται

ςε

ζνα

αυςτθρά

προκακοριςμζνο ςφνολο ερωτιςεων, τόςο ωσ προσ το περιεχόμενο όςο και ωσ προσ τθ
ςειρά, το οποίο τίκεται με τον ίδιο τρόπο ςε όλουσ τουσ ερωτϊμενουσ (ό.π.: 40). Θ
δομθμζνθ ςυνζντευξθ είναι κλειςτι, περιορίηει τθν ελευκερία του υποκειμζνου και απζχει
ελάχιςτα από το γραπτό ερωτθματολόγιο. Χρθςιμοποιείται, όταν το πρόβλθμα ζχει
αναλυκεί και προςδιοριςτεί με αρκετι ακρίβεια (Βάμβουκασ, 2010: 236, 245).
Θ μθ δομθμζνθ (ι ελεφκερθ) ςυνζντευξθ χαρακτθρίηεται από τθν απουςία
προκακοριςμζνων ερωτιςεων και βαςίηεται ςε κεματικζσ περιοχζσ πάνω ςτισ οποίεσ
αναπτφςςεται θ αλλθλεπίδραςθ ερευνθτι και ερωτϊμενου (Λωςθφίδθσ, 2003: 40). Θ
ελεφκερθ ςυνζντευξθ είναι ανοικτι και ο ερευνθτισ παρεμβαίνει όςο το δυνατόν λιγότερο.
Ενδείκνυται περιςςότερο, όταν ο ερευνθτισ δεν γνωρίηει επαρκϊσ το ερευνθτικό πεδίο και
κζλει να κάνει μια προκαταρκτικι ανίχνευςι του για τθ διαμόρφωςθ των υποκζςεων τθσ
ζρευνασ. Χυνικωσ, χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με το ερωτθματολόγιο αλλά μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί και αυτοτελϊσ. Θ χριςθ τθσ επιβάλλεται, όταν το δείγμα είναι μικρό και
ανομοιογενζσ (Βάμβουκασ, 2010: 234-235).
Θ θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ χαρακτθρίηεται από ζνα ςφνολο προκακοριςμζνων
ερωτιςεων αλλά παρουςιάηει πολφ μεγαλφτερθ ευελιξία ωσ προσ τθ ςειρά των ερωτιςεων,
ωσ προσ τθν τροποποίθςθ του περιεχομζνου αυτϊν και ωσ προσ τθν προςκαφαίρεςθ
ερωτιςεων και κεμάτων για ςυηιτθςθ, ανάλογα με τον ερωτϊμενο (Λωςθφίδθσ, 2003: 40).
Θ θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ κεωρείται ςυνδυαςτικι των δφο παραπάνω «ακραίων τφπων».
Ψο υποκείμενο ζχει αρκετι πρωτοβουλία ςτθ διατφπωςθ των απαντιςεων, ο ερευνθτισ
περιορίηει ςτο ελάχιςτο τισ παρεμβάςεισ του αλλά φροντίηει να κατευκφνει τον ερωτϊμενο
να ομιλεί για τα κζματα τθσ ζρευνασ (Βάμβουκασ, 2010: 232).
Από τουσ τρεισ τφπουσ τθσ ςυνζντευξθσ επιλζχτθκε θ θμιδομθμζνθ για τουσ εξισ
λόγουσ: α) Υαρζχει μεγαλφτερθ ευελιξία, ϊςτε ανάλογα με τθν εξζλιξθ τθσ ςυηιτθςθσ να
διαφοροποιείται θ ςειρά και το περιεχόμενο των ερωτιςεων, αν κρικεί αναγκαίο. Σ
ερευνθτισ μπορεί να επαναφζρει τθν ερϊτθςθ με διαφορετικό τρόπο, όταν διαπιςτϊνει ότι
ο ερωτϊμενοσ δεν τθν κατανόθςε. Ππορεί να καλφψει ανεπαρκείσ απαντιςεισ ςτο ίδιο ι ςε
άλλο ςθμείο τθσ ςυνζντευξθσ. β) Δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ ερωτϊμενουσ να εμβακφνουν
ςτο κζμα τθσ ερϊτθςθσ όςο οι ίδιοι νομίηουν και μπορεί να αναδειχκοφν απρόςμενεσ
πτυχζσ του. γ) Διευκολφνει τθ δθμιουργία του απαραίτθτου κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και δεν
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φζρνει ςε δφςκολθ κζςθ τον ερωτϊμενο, αφοφ οι ερωτιςεισ δίνουν ζνα πλαίςιο
«αςφάλειασ» ςτον ερωτϊμενο. Δθλαδι, ο ερωτϊμενοσ γνωρίηει το πλαίςιο ςτο οποίο
πρζπει να κινθκεί θ απάντθςι του, κάτι που δεν ςυμβαίνει με τθν ελεφκερθ ςυνζντευξθ.
Τμωσ, ζχει τθν ελευκερία να απαντιςει όπωσ ίδιοσ νομίηει, να αναπτφξει πτυχζσ που του
αρζςουν ι γνωρίηει πολφ καλά, κάτι που δεν κα μποροφςε να κάνει ςτθ δομθμζνθ
ςυνζντευξθ.

5.5.2. Το ςχζδιο τθσ ςυνζντευξθσ
Για τθ διερεφνθςθ των ερωτθμάτων ετοιμάςτθκε ζνα προςωρινό ςχζδιο
ςυνζντευξθσ, προκειμζνου να δοκιμαςτεί πριν από τθν τελικι εφαρμογι του. Πε τθ
δοκιμαςτικι εφαρμογι του ςχεδίου διαπιςτϊνεται θ εγκυρότθτα του τφπου και του
περιεχομζνου των ερωτιςεων, ο βακμόσ κατανόθςθσ και γενικά θ αποτελεςματικότθτά του
(Βάμβουκασ, 2010: 239).
Πε βάςθ το προςωρινό ςχζδιο πραγματοποιικθκαν δφο δοκιμαςτικζσ ςυνεντεφξεισ
με Διευκυντζσ που υπθρετοφςαν ςε Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ γειτονικοφ νομοφ (Αχαΐασ)
και όχι του νομοφ Θλείασ. Αυτό ζγινε για να μθν περιοριςτεί περιςςότερο ο αρικμόσ των
ςυνεντεφξεων ςτο νομό Θλείασ. Επιλζχτθκαν Διευκυντζσ με διαφορετικι εμπειρία ςε ΕΑΕΥ:
Σ ζνασ υπθρετοφςε για δεφτερθ χρονιά και ο άλλοσ πρϊτθ φορά, ωςτόςο είχαν και οι δφο
μεγάλθ διοικθτικι εμπειρία. Πετά τθ δοκιμαςτικι εφαρμογι –το Φεβρουάριο του 2012–
περιορίςτθκε ο αρικμόσ των ερωτιςεων και οριςτικοποιικθκε το ςχζδιο. Σι ςυνεντεφξεισ
αυτζσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν ανάλυςθ.
Ψο οριςτικό ςχζδιο τθσ ςυνζντευξθσ περιλαμβάνει 22 ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ
απάντθςαν οι Διευκυντζσ. Χτον αφξοντα αρικμό κάκε ερϊτθςθσ ζχει προταχκεί ζνασ
λατινικόσ χαρακτιρασ αρίκμθςθσ (Λ-ΧΛΛΛ) ο οποίοσ υποδθλϊνει το ερευνθτικό ερϊτθμα το
οποίο αναμζνεται να απαντθκεί με τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ.
Σριςμζνα ερωτιματα διερευνϊνται με δφο ι τρεισ ερωτιςεισ. Διευκρινίηεται,
επίςθσ, ότι ςε κάποιεσ ςυνεντεφξεισ θ ςειρά μερικϊν ερωτιςεων δεν τθρικθκε ι
τροποποιικθκε θ ερϊτθςθ, κακόςον οι Διευκυντζσ απαντϊντασ ςε προθγοφμενεσ
ερωτιςεισ επεκτάκθκαν και ςε κζματα που κάλυπταν μζροσ ι ολόκλθρθ ερϊτθςθ που
ακολουκοφςε.
ΤΟ ΣΧΕΔΛΟ ΤΘΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘΣ
Λ-1. Για ποιουσ λόγουσ, κατά τθ γνϊμθ ςου, κεςμοκετικθκαν τα Δθμοτικά Χχολεία με
ΕΑΕΥ;
Λ-2. Σι αλλαγζσ που ζγιναν με το ΕΑΕΥ πιςτεφεισ ότι επιφζρουν βελτίωςθ ςτο
ςχολείο, το αλλάηουν προσ το καλφτερο ι όχι και γιατί;
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ΛΛ-3. Ωπιρξε επαρκισ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν για τθν εφαρμογι του Ενιαίου
Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ Υρογράμματοσ; Ζχετε υποςτιριξθ εςφ και το εκπαιδευτικό
προςωπικό ςτο κακθμερινό ςασ ζργο;
ΛΛΛ-4. Αντιμετωπίηεισ προβλιματα κατά τθν εφαρμογι του κεςμοφ και ποιά;
IV-5. Υοια είναι θ άποψι ςου για τθν αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου ωσ τισ 14:00
ςε όλεσ τισ τάξεισ; Είναι καλό αυτό για τουσ μακθτζσ ι όχι και γιατί;
V-6. Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ, ςτόχοσ των Δθμοτικϊν ςχολείων με ΕΑΕΥ είναι να
ολοκλθρϊνεται ςτο ςχολείο θ μακθςιακι διαδικαςία και θ προετοιμαςία των μακθτϊν,
ϊςτε «θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο, ιδιαίτερα ςτισ μικρζσ τάξεισ». Υοια είναι θ γνϊμθ ςου
για το ςτόχο αυτό και κατά πόςον επιτυγχάνεται ςτο ςχολείο ςου;
VI-7. Πε το ΕΑΕΥ ζχουν ειςαχκεί νζα διδακτικά αντικείμενα ςτο Ωρολόγιο
Υρόγραμμα και αυξικθκαν οι ϊρεσ κάποιων μακθμάτων. Υοια είναι θ γνϊμθ ςου για αυτζσ
τισ αλλαγζσ; Υιςτεφεισ ότι «ανταποκρίνονται ςτα αιτιματα για τθν καλλιζργεια του παιδιοφ
και τθν ζνταξι του ςτισ ςθμερινζσ και αυριανζσ κοινωνικο-πολιτιςτικζσ ςυνκικεσ», όπωσ
υποςτθρίηει το ΩΥΔΒΠΚ;
VI-8. Πε το ΕΑΕΥ οι ΨΥΕ ειςάγονται ωσ διακριτό μάκθμα ςτο Ωρολόγιο Υρόγραμμα
από τθν Αϋ τάξθ. Υοια είναι θ γνϊμθ ςου;
VI-9. Πε το ΕΑΕΥ τα Αγγλικά ειςάγονται ςτισ τάξεισ Αϋ-Βϋ και αυξάνονται οι ϊρεσ του
μακιματοσ από 3 ςε 4 ςτισ τάξεισ Γϋ-ΧΨϋ. Κεωρείσ ότι είναι καλζσ αυτζσ οι αλλαγζσ για τουσ
μακθτζσ;
VI-10. Υοια είναι θ άποψι ςου για το ςτόχο του ΩΥΔΒΠΚ να κακιερϊςει τθν
Υιςτοποίθςθ των ΨΥΕ και των Αγγλικϊν ςτο ςχολείο;
VII-11. Ψο ΩΥΔΒΠΚ υποςτθρίηει ότι βαςικόσ ςτόχοσ του ΕΑΕΥ είναι «ο περιοριςμόσ
και ςτθ ςυνζχεια θ μείωςθ ςτο ελάχιςτο των περιςςότερων απογευματινϊν
δραςτθριοτιτων των μακθτϊν ςε χϊρουσ εκτόσ ςχολείου, περιορίηοντασ τθν ταλαιπωρία
των παιδιϊν και τα ζξοδα των γονζων». Από τισ ςυηθτιςεισ ςου με τουσ μακθτζσ και τουσ
γονείσ, ζχεισ διαπιςτϊςει περιοριςμό των απογευματινϊν δραςτθριοτιτων, των
φροντιςτθρίων ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ και μείωςθ τθσ παραπαιδείασ γενικότερα;
VIII-12. Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ, «Το Ωρολόγιο Ρρόγραμμα ζχει εμπλουτιςτεί με
νζα διδακτικά αντικείμενα που με μια ςειρά εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν ενιςχφουν, τθ
διακεματικι προςζγγιςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων, τισ γνϊςεισ, τισ εμπειρίεσ, τον
παραγωγικό προβλθματιςμό, τθν ζρευνα, τθ δθμιουργία, τθ ςυνεργατικότθτα και το
ομαδικό πνεφμα, τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κζματα, τθν
επαφι με πολιτιςμικά κζματα, τθν αναβάκμιςθ τθσ ςχολικισ ηωισ και τθν άμβλυνςθ των
κοινωνικϊν ανιςοτιτων». Υοια είναι θ άποψι ςου για τα παραπάνω; Από τθν εμπειρία ςου,
το πρόγραμμα ζγινε πιο ελκυςτικό για τουσ μακθτζσ; Αναβακμίςτθκε θ παιδαγωγικι
λειτουργία του ςχολείου ι ενιςχφκθκε περιςςότερο ο γνωςτικόσ - ακαδθμαϊκόσ χαρακτιρασ
του;
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VIII-13. Ψο ΩΥΔΒΠΚ υποςτθρίηει ότι το Αναμορφωμζνο Υρόγραμμα προωκεί
«μακθτοκεντρικζσ» μεκόδουσ διδαςκαλίασ που λαμβάνουν υπόψθ τισ ανάγκεσ κάκε
μακθτι, ευνοοφν τθ βιωματικι μάκθςθ και τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι. Ωπάρχει αλλαγι των
μεκόδων διδαςκαλίασ ςτο ςχολείο ςου; Διαπιςτϊνεισ βελτίωςθ των μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων;
VIII-14. Θ εναλλαγι πολλϊν εκπαιδευτικϊν ςτισ τάξεισ διευκολφνει τθ ςυνεργαςία
εκπαιδευτικϊν - μακθτϊν και τθ βελτίωςθ τθσ παιδαγωγικισ ςχζςθσ; Ζχει αντίκτυπο ςτθ
ςυνεργαςία και τισ ςχζςεισ γονζων - ςχολείου;
IX-15. Υοια είναι θ άποψι ςου για τισ αλλαγζσ που ζγιναν ςτο προαιρετικό
(ολοιμερο) πρόγραμμα, όπωσ θ δυνατότθτα πρόωρθσ αποχϊρθςθσ ςτισ 15:30, θ
κατάργθςθ των υποχρεωτικϊν μακθμάτων και θ μείωςθ των ωρϊν μελζτθσ ςτισ τάξεισ ΓϋΧΨϋ; Υιςτεφεισ ότι με τισ αλλαγζσ αναβακμίςτθκε θ λειτουργία του προγράμματοσ και
επιτυγχάνονται όλοι οι ςτόχοι του (κοινωνικόσ, παιδαγωγικόσ, αντιςτακμιςτικόσ);
IX-16. Είναι ικανοποιθτικόσ ο αρικμόσ των μακθτϊν που παρακολουκεί το
προαιρετικό (ολοιμερο) πρόγραμμα του ςχολείου ςου; Υοια κοινωνικο-οικονομικά
ςτρϊματα γονζων το αξιοποιοφν;
IX-17. Πε το ΕΑΕΥ τα γνωςτικά αντικείμενα που διδάςκονται ςτο προαιρετικό
(ολοιμερο) πρόγραμμα ορίηονται με απόφαςθ του Χυλλόγου Διδαςκόντων. Ψο Ωπουργείο
υποςτθρίηει ότι «Με αυτόν τον τρόπο ενιςχφεται θ αυτονομία του ςχολείου μζςα από τθν
ιςχυροποίθςθ τθσ άποψθσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, ανάλογα με τθν εκπαιδευτικι
περίςταςθ και τον αυτόνομο προγραμματιςμό δράςθσ ςε επίπεδο ςχολείου». Ενιςχφκθκε θ
αυτονομία του ςχολείου με τθ ρφκμιςθ αυτι; Είναι ικανοποιθτικι θ ςυνεργαςία των
εκπαιδευτικϊν του προαιρετικοφ προγράμματοσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ του υποχρεωτικοφ
(πρωινοφ) για τθ ςφνδεςθ των δφο προγραμμάτων;
X-18. Πε βάςθ τθν εμπειρία ςου, κεωρείσ ότι τα Δθμοτικά ςχολεία με ΕΑΕΥ
κατοχυρϊνουν τθν ουςιαςτικι ιςότθτα των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν, καταπολεμοφν τθ
ςχολικι αποτυχία και ςυμβάλλουν ςτθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων
περιςςότερο από τα άλλα ςχολεία;
XI-19. Πε τθ κεςμοκζτθςθ των 800 Δθμοτικϊν με ΕΑΕΥ, το ΩΥΔΒΠΚ τόνιηε ότι
«ςτοχεφει με άμεςεσ αλλαγζσ να παρζμβει διορκωτικά ςτο ςθμερινό ςχολείο και ςταδιακά
να το μετατρζψει ςτο “Νζο Σχολείο” που είναι και ο απϊτεροσ ςτόχοσ των εκπαιδευτικϊν
παρεμβάςεων». Υιςτεφεισ ότι ο κεςμόσ των ΕΑΕΥ ςυνιςτά μια εκπαιδευτικι παρζμβαςθ
που κ’ αλλάξει ςυνολικά το Δθμοτικό ςχολείο και κ’ αποτελζςει το εφαλτιριο για ζνα «Ρζο
Χχολείο»;
XI-20. Υοια είναι θ γνϊμθ ςου για το ςτόχο του ΩΥΔΒΠΚ «Στόχοσ είναι το ενιαίο
αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να επεκτακεί ςε όλα τα Δθμοτικά Σχολεία»;
XII-21. Σι αλλαγζσ που ζγιναν ςτο ςχολείο με το ΕΑΕΥ ζχουν επθρεάςει το ρόλο του
Διευκυντι και πϊσ;
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XIII-22. Πε βάςθ τθν εμπειρία ςου, τι κα πρότεινεσ για τθν καλφτερθ λειτουργία των
Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ;

5.6. Θ ςυλλογι των δεδομζνων
5.6.1. Θ διαδικαςία ςυλλογισ των δεδομζνων και οι δυςκολίεσ
Επειδι ςτθν ποιοτικι ζρευνα ο τρόποσ ςυλλογισ των δεδομζνων ζχει ιδιαίτερθ
ςθμαςία για τθν εγκυρότθτα και τθν αξιοπιςτία τθσ, θ διαδικαςία πραγματοποίθςθσ των
ςυνεντεφξεων περιγράφεται λεπτομερϊσ:
α) Ψο χρονικό διάςτθμα διεξαγωγισ των ςυνεντεφξεων: Σι ςυνεντεφξεισ
πραγματοποιικθκαν το τρίτο τρίμθνο του ςχολικοφ ζτουσ και ςυγκεκριμζνα από το μινα
Πάρτιο μζχρι το μινα Πάιο του 2012. Ψο ςυγκεκριμζνο διάςτθμα επιλζχτθκε για δφο
λόγουσ: α) Ρα ζχουν πραγματοποιθκεί οι δφο τακτικζσ παιδαγωγικζσ ςυνεδριάςεισ του
Χυλλόγου Διδαςκόντων (αϋ και βϋ τριμινου) οι οποίεσ προβλζπονται από το κεςμικό
πλαίςιο για όλα τα ςχολεία και ςτισ οποίεσ αξιολογοφνται τα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ και γενικότερα εκπαιδευτικά ηθτιματα του ςχολείου. β) Από τουσ ζντεκα
Διευκυντζσ οι τζςςερισ υπθρετοφςαν για πρϊτθ χρονιά ςε ΕΑΕΥ, οπότε κα αποκτοφςαν πιο
ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τα αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ του νζου προγράμματοσ.
β) Θ επαφι με τουσ Διευκυντζσ και θ εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ: Αρκετό
διάςτθμα πριν από τθ ςυνζντευξθ υπιρξε μια πρϊτθ επαφι (προςωπικι ι τθλεφωνικι) με
τουσ Διευκυντζσ, ϊςτε να ενθμερωκοφν για τθν ζρευνα και να εξαςφαλιςτεί θ ςυμμετοχι
τουσ. Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνζντευξθσ υπιρξαν αρκετζσ επαφζσ προκειμζνου να
βρεκεί ο κατάλλθλοσ χρόνοσ για εκείνουσ, ϊςτε να μποροφν να δϊςουν με άνεςθ τθ
ςυνζντευξθ. Υαρά τθν προκυμία και τθν ανταπόκριςθ των Διευκυντϊν, αυτό δεν ιταν
πάντα εφκολο λόγω των αυξθμζνων υποχρεϊςεων που είχαν αλλά και τθσ δικισ μου
παράκλθςθσ να ζχουν άνεςθ χρόνου και να μθν είναι παρόντα άλλα πρόςωπα για να μθν
επθρεάηονται οι απαντιςεισ τουσ (Ξυριαηι, 2002: 124). Βζβαια υπιρχαν περιπτϊςεισ όπου
το ραντεβοφ ςυμφωνικθκε τθν προθγοφμενθ θμζρα. Πε τθν οριςτικοποίθςθ τθσ
ςυνζντευξθσ τοφσ ςτάλκθκε επιςτολι για το ςκοπό τθσ ζρευνασ και τον τρόπο διεξαγωγισ
τθσ. Θ επιςτολι (παρατίκεται ςτο Υαράρτθμα) περιείχε και τουσ κεματικοφσ άξονεσ τθσ
ςυνζντευξθσ, γιατί κρίκθκε ςκόπιμο να γνωρίηουν το πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ.
γ) Σ χϊροσ και ο χρόνοσ διεξαγωγισ: Τλεσ οι ςυνεντεφξεισ ζγιναν ςτα γραφεία των
Διευκυντϊν και ςε χρόνο που είχαν άνεςθ.
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δ) Θ καταγραφι των ςυνεντεφξεων: Για τθν πιςτότερθ καταγραφι και τθν αποφυγι
αλλοιϊςεων και παρερμθνειϊν χρθςιμοποιικθκε μαγνθτόφωνο. Σι Διευκυντζσ δεν είχαν
πρόβλθμα με τθ μαγνθτοφϊνθςθ και ζδωςαν τθ ςυναίνεςι τουσ. Πόνο ςε μία περίπτωςθ ο
Διευκυντισ δεν επικυμοφςε τθ μαγνθτοφϊνθςθ, οπότε κρατικθκαν λεπτομερείσ
ςθμειϊςεισ. Χε όλεσ τισ ςυνεντεφξεισ και παράλλθλα με τθ μαγνθτοφϊνθςθ ο ερευνθτισ
κρατοφςε κάποιεσ ςθμειϊςεισ και παρατθριςεισ για τθ διαδικαςία και τθν καταγραφι μθ
λεκτικϊν ςτοιχείων χωρίσ, όμωσ, να μειϊνεται θ προςοχι του προσ τον ομιλθτι.
ε) Ψο κλίμα των ςυνεντεφξεων: Επειδι θ ςυνζντευξθ δεν είναι άςκθςθ ςυλλογισ
δεδομζνων αλλά ζνα κοινωνικό εγχείρθμα, μια διαπροςωπικι ςυνάντθςθ (Cohen, Manion,
& Morrison, 2008: 474-476), καταβλικθκε προςπάκεια να δθμιουργθκεί θ κατάλλθλθ
ατμόςφαιρα (εγγφθςθ εμπιςτευτικότθτασ, κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ζρευνασ), ϊςτε να
δίνονται πλοφςιεσ, αυκόρμθτεσ και ειλικρινείσ απαντιςεισ. Τλεσ οι ςυνεντεφξεισ
διεξιχκθςαν ςε άνετο κλίμα. Σι Διευκυντζσ μιλοφςαν άνετα και με ειλικρίνεια, από
«καρδιάσ», χωρίσ να αποφεφγουν τισ ερωτιςεισ. Πόνο δφο ερωτϊμενοι φάνθκε να είναι
επιφυλακτικοί ςε κάποιεσ ερωτιςεισ, χωρίσ όμωσ να αποφεφγουν να δϊςουν απάντθςθ.
ςτ) Θ διάρκεια των ςυνεντεφξεων: Υριν από τθν ζναρξθ τθσ μαγνθτοφϊνθςθσ
υπιρχε μια γενικι ςυηιτθςθ διάρκειασ 10-15 λεπτϊν για να δθμιουργθκεί το κατάλλθλο
κλίμα αλλά και να ςυγκεντρωκοφν γενικζσ πλθροφορίεσ. Σι πλθροφορίεσ αφοροφςαν
ςτοιχεία του ςχολείου (αρικμό μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, αρικμό αλλοδαπϊν και Φομά
μακθτϊν, κοινωνικο-οικονομικά ςτρϊματα γονζων κλπ) αλλά και ατομικά ςτοιχεία του
Διευκυντι (ζτθ υπθρεςίασ, εμπειρία ςε κζςεισ ευκφνθσ, ςπουδζσ). Ψο υλικό αυτό
ομαδοποιικθκε και παρουςιάηεται ςτα αποτελζςματα (πίνακεσ 10 και 11). Πετά τθ
ςυλλογι αυτϊν των πλθροφοριϊν ο ερευνθτισ άνοιγε το μαγνθτόφωνο και ζκετε τισ
ερωτιςεισ ςφμφωνα με το ςχζδιο τθσ ςυνζντευξθσ. Θ διάρκεια των μαγνθτοφωνθμζνων
ςυνεντεφξεων κυμάνκθκε από 52 μζχρι και 90 λεπτά. Χτθν πραγματικότθτα θ ςυνζντευξθ
διαρκοφςε περιςςότερο, αφοφ προθγείτο θ ςυηιτθςθ για τθ ςυλλογι του πλθροφοριακοφ
υλικοφ. Θ μία ςυνζντευξθ που δεν μαγνθτοφωνικθκε είχε διάρκεια 70 λεπτϊν. Ξάποιεσ
φορζσ θ ςειρά των ερωτιςεων τροποποιικθκε, λόγω τθσ ροισ τθσ ςυηιτθςθσ. Επίςθσ, ςε
μερικζσ ςυνεντεφξεισ κάποιεσ ερωτιςεισ χρειάςτθκε να τεκοφν με διαφορετικό τρόπο όταν
οι ερωτϊμενοι επεκτείνονταν ςε άλλα κζματα ι δεν κάλυπταν το εφροσ των ερωτιςεων.
Ωπιρξαν και περιπτϊςεισ που οι ερωτϊμενοι κάλυπταν με τθν απάντθςι τουσ και άλλθ
ερϊτθςθ.
η) Θ ςχζςθ του ερευνθτι με τουσ Διευκυντζσ: Τλεσ οι ςυνεντεφξεισ ζγιναν από τον
ερευνθτι. Πεταξφ του ερευνθτι και των περιςςότερων Διευκυντϊν υπάρχει προςωπικι
γνωριμία λόγω τθσ επαγγελματικισ του ιδιότθτασ (δάςκαλοσ), χωρίσ ωςτόςο να υπθρετεί ςε
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κάποιο από τα ςχολεία των ςυγκεκριμζνων Διευκυντϊν. Χτθν τεχνικι τθσ ςυνζντευξθσ, θ
γνωριμία του ερευνθτι με τα υποκείμενα τθσ ζρευνασ κεωρείται από κάποιουσ ςυγγραφείσ
ωσ μειονζκτθμα για τθ ςυλλογι ζγκυρων δεδομζνων (Βάμβουκασ, 2010: 245). Ωςτόςο, ςτθ
ςυγκεκριμζνθ ζρευνα κεωροφμε ότι αυτό ιταν πλεονζκτθμα για τουσ εξισ λόγουσ: α)
Εξαςφαλίςτθκε θ ςυμμετοχι όλων των Διευκυντϊν. Ψο να δϊςει κάποιοσ ςυνζντευξθ ςε
ζναν άγνωςτο δεν είναι ιδιαίτερα εφκολο, γιατί ο ερωτϊμενοσ πρζπει να διακζςει αρκετό
χρόνο και να υποβλθκεί ςε μια διαδικαςία θ οποία δεν ζχει καμία ςχζςθ με τθ
ςυμπλιρωςθ ενόσ ερωτθματολογίου. β) Είναι δφςκολο, να μιλιςει κάποιοσ λεπτομερϊσ και
ςε βάκοσ για τισ αντιλιψεισ και τισ εμπειρίεσ του ςτον εργαςιακό του χϊρο. Επιπλζον, όταν
ςτο χϊρο αυτό αλλθλεπιδρά με ζνα πλικοσ ανκρϊπων (εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, γονείσ)
ενδεχομζνωσ να κίξει άλλα πρόςωπα, χωρίσ να το κζλει. Χυνεπϊσ, απαιτείται μεγάλθ
εμπιςτοςφνθ θ οποία δεν μπορεί να οικοδομθκεί με διάφορεσ τεχνικζσ που περιγράφονται
ςε βιβλία μεκοδολογίασ.
θ) Σι δυςκολίεσ τθσ ςυνζντευξθσ: Για τθν ολοκλιρωςθ των ςυνεντεφξεων
απαιτικθκαν ςχεδόν τρεισ μινεσ. Αυτό οφείλεται ςε δφο λόγουσ: α) Χτο γεγονόσ ότι οι
Διευκυντζσ αυτϊν των ςχολείων ζχουν αυξθμζνεσ υποχρεϊςεισ με αποτζλεςμα να μθν
είναι εφκολο για όλουσ να βρουν τον απαραίτθτο χρόνο. β) Χτθν επιλογι του ερευνθτι να
μεςολαβεί ζνα χρονικό διάςτθμα κάποιων θμερϊν μεταξφ των ςυνεντεφξεων, ϊςτε να
ολοκλθρϊνει τθν απομαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνζντευξθσ που ζκανε και ςτθ ςυνζχεια να
προχωρά ςτθν επόμενθ. Θ επιλογι αυτι ζγινε προκειμζνου ο ερευνθτισ να μελετά το υλικό
του, να διαπιςτϊνει τισ δικζσ του αδυναμίεσ και να τισ διορκϊνει. Τμωσ, θ αναβολι μιασ
ςυνζντευξθσ οδθγοφςε ςτθ χρονικι μετατόπιςθ και των υπολοίπων με αποτζλεςμα να
χρειαςτεί περιςςότεροσ χρόνοσ από αυτόν που είχε ςχεδιαςτεί για τθ ςυλλογι των
δεδομζνων.
Γενικά, θ ςυνζντευξθ ζχει αρκετζσ δυςκολίεσ και οι όποιοι χρονικοί ςχεδιαςμοί του
ερευνθτι δφςκολα μποροφν να τθρθκοφν. Ψο γεγονόσ αυτό κακιςτά πολφ δφςκολθ τθν
διεξαγωγι πολλϊν ςυνεντεφξεων από ζναν ερευνθτι. Ωςτόςο, τα δεδομζνα που ςυλλζγει ο
ερευνθτισ ζχουν βάκοσ και πλοφτο.

5.6.2. Θ μεταγραφι των δεδομζνων
Πετά τθν ολοκλιρωςθ κακεμιάσ ςυνζντευξθσ ακολουκοφςε θ απομαγνθτοφϊνθςι
τθσ. Θ διαδικαςία τθσ μετατροπισ του θχθτικοφ υλικοφ ςε γραπτό, αποκαλείται
«μεταγραφι» (Cohen, Manion, & Morrison, 2008: 474). Ψο πρόβλθμα με τθ μεταγραφι
είναι ότι θ ςυνζντευξθ τείνει να μετατραπεί ςε ζνα αρχείο δεδομζνων ζναντι ενόσ αρχείου
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που αποτυπϊνει μια κοινωνικι ςυνάντθςθ. Ξατά τθ μεταγραφι χάνονται δεδομζνα από τθν
αυκεντικι ςυνάντθςθ, αφοφ μεταφράηεται ζνα κανονιςτικό ςφςτθμα (προφορικό και
διαπροςωπικό) ςε ζνα άλλο διαφορετικό (γραπτό) και φιλτράρονται οπτικζσ και μθ λεκτικζσ
πλευρζσ τθσ ςυνζντευξθσ. Θ μεταγραφι είναι ζνασ επιλεκτικόσ μεταςχθματιςμόσ και θ
πρόκεςθ «μετά» δείχνει τθν αλλαγι ςτθν κατάςταςθ ι τθ μορφι. «Συνεπϊσ, δεν είναι
ρεαλιςτικό να προςποιοφμαςτε ότι τα δεδομζνα των μεταγραφϊν είναι οτιδιποτε άλλο από
ιδθ ερμθνευμζνα δεδομζνα» (ό.π.: 474).
Υροκειμζνου θ μεταγραφι να αποτυπϊνει πιςτότερα τθ ςυνζντευξθ, θ
απομαγνθτοφϊνθςθ ξεκινοφςε αμζςωσ μετά τθν ςυνζντευξθ, ϊςτε να είναι «νωπι» θ
εμπειρία τθσ. Χτο κείμενο τθσ μεταγραφισ, εκτόσ από τισ ερωτιςεισ και τισ απαντιςεισ που
μαγνθτοφωνικθκαν, αποτυπϊκθκαν και άλλα είδθ πλθροφοριϊν με τθ βοικεια του
ακουςτικοφ υλικοφ αλλά και των ςθμειϊςεων που κρατικθκαν ςτθ διάρκεια τθσ
ςυνζντευξθσ. Πε βάςθ ζνα ςφςτθμα ςυμβόλων αποτυπϊκθκαν: ο τόνοσ τθσ φωνισ, θ
ζμφαςθ του ομιλθτι, οι παφςεισ και οι διακοπζσ (Λωςθφίδθσ, 2003: 66).
Τλεσ οι ςυνεντεφξεισ μεταγράφθκαν ςε ςυγκεκριμζνθ φόρμα (ζντυπο) ςτθν οποία
αποτυπϊνονται οι ερωτιςεισ, οι απαντιςεισ, τα ςφμβολα για τα μθ λεκτικά ςτοιχεία αλλά
και κάποιεσ διευκρινίςεισ. Χτθν αρχι του εντφπου περιλαμβάνονται ςτοιχεία για τθν
θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ ςυνζντευξθσ, το χϊρο, τθ διάρκεια, τισ διακοπζσ, το όνομα του
ψθφιακοφ αρχείου. Χτο τζλοσ του εντφπου περιλαμβάνονται τα πλθροφοριακά ςτοιχεία για
το ςχολείο και τον Διευκυντι, που προαναφζρκθκαν, κακϊσ και ςτοιχεία για τθ διαδικαςία
και το κλίμα τθσ ςυνζντευξθσ. Ψα ςτοιχεία αυτά ςυμπλθρϊνονταν αμζςωσ μετά τθν
αποχϊρθςθ από το χϊρο του ςχολείου.
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ανωνυμίασ των Διευκυντϊν χρθςιμοποιικθκαν κωδικοί
αποτελοφμενοι από το κεφαλαίο «Δ» και ζναν αρικμό από το ζνα ωσ το ζντεκα (Δ1, Δ2 ζωσ
Δ11). Θ μεταγραφι ιταν μια επίπονθ εργαςία κατά τθν οποία γινόταν ακρόαςθ του
θχθτικοφ αρχείου πολλζσ φορζσ, ςυνολικά και τμθματικά. Υαράλλθλα, γινόταν και θ
μεταγραφι των μθ λεκτικϊν ςτοιχείων και καταβαλλόταν προςπάκεια να αποτυπωκεί με
κάκε λεπτομζρεια θ επικοινωνιακι περίςταςθ. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταγραφισ
ακολουκοφςε αντιπαραβολι του γραπτοφ με το θχθτικό αρχείο, ϊςτε να μθν υπάρξει θ
παραμικρι απϊλεια. Θ διαδικαςία ιταν χρονοβόρα, αφοφ θ μεταγραφι θχθτικοφ αρχείου
τριϊν - τεςςάρων λεπτϊν διαρκοφςε μία ϊρα. Ζτςι, κάκε μεταγραφι απαιτοφςε από τρεισ
μζχρι και πζντε θμζρεσ κοπιαςτικισ εργαςίασ για να ολοκλθρωκεί. Ψα θχθτικά αρχεία των
δζκα ςυνεντεφξεων (θ μία δεν θχογραφικθκε) είχαν ςυνολικι διάρκεια 11 ϊρεσ (656
λεπτά) και θ μεταγραφι όλων των ςυνεντεφξεων ζδωςε 233 ςελίδεσ Α4.
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5.7. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων
Θ ανάλυςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων είναι μια δραςτθριότθτα που περιλαμβάνει
διαδικαςίεσ νοθματοδότθςθσ, κατθγοριοποίθςθσ και κεωρθτικοποίθςθσ του ποιοτικοφ
υλικοφ με ςτόχο να απαντθκοφν τα ερευνθτικά ερωτιματα, να κατανοθκοφν φαινόμενα,
διαδικαςίεσ και ςυμπεριφορζσ (Λωςθφίδθσ, 2003: 67).

5.7.1. Θ επιλογι τθσ τεχνικισ: ανάλυςθ περιεχομζνου
Θ τεχνικι που επιλζχτθκε για τθν ανάλυςθ των δεδομζνων ςτθν παροφςα ζρευνα
είναι θ ανάλυςθ περιεχομζνου, θ οποία κεωρείται μια αποτελεςματικι μζκοδοσ για τθν
αποκάλυψθ των γνωμϊν και των παραςτάςεων που ζχει ζνασ πλθκυςμόσ για κάποιο
αντικείμενο (Βάμβουκασ, 2010: 281).
Θ ανάλυςθ περιεχομζνου αποτελεί βαςικι μζκοδο τθσ ζμμεςθσ παρατιρθςθσ που
εφαρμόηεται κυρίωσ για τθ μελζτθ γραπτϊν τεκμθρίων αλλά μπορεί να εφαρμοςτεί και ςτθ
μελζτθ μαγνθτοφωνθμζνων ςυνεντεφξεων και ερωτθματολογίων που προζκυψαν από τισ
ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ τθσ άμεςθσ παρατιρθςθσ. Ππορεί να είναι ποςοτικι (π.χ.
καταμζτρθςθ ςυχνότθτασ του μθνφματοσ που εμφανίηεται) αλλά και ποιοτικι, όταν ο
ερευνθτισ ενδιαφζρεται κυρίωσ για τθν παρουςία των ςθμαντικϊν ςτοιχείων που
περιζχονται ςτο πολιτιςτικό τεκμιριο που ερευνά αλλά και για εκείνα που απουςιάηουν
(Οαμπίρθ-Δθμάκθ, 2003α: 114-115).
Ανάλογα με τον τρόπο που χρθςιμοποιείται κεωρείται μζκοδοσ ι τεχνικι. Τταν
αναλφεται υλικό που ζχει παραχκεί από τον δθμιουργό του και είναι διακζςιμο ςτον
ερευνθτι, γίνεται λόγοσ για μζκοδο (π.χ. βιβλία, νομοκετικά κείμενα). Αντίκετα, όταν το
υλικό δεν υπάρχει αλλά ο ερευνθτισ προκαλεί τθν παραγωγι του, όπωσ ςτθν παροφςα
ζρευνα, τότε γίνεται λόγοσ για τεχνικι (π.χ. απαντιςεισ ςε ανοιχτζσ ερωτιςεισ, ςυνζντευξθ)
(Βάμβουκασ, 2010: 268-269).
Αντικείμενο

τθσ

ανάλυςθσ

περιεχομζνου

είναι

θ

αναδιοργάνωςθ

των

πλθροφοριακϊν ςτοιχείων που περιζχουν τα τεκμιρια, με ςκοπό να εξαχκοφν ζγκυρα
ςυμπεράςματα. Θ ανάλυςθ περιεχομζνου είναι ςτθν ουςία διαδικαςία κωδικοποίθςθσ των
δεδομζνων που γίνεται με βάςθ ζνα ςφςτθμα κατθγοριοποίθςθσ (κωδικοποίθςθσ) που
αποτελεί τον κφριο κορμό τθσ ανάλυςθσ. Ψα ερευνθτικά δεδομζνα ταξινομοφνται
(κωδικοποιοφνται) ςε κατθγορίεσ ανάλυςθσ που κακορίηονται από το ςκοπό τθσ ζρευνασ
και το γενικό κεωρθτικό τθσ υπόβακρο. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι
ταξινόμθςθ (κωδικοποίθςθ) των δεδομζνων είναι ο οριςμόσ των κατθγοριϊν και ο οριςμόσ
τθσ μονάδασ καταγραφισ, δθλαδι τθσ μονάδασ «τεμαχιςμοφ» των ερευνθτικϊν
186
Κεφάλαιο 5ο: Θ εμπειρικι ζρευνα

Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

δεδομζνων,

ϊςτε

αυτά

να

ενταχκοφν

ςτισ

κατθγορίεσ.

Ξατά

τθ

διαδικαςία

κατθγοριοποίθςθσ, ο ερευνθτισ «ερμθνεφει το περιεχόμενο τθσ υπό ανάλυςθ
επικοινωνιακισ μονάδασ με βάςθ τισ κατθγορίεσ που ζχει καταςκευάςει» (Ξυριαηι, 2002:
294).
Α) Ο οριςμόσ των κατθγοριϊν (του ςυςτιματοσ κωδικοποίθςθσ)
Για τθ ςυγκρότθςθ του ςυςτιματοσ των κατθγοριϊν ακολουκοφνται δφο
προςεγγίςεισ: 1) Θ παραγωγικι, όταν οι υποκζςεισ τθσ ζρευνασ είναι προκακοριςμζνεσ και
προςδιορίηουν τισ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ (εκ των προτζρων) οι οποίεσ επιβάλλονται
ακολοφκωσ ςτα δεδομζνα. β) Θ επαγωγικι, όταν ο ερευνθτισ ξεκινά ζχοντασ μόνο γενικζσ
ιδζεσ γα το υπό ζρευνα κζμα και ςυγκροτεί τισ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ μετά τθν εξζταςθ
του υλικοφ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, «θ διαδικαςία μετατρζπεται ςε ποιοτικι ανάλυςθ
περιεχομζνου που αντιςτοιχεί ςτθν ουςία, είτε ςτθ μζκοδο κεμελίωςθσ τθσ κεωρίασ είτε
ςτθν αναλυτικι επαγωγι» (Ξυριαηι, 2002: 289). Ψα δεδομζνα αντιπαρατίκενται με τισ
αρχικζσ, δοκιμαςτικζσ κατθγορίεσ και ανάλογα «με το πόςο κατάλλθλεσ αποδεικνφονται οι
κατθγορίεσ ςτθν πράξθ, τροποποιοφνται ι οριςτικοποιοφνται. Οι ιςχφουςεσ γνϊςεισ για το
υπό ζρευνα κζμα ςυντελοφν βεβαίωσ ςτθν αρχικι διαμόρφωςθ των κατθγοριϊν, αλλά θ
τελικι τουσ μορφι είναι αποτζλεςμα τθσ ςυνεχοφσ διαπλοκισ κεωρίασ και δεδομζνων»
(ό.π.: 292).
Χφμφωνα με τον Π. Βάμβουκα, θ επεξεργαςία του ςυςτιματοσ κατθγοριϊν δεν
γίνεται οφτε εκ των προτζρων οφτε εκ των υςτζρων, αλλά ο ερευνθτισ υιοκετεί ζνα αρχικό
χονδρικό πλαίςιο το οποίο προςαρμόηει ςτα δεδομζνα τθσ ζρευνασ (Βάμβουκασ, 2010:
276). Χτθν παροφςα εργαςία υιοκετικθκε θ άποψθ αυτι. Αρχικά ςυγκροτικθκε ζνα
προςωρινό ςφςτθμα κατθγοριϊν με βάςθ τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ και τουσ
προβλθματιςμοφσ που αναπτφχκθκαν ςτο 4 ο κεφάλαιο. Θ οριςτικοποίθςθ των κατθγοριϊν
(και υποκατθγοριϊν) ζγινε μετά τθν ανάλυςθ των απομαγνθτοφωνθμζνων ςυνεντεφξεων.
Οι οριςτικζσ κατθγορίεσ (και υποκατθγορίεσ) ανάλυςθσ
1. Θ πρόςλθψθ και θ ερμθνεία των αλλαγϊν
1.1. Σι λόγοι κεςμοκζτθςθσ των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ
1.2. Θ βελτίωςθ του ςχολείου

2. Θ επιμόρφωςθ και θ υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν
3. Ψα προβλιματα κατά τθν εφαρμογι του κεςμοφ
4. Θ αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου
5. Σ ςτόχοσ «να μζνει θ τςάντα ςτο ςχολείο»
5.1. Θ επίτευξθ του ςτόχου
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5.2. Σι ερμθνείεσ

6. Σι αλλαγζσ ςτο Ωρολόγιο Υρόγραμμα και ο ςτόχοσ τθσ ενδοςχολικισ
πιςτοποίθςθσ
6.1. Γενικζσ απόψεισ για τα νζα διδακτικά αντικείμενα
6.2. Θ ειςαγωγι των ΨΥΕ ωσ διακριτικοφ μακιματοσ από τθν Αϋ τάξθ
6.3. Θ ειςαγωγι των Αγγλικϊν ςτισ τάξεισ Αϋ-Βϋ και θ αφξθςθ των ωρϊν ςτισ Γϋ-ΧΨϋ
6.4. Θ ςτόχοσ τθσ ενδοςχολικισ πιςτοποίθςθσ των ΨΥΕ και των Αγγλικϊν

7. Σ ςτόχοσ του περιοριςμοφ τθσ παραπαιδείασ
8. Θ παιδαγωγικι αναβάκμιςθ του ςχολείου
8.1. Σ «γνωςιοκεντρικόσ» χαρακτιρασ του ςχολείου και θ παιδαγωγικι του διάςταςθ
8.2. Σ εκςυγχρονιςμόσ των διδακτικϊν μεκόδων
8.3. Θ βελτίωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
8.4. Θ εναλλαγι πολλϊν εκπαιδευτικϊν και θ παιδαγωγικι ςχζςθ

9. Σι αλλαγζσ ςτο προαιρετικό (ολοιμερο) πρόγραμμα
9.1. Σι αλλαγζσ και θ επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ
9.2. Θ κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ
9.3. Θ ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ του ςχολείου

10. Θ κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν
11. Σ ςτόχοσ τθσ επζκταςθσ του κεςμοφ και το «Ρζο Χχολείο»
12. Θ επίδραςθ του ΕΑΕΥ ςτο ρόλο του Διευκυντι
13. Υροτάςεισ για τθ βελτίωςθ του κεςμοφ
Β) Οριςμόσ τθσ μονάδασ καταγραφισ:
Πονάδα καταγραφισ (ι μονάδα ανάλυςθσ) είναι το τμιμα του κειμζνου (λζξθ,
πρόταςθ, παράγραφοσ κλπ) που κα αποτελζςει τθ βάςθ για τθν κατθγοριοποίθςθ των
δεδομζνων. Ωσ μονάδα καταγραφισ κα χρθςιμοποιθκεί το «γενικό κζμα» που
αναπτφςςεται ςτθν πρόταςθ ι ςτθν παράγραφο. Δθλαδι, αυτό που ενδιαφζρει είναι θ
βαςικι ιδζα που αναπτφςςεται ςε ζνα μικρό ι μεγαλφτερο μζροσ του κειμζνου (Ξυριαηι,
2002: 291). Θ μονάδα αυτι χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε μελζτεσ που επικεντρϊνονται ςτθ
διερεφνθςθ των αξιϊν, των ςτάςεων ι των απόψεων που εκφράηονται ςε ζνα κείμενο.
Επειδι θ κάλυψθ του κζματοσ δεν οροκετείται με ςαφινεια (από ποφ ξεκινά και ποφ
τελειϊνει), θ οροκζτθςι του γίνεται με υποκειμενικά κριτιρια και εκτιμάται ότι ζχει
χαμθλότερθ αξιοπιςτία ςε ςφγκριςθ με άλλεσ μονάδεσ καταγραφισ π.χ. λζξθ ι πρόταςθ
(ό.π: 291). Ωςτόςο, για τθν ανάλυςθ των δεδομζνων αυτισ τθσ ζρευνασ κεωρικθκε θ πιο
πρόςφορθ κακϊσ δεν ενδιαφζρει θ ποςοτικοποίθςθ των δεδομζνων αλλά οι απόψεισ που
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εκφράηονται ςτο κείμενο, οι ερμθνείεσ που δίνονται από τουσ ερωτϊμενουσ, και αυτζσ δεν
απορρζουν πάντα από μία λζξθ ι μία πρόταςθ.
Μειονεκτιματα και πλεονεκτιματα τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου:
Θ τεχνικι τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου παρουςιάηει δυςκολίεσ οι οποίεσ μποροφν να
οδθγιςουν ςε ςφάλματα, εάν ο ερευνθτισ δεν είναι ιδιαίτερα προςεχτικόσ. Σι δυςκολίεσ
ςχετίηονται κυρίωσ με τθν επιλογι τθσ μονάδασ καταγραφισ και τθ ςυγκρότθςθ των
κατθγοριϊν. Θ επιλογι τθσ μονάδασ καταγραφισ είναι λεπτι υπόκεςθ, γιατί μεταξφ των
λζξεων και των εννοιϊν δεν υπάρχει μονοςθμία και ςυχνά ο ερευνθτισ βρίςκεται ςτθ
δφςκολθ κζςθ ςε ποια κατθγορία κα εντάξει μια μονάδα καταγραφισ. Θ ςυγκρότθςθ των
κατθγοριϊν απαιτεί, επίςθσ, προςεχτικοφσ χειριςμοφσ. Θ ταξινόμθςθ του ςυνόλου των
δεδομζνων, δθλαδι θ εξάντλθςι τουσ, μπορεί να απαιτιςει πάρα πολλζσ κατθγορίεσ και
υποκατθγορίεσ, οπότε το ςφςτθμα γίνεται δφςχρθςτο. Θ δθμιουργία λίγων αλλά πολφ
γενικϊν κατθγοριϊν μπορεί να οδθγιςει ςτθν απϊλεια πλθροφοριϊν. Για το λόγο αυτό
ερευνθτισ κα πρζπει να βρει μια ιςορροπία ανάμεςα ςτα δφο (Βάμβουκασ, 2010: 278).
Χτα πλεονεκτιματα τθσ τεχνικισ αναφζρονται: α) Θ κατθγοριοποίθςθ των
δεδομζνων επιτρζπει μια πανοραμικι εικόνα των παραςτάςεων που ζχουν τα υποκείμενα
για τα αντικείμενα τθσ ζρευνασ. β) Κεωρείται «οικονομικι» μζκοδοσ, αφοφ τα «τεκμιρια»
μποροφν να αναλυκοφν επανειλθμμζνα, αν είναι ανάγκθ, για τθ βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ
και τθσ εγκυρότθτασ (ό.π.: 281).

5.8. Ηθτιματα εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ
Σι ζννοιεσ τθσ εγκυρότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ προζρχονται κυρίωσ από τισ
ποςοτικζσ μεκόδουσ. Ζνα εργαλείο μζτρθςθσ κεωρείται ζγκυρο, όταν καλφπτει
αποκλειςτικά τθ κεωρθτικι ζννοια για τθν οποία καταςκευάςτθκε. Επειδι θ κοινωνικι
μζτρθςθ είναι ςυνικωσ ζμμεςθ, ςχεδόν ποτζ δεν εξαςφαλίηεται απόλυτθ εγκυρότθτα. Θ
εγκυρότθτα του εργαλείου μζτρθςθσ υφίςταται ςτο βακμό που τα αποτελζςματα
ςυμπίπτουν με άλλα ςτοιχεία. Ζνα εργαλείο μζτρθςθσ είναι αξιόπιςτο, εφόςον τα
αποτελζςματα είναι ςτακερά ςε επαναλθπτικοφσ ελζγχουσ με παρόμοιεσ ςυνκικεσ
(Ξυριαηι, 2002: 86-89).
Αν και υπάρχουν αντιρριςεισ ςχετικά με τθ χρθςιμότθτα των παραπάνω εννοιϊν
ςτισ ποιοτικζσ προςεγγίςεισ, ο Κ. Λωςθφίδθσ κεωρεί ότι είναι χριςιμεσ, παρόλο που
παίρνουν διαφορετικό χαρακτιρα από αυτόν που ζχουν ςτισ ποςοτικζσ (Λωςθφίδθσ, 2003:
128).
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Θ εγκυρότθτα ςτθν ποιοτικι ζρευνα αναφζρεται ςτο βακμό αντιςτοίχιςθσ των
ερευνθτικϊν ςκοπϊν και ερωτθμάτων με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. Αναφζρεται,
δθλαδι, «ςτο κατά πόςο τα δεδομζνα που ζχουν ςυλλεγεί από το πεδίο κακϊσ και θ
ανάλυςθ και ερμθνεία τουσ ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ ζρευνασ, αντιςτοιχοφν
ςτθν κοινωνικι πραγματικότθτα ι απαντοφν με επαρκι τρόπο ςτα ερευνθτικά ερωτιματα»
(ό.π.: 128-129). Ωπάρχουν αρκετοί τφποι ερευνθτικισ εγκυρότθτασ εκ των οποίων οι
ςθμαντικότεροι είναι θ περιγραφικι, θ ερμθνευτικι θ κεωρθτικι και θ αξιολογικι.
Θ περιγραφικι εγκυρότθτα ςχετίηεται περιςςότερο με το ςτάδιο τθσ ςυλλογισ των
δεδομζνων, δθλαδι με τισ παραλείψεισ και τα λάκθ (εςκεμμζνα ι μθ) του ερευνθτι. Για
παράδειγμα, αν ο ερευνθτισ χρθςιμοποιεί διάφορουσ τρόπουσ για να αποςπάςει τισ
απαντιςεισ που αυτόσ επικυμεί, δεν υπάρχει περιγραφικι εγκυρότθτα. Θ ερμθνευτικι
αναφζρεται ςτο βακμό αντιςτοίχιςθσ των ποιοτικϊν δεδομζνων με τισ ερμθνείεσ και τισ
αναπαραςτάςεισ που προκφπτουν από αυτά. Δθλαδι, οι ερμθνείεσ μπορεί να είναι
περιςςότερο ι λιγότερο ζγκυρεσ με βάςθ τα δεδομζνα που ζχουν ςυγκεντρωκεί από το
πεδίο. Θ κεωρθτικι αφορά ςτα αφθρθμζνα επίπεδα ανάλυςθσ και αναφζρεται ςτθ
διαδικαςία διατφπωςθσ κεωρθτικϊν κζςεων που ζχουν ευρφτερεσ απθχιςεισ πζρα από τθ
ςυγκεκριμζνθ ζρευνα. Θ αξιολογικι αφορά τισ τεχνικζσ με τισ οποίεσ αξιολογείται αν
υπάρχει εγκυρότθτα ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία. Ψζτοιεσ τεχνικζσ είναι ο τριγωνιςμόσ, θ
επικφρωςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, ο ζλεγχοσ από άλλουσ ερευνθτζσ κ.ά. (ό.π.: 128-130).
Θ ζννοια τθσ αξιοπιςτίασ ςτθν ποιοτικι ζρευνα αναφζρεται ςτο βακμό τθσ
ςυνζπειασ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ και ςτο βακμό κατά τον οποίο τα
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζχουν ευρφτερθ αξία και ςθμαςία. Υιο ςυγκεκριμζνα θ
αξιοπιςτία ςχετίηεται: α) Πε τθν ακρίβεια τθσ αναπαράςταςθσ από τον ερευνθτι των
απόψεων, κζςεων, ςτάςεων και αντιλιψεων των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα. β) Πε το
βακμό που τα αποτελζςματα ζχουν αξία για παρόμοιεσ περιπτϊςεισ. γ) Πε το βακμό που
το κεωρθτικό και ερμθνευτικό πλαίςιο εξθγεί ευρφτερα φαινόμενα ι κεμελιϊνει
γενικεφςεισ υπό προχποκζςεισ. δ) Πε το βακμό που ανεξάρτθτοι ερευνθτζσ αναλφοντασ τα
ίδια δεδομζνα καταλιγουν ςε παρόμοια ςυμπεράςματα (ό.π.: 130-131).
Σριςμζνα από τα κριτιρια–ερωτιςεισ ελζγχου που προτείνει ο Κ. Λωςθφίδθσ για τον
ζλεγχο τθσ αξιοπιςτίασ είναι: α) Αν υπάρχει πλιρθσ περιγραφι του ρόλου και των ςχζςεων
του ερευνθτι ςτο πεδίο. β) Αν ζγινε πλιρθσ και λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ και αν οι ερωτιςεισ
ιταν ξεκάκαρεσ. γ) Αν θ ςυλλογι των δεδομζνων ζγινε ςε όλο το εφροσ του πεδίου. δ) Αν θ
ςυλλογι και θ ανάλυςθ ζγινε από ζναν ι περιςςότερουσ ερευνθτζσ και αν υπιρχε
ςυμφωνία μεταξφ τουσ για τθ διαδικαςία. ε) Αν ζγινε κάποιοσ ζλεγχοσ από ανεξάρτθτουσ
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ερευνθτζσ. ςτ) Αν εξάγονται ςυνεκτικά αποτελζςματα από τθν ανάλυςθ ςε όλο το εφροσ
των δεδομζνων π.χ. ςυμμετζχοντεσ, χωρικά και χρονικά πλαίςια (ό.π.: 130-131).
Χτθν παροφςα ζρευνα, για τθ βελτίωςθ τθσ περιγραφικισ και ερμθνευτικισ
εγκυρότθτασ αλλά και τθσ αξιοπιςτίασ ςτα ςτάδια του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ τθσ
ςυνζντευξθσ, τθρικθκαν τα εξισ: α) Επιλζχτθκαν ερωτιςεισ που κίγουν τισ αναγκαίεσ
πτυχζσ τθσ ζρευνασ, δεν οδθγοφν ςε τυποποιθμζνεσ απαντιςεισ και δεν προςανατολίηουν
ςε επικυμθτζσ απαντιςεισ. β) Σι ςυνεντεφξεισ διεξιχκθςαν ςε κλίμα εμπιςτοςφνθσ και με
τρόπο που να μθν προκαλεί αναςτολζσ ςτουσ ερωτϊμενουσ οι οποίοι ιταν ελεφκεροι να
αναπτφςςουν τισ απόψεισ τουσ. δ) Υριν από τθ διεξαγωγι των ςυνεντεφξεων, υπιρξαν
αρκετζσ επαφζσ με τουσ ςυμμετζχοντεσ, ϊςτε να βρεκεί ο κατάλλθλοσ χρόνοσ για εκείνουσ.
ε) Θ μεταγραφι του υλικοφ γινόταν αμζςωσ μετά τθ ςυνζντευξθ, ϊςτε να αποτυπωκοφν
πιςτότερα όλα τα ςτοιχεία τθσ. Για το ςκοπό αυτό παράλλθλα με τθ μαγνθτοφϊνθςθ είχαν
κρατθκεί και ςθμειϊςεισ.
Χε ό,τι αφορά τθν ανάλυςθ, το ςφςτθμα των κατθγοριϊν οριςτικοποιικθκε μετά
από πολλζσ αναγνϊςεισ των δεδομζνων και δοκιμζσ, ϊςτε να τθρθκοφν όςο το δυνατόν
πιςτότερα οι κανόνεσ που πρζπει να διζπουν το ςφςτθμα τθσ κατθγοριοποίθςθσ και
ςυγκεκριμζνα: α) Ψθσ καταλλθλότθτασ, δθλαδι να ταιριάηουν οι κατθγορίεσ ςτουσ ςτόχουσ
τθσ ζρευνασ και το περιεχόμενο που αναλφεται. β) Ψθσ εξαντλθτικότθτασ, δθλαδι τθσ
ταξινόμθςθσ του περιεχομζνου ςτισ κατθγορίεσ που ορίςτθκαν. γ) Ψου αμοιβαίου
αποκλειςμοφ, δθλαδι τθσ υπαγωγισ των μονάδων καταγραφισ αποκλειςτικά ςε μία
κατθγορία (Βάμβουκασ, 2010: 274). Επιπλζον, ςτο τζλοσ των κατθγοριϊν –και όπου ιταν
δυνατό– ζγινε ςφγκριςθ με τα ευριματα τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ τθσ ζρευνασ που
πραγματοποίθςε θ ΔΣΕ.
Χε ςχζςθ με τθν αξιοπιςτία, δεν ζγινε ζλεγχοσ από άλλουσ ερευνθτζσ οφτε
ςυμμετείχε άλλο άτομο ςτθ ςυλλογι και τθν ανάλυςθ των δεδομζνων. Σ ρόλοσ του
ερευνθτι ςτο πεδίο, θ ςχζςθ του με τουσ ερωτϊμενουσ και θ διαδικαςία ςυλλογισ του
υλικοφ ζχει περιγραφεί αναλυτικά.

5.9. Θ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ (κωδικοποίθςθσ) των
δεδομζνων
Θ ανάλυςθ των δεδομζνων, ζγινε ςε τρία ςτάδια. Χτο πρϊτο ςτάδιο, το
μεταγραμμζνο υλικό κάκε ςυνζντευξθσ αναγνϊςτθκε πολλζσ φορζσ και «τεμαχίςτθκε» ςε
μονάδεσ καταγραφισ με βάςθ το «γενικό κζμα», ϊςτε να εμπίπτουν ςτο (προςωρινό)
ςφςτθμα κατθγοριϊν. Χε κάκε μονάδα καταγραφισ (τμιμα του κειμζνου) τοποκετοφνταν
191
Κεφάλαιο 5ο: Θ εμπειρικι ζρευνα

Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

ζνασ κωδικόσ αρικμόσ που διλωνε τον κωδικό του Διευκυντι, τον αφξοντα αρικμό τθσ
μονάδασ καταγραφισ και τθν κατθγορία ςτθν οποία εντάχκθκε.
Υαράλλθλα γινόταν και ερμθνεία των δεδομζνων και όχι απλι αποδελτίωςθ των
απαντιςεων. Δθλαδι, δεν γινόταν εςτίαςθ μόνο ςτθν επίτευξθ ι μθ ενόσ ςτόχου του ΕΑΕΥ
αλλά και ςτισ κρίςεισ, τισ αξιολογιςεισ των Διευκυντϊν (αν ςυμφωνοφςαν ι όχι και γιατί)
και τισ ερμθνείεσ που οι ίδιοι ζδιναν για τθν επιτυχία ι τθν αποτυχία του ςτόχου, ενϊ
αναηθτοφνταν ςυςχετίςεισ ι αντιφάςεισ. Ψα δεδομζνα αξιοποιικθκαν ςε ποςοςτό 98%.
Πόνο 4 ςελίδεσ από τισ 233 δεν αξιοποιικθκαν για δεοντολογικοφσ λόγουσ και πάντωσ
χωρίσ να υπάρχει επίπτωςθ ςτθν πλθρότθτα τθσ ανάλυςθσ (π.χ. αναφορά ςε γεγονότα ι
χαρακτθριςτικά που κα ςυνδυάηονταν ίςωσ με το ςχολείο και το πρόςωπο του Διευκυντι).
Χτο δεφτερο ςτάδιο, το υλικό αυτό καταχωρίςτθκε ςε λογιςτικά φφλλα, προκειμζνου
να γίνονται εφκολα οι ταξινομιςεισ των μονάδων καταγραφισ ανά κατθγορία. Ζγινε
δεφτερθ

ανάλυςθ,

κατά τθν οποία ςε

οριςμζνεσ

κατθγορίεσ

δθμιουργικθκαν

υποκατθγορίεσ, εντάχκθκαν ς’ αυτζσ οι μονάδεσ καταγραφισ, τροποποιικθκαν κάποιεσ
κατθγορίεσ και εξαντλικθκε όλο το υλικό (οι μονάδεσ καταγραφισ). Πε αυτόν τον τρόπο
οριςτικοποιικθκε το ςφςτθμα των κατθγοριϊν και υποκατθγοριϊν. Επιςθμαίνεται ότι ςε
κάποιεσ περιπτϊςεισ οι απαντιςεισ ιταν εκτεταμζνεσ και κάλυπταν όχι μόνο τθ
ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ αλλά και άλλα κζματα. Δθλαδι, το τμιμα τθσ ςυνζντευξθσ που
δόκθκε ωσ απάντθςθ ςε κάποια ερϊτθςθ μπορεί να είχε αρκετζσ μονάδεσ καταγραφισ οι
οποίεσ εντάχκθκαν ςε διάφορεσ υποκατθγορίεσ μίασ κατθγορίασ αλλά και ςε διαφορετικζσ
κατθγορίεσ.
Χτο τρίτο ςτάδιο, οι μονάδεσ καταγραφισ (όλων των ςυνεντεφξεων) ενοποιικθκαν
ς’ ζνα λογιςτικό φφλλο, ταξινομικθκαν κατά κατθγορία (και υποκατθγορία) με βάςθ το
οριςτικό ςφςτθμα. Θ ανάλυςθ (τεμαχιςμόσ) των ζντεκα ςυνεντεφξεων ζδωςε ςυνολικά 969
μονάδεσ καταγραφισ (αναφορζσ)45 οι οποίεσ εντάχκθκαν ςτισ δεκατρείσ κατθγορίεσ και τισ
υποκατθγορίεσ τουσ. Σι μονάδεσ καταγραφισ κάκε κατθγορίασ ομαδοποιοφνταν περαιτζρω
π.χ. πόςοι διατφπωναν κετικζσ απόψεισ για το κζμα, πόςοι αρνθτικζσ ι ουδζτερεσ και γιατί.
Γινόταν ςχολιαςμόσ και ερμθνεία όλων των ομάδων, ϊςτε να καλυφκοφν όλεσ οι πτυχζσ
του κζματοσ, ακόμα και αυτζσ που προζκυπταν από το «λόγο» μικροφ αρικμοφ
Διευκυντϊν. Δθλαδι, θ ανάλυςθ και θ ερμθνεία δεν αφοροφςε μόνο τισ κυρίαρχεσ
απόψεισ. Υαράλλθλα, γινόταν επιλογι ςχετικϊν αναφορϊν (αποςπάςματα ι ολόκλθρεσ
μονάδεσ καταγραφισ) για τθ ςτιριξθ των αποτελεςμάτων. Ξακϊσ θ διαδικαςία
προχωροφςε, γίνονταν ςυςχετίςεισ και ςυγκρίςεισ μεταξφ των κατθγοριϊν.
45

Χτθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων κα χρθςιμοποιείται ο όροσ «αναφορζσ» αντί του όρου «μονάδεσ
καταγραφισ» για οικονομία.
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6. ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΕΚΤΟ: ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΤΩΝ
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
6.1. Ο τρόποσ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων
Ψα αποτελζςματα παρουςιάηονται κατά κατθγορία ανάλυςθσ, ςφμφωνα με το
οριςτικό ςφςτθμα κατθγοριϊν (και υποκατθγοριϊν) ςτισ οποίεσ εντάχκθκε το ςφνολο των
μονάδων καταγραφισ (αναφορϊν). Χε κάκε (υπο)κατθγορία γίνεται αναλυτικι παρουςίαςθ
και ερμθνεία των δεδομζνων, ενϊ παρατίκενται χαρακτθριςτικά αποςπάςματα από τισ
αναφορζσ. Επίςθσ, αναφζρεται ο αρικμόσ των Διευκυντϊν (και οι κωδικοί τουσ) που
διατυπϊνουν ομοειδείσ απόψεισ, ϊςτε να διευκολφνονται οι ςυςχετίςεισ μεταξφ των
κατθγοριϊν. Χφμφωνα με τον S. Kvale, τα «αυτολεξεί αποςπάςματα» πρζπει να
διευκρινίηουν το ςυνολικό κείμενο, να ςχετίηονται με τα ςυμφραηόμενα, να ςυνοδεφονται
από ςχόλια και ερμθνείεσ, να είναι χριςιμα και να ςυνιςτοφν το καλφτερο τμιμα των
δεδομζνων (όπωσ παρατίκεται ςτο: Cohen, Manion, & Morrison, 2008: 483).
Ψα αποςπάςματα ακολουκοφν κάκε ςχολιαςμό. Για να ξεχωρίηουν, είναι
τοποκετθμζνα ςε διαφορετικζσ παραγράφουσ, εντόσ ειςαγωγικϊν, με μικρότερθ
γραμματοςειρά και πλάγιουσ χαρακτιρεσ, ενϊ αναγράφεται ο κωδικόσ του Διευκυντι.
Σριςμζνεσ λζξεισ ι φράςεισ ζχουν τονιςκεί (με ζντονουσ χαρακτιρεσ), ϊςτε να είναι
εμφανισ θ ςφνδεςθ με το ςχολιαςμό που προθγείται. Δόκθκε ιδιαίτερθ προςοχι, ϊςτε ςε
κάκε κατθγορία να υπάρχουν αναφορζσ από όλουσ τουσ Διευκυντζσ. Χτο τζλοσ κάκε
κατθγορίασ ακολουκοφν τα ςυμπεράςματα για τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία με βάςθ τουσ
επιμζρουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ, κακϊσ και θ απάντθςθ ςτο ερευνθτικό ερϊτθμα.
Επιπλζον, γίνεται ςφγκριςθ με τα ευριματα τθσ ζρευνασ που πραγματοποίθςε θ
ΔΣΕ αλλά μόνο για το ποιοτικό μζροσ τθσ ζρευνασ που ςυμπίπτουν οι μεκοδολογίεσ.
Δθλαδι, τθν ποιοτικι ανάλυςθ των 30 θμιδομθμζνων ςυνεντεφξεων θ οποία ακολοφκθςε
τθν «παραγωγικι» κατθγοριοποίθςθ και είχε ωσ μονάδα καταγραφισ το «κζμα».
Επιςθμαίνεται ότι δεν υπάρχουν ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ ςυγκρίςεισ και επιπλζον είναι
ενδεικτικζσ, γιατί υπάρχουν δφο ουςιϊδεισ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα ζρευνα: α)
οι 30 ςυνεντεφξεισ ζγιναν ςε 11 γεωγραφικζσ περιφζρειεσ, που ςθμαίνει ότι υπάρχει
διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθν αςτικότθτα και β) οι 25 από τουσ 30 ερωτϊμενουσ είναι
εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων και μόνο 5 είναι δάςκαλοι, χωρίσ να είναι γνωςτό αν είναι
Διευκυντζσ. Ωςτόςο, τυχόν ςφμπτωςθ των αποτελεςμάτων κα ενιςχφςει τθν εγκυρότθτα
τθσ παροφςασ ζρευνασ.
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Χτθ ςυνζχεια παρατίκενται τρεισ πίνακεσ: Σ πίνακασ-10 εμφανίηει χαρακτθριςτικά
του πλθκυςμοφ τθσ ζρευνασ ομαδοποιθμζνα (ζτθ υπθρεςίασ, προχπθρεςία ωσ Διευκυντζσ,
πρϊτο ι δεφτερο ζτοσ ςε ςχολείο ΕΑΕΥ, φφλο). Σ πίνακασ-11 εμφανίηει ομαδοποιθμζνα
ςτοιχεία των ςχολικϊν μονάδων (αςτικότθτα περιοχισ, κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ, αρικμόσ
μακθτϊν, Π.Σ. μακθτϊν ανά τμιμα, Π.Σ. μακθτϊν προαιρετικοφ προγράμματοσ, αρικμόσ
εκπαιδευτικϊν). Σ πίνακασ-12 περιζχει τον αρικμό των αναφορϊν (μονάδων καταγραφισ)
ανά κατθγορία και υποκατθγορία.

6.1.1. Τα χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ τθσ ζρευνασ
Χτθν ζρευνα ζλαβαν μζροσ και οι ζντεκα Διευκυντζσ των Δθμοτικϊν Χχολείων με
ΕΑΕΥ του νομοφ Θλείασ. Από αυτοφσ οι επτά είναι Διευκυντζσ ςτο ίδιο ςχολείο από τθν
πρϊτθ χρονιά εφαρμογισ του κεςμοφ των ΕΑΕΥ. Σι υπόλοιποι τζςςερισ υπθρετοφν πρϊτθ
φορά ςε Δθμοτικό Χχολείο με ΕΑΕΥ. Επιςθμαίνεται ότι όλοι οι Διευκυντζσ είναι δάςκαλοι.
Ωσ προσ το φφλο, δζκα είναι άνδρεσ και μία είναι γυναίκα. Για διαςφάλιςθ τθσ
ανωνυμίασ δεν κα χρθςιμοποιείται το κθλυκό άρκρο και δεν κα γίνει καμία αναφορά ςτο
φφλο. Θ πλειονότθτα των Διευκυντϊν ζχει πολλά χρόνια υπθρεςίασ: τζςςερισ Διευκυντζσ
(31-35 χρόνια), τζςςερισ (26-30 χρόνια), ζνασ (21-25 χρόνια) και δφο (16-20 χρόνια). Σι
περιςςότεροι ζχουν μεγάλθ εμπειρία ωσ Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων (4/κ και άνω): ζξι
Διευκυντζσ (9-16 χρόνια), ζνασ (5-8 χρόνια) και τζςςερισ (1-4 χρόνια). Επίςθσ, εννζα
Διευκυντζσ ζχουν ςπουδζσ πζραν των βαςικϊν (κυρίωσ μετεκπαίδευςθ), ενϊ τζςςερισ
ζχουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ.

ΡΛΝΑΚΑΣ-10
ΟΜΑΔΟΡΟΛΘΜΕΝΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΩΝ 11 ΔΛΕΥΚΥΝΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ. ΜΕ ΕΑΕΡ
Ζτοσ
Δ/ντζσ
Φφλο
Δ/ντζσ
Ζτθ
Δ/ντζσ
Ζτθ
Δ/ντζσ

Α) ΕΜΡΕΛΛΑ ΩΣ ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ ΣΕ ΕΑΕΡ
Υρϊτο
Δεφτερο
4
7
Β) ΦΥΛΟ
Άνδρεσ
Γυναίκεσ
10
1
Γ) ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ
16-20
21-25
26-30
2
1
4
Δ) ΕΜΡΕΛΛΑ ΩΣ ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ ΣΧΟΛΕΛΟΥ
1-4
5-8
9-12
4
1
3

31-35
4
13-16
3
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6.1.2. Τα χαρακτθριςτικά των 11 Σχολικϊν Μονάδων με ΕΑΕΡ
Σκτϊ από τα ζντεκα ςχολεία βρίςκονται ςε αςτικζσ περιοχζσ (πλθκυςμόσ >10.000)
και τρία ςε θμιαςτικζσ περιοχζσ (πλθκυςμόσ 2.000 - 10.000). Πε βάςθ τισ αναφορζσ των
Διευκυντϊν, οι μακθτζσ των περιςςότερων ςχολείων (οκτϊ) προζρχονται από μεςαία και
χαμθλά κοινωνικο-οικονομικά ςτρϊματα και ςυγκεκριμζνα: ζνα ςχολείο ζχει μακθτζσ
κυρίωσ από υψθλά ςτρϊματα, τρία ςχολεία κυρίωσ από μεςαία, τρία ςχολεία από μεςαία
και χαμθλά ςτρϊματα, δφο ςχολεία κυρίωσ από χαμθλά, ενϊ δφο ςχολεία ζχουν μακθτζσ
από όλα τα ςτρϊματα.
Από τον πίνακα-9 προκφπτει ότι το ςφνολο των μακθτϊν που φοίτθςαν (το ςχολικό
ζτοσ 2011-2012) ςτα 11 ςχολεία ιταν 2.895 μακθτζσ, ιτοι το 1/3 (33%) του ςυνόλου των
μακθτϊν που φοιτοφν ςτα 101 Δθμοτικά Χχολεία του νομοφ. Ψα ςχολεία παρουςιάηουν
μεγάλθ διαφορά ωσ προσ τον αρικμό των μακθτϊν (από 169 μζχρι 361 μακθτζσ).
Χυγκεκριμζνα, δφο ςχολεία ζχουν πάνω από 350 μακθτζσ, δφο 301-350, δφο 251-300, τρία
201-250 και δφο 169-200. Ψα 11 ςχολεία ζχουν 149 τμιματα ςυνολικά και μζςο όρο
μακθτϊν ανά τμιμα 19,4 μακθτζσ. Ψζςςερα ςχολεία ζχουν Π.Σ. 21-25 μακθτζσ, τζςςερα
ζχουν 18-20 μακθτζσ και τρία ςχολεία 14-17 μακθτζσ. Χτο προαιρετικό πρόγραμμα των 11
ςχολείων φοιτοφν 279 μακθτζσ, δθλαδι το 9,6% του μακθτικοφ δυναμικοφ. Δφο ςχολεία
ζχουν 15-20 μακθτζσ, τζςςερα ζχουν 21-25, δφο ζχουν 26-30 και τρία ςχολεία ζχουν 31-35
μακθτζσ (αναλυτικά ςτοιχεία ςτον πίνακα-9).
Χε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό δυναμικό, τα ςχολεία ζχουν μεγάλο αρικμό
εκπαιδευτικϊν (από 25 μζχρι 38) και ςυγκεκριμζνα: ζξι ςχολεία 25-29 εκπαιδευτικοφσ, δφο
ςχολεία 30-34 εκπαιδευτικοφσ και τρία ςχολεία 35-38 εκπαιδευτικοφσ. Τλα τα ςχολεία,
εκτόσ από ζνα, ζχουν 1-4 εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων που ανικουν ςτθ Β/κμια εκπαίδευςθ
και διατίκενται για κάποιεσ ϊρεσ ςτα ςχολεία αυτά.
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ΡΛΝΑΚΑΣ-11
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΩΝ 11 ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΕΡ)
Α) ΑΣΤΛΚΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΡΕΛΟΧΘΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ
ΘΠΛΑΧΨΛΞΘ (2.000-10.000 κάτ.)
ΑΧΨΛΞΘ (>10.000 κάτ.)
3
8
Β) ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ-ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΣΤΩΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ
(όπωσ χαρακτθρίςτθκαν από τουσ Διευκυντζσ)
Χτρϊματα
Ωψθλά
Πεςαία
Πεςαία &
Χαμθλά
(Ωψθλά-Πε(κυρίωσ)
(κυρίωσ)
Χαμθλά
(κυρίωσ)
ςαία-Χαμθλά
Χχολεία
1
3
3
2
2
Γ) ΑΛΚΜΟΣ ΜΑΚΘΤΩΝ
Πακθτζσ
169-200
201-250
251-300
301-350
351-361
Χχολεία
2
3
2
2
2
Χτα 11 ςχολεία φοίτθςαν το ςχολικό ζτοσ 2.895 μακθτζσ από τουσ 8.776 μακθτζσ των 101
ςχολείων του νομοφ (33,0%). Αναλυτικά ςτοιχεία ςτον πίνακα-9 (κεφ. 5).
Δ) Μ.Ο. ΜΑΚΘΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΘΜΑ
Πακθτζσ
14-17
18-20
21-25
Χφνολο τμθμάτων 149 και
Π.Σ. μακθτϊν: 19,4
Χχολεία
3
4
4
Ε) Μ.Ο. ΜΑΚΘΤΩΝ ΡΟΑΛΕΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
Πακθτζσ
15-20
21-25
26-30
31-35
Χφνολο 279
(9,6%)
Χχολεία
2
4
2
3
ΣΤ) ΑΛΚΜΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (ΣΥΝΟΛΛΚΑ)
Εκπ/κοί
25-29
30-34
35-38
Χυνολικόσ αρικμόσ εκπ/κϊν
ςτα 11 ΕΑΕΥ: 330
Χχολεία
6
2
3
Η) ΑΛΚΜΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΡΟΥ ΥΡΘΕΤΟΥΝ ΣΤΘ Β/ΚΜΛΑ
Εκπ/κοί
0
1
2
3-4
Χυνολικόσ
αρικμόσ από
Χχολεία
1
3
5
2
Β/κμια: 20
Υεριοχι
Χχολεία
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6.1.3. Ρίνακασ αναφορϊν ανά κατθγορία
Ψο μεταγραμμζνο υλικό των 11 ςυνεντεφξεων (233 ςελίδεσ) αναλφκθκε ςε 969
μονάδεσ καταγραφισ (αναφορζσ) και κωδικοποιικθκε ςε δεκατρείσ κατθγορίεσ, όπωσ
εμφανίηεται ςτον παρακάτω πίνακα. Υζντε από τισ κατθγορίεσ περιλαμβάνουν και
υποκατθγορίεσ.
ΡΛΝΑΚΑΣ-12
ΑΛΚΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ (ΑΝΑΦΟΩΝ)
ΑΝΑ ΚΑΤΘΓΟΛΑ (και υποκατθγορία)
1. Θ πρόςλθψθ και θ ερμθνεία των αλλαγϊν
1.1. Σι λόγοι κεςμοκζτθςθσ των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ
1.2. Θ βελτίωςθ του ςχολείου

ΑΛΚΜΟΣ
65
(37)
(28)

2. Θ επιμόρφωςθ και θ υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν

48

3. Ψα προβλιματα κατά τθν εφαρμογι του κεςμοφ

114

4. Θ αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου
5. Σ ςτόχοσ «να μζνει θ τςάντα ςτο ςχολείο»
5.1. Θ επίτευξθ του ςτόχου
5.2. Σι ερμθνείεσ
6. Σι αλλαγζσ ςτο Ωρολόγιο Υρόγραμμα και ο ςτόχοσ τθσ ενδοςχολικισ
πιςτοποίθςθσ
6.1. Γενικζσ απόψεισ για τα νζα διδακτικά αντικείμενα:
6.2. Θ ειςαγωγι των ΨΥΕ ωσ διακριτικοφ μακιματοσ από τθν Αϋ τάξθ
6.3. Θ ειςαγωγι των Αγγλικϊν ςτισ τάξεισ Αϋ-Βϋ και θ αφξθςθ των ωρϊν ςτισ
Γϋ-ΧΨϋ
6.4. Θ ςτόχοσ τθσ ενδοςχολικισ πιςτοποίθςθσ των ΨΥΕ και των Αγγλικϊν

28
63
(19)
(44)
126

7. Σ ςτόχοσ του περιοριςμοφ τθσ παραπαιδείασ
8. Θ παιδαγωγικι αναβάκμιςθ του ςχολείου
8.1. Σ «γνωςιοκεντρικόσ» χαρακτιρασ του ςχολείου και θ παιδαγωγικι του
διάςταςθ
8.2. Σ εκςυγχρονιςμόσ των διδακτικϊν μεκόδων
8.3. Θ βελτίωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
8.4. Θ εναλλαγι πολλϊν εκπαιδευτικϊν και θ παιδαγωγικι ςχζςθ
9. Σι αλλαγζσ ςτο προαιρετικό (ολοιμερο) πρόγραμμα
9.1. Σι αλλαγζσ και θ επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ
9.2. Θ κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ
9.3. Θ ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ του ςχολείου

43

(20)
(40)
(37)
(29)

132
(42)
(23)
(25)
(42)
111
(51)
(28)
(32)

10. Θ κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν

23

11. Σ ςτόχοσ τθσ επζκταςθσ του κεςμοφ και το «Ρζο Χχολείο»

62

12. Θ επίδραςθ του ΕΑΕΥ ςτο ρόλο του Διευκυντι

72

13. Υροτάςεισ για τθ βελτίωςθ του κεςμοφ

82

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ (ΑΝΑΦΟΩΝ)

969
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6.2. Τα αποτελζςματα κατά κατθγορία
6.2.1. 1θ κατθγορία: Θ πρόςλθψθ και θ ερμθνεία των αλλαγϊν
Θ πρϊτθ κατθγορία περιλαμβάνει 65 αναφορζσ οι οποίεσ αφοροφν τον τρόπο με τον
οποίο προςλαμβάνουν και ερμθνεφουν οι Διευκυντζσ των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ τισ
αλλαγζσ. Σι αναφορζσ εντάχκθκαν ςε δφο υποκατθγορίεσ: Θ πρϊτθ περιλαμβάνει 37
αναφορζσ που αφοροφν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κεςμοκετικθκαν τα Δθμοτικά
Χχολεία με ΕΑΕΥ, ςφμφωνα με τθ γνϊμθ των Διευκυντϊν. Θ δεφτερθ περιλαμβάνει 28
αναφορζσ που αφοροφν απόψεισ για το αν οι αλλαγζσ βελτίωςαν ι όχι το ςχολείο.
1.1. Οι λόγοι κεςμοκζτθςθσ των Δθμοτικϊν Σχολείων με ΕΑΕΡ:
α) Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, οι επτά (Δ2, Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ9, Δ11) αναφζρουν ότι
τα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ κεςμοκετικθκαν για να εκςυγχρονίςουν το ςχολείο και να
καλφψουν ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ με τθν ειςαγωγι νζων μακθμάτων.
Υαράλλθλα, οι τζςςερισ (Δ2, Δ7, Δ9, Δ11) αναφζρουν ωσ λόγο και τθν κάλυψθ αναγκϊν των
εργαηόμενων γονζων με τθ διεφρυνςθ του ωραρίου. Επίςθσ, οι τρεισ (Δ3, Δ7, Δ9)
ςυμπεριλαμβάνουν ςτουσ λόγουσ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ των εκπαιδευτικϊν:
«Ζχω τθν άποψθ ότι θ κοινωνία εξελίςςεται και το ςχολείο παρακολουκεί όςο μπορεί τθν
κοινωνία. Ζνασ από τουσ λόγουσ, λοιπόν, είναι ότι το ςχολείο πρζπει να εκςυγχρονίηεται, να
προςαρμόηεται ςτισ κοινωνικζσ ανάγκεσ που πρζπει να εξυπθρετεί. *…+ τόςο ςτο επίπεδο το
διδακτικό, ςτο επίπεδο τθσ καινοφριασ φλθσ, καινοφριων δραςτθριοτιτων κλπ όςο και ςτο επίπεδο
του ολοιμερου *…+ λόγω των εργαςιακϊν αναγκϊν που υπάρχουν ςτα ςπίτια» (Δ2).
«Ζχω τθν εντφπωςθ, δθλαδι, ότι ιταν μια προςπάκεια αναβάκμιςθσ του προγράμματοσ
ςπουδϊν, των διδακτικϊν μεκόδων, πικανότατα ικελε να ειςάγει νζα διδακτικά αντικείμενα με
ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ. Κα ζλεγα, δθλαδι, ότι το Υπουργείο
ςτόχευε ς’ ζνα ςχολείο δθμιουργικισ μάκθςθσ. Βζβαια, ιταν κι ζνασ τρόποσ για τθν απορρόφθςθ,
κατά τθ γνϊμθ μου, των κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα του ΕΣΡΑ. Κι αυτό είναι κι ζνα
μεγάλο πρόβλθμα τι κα γίνει όταν αυτά κα τελειϊςουν.» (Δ3).
«Ράντωσ, κατά κφριο λόγο ο εμπλουτιςμόσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ με νζα
διδακτικά αντικείμενα που ανταποκρίνονται και ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ των μακθτϊν πιςτεφω ότι
ιταν ζνασ βαςικόσ λόγοσ για τθ δθμιουργία αυτϊν των δθμοτικϊν ςχολείων.» (Δ4).
«Οι ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ για περιςςότερθ μόρφωςθ ςτα παιδιά με τθν προςκικθ
νζων αντικειμζνων διδαςκαλίασ δθμιοφργθςαν τα ςχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Ρρόγραμμα.
*…+ πιο παλιά ζνα απολυτιριο του Γυμναςίου αρκοφςε ςτον απόφοιτο, για να καταλάβει κάποια
κζςθ. Σιμερα οφτε το πτυχίο του Ρανεπιςτθμίου ςοφ δίνει αυτό το προνόμιο για εφρεςθ εργαςίασ
*…+.Και πιςτεφω ότι *…+ αυτι ιταν θ φιλοςοφία του Υπουργείου: ότι χρειάηονται νζα μακιματα,
χρειάηονται νζα αντικείμενα οφτωσ ϊςτε το παιδί να πάρει περιςςότερα εφόδια. Ο ανταγωνιςμόσ
είναι μεγάλοσ και ζπρεπε να γίνει.» (Δ6).
«…καλϊσ κεςμοκετικθκαν αν και υπάρχει καχυποψία ότι αφοφ υπάρχουν και
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επιδοτοφμενα κονδφλια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ιτανε κι ζνασ λόγοσ για να γίνουν.*…+ είναι καλό,
ςυνδυάηουμε δφο πράγματα, ζτςι; Κάνουμε και τουσ ςτόχουσ αυτοφσ που ζχει κεςμοκετιςει για το
ολοιμερο, παράλλθλα απορροφοφμε και κάποιουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι είναι ςτθν ανεργία και
είναι και τα δφο κετικά.» (Δ7).
«Τα Δθμοτικά με ΕΑΕΡ κεςμοκετικθκαν για να βελτιϊςουν τθν παρεχόμενθ εκπαίδευςθ με
τθν προςκικθ νζων μακθμάτων και τθν ειςαγωγι νζων ειδικοτιτων ςτο ςχολείο. Αυτοί είναι οι
επίςθμοι λόγοι *…+ υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Νομίηω ότι είχαμε τθν ευκαιρία να πάρουμε χριματα
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ *…+. Με αυτόν τον τρόπο εργάηονται πολλοί εκπαιδευτικοί και ζτςι
αντιμετωπίηεται θ ανεργία κάποιων κλάδων.*…+ Θ προςωπικι μου άποψθ είναι ότι οι αλλαγζσ
καλϊσ ζγιναν. Εξυπθρετοφν και τισ ανάγκεσ των γονιϊν και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ…» (Δ9).
«Τα Δθμοτικά Σχολεία με ΕΑΕΡ εξυπθρετοφν ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ με το διευρυμζνο
ωράριο και γιατί ζχουν και το ολοιμερο επιπλζον. Επίςθσ, δθμιουργικθκαν για να βάλουν νζα
διδακτικά αντικείμενα ςτο πρόγραμμα όπωσ Ρλθροφορικι, Κεατρικι Αγωγι, Καλλιτεχνικά κλπ,
ϊςτε να αναβακμιςτεί το ςχολείο.» (Δ11).

β) Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, οι δφο (Δ5, Δ8) αναφζρουν αςάφεια και ζλλειψθ
επίςθμθσ ενθμζρωςθσ ςχετικά με τουσ λόγουσ ίδρυςθσ και το ςκοπό των ΕΑΕΥ. Σ ζνασ (Δ5)
κεωρεί ότι θ ίδρυςθ των ΕΑΕΥ ςυνιςτά ζνα πείραμα (που δεν μελετικθκε) για τθ
δθμιουργία ενόσ διευρυμζνου ςχολείου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σ Δ8 πιςτεφει ότι
είναι προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ τθσ παραπαιδείασ (χωρίσ αποτζλεςμα) και ευκαιρία
εκμετάλλευςθσ των Ξοινοτικϊν κονδυλίων:
«… κανείσ δεν ξζρει γιατί ζγινε. *…+ Δεν υπιρξε ζνασ άνκρωποσ ο οποίοσ βγικε να μ’
ενθμερϊςει και να μου πει το κάνουμε *…+ γι’ αυτό το ςυγκεκριμζνο ςκοπό *…+ Κεωρϊ ότι ιταν ζνα
πείραμα του ελλθνικοφ κράτουσ για ζνα ςχολείο διευρυμζνο ςτα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το μεγάλο
πρόβλθμα όμωσ εδϊ είναι κατά πόςον είχε μελετθκεί το ςυγκεκριμζνο πείραμα ςτθν ελλθνικι
επικράτεια *…+ γιατί ςτθν πορεία αποδείχτθκαν πράγματα τα οποία κατά κάποιον τρόπο
αμφιςβθτοφν τθ λειτουργία του ςχολείου και το ηοφμε κι εμείσ εδϊ» (Δ5).
«…γιατί εξιγθςε κανείσ ποτζ τι ζγινε; [...] θ φιλοςοφία του πιςτεφω είναι *…+ να
ςταματιςουν τα παιδιά, εννοείται, τισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και να τα κάνουν όλα ςτο
ςχολείο. Λοιπόν, από ’κει ξεκίνθςε θ φιλοςοφία, ζτςι πιςτεφω, δθλαδι βλζποντασ και τα μακιματα
που ’χουν μπει *…+ και εγϊ ςτθν αρχι ζτςι πιγα να πείςω τουσ γονείσ *…+ ότι κα κόψουν τα
φροντιςτιρια *…+. Αλλά δεν είδα όμωσ διαφοροποίθςθ. Δεν ιρκε κανζνασ γονιόσ εδϊ να μου πει:
“Ξζρεισ εγϊ ζκοψα τα φροντιςτιρια”.*….+ μπορεί να ’ναι, πρόςεξε, να πάρουμε τα λεφτά του ΕΣΡΑ,
να τα δικαιολογιςουμε, μπορεί. Δεν ξζρω… και δεν ξζρω αν νοιαςτικαμε να φτιάξουμε το ςχολείο,
να το αλλάξουμε ι πιραμε να εκμεταλλευτοφμε τα λεφτά που μασ δϊςανε…» (Δ8).

γ) Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, οι δφο (Δ1, Δ10) κεωροφν ωσ κφριο λόγο
κεςμοκζτθςθσ τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ των εκπαιδευτικϊν, λόγω τθσ ευκαιρίασ που
παρείχε το ΕΧΥΑ, ςε ςυνδυαςμό με τισ προςωπικζσ φιλοδοξίεσ εκείνων οι οποίοι αςκοφν
τθν εκπαιδευτικι πολιτικι. Ψθν άποψθ περί προςωπικϊν φιλοδοξιϊν υιοκετεί και ο Δ9.
Ωςτόςο, οι Δ9 και Δ10 πιςτεφουν ότι ικανοποιοφνται ςυγχρόνωσ εκπαιδευτικζσ και
κοινωνικζσ ανάγκεσ, ενϊ ο Δ1 κεωρεί ότι οι αλλαγζσ δεν ζγιναν για ουςιαςτικοφσ λόγουσ:
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«Οι λόγοι; Ο κακζνασ κάνει εκπαιδευτικι πολιτικι ςτθν Ελλάδα, κζλει να δείξει κάποιο
ζργο, υπιρχε αυτό το οικονομικό περικϊριο του ΕΣΡΑ οπότε μποροφςαν να τοποκετθκοφν
εκπαιδευτικοί, αυτό ζλυςε και ζνα πρόβλθμα ανεργίασ των εκπαιδευτικϊν. Νομίηω περιςςότερο
τζτοιοι λόγοι ιταν που οδιγθςαν ςτθν αλλαγι ςτο ςχολείο παρά ουςιαςτικοί…» (Δ1).
«Αυτά τα ςχολεία ιδρφκθκαν για να καλφψουν εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, με τα νζα μακιματα
που μπικαν αλλά και κοινωνικζσ ανάγκεσ. Νομίηω όμωσ ότι ζγιναν κυρίωσ για να αντιμετωπίςουν
ηθτιματα ανεργίασ των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων, αφοφ υπιρχαν ευρωπαϊκά χριματα.*…+ Στα *…+
χρόνια υπθρεςίασ που ζχω ςαν μάχιμοσ δάςκαλοσ, δεν ζχω δει κάτι το διαφορετικό. Κάκε μια
κυβζρνθςθ που ζρχεται αλλάηει το πλαίςιο, δεν υπάρχει μία ςυνζχεια και κάκε υπουργόσ το δικό
του… το δικό του όραμα, ασ ποφμε. Με αποτζλεςμα να γινόμαςτε κι εμείσ αποδζκτεσ όλων αυτϊν
των προβλθμάτων...» (Δ10).
«Στθ χϊρα μασ *…+ δεν ζχουμε μια ςτρατθγικι, κάκε κόμμα ζχει τθ δικι του άποψθ *…+,
κάκε υπουργόσ προςπακεί να κάνει και μια μεταρρφκμιςθ, ςφμφωνα με τθ δικι του κεωρία και το
προςωπικό του όραμα και τθ φιλοδοξία του να βελτιϊςει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα.» (Δ9).

δ) Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, οι ζξι (Δ1, Δ5, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11) αναφζρουν ότι οι
αλλαγζσ ζγιναν βιαςτικά και χωρίσ ςχεδιαςμό. Επίςθσ, επιςθμαίνουν ότι το Ωπουργείο δεν
ηιτθςε τθ γνϊμθ των Χυλλόγων Διδαςκόντων για τθν ζνταξθ των ςχολείων ςτα ΕΑΕΥ οφτε
ζλαβε υπόψθ του τισ ενςτάςεισ των ςχολείων τα οποία είχαν προβλιματα υποδομϊν:
«Γενικά, το να πεισ ότι κάνω μία ποιοτικι αναβάκμιςθ βάηοντασ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ
ςτο ςχολείο δε φζρνει αποτζλεςμα από μόνο του.*…+ Ενδεχομζνωσ να υπάρχει κι ζνα ςκεπτικό
αλλαγισ του ςχολείου αλλά δεν μελετικθκε ςοβαρά. Δε μελετικθκε ςοβαρά, ϊςτε να φανεί ότι
κζντρο είναι το ςχολείο ς’ αυτζσ τισ αλλαγζσ. Θ γνϊμθ μασ δεν ηθτικθκε κακόλου, κάποια ςχολεία
ηιτθςαν να εξαιρεκοφν, γιατί δεν είχαν τισ υποδομζσ.» (Δ1).
«… ζγιναν βιαςτικά χωρίσ ενθμζρωςθ, για ποιο ςκοπό, πϊσ κα λειτουργιςουν. Κανζνασ δεν
γνϊριηε οφτε ενθμερϊκθκε για το πρόγραμμα, όλα ζγιναν από το Υπουργείο.*…+ Αυτζσ ιταν αλλαγζσ
βιαςτικζσ, ξεκάκαρα. Μθν ωραιοποιοφμε τα πράγματα *….+ δεν ερωτθκικαμε εάν μποροφμε να
ανταποκρικοφμε, αν ζχει το ςχολείο τισ δυνατότθτεσ να ανταποκρικεί…» (Δ10).

Από τουσ ζξι Διευκυντζσ, οι δφο (Δ7, Δ9) επιςθμαίνουν και το ηιτθμα τθσ
αποτελεςματικισ αξιοποίθςθσ των κονδυλίων του ΕΧΥΑ με ςωςτό ςχεδιαςμό, ϊςτε να είναι
για το όφελοσ των παιδιϊν και όχι μόνο για τθν απορροφθτικότθτα και τθν ανεργία:
«Καλό είναι να αξιοποιοφνται τα Κοινοτικά χριματα αλλά να υπάρχει και ζνα ςχζδιο για
μετά. Στθ χϊρα μασ μάλλον ςχεδιάηουμε κατά περίςταςθ και βιαςτικά, για να πάρουμε τα χριματα
που μποροφμε. Συχνά μιμοφμαςτε ό,τι βλζπουμε να γίνεται ςτο εξωτερικό αλλά ςυνικωσ όχι
πετυχθμζνα, γιατί δε μελετοφμε ςοβαρά τα πράγματα…» (Δ9).
«…το κζμα είναι να μθν κοιτάηουμε μόνο να πάρουμε. Να δοφμε και πϊσ μποροφμε να
διαρκρϊςουμε τα ςχολεία μασ για να εκμεταλλευτοφμε τα λεφτά αυτά, για να είναι υπζρ και του
εκπαιδευτικοφ που κζλει να δουλζψει και των παιδιϊν...» (Δ7).

1.2. Θ βελτίωςθ του ςχολείου:
Σι περιςςότεροι Διευκυντζσ (επτά) κεωροφν ότι με το ΕΑΕΥ το ςχολείο άλλαξε προσ
το καλφτερο, δφο προσ το χειρότερο, ζνασ πιςτεφει ότι δεν υπάρχει διαφορά και ζνασ δεν
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εκφράηει άποψθ.
α) Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, οι επτά (Δ2, Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ9, Δ11) εκφράηουν τθν
άποψθ ότι οι αλλαγζσ βελτίωςαν το ςχολείο και το ζκαναν καλφτερο. Υρόκειται για τουσ
Διευκυντζσ οι οποίοι ανζφεραν ότι το ΕΑΕΥ ζγινε για να καλφψει εκπαιδευτικζσ κοινωνικζσ ανάγκεσ και να εκςυγχρονίςει το ςχολείο. Σι περιςςότεροι αποδίδουν τθ
βελτίωςθ ςτα νζα μακιματα. Επίςθσ, κάποιοι επιςθμαίνουν τισ δυςκολίεσ που υπάρχουν
και τθν αναγκαιότθτα να γίνουν πολλά ακόμα και να αλλάξουν νοοτροπίεσ:
«…ζχουν προςτεκεί κάποια μακιματα *…+ Πλα αυτά, πράγματι, μποροφν και φζρουν μία
βελτίωςθ ςτθν παρεχόμενθ παιδεία, μια πιο ολοκλθρωμζνθ παιδεία παντοφ ςτισ ανάγκεσ που
ολοζνα και αυξάνουν.*…+ Νομίηω ότι αυτά είναι προσ το καλφτερο, αςφαλϊσ είναι προσ το
καλφτερο.» (Δ2).
«Οι αλλαγζσ αυτζσ ζχουν βελτιϊςει ςίγουρα τθ λειτουργία του ςχολείου, ζχουν εμπλουτίςει
το πρόγραμμα με κάποια διδακτικά αντικείμενα *…+ τα οποία ζχουν μεγάλθ… κετικι απιχθςθ ςτουσ
μακθτζσ. Είναι προσ τθ κετικι κατεφκυνςθ, βζβαια χρειάηονται πολλά ακόμα να γίνουν, ϊςτε να
επιτευχκοφν οι φιλόδοξοι ςτόχοι του Υπουργείου.» (Δ4).
«…πιςτεφω το αλλάηουν προσ το καλφτερο.*…+ βλζπω ότι βοθκάει πολφ τον μακθτι και τον
βελτιϊνει ςε πολλά ςθμεία.» (Δ6).
«Κεωρϊ ότι το αλλάηουν προσ το καλφτερο. Φυςικά οι αλλαγζσ κα δείξουνε το αποτζλεςμα
ςταδιακά και μακροπρόκεςμα. Γιατί πρϊτα πρζπει ν’ αλλάξει και θ νοοτροπία, εκπαιδευτικϊν,
κοινωνίασ, γονζων κλπ. Γιατί μζχρι τϊρα είχαμε μάκει άλλο ςχολείο το οποίο υπθρετοφμε χρόνια κι
είναι δφςκολο να γίνουν οι αλλαγζσ αυτζσ που πιςτεφω ότι ςτοχεφει το ΕΑΕΡ.» (Δ7).
«Νομίηω ότι όλα αυτά βελτιϊνουν το ςχολείο, γιατί δίνουν περιςςότερα εφόδια ςτα παιδιά
αλλά εξυπθρετοφν όπωσ ςου είπα και κοινωνικζσ ανάγκεσ *…+ των γονζων που εργάηονται. Το
ςχολείο δεν μπορεί να λειτουργεί αποκομμζνα από αυτό που ςυμβαίνει γφρω του.» (Δ9).
«Ραρότι ςτο αρχικό ςτάδιο υπιρξαν δυςκολίεσ, αξιολογοφνται κετικά.*…+ αν και οι
μεταρρυκμίςεισ χρειάηονται πολφ χρόνο, πολλά χρόνια…» (Δ11).

Δφο Διευκυντζσ (Δ3, Δ4) κεωροφν ότι θ οικονομικι κρίςθ επθρζαςε αρνθτικά τθ
λειτουργία των ςχολείων. Ωςτόςο, ο Δ3 πιςτεφει ότι το μεγαλφτερο όφελοσ των ΕΑΕΥ είναι
ότι εργάηονται ς’ αυτά εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων και ζχει δθμιουργθκεί ζνα κλίμα
ςυνεργαςίασ που άλλαξε τθν κουλτοφρα του ςχολείου:
«…το οικονομικό περιβάλλον και θ κρίςθ ςτθ χϊρα μασ τα δφο τελευταία χρόνια δεν
ευνόθςε τθ λειτουργία των ΕΑΕΡ *…+ νομίηω πωσ *…+ αλλάηουν. Το ςχολείο γίνεται πιο κινθτικό *…]
και πιο δθμιουργικό *…+. Ιρκαν νζοι άνκρωποι, ςυνάδελφοι ειδικοτιτων που μζχρι τϊρα δεν είχαν
τθν ευκαιρία να δουλζψουν, ζπεςαν με τα μοφτρα ςτθ δουλειά *…+ ζχει δθμιουργθκεί ζνα κλίμα
ευχάριςτου ανταγωνιςμοφ κα ζλεγα και ζνασ καταιγιςμόσ ιδεϊν *…+ Αυτό είναι και το κετικό τθσ
όλθσ υπόκεςθσ με τθν ίδρυςθ των ΕΑΕΡ.*…+ Αλλάηει γενικά τθν κουλτοφρα του ςχολείου.» (Δ3).

β) Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, δφο (Δ1, Δ8) εκφράηουν τθν άποψθ ότι το ΕΑΕΥ
άλλαξε το ςχολείο προσ το χειρότερο. Σ Δ8 κεωρεί ότι ζχει προκλθκεί αναςτάτωςθ χωρίσ
ουςιαςτικό αποτζλεςμα, αφοφ δεν αντιμετωπίςτθκε θ παραπαιδεία:
«Να ςου πω ποια είναι θ πραγματικότθτα; *…+ ζχει φζρει αναςτάτωςθ ςτο ςχολείο *…+ αλλά
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δε βλζπω ουςιαςτικι διαφορά *…+ γιατί τα παιδιά ςυνεχίηουν να πθγαίνουν παντοφ ζξω. Εάν είχαμε
λοιπόν βελτιϊςει το ςχολείο, κα ’χαμε κόψει τα υπόλοιπα ζξω.» (Δ8).

Σ Δ1 κεωρεί ότι θ αφξθςθ των ωρϊν παραμονισ ςτο ςχολείο δεν αξίηει αυτά που
ειςπράττουν τα παιδιά. Κεωρεί ότι θ εντατικοποίθςθ του προγράμματοσ και το μζγεκοσ των
ςχολείων δθμιοφργθςαν ζνα «απρόςωπο» ςχολείο, ζνα «ςχολείο - εργοςτάςιο», όπωσ το
χαρακτθρίηει, το οποίο δεν αφινει τθν προςωπικότθτα του μακθτι να «ανκίςει»:
«Φοβάμαι ότι το αλλάηουν το ςχολείο. Και φοβάμαι, γιατί νομίηω πωσ το αλλάηουν προσ το
χειρότερο. *…+ Ζχουν αυξθκεί οι ϊρεσ *…+ δεν νομίηω ότι αυτζσ, αυτι θ παραμονι τουσ αξίηει ςε
ςχζςθ με αυτά που ειςπράττουν από το ςχολείο. *….+ ςτα ςχολεία τα μεγάλα παίρνει άλλθ μορφι θ
διαδικαςία. Δθλαδι, κυμίηει περιςςότερο ζνα εργοςτάςιο, ζνα απρόςωπο ςφςτθμα όπου
ςυμμετζχουν τα παιδιά και κάποιοι εργαηόμενοι, παρά ζνα ςχολείο όπου ζχεισ να κάνεισ με
προςωπικότθτεσ όπου υποτίκεται ότι διαμορφϊνεισ το περιβάλλον, ϊςτε ν’ ανκίςει θ
προςωπικότθτα του κάκε μακθτι. *…+ Μποροφμε να δοφμε και ςυγκεκριμζνα μερικά πράγματα που
είναι αρνθτικά *…+ θ εντατικοποίθςθ του προγράμματοσ δεν αφινει περικϊριο να αςχολοφνται τα
παιδιά με άλλεσ δράςεισ. Υπάρχει, βζβαια, μζςα ςτο πρόγραμμα θ Ε.Η. όπου τα παιδιά κα
μποροφςαν *…+ να εντάξουν μζςα άλλου τφπου δράςεισ, εκτόσ από το να μακαίνουν, να κάκονται
ςτο κρανίο κλπ. Αυτό, όμωσ, είναι πάλι ςε κάποια πολφ ςυγκεκριμζνα πλαίςια.*…+ αυτό που
βλζπουμε ςτα παιδιά είναι ότι πλζον και λειτουργοφν απρόςωπα ς’ ζνα απρόςωπο ςφςτθμα και
λόγω τθσ μεγζκυνςθσ και λόγω τθσ διαδικαςίασ όπου διάφοροι άνκρωποι αλλάηουν και μπαίνουν
ςτθν τάξθ κι *…+ ο κακζνασ ζχει το δικό του πρόγραμμα και το παιδί καλείται ν’ ανταποκρικεί ςτον
κακζναν από αυτοφσ και όχι τόςο ς’ ζνα αντικείμενο που επεξεργάηεται μζςα ςτθ μζρα…» (Δ1).

γ) Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, δφο (Δ5, Δ10) αναφζρουν ότι δεν υπάρχει βελτίωςθ
(ο Δ5 ζμμεςα):
«Βελτίωςθ δεν μπορϊ να πω ότι ιρκε με το *…+ ΕΑΕΡ. *….+ δεν είναι κάτι το
επαναςτατικό...» (Δ10).
«Είναι πολφ μεγάλθ κουβζντα. Κα μποροφςε ςτον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ, κατά τθν
άποψι μου, να γίνει μία ζρευνα ςε όςα ςχολεία δοφλευαν ωσ ΕΑΕΡ *…+ για να μπορζςουμε κατά
κάποιον τρόπο να ζχουμε μια αποτφπωςθ τθσ λειτουργίασ των ςχολείων και τθσ αποδοτικότθτασ με
τθν ζννοια κατά πόςο το ςφςτθμα λειτουργεί ζτςι όπωσ είναι δομθμζνο…» (Δ5).

δ) Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ1, Δ6, Δ7, Δ8) κεωροφν ότι υπιρχε ανάγκθ να γίνουν
αλλαγζσ. Σι (Δ1, Δ8) -που υποςτιριξαν ότι το ςχολείο δεν βελτιϊκθκε- αναφζρουν ότι
υπιρχε ανάγκθ για αλλαγι αλλά θ ςυγκεκριμζνθ δεν είναι προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ:
«Υπάρχει μεγάλθ ανάγκθ για αλλαγι αλλά δεν είναι αυτι. Αυτι, κεωρϊ ότι είναι ςτθ λάκοσ
κατεφκυνςθ, ότι κάνει κακό.» (Δ1).
«Πτι πρζπει ν’ αλλάξει το ςχολείο, πρζπει ν’ αλλάξει αυτι είναι θ πραγματικότθτα, ζτςι;
Αυτι είναι θ πραγματικότθτα, αλλά πϊσ κα γίνει όμωσ αυτό...» (Δ8).

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ:
Σι περιςςότεροι Διευκυντζσ (επτά) κεωροφν ότι τα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ
ιδρφκθκαν για να καλφψουν ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Ξάποιοι από αυτοφσ
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κεωροφν ότι εξυπθρετοφν ανάγκεσ των γονζων και επιπλζον ςτοχεφουν ςτθν αντιμετϊπιςθ
τθσ ανεργίασ των εκπαιδευτικϊν. Από τουσ υπόλοιπουσ τζςςερισ Διευκυντζσ, οι δφο
αναφζρουν ότι υπάρχει ελλιπισ ενθμζρωςθ και αςάφεια ςχετικά με το ςκοπό των ΕΑΕΥ.
Χαρακτθρίηουν το κεςμό είτε ωσ (κακοςχεδιαςμζνο) πείραμα είτε ωσ (αποτυχθμζνθ)
προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ τθσ παραπαιδείασ. Σι άλλοι δφο κεωροφν ότι τα ΕΑΕΥ
κεςμοκετικθκαν πρωτίςτωσ να απορροφιςουν κονδφλια του ΕΧΥΑ, προκειμζνου να
περιορίςουν τθν ανεργία των εκπαιδευτικϊν. Χυνολικά ζξι Διευκυντζσ εντάςςουν ςτισ
ερμθνείεσ τουσ το ηιτθμα τθσ ανεργίασ. Ψρεισ από τουσ ζντεκα, εκτόσ των άλλων λόγων,
κεωροφν ότι θ κεςμοκζτθςθ των ΕΑΕΥ ςχετίηεται με φιλοδοξίεσ Ωπουργϊν Υαιδείασ. Ζξι
Διευκυντζσ κεωροφν ότι οι ςχεδιαςμοί ιταν πρόχειροι και οι αλλαγζσ βιαςτικζσ. Επίςθσ,
επιςθμαίνουν ότι δεν ηθτικθκε θ γνϊμθ των Χυλλόγων Διδαςκόντων και δεν
ειςακοφςτθκαν οι ενςτάςεισ κάποιων ςχολείων που αντιμετϊπιηαν προβλιματα.
Σι περιςςότεροι Διευκυντζσ (επτά), υποςτθρίηουν ότι ο κεςμόσ άλλαξε το ςχολείο
προσ το καλφτερο και αυτό το αποδίδουν κυρίωσ ςτα νζα μακιματα. Υρόκειται για τουσ
Διευκυντζσ οι οποίοι κεωροφν ότι τα ΕΑΕΥ ιδρφκθκαν για να καλφψουν εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ. Επίςθσ, υπάρχουν αναφορζσ (δφο) ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων άλλαξαν τθν
κουλτοφρα του ςχολείου. Σι άλλοι τζςςερισ κεωροφν ότι δεν βελτιϊκθκε το ςχολείο και
μάλιςτα οι δφο εκφράηουν τθν άποψθ ότι άλλαξε προσ το χειρότερο είτε γιατί ζφερε
αναςτάτωςθ χωρίσ ουςιαςτικό αποτζλεςμα είτε γιατί το ςχολείο εντατικοποιικθκε και
ζγινε «απρόςωπο εργοςτάςιο». Ψζςςερισ από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ κεωροφν ότι υπιρχε
ανάγκθ για αλλαγζσ ςτο ςχολείο, ωςτόςο οι δφο -αυτοί που είπαν ότι άλλαξε το ςχολείο
προσ το χειρότερο- κεωροφν ότι οι ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ είναι ςε λάκοσ κατεφκυνςθ.
Συνεπϊσ, θ απάντθςθ ςτο πρϊτο ερευνθτικό ερϊτθμα είναι ότι θ πλειονότθτα των
Διευκυντϊν κεωρεί ότι τα ΕΑΕΥ ιδρφκθκαν για να καλφψουν ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ, ανάγκεσ των γονζων και να αντιμετωπίςουν τθν ανεργία των εκπαιδευτικϊν. Θ
κριτικι που αςκοφν οι περιςςότεροι ςτον τρόπο κεςμοκζτθςθσ των αλλαγϊν και θ φπαρξθ
ποικίλων ερμθνειϊν φανερϊνουν ότι οι Διευκυντζσ ζχουν υιοκετιςει μόνο εν μζρει –και
μάλιςτα όχι αβαςάνιςτα– τθ ρθτορικι του ΩΥΔΒΠΚ. Θ πλειονότθτα των Διευκυντϊν κεωρεί
ότι το ΕΑΕΥ άλλαξε το ςχολείο προσ το καλφτερο. Ωςτόςο, με τισ πολλαπλζσ αναγνϊςεισ
τουσ ςτο «λόγο» του ΩΥΔΒΠΚ αποκαλφπτουν και άδθλουσ ςτόχουσ, οι οποίοι ςε
ςυνδυαςμό με τθν προχειρότθτα των ςχεδιαςμϊν δεν τουσ πείκουν ςε μεγάλο βακμό ότι
ςτο επίκεντρο των αλλαγϊν βρίςκεται ςτο ςχολείο.
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6.2.2. 2θ κατθγορία: Θ επιμόρφωςθ και θ υποςτιριξθ των
εκπαιδευτικϊν
Θ δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνει 48 αναφορζσ οι οποίεσ αφοροφν τισ απόψεισ
των Διευκυντϊν ςχετικά με τθν επάρκεια τθσ επιμόρφωςθσ και τθσ υποςτιριξθσ των
εκπαιδευτικϊν για τθν εφαρμογι του ΕΑΕΥ.
α) Θ επάρκεια τθσ επιμόρφωςθσ και ο χρόνοσ διεξαγωγισ τθσ:
Τλοι οι Διευκυντζσ δεν είναι ικανοποιθμζνοι από τθν επιμόρφωςθ που ζγινε.
Επιςθμαίνουν ότι θ επιμόρφωςθ δεν ιταν επαρκισ, ςυγκροτθμζνθ και επιςτθμονικι, αφοφ
περιορίςτθκε ςε κάποια ςεμινάρια που αφοροφςαν μόνο τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων
και όχι τουσ δαςκάλουσ. Κεωροφν ότι αυτι θ επιμόρφωςθ δεν είναι ουςιαςτικι και
εςτιαςμζνθ ςτισ αλλαγζσ, δεν δίνει τα κατάλλθλα εφόδια ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν
εφαρμογι του προγράμματοσ και αποτελεί το «αδφνατο» ςθμείο του:
«Δεν υπιρχε επιμόρφωςθ ουςιαςτικι γι’ αυτά τα κζματα. Κα ζπρεπε να ζχουμε
επικεντρωκεί ςτισ αλλαγζσ: *…+ τι αλλαγζσ ζχουν γίνει; τι καλοφνται οι εκπαιδευτικοί να κάνουν
διαφορετικό ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα χρόνια, ζτςι; Και ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ, ποιεσ αλλαγζσ
ηθτάμε από τα παιδιά.» (Δ1).
«Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλθμα και από τθν αρχι και τϊρα. Οφτε ςτθν αρχι ζγινε κάποια
ςυγκροτθμζνθ επιςτθμονικι υποςτιριξθ-επιμόρφωςθ. Μία ςυνάντθςθ με τουσ Σχολικοφσ
Συμβοφλουσ, δεν μπορεί να λειτουργιςει ωσ επιςτθμονικι, ςυγκροτθμζνθ επιμόρφωςθ υποςτιριξθ οφτε και κατά τθ λειτουργία. Αν εξαιρζςουμε μόνο κάποιεσ θμερίδεσ, ςεμινάρια που
οργανϊκθκαν για τουσ νεοδιόριςτουσ ςυναδζλφουσ των ειδικοτιτων *…+ Για τουσ ςυναδζλφουσ
εκπαιδευτικοφσ δαςκάλουσ δεν ζγινε απολφτωσ τίποτα.» (Δ3).
«Εδϊ υπιρξε μια τεράςτια ανακολουκία. Γίνανε κάποια ςεμινάρια, ςτα ευρφτερα πλαίςια
που κάνουν οι Σχολικοί Σφμβουλοι και από κει και πζρα κάποιεσ ςυςκζψεισ με τουσ Διευκυντζσ ςε
ςχζςθ με τθ λειτουργία του ςχολείου. Το εκπαιδευτικό προςωπικό όμωσ επιμόρφωςθ για τα
αντικείμενα, για τον τρόπο λειτουργίασ του ςχολείου κτλ δεν είχε καμία» (Δ5).
«Δεν υπιρξε ουςιαςτικι επιμόρφωςθ, μόνο κάποια ςεμινάρια για τισ ειδικότθτεσ. Θ
επιμόρφωςθ που γίνεται ςιμερα είναι πολφ ανεπαρκισ. Πταν κεσ να αλλάξεισ το ςχολείο πρζπει να
δϊςεισ μεγάλο βάροσ ςτθν επιμόρφωςθ των δαςκάλων κι όλων των εκπαιδευτικϊν, γιατί αυτοί κα
υλοποιιςουν τισ αλλαγζσ.» (Δ9).

Δφο Διευκυντζσ (Δ2, Δ10) χαρακτθρίηουν απαράδεκτθ τθν επιμόρφωςθ που ζγινε:
«Θ γνϊμθ μου είναι ότι μζχρι τϊρα οι επιμορφϊςεισ *…+ είναι ςτείρεσ και απαράδεκτεσ. Εγϊ
τουλάχιςτον δεν ζχω δει κάποια ουςιαςτικι επιμόρφωςθ, μ’ ζνα φορτωμζνο πρόγραμμα οκτϊ ωρϊν
όπου ξεχνάσ τθν τελευταία ϊρα τι ζχεισ κάνει τθν πρϊτθ και γενικά που δεν ςου δίνει τθν ϊκθςθ.*…+
Αντίκετα ςε ξανακάνει μακθτι, ςε ξανακάνει ακροατι, ςε ξανακάνει πακθτικό και το μόνο που
κάνεισ είναι να βγάλεισ τα δικά ςου αντανακλαςτικά, δεν ςε κάνει καλφτερο.» (Δ2).

Ψρεισ Διευκυντζσ (Δ5, Δ7, Δ10) αναφζρουν ότι θ επιμόρφωςθ ιταν εντελϊσ
ανφπαρκτθ και οι εκπαιδευτικοί «μπικαν ςτθ κάλαςςα», χωρίσ να ξζρουν μπάνιο:
«Είμαι ςαφισ: κακόλου ι ςχεδόν κακόλου. *…+ μπικαμε δθλαδι ςτθ κάλαςςα και πζςαμε

204
Κεφάλαιο 6ο: Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων

Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)
μζςα χωρίσ να ξζρουμε μπάνιο. Φυςικά υπάρχει θ εμπειρία *…+ Αλλά δεν είχαμε βοικεια από
κανζναν...» (Δ7).
«…πολλοί ςυνάδελφοι ζρχονται εδϊ πζρα και μπαίνουν κατευκείαν ςτα βακιά νερά χωρίσ
κάποια επιμόρφωςθ. Και επιμόρφωςθ ουςιαςτικι όχι να με καλζςει δυο ϊρεσ να μου δείξει *…+
ςτον πίνακα και να μου πει: “Αυτό είναι κάντο ζτςι”. Κάτςε πάρε και τισ παραμζτρουσ, τι δυςκολίεσ
υπάρχουν ςε κάκε ςχολείο, πϊσ είναι διαμορφωμζνο, από ποφ προζρχονται τα παιδιά.» (Δ10).

Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ2, Δ5, Δ6, Δ9) κεωροφν ότι τα ςεμινάρια που ζγιναν για τουσ
εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων δεν κάλυψαν τισ παιδαγωγικζσ τουσ ανάγκεσ με αποτζλεςμα
να ζχουν προβλιματα ςτθ διαχείριςθ τθσ τάξθσ:
«…δεν υπιρξε επιμόρφωςθ ςε εκπαιδευτικοφσ που ζρχονται από μθ παιδαγωγικά τμιματα
*…+ ςτο πόςο μπορεί να ανταπεξζλκει ςτα κακικοντα, τισ υποχρεϊςεισ που ζχει ιδιαίτερα το
Δθμοτικό Σχολείο και τα μικρά παιδιά. Και εννοϊ τισ ειδικότθτεσ τισ τεχνοκρατικζσ, όπωσ
υπολογιςτϊν και άλλεσ.» (Δ2).
«Δεν ζχουν επιμορφωκεί οι κακθγθτζσ, ϊςτε να προςεγγίςουν τα παιδιά με τον τρόπο που
τα προςεγγίηει ζνασ δάςκαλοσ.*…+ Δεν μποροφν… οφτε να διαχειριςτοφν τα παιδιά *...+ Κζλω να πω θ
διαχείριςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ δεν είναι δυνατι με αυτι τθν επιμόρφωςθ που γίνεται. Ρου
δεν είναι επιμόρφωςθ…» (Δ6).

Ζξι από τουσ Διευκυντζσ (Δ1, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8, Δ10) αναφζρονται και ςτθν
επιμόρφωςθ που είχαν ίδιοι ωσ Διευκυντζσ, χωρίσ όμωσ να τθ κεωροφν επαρκι:
«Κεωρϊ ότι θ επιμόρφωςθ είναι το αδφναμο ςθμείο του προγράμματοσ αυτοφ. Οι
εκπαιδευτικοί όντωσ δεν είχαν τθν κατάλλθλθ επιμόρφωςθ, πιςτεφω ότι ιταν ανφπαρκτθ, ϊςτε να
προχωριςουν με κάποια κατάλλθλα εφόδια ςτθν εφαρμογι του προγράμματοσ. Και θ επιμόρφωςθ
αυτι, θ ελλιπισ, αφορά βζβαια και τουσ Διευκυντζσ οι οποίοι μζςα ς’ αυτό το ςχολείο
επιφορτίηονται με περιςςότερεσ ευκφνεσ…» (Δ4).
«Πχι, δεν υπιρχε ουςιαςτικι επιμόρφωςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, πρϊτο αυτό. Εντάξει, ςε
μασ τουσ Διευκυντζσ υπιρξε κάποια επιμόρφωςθ, δε κα ζλεγα ότι είναι και πολφ ουςιαςτικι,
υπιρξε κάποια.» (Δ6).

Υζρα από τθν ανεπάρκεια τθσ επιμόρφωςθσ, ζξι Διευκυντζσ (Δ2, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9, Δ10)
κεωροφν ακατάλλθλο το χρόνο που διεξάγονται οι επιμορφϊςεισ, δθλαδι κατά τθ διάρκεια
του διδακτικοφ ζτουσ και μάλιςτα όταν αυτό πλθςιάηει ςτο τζλοσ του. Επίςθσ, όταν γίνονται
ςε εργάςιμεσ θμζρεσ διαταράςςεται θ λειτουργία του ςχολείου, αφοφ πρζπει να
καλυφκοφν οι ϊρεσ εκείνων οι οποίοι επιμορφϊνονται. Σι Διευκυντζσ κεωροφν ωσ
καταλλθλότερο χρόνο για επιμόρφωςθ κυρίωσ το πρϊτο δεκαιμερο του Χεπτεμβρίου.
«…εμείσ λζμε φζρτε να το κάνουμε ςτισ αρχζσ του Σεπτζμβρθ, να το κάνουμε τον Λοφνθ, να
το κάνουμε ςε εποχι που λειτουργεί το ςχολείο ςε εργάςιμεσ μζρεσ αλλά που δεν είναι παιδιά. *…+
τισ δζκα μζρεσ του Σεπτεμβρίου κακόμαςτε [...] και τον Λοφνιο άλλεσ πζντε μζρεσ…» (Δ8).
«Οι Σφμβουλοι των Ειδικοτιτων τοφσ καλοφν ςε ςεμινάρια *…+ ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ. Στο
τζλοσ τθσ χρονιάσ δε λζει τίποτα για μζνα, γιατί του χρόνου δεν ξζρω πόςοι απ’ τουσ ςυναδζλφουσ
των ειδικοτιτων κα είναι ςτο ςχολείο μασ. Κα μου πεισ δεν πάει χαμζνθ θ επιμόρφωςθ. Εντάξει.*…+
και βεβαίωσ δθμιουργείται πρόβλθμα λειτουργίασ του ςχολείου.» (Δ10).
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β) Θ υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ςτο κακθμερινό τουσ ζργο:
Χε ό,τι αφορά τθν υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ςτο κακθμερινό τουσ ζργο, εννζα
Διευκυντζσ (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ10, Δ11) αναφζρουν ότι θ υποςτιριξθ που ζχουν
δεν είναι ικανοποιθτικι και δεν διαφζρει από αυτι των άλλων ςχολείων:
«Υποςτιριξθ που να είναι ςυγκεκριμζνθ και να ζχει μία ςτόχευςθ όχι. Σαφϊσ, ςτιριξθ από
κεςμοφσ όπωσ είναι ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ ι άλλοι υπάρχει, όπωσ για όλα τα ςχολεία.» (Δ2).
«Οι Σχολικοί Σφμβουλοι... και κοντά μασ και μακριά μασ είναι *…+ ζχουν αντικειμενικζσ
δυςκολίεσ, δθλαδι.» (Δ10).
«…χρειάηονται να γίνουν περιςςότερα πράγματα και να υπάρχει υποςτιριξθ ςε μεγαλφτερο
βακμό. *…+ Οι Σφμβουλοι υποςτθρίηουν ς’ αυτά που γνωρίηουν…» (Δ11).

Περικοί (Δ2, Δ3, Δ5) αναφζρουν ότι θ υποςτιριξθ που παρζχουν οι Χχολικοί
Χφμβουλοι δεν καλφπτει τισ ανάγκεσ που υπάρχουν ςτα ςχολεία τουσ. Κεωροφν ότι ο ρόλοσ
του Χυμβοφλου πρζπει να γίνει πιο ουςιαςτικόσ αλλά αναγνωρίηουν (όχι πάντα) και τισ
δυςκολίεσ46 που αντιμετωπίηουν οι Χφμβουλοι:
«Πταν ζνασ Σφμβουλοσ ζχει τόςα ςχολεία δεν μπορεί να λειτουργιςει, είναι τυπικόσ. Κα
περάςει να πιάςει τα πάνω πάνω και τα ακραία, δεν κα μπορζςει να δουλζψει ςτθ βάςθ να κάνει
υποδομι ςτο ςχολείο *…+ Νομίηω ότι αυτό ουςιαςτικά γίνεται και πολλζσ φορζσ ξζρεισ, ζτςι
καταςτρατθγείται κι ζνασ ρόλοσ, γιατί όταν ο άλλοσ βλζπει ότι ο Σφμβουλοσ είναι αυτόσ που κα του
’ρκει τυπικά δυο φορζσ ζνα τζταρτο ςτο ςχολείο… ματαιϊνεται και ο ρόλοσ του *…+ Κα ’πρεπε να
είναι πιο ουςιαςτικόσ ο ρόλοσ του.» (Δ2).
«Υποςτιριξθ, καμία. Και το λζω ευκαρςϊσ αυτό. Κακόλου.*…+ δεν ξζρω κατά πόςον ο
δάςκαλοσ είναι δικαιολογθμζνοσ, όταν ζχει απζναντί του ζναν Σφμβουλο ο οποίοσ - δε μιλάω μόνο
για τϊρα, και για παλιότερα- δεν κάνει κι ζνα βιμα μπροςτά και δε ςου λζει: “Ρροχϊρα ρε παιδί
μου και εδϊ είμαι εγϊ και ςε ςτθρίηω."» (Δ5).
«Ροιοι Σφμβουλοι; Ροιοσ τουσ βλζπει;» (Δ3).

Περικοί Διευκυντζσ (Δ5, Δ6, Δ8) αςκοφν κριτικι ςτουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ των
εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων47, παρόλο που τουσ αναγνωρίηουν το ελαφρυντικό τθσ μεγάλθσ
γεωγραφικισ ζκταςθσ που καλφπτουν:
«Υποςτιριξθ; Πχι, κατθγορθματικά όχι. Εγϊ δεν πιςτεφω ότι φταιν οι ίδιοι. Ριςτεφω, όταν
ζχει μια μεγάλθ περιφζρεια ο Σφμβουλοσ των *…+ ι των *…+ που δε φαίνεται ποτζ ι *…+ μπορεί να
μασ παίρνουν τθλζφωνο και να μασ λζνε “οτιδιποτε πρόβλθμα είμαςτε δίπλα ςασ”, αλλά ςτθν
πραγματικότθτα υποςτιριξθ μόνο ςτα λόγια.» (Δ6).
«Δεν τουσ είδαμε κακόλου, δεν ξζρω τι κάνουν *...+ Αυτζσ οι μεγάλεσ περιφζρειεσ…
χάνονται οι άνκρωποι, ποφ να βρεκοφν, ποιον να πρωτοςυναντιςουν.» (Δ5).
46

Ψο δεφτερο ζτοσ λειτουργίασ του κεςμοφ ςυνζπεςε με τθ λιξθ τθσ κθτείασ των Χχολικϊν Χυμβοφλων, τθ
ςυνταξιοδότθςθ οριςμζνων και τθν εξάμθνθ κακυςτζρθςθ επιλογισ νζων. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα οι
εναπομείναντεσ να αναλάβουν (μζχρι τον Λανουάριο του 2012) και τθν ευκφνθ των ςχολείων των περιφερειϊν
οι οποίεσ δεν είχαν Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ.
47
Ωπάγονται ςτθ Β/κμια Εκπαίδευςθ και καλφπτουν τα ςχολεία τόςο τθσ Β/κμιασ όςο και τθσ Α/κμιασ. Για
κάποιεσ ειδικότθτεσ υπάρχει ζνασ Χχολικόσ Χφμβουλοσ ςτο νομό, για άλλεσ ζνασ ςτθν Υεριφερειακι
Διεφκυνςθ και για μερικζσ δεν υπάρχει κανζνασ.
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«Ροφ ’ναι; τουσ ζχουμε δει ποτζ; Ζχουνε Συμβοφλουσ, αυτό λζω *…+ αλλά δεν τουσ ζχουμε
δει ποτζ…» (Δ8).

Επιπλζον, κάποιοι Διευκυντζσ (Δ5, Δ7, Δ8) υπογραμμίηουν το γεγονόσ ότι οι
επιμορφωτικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ είναι αποκομμζνεσ από τουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ
των δαςκάλων και από τουσ Διευκυντζσ με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει ενιαία αντίλθψθ
δαςκάλων και εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ:
«…θ επιμόρφωςθ που κάνουν ι θ βοικεια είναι πολφ λίγθ, ζτςι κεωρϊ. *…+ κάνουν μόνο για
τουσ ςυγκεκριμζνουσ και δεν υπάρχει δθλαδι ο ςφνδεςμοσ, ο Διευκυντισ, για να ξζρει τι είπαν και τι
πρζπει να γίνει ι να πει κι αυτόσ τθν άποψι του. Αποκομμζνα τουσ μαηεφει, τουσ λζει κάτι, εγϊ τθν
άλλθ μζρα δεν ξζρω τίποτα *…+ Δεν υπάρχει μία ενθμζρωςθ ςτουσ Διευκυντζσ, ϊςτε το πνεφμα τθσ
ςυνεργαςίασ να κυλιςει…» (Δ7).
«…δεν μπορεί να το λειτουργεί ο δάςκαλοσ κι θ ειδικότθτα να μθν ξζρει τίποτα. Γιατί
ζχουμε κι αυτό το κακό, ςου λζει: “Δοφλεψε τϊρα διακεματικά”. Ναι, όταν κα δουλζψω
διακεματικά εγϊ ςτθ Γλϊςςα π.χ., κα πρζπει ςτο κεφάλαιο που κάνω να εντάξω και τθ Μουςικι
μζςα, να εντάξω και το κεατρικό και…» (Δ8).

Επίςθσ, ζνασ Διευκυντισ (Δ4) επιςθμαίνει ότι δεν υπάρχει ςυνεργαςία με άλλα
ςτελζχθ και υπερκείμενεσ υπθρεςίεσ, εκτόσ τθσ Διεφκυνςθσ Υ.Ε.:
«Ριςτεφω ότι υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ από τθν υποςτιριξθ άλλων ςτελεχϊν τθσ
εκπαίδευςθσ.*…+ ζχω ςυνεργαςτεί μόνο με τθ Διεφκυνςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, με
κανζνα άλλον και δεν μου ζχει ηθτθκεί κι από κανζναν. Εκτόσ από κάποιεσ -δυο τρεισ- επιςκζψεισ
Σχολικοφ Συμβοφλου δεν ζχουμε άλλθ ςυνεργαςία με ςτελζχθ που κα μποροφςαν να μασ
βοθκιςουν. Και αυτό είναι μια αδυναμία του ςυςτιματοσ.» (Δ4).

Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ ζνασ (Δ1) δεν αναφζρεται κακόλου ςτθν υποςτιριξθ.
Επίςθσ, ζνασ (Δ9) αναφζρει ότι υπάρχει ςτιριξθ από τουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ αλλά ο
Διευκυντισ οφείλει να παίρνει πρωτοβουλίεσ και να μθν περιμζνει βοικεια:
«Κα ’λεγα ζνασ καινοτόμοσ *…+ Διευκυντισ πρζπει να πάρει πρωτοβουλίεσ. Μθν περιμζνει
βοικεια, γιατί αν περιμζνει βοικεια δεν πρόκειται να γίνει τίποτα ςτθν εκπαίδευςθ. *…+ ςτιριξθ
ζχουμε από τουσ Συμβοφλουσ…» (Δ9).

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ:
Τλοι οι Διευκυντζσ αναφζρουν ότι θ επιμόρφωςθ που ζγινε τόςο ςτουσ ίδιουσ όςο
και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων τουσ, για τθν εφαρμογι του ΕΑΕΥ, ιταν ανεπαρκισ
και μθ ουςιαςτικι. Περικοί κεωροφν ότι είναι το «αδφνατο ςθμείο ι το «μεγάλο
πρόβλθμα» του ΕΑΕΥ, γιατί δεν παρζχει τα απαραίτθτα εφόδια για τθν εφαρμογι του. Σ
βακμόσ τθσ κριτικισ διαφοροποιείται (τζςςερισ τθ χαρακτθρίηουν «ανφπαρκτθ» ι
«απαράδεκτθ») αλλά οι απόψεισ ςυγκλίνουν ςε μία: οι εκπαιδευτικοί κλικθκαν να
εφαρμόςουν ζναν νζο κεςμό που φιλοδοξεί να εκςυγχρονίςει ςτο ςχολείο, χωρίσ να
επιμορφωκοφν ουςιαςτικά ςτισ αλλαγζσ που προωκοφνται. Επίςθσ, ζξι αναφζρονται ςτθν
ακαταλλθλότθτα του χρόνου διεξαγωγισ των επιμορφωτικϊν δραςτθριοτιτων (προσ τθ
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λιξθ του ζτουσ ι ςε εργάςιμεσ θμζρεσ που αναςτατϊνεται θ λειτουργία του ςχολείου).
Ψζςςερισ αναφζρουν ότι το πρόβλθμα τθσ ελλιποφσ επιμόρφωςθσ είναι εντονότερο ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ οριςμζνων ειδικοτιτων, κάτι που κακιςτά δφςκολθ τθ διαχείριςθ τθσ
ςχολικισ τάξθσ. Ζξι αναφζρονται ξεχωριςτά ςτθν επιμόρφωςθ των Διευκυντϊν, τθν οποία
χαρακτθρίηουν επίςθσ ανεπαρκι.
Χε ό,τι αφορά τθν υποςτιριξθ, εννζα από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ αναφζρουν ότι
δεν ζχουν επαρκι υποςτιριξθ ςτο κακθμερινό τουσ ζργο. Ζνασ δεν αναφζρεται κακόλου
και ζνασ αναφζρει ότι υπάρχει υποςτιριξθ αλλά δεν τθ ςχολιάηει. Σι απόψεισ των
Διευκυντϊν φανερϊνουν ότι θ υποςτιριξθ που ζχουν από το κεςμό του Χχολικοφ
Χυμβοφλου δεν καλφπτει τισ ανάγκεσ που υπάρχουν ςτα ςχολεία τουσ και αντανακλοφν τισ
δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί ςτο κακθμερινό τουσ ζργο. Υζντε
Διευκυντζσ αςκοφν κριτικι ςτουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ και κυρίωσ ςτουσ Χυμβοφλουσ των
ειδικοτιτων αλλά τθ ςυνοδεφουν (ςυνικωσ) με ελαφρυντικά (μεγάλεσ περιφζρειεσ). Ψρεισ
αναφζρουν ότι οι Χφμβουλοι των δαςκάλων και οι Χφμβουλοι των εκπαιδευτικϊν
ειδικοτιτων δεν λειτουργοφν ςυντονιςμζνα ςτο κακοδθγθτικό τουσ ζργο, με αποτζλεςμα
να μθν υπάρχει ενιαία αντίλθψθ για τισ αλλαγζσ ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.
Σι απόψεισ των Διευκυντϊν για τθν επιμόρφωςθ ςυμπίπτουν με τα ευριματα τθσ
(ποιοτικισ) ζρευνασ του ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, ςφμφωνα με τα οποία θ επιμόρφωςθ (κατά το πρϊτο
ζτοσ λειτουργίασ των ΕΑΕΥ) ιταν «μθδενικι ι ελλιπισ» και θ υποςτιριξθ ςτθ διδακτικι
πράξθ «ανφπαρκτθ ι περιοριςμζνθ» (ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, 2011: 86).
Συνεπϊσ, θ απάντθςθ ςτο δεφτερο ερευνθτικό ερϊτθμα είναι ότι οι Διευκυντζσ και
οι εκπαιδευτικοί δεν ζχουν επαρκι επιμόρφωςθ και υποςτιριξθ ςτο κακθμερινό τουσ ζργο
για τθν υλοποίθςθ του κεςμοφ και το ζλλειμμα αυτό ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςε διάφορεσ
πτυχζσ τθσ λειτουργίασ των ςχολείων.

6.2.3. 3θ κατθγορία: Τα προβλιματα κατά τθν εφαρμογι του
κεςμοφ
Θ τρίτθ κατθγορία περιλαμβάνει 114 αναφορζσ οι οποίεσ αφοροφν προβλιματα και
δυςκολίεσ των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ.
α) Υποδομζσ και χρθματοδότθςθ:
1) Ψζςςερισ (Δ3, Δ4, Δ6, Δ7) από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ αναφζρουν ότι
αντιμετωπίηουν προβλιματα με τισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ, τα οποία περιςςότερο
αφοροφν ελλείψεισ αικουςϊν για τα μακιματα των ειδικοτιτων ι τθ ςίτιςθ του
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ολοιμερου. Ζξι (Δ2, Δ5, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11) αναφζρουν ότι δεν αντιμετωπίηουν κτθριακά
προβλιματα και ζνασ (Δ1) δεν αναφζρεται κακόλου ςτισ υποδομζσ:
«Το ςθμαντικότερο πρόβλθμα είναι θ ζλλειψθ χϊρων και υποδομϊν. Δεν ιταν όλα τα
ςχολεία ζτοιμα να δεχτοφν τζτοιου είδουσ προγράμματα.*…+ δεν ζχουν όλα τα ςχολεία τουσ χϊρουσ.
Μου ηθτάει ο ςυνάδελφοσ των Εικαςτικϊν αίκουςα Εικαςτικϊν, δεν ζχω.*…+ αίκουςα Μουςικισ, δεν
ζχω…» (Δ3).
«Κα ζλεγα το μεγάλο πρόβλθμα αυτοφ του ςχολείου, του δικοφ μασ ςχολείου είναι θ
ζλλειψθ αικουςϊν. *…+ Κα ’πρεπε να υπάρχει αναγνωςτιριο *…+ αίκουςα Μουςικισ…» (Δ6).

Χτθν υλικοτεχνικι υποδομι αναφζρονται οκτϊ Διευκυντζσ (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7,
Δ9, Δ11) από τουσ οποίουσ μόνο ο ζνασ (Δ7) αντιμετωπίηει ζντονο πρόβλθμα. Σι υπόλοιποι
επτά, χωρίσ να είναι ικανοποιθμζνοι, αναφζρουν ότι δεν ζχουν ςοβαρά, τουλάχιςτον,
προβλιματα. Θ ικανοποίθςθ που υπάρχει ωσ ζνα βακμό για τον εξοπλιςμό επθρεάηεται
ίςωσ από το γεγονόσ ότι όλα τα ςχολεία ζχουν εργαςτιριο Θ/Ω για το μάκθμα των ΨΥΕ:
«…Αλλά και δεν ζχουμε υλικοτεχνικι υποδομι κατάλλθλθ, για να μπορζςει να λειτουργιςει
ςωςτά ζνα ολοιμερο ΕΑΕΡ, ζτςι;» (Δ7).
«Ζνα άλλο πρόβλθμα που μπορεί να πει κανείσ, υλικοτεχνικισ υποδομισ, ςτο δικό μασ
ςχολείο δεν υπάρχει ι τουλάχιςτον δεν είναι οξυμμζνο.» (Δ2).
«Υλικοτεχνικι υποδομι, αν τϊρα μπορείσ να τα βάλεισ ςε ζνα ηφγι ότι τζλοσ πάντων το
ςχολείο ζχει ζνα εργαςτιριο Ρλθροφορικισ…» (Δ5).
«Σε ςχζςθ με τθν υλικοτεχνικι υποδομι δεν αντιμετωπίηουμε πρόβλθμα ςτο ςχολείο, γιατί
ζχει ικανοποιθτικό εξοπλιςμό. Ζχουμε υπολογιςτζσ, εργαςτιρι Ρλθροφορικισ *…+. Καλό κα ιταν να
υπάρχουν και αίκουςεσ Ηωγραφικισ, Μουςικισ…» (Δ9).

2) Εννζα Διευκυντζσ αναφζρουν ότι τα ΕΑΕΥ ζχουν αυξθμζνεσ οικονομικζσ
απαιτιςεισ λόγω του διευρυμζνου ωραρίου και των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τισ
δραςτθριότθτεσ του ΕΑΕΥ. Επίςθσ, επιςθμαίνουν ότι παρά τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ όχι μόνο
δεν υπάρχει πρόβλεψθ για επιπλζον χρθματοδότθςθ αλλά αντίκετα ζχουν μειωκεί και οι
τακτικζσ επιχορθγιςεισ. Ωςτόςο, οι επτά (Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11) αναφζρουν ότι τα
βγάηουν πζρα, ζςτω και δφςκολα, είτε λόγω του αποκεματικοφ που είχαν είτε λόγω των
εςόδων από το κυλικείο. Πόνο δφο Διευκυντζσ (Δ5, Δ7) αντιμετωπίηουν ςοβαρό πρόβλθμα:
«Οικονομικά είμαςτε πάρα πολφ χάλια, φζτοσ. Αυξθμζνεσ απαιτιςεισ ςε ό,τι αφορά τα
αναλϊςιμα, υπολογιςτζσ, για τισ εργαςίεσ *…+ Δυςκολευόμαςτε πάρα πολφ να πλθρϊςουμε τα
βαςικά. Υπιρξε περίοδοσ που κάναμε οικονομία και ςτο χαρτί…» (Δ5).
«…ς’ όλα τα ςχολεία θ χρθματοδότθςθ μειϊκθκε. Λδιαίτερα για τα ΕΑΕΡ δεν υπιρξε καμία
πρόβλεψθ θ ίδρυςι τουσ να ζχει μια ταυτόχρονθ αφξθςθ ςτθ χρθματοδότθςθ, γιατί κακά τα ψζματα
μζνουμε μζχρι τισ δφο όλεσ τισ θμζρεσ, όλα τα παιδιά. Αυτό ςυνεπάγεται αφξθςθ εξόδων και ςε
υλικά, εκπαιδευτικά υλικά και ςε πετρζλαια και ςε φωσ και ςε άλλα λειτουργικά ζξοδα.» (Δ3).
«Κάνω μεγάλθ οικονομία που δεν ζκανα ποτζ *….+ τα εντελϊσ απαραίτθτα.*…+ αν δεν ζχεισ
κάποια ζςοδα από το κυλικείο *…+ θ κρατικι επιχοριγθςθ είναι για να πλθρϊςεισ τισ βλάβεσ των
φωτοτυπικϊν, το χαρτί, το ρεφμα, το τθλζφωνο και το πετρζλαιο, τίποτα άλλο…» (Δ7).
«Ζχουν βζβαια κάποια αυξθμζνα ζξοδα τα οποία όμωσ αντιμετωπίηονται χωρίσ κάποιο
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πρόβλθμα μζχρι τϊρα.» (Δ4).

β) Στελζχωςθ:
Σι Διευκυντζσ αναφζρουν προβλιματα που ςχετίηονται με τον τρόπο ςτελζχωςθσ
των ςχολείων και απορρζουν από τθν κακυςτζρθςθ πρόςλθψθσ εκπαιδευτικϊν
ειδικοτιτων, τθ μθ μονιμότθτα και τισ μετακινιςεισ τουσ ςε πολλά ςχολεία.
1) Επτά Διευκυντζσ (Δ2, Δ3, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11) αναφζρουν κακυςτεριςεισ ςτθ
ςτελζχωςθ, διάρκειασ μερικϊν θμερϊν ι και εβδομάδων. Δφο από αυτοφσ ζχουν ελλείψεισ
και ςε προςωπικό. Θ μθ ζγκαιρθ ςτελζχωςθ δθμιουργεί προβλιματα, όπωσ: δυςκολία ςτθ
ςφνταξθ του προγράμματοσ, απϊλεια χρόνου και μείωςθ τθσ αξιοπιςτίασ του ςχολείου:
«Φτάνει δθλαδι μζςα Οκτϊβρθ, για να καλυφκοφν οι κζςεισ των ςυναδζλφων των
ειδικοτιτων. Ζνα μζροσ, δθλαδι, ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ από το πρόγραμμα
χάνεται…» (Δ3).
«Θ ςτελζχωςθ δεν μασ προβλθματίηει, αν και κα ζπρεπε να γίνεται πιο άμεςα. Δθλαδι από
τθν πρϊτθ μζρα να υπάρχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι ειδικότθτεσ κλπ να ξεκινιςει κανονικά το
πρόγραμμα.» (Δ11).
«Ρρϊτα, πρϊτα θ μθ ζγκαιρθ ςτελζχωςθ του ςχολείου.*…+ όταν λεσ να κάνεισ κάποια
πράγματα και δεν ζχεισ δαςκάλουσ ι δεν ζχεισ ειδικότθτεσ *…+ είςαι ζκκετοσ απζναντι ςτθν
κοινωνία. Δεν μπορείσ να τθν πείςεισ πλζον…» (Δ6).

2) Ζξι Διευκυντζσ (Δ2, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9, Δ11) αναφζρονται ςτθ μονιμότθτα –
ςτακερότθτα του προςωπικοφ. Σι πζντε κεωροφν τθ μονιμότθτα του προςωπικοφ πολφ
ςθμαντικι για τθν καλι λειτουργία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ, ωςτόςο ζνασ (Δ9)
πιςτεφει ότι είναι προτιμότερο να αλλάηει κάκε διετία το προςωπικό:
«Θ μονιμότθτα του προςωπικοφ και θ εκπαίδευςι του είναι το πιο ουςιαςτικό πράγμα για
τθν καλι λειτουργία.» (Δ2).
«Ρρϊτον, εδϊ τϊρα από τουσ *…+ είμαςτε οργανικά φζτοσ, μθ ςου πω οκτϊ δζκα κα ’μαςτε;
οι άλλοι είναι με απόςπαςθ.*…+ που ςθμαίνει του χρόνου *…+ μπορεί κανζνασ απ’ αυτοφσ να μθν
είναι εδϊ. Και του χρόνου κα μου ζρκουν καινοφριοι…» (Δ8).
«Ριςτεφω ότι οι εκπαιδευτικοί κάκε δυο χρόνια πρζπει να αλλάηουν ςχολείο.» (Δ9).

3) Επτά Διευκυντζσ (Δ3, Δ5, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11) αναφζρουν ωσ πρόβλθμα τισ
μετακινιςεισ των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων ςε δφο ι και περιςςότερα ςχολεία, τα οποία
μπορεί να απζχουν πάρα πολφ, προκειμζνου να ςυμπλθρϊςουν το ωράριό τουσ. Αυτό
δθμιουργεί δυςκολίεσ ςε διάφορεσ πτυχζσ τθσ λειτουργίασ του ςχολείου: ςτθ ςφνταξθ του
προγράμματοσ, ςτισ ςυνεδριάςεισ του Χυλλόγου Διδαςκόντων και ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ
των εκπαιδευτικϊν. Περικοί αναφζρουν ότι ςτα ςχολεία τουσ υπάρχουν εκπαιδευτικοί που
δεν ςυναντιοφνται κακόλου. Επιπλζον, οι ςυνεχείσ μετακινιςεισ επιβαρφνουν οικονομικά
τουσ εκπαιδευτικοφσ και εγκυμονοφν κινδφνουσ για τθν αςφάλειά τουσ:
«Δθλαδι, εγϊ δεν μπορϊ να μθν ανθςυχϊ όταν φεφγει *…+ από εδϊ εντεκάμιςι θ ϊρα και
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πρζπει ςτισ δϊδεκα να είναι [...] Είναι θκικότατο το ηιτθμα και είναι και τρομερό.*…+ Κανείσ δεν το
ςκζφτεται αυτό…» (Δ5).
«Λοιπόν, μετά όλεσ οι μετακινιςεισ που γίνονται με τισ ειδικότθτεσ *…+ Ρϊσ να λειτουργιςει
και να ςτθριχκεί ζνα ςχολείο; *…+ κάποιοι δεν βλζπονται καν μεταξφ τουσ… και το πρόγραμμα
δυςκολεφει.» (Δ8).
«Ζνα πρόβλθμα, επίςθσ, είναι οι μετακινιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςε άλλα ςχολεία και θ
διάκεςθ εκπαιδευτικϊν από τθ Β/κμια για ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ, γεγονόσ που δυςκολεφει τθ ςφνταξθ
του προγράμματοσ και τθ λειτουργικότθτά του, κακϊσ και τισ ςυνεδριάςεισ...» (Δ9).
«Οι άνκρωποι κάνουν καλά τθ δουλειά τουσ και με αυτζσ τισ ςχζςεισ εργαςίασ. Αν και ζχουν
οικονομικά προβλιματα, ξοδεφουν χριματα και ςτισ μετακινιςεισ. Είναι μεγάλο πρόβλθμα οι
μετακινιςεισ όχι μόνο για τα ζξοδα αλλά και για τον κίνδυνο που διατρζχουν κακθμερινά ςτο
δρόμο.» (Δ11).

γ) Οργάνωςθ και λειτουργία:
Σι Διευκυντζσ αναφζρουν δυςκολίεσ και προβλιματα ςτθν οργάνωςθ και
λειτουργία του ςχολείου που ςχετίηονται με το ωρολόγιο πρόγραμμα, το ωράριο, το
ςυντονιςμό των εκπαιδευτικϊν και τθ λειτουργία του Χυλλόγου Διδαςκόντων.
1) Επτά Διευκυντζσ (Δ1, Δ5, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11) αναφζρουν προβλιματα ςε ςχζςθ
το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ξάποια αφοροφν τισ δυςκολίεσ των μακθτϊν και των
εκπαιδευτικϊν και απορρζουν από τθ διεφρυνςθ του ωραρίου. Ξάποια αφοροφν ςτθ
διαμόρφωςθ του εβδομαδιαίου προγράμματοσ και πθγάηουν από τθ ςταδιακι ςτελζχωςθ
των ςχολείων με εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων αλλά και τον τρόπο διάκεςισ τουσ.
Σι Διευκυντζσ αναγκάηονται να διαμορφϊνουν πάρα πολλζσ φορζσ το πρόγραμμα,
γιατί θ ςτελζχωςθ γίνεται ςταδιακά. Επίςθσ, υποχρεϊνονται να το προςαρμόηουν ςτισ
διακζςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ των ειδικοτιτων κι αυτό δθμιουργεί δφο προβλιματα. Ψο
πρϊτο είναι ότι οι δάςκαλοι ςε μερικά ςχολεία ζχουν πολλζσ κενζσ ϊρεσ κάποιεσ θμζρεσ
και βαρφ πρόγραμμα κάποιεσ άλλεσ, με αποτζλεςμα να υπάρχουν τριβζσ:
«…υπάρχουν κάποιεσ ειδικότθτεσ οι οποίεσ ςυμπλθρϊνουν ωράριο εδϊ και ζρχονται για
ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ, άρα αυτοί οι άνκρωποι πρζπει να ςτριμωχτοφν ς’ αυτζσ τισ μζρεσ και δεν
είναι μία ειδικότθτα αυτι, είναι τρεισ τζςςερισ.*…+ Είναι, όμωσ, εξοντωτικό. Βλζπεισ το δάςκαλο να
κάκεται τρεισ ϊρεσ και να μπαίνει δφο ϊρεσ μάκθμα, γιατί αυτζσ τισ ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ πρζπει να
μπουν οι ειδικότθτεσ και τθν *…+ να πνίγεται…» (Δ5).
«…υπάρχει δυςκολία ςτθ διαμόρφωςθ του προγράμματοσ λόγω των πολλϊν ειδικοτιτων
*…+ οι ειδικότθτεσ ζρχονται ςταδιακά και δεν ζρχονται όλεσ μαηί.*…+ και μζχρι να τελειϊςει το
πρόγραμμα υπάρχει μια *…+ αναςτάτωςθ ςτο ςχολείο. Ο τρόποσ ςτελζχωςθσ είναι λανκαςμζνοσ,
αργεί και δθμιουργεί προβλιματα πολλά και εντάςεισ μεσ ςτο ςχολείο...» (Δ7).
«…ςτθν αρχι μερικζσ μζρεσ, μία δφο βδομάδεσ, ζρχεται ο ζνασ, μετά ο άλλοσ, καταλαβαίνεισ
περνάει λίγοσ χρόνοσ.*…+ φτιάχνεισ το πρόγραμμα μπαίνεισ ς’ αυτό και μετά από λίγο πρζπει να το
αλλάξεισ, όταν ζρκει θ ειδικότθτα, αυτό δθμιουργεί μια αναςτάτωςθ. Αυτό λζω, κα μποροφςε να
βελτιωκεί να είναι όλοι ςτθ κζςθ τουσ πριν ξεκινιςει θ λειτουργία του ςχολείου…» (Δ11).
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Ψο δεφτερο πρόβλθμα, ςφμφωνα με τθν άποψθ δφο Διευκυντϊν (Δ8, Δ10), είναι ότι
θ προςαρμογι του προγράμματοσ ςτισ διακζςιμεσ ϊρεσ των ειδικοτιτων ζχει αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, για δφο λόγουσ: α) Ππορεί τα μακιματα των
ειδικοτιτων να γίνονται πρωινζσ ϊρεσ –που είναι πιο «παραγωγικζσ»– και να μπαίνουν τα
«βαςικά» μακιματα τισ τελευταίεσ ϊρεσ που τα παιδιά είναι κουραςμζνα. β) Θ εναλλαγι
των εκπαιδευτικϊν διακόπτει τθ ροι τθσ μάκθςθσ, γιατί τα παιδιά δεν «ςυγκεντρϊνονται»
μετά το μάκθμα των ειδικοτιτων και δεν αποδίδουν:
«…Ρϊσ κα φτιάξεισ πρόγραμμα, όταν ζχεισ μετακινοφμενουσ κακθγθτζσ; Και όταν ςου λζει
το Γυμνάςιο: “Ξζρεισ ςου ςτζλνω *…+ ϊρεσ ςυγκεκριμζνεσ *…+”, αναγκάηεςαι, λοιπόν, να βάηεισ
πρϊτα εκείνουσ και ό,τι περιςςεφει βάηεισ ςτο δάςκαλο. Ζχεισ τϊρα Μακθματικά πζμπτθ ϊρα, ζκτθ
ϊρα *…+ όταν “χάνεισ” το παιδί για δυο ϊρεσ -κάνει Μουςικι, κάνει Ηωγραφικι- πεσ του τθν
επόμενθ ϊρα ζλα ςυγκεντρϊςου κάνε Μακθματικά ι ζλα να κάνεισ Φυςικι.*…+ Κα ’πρεπε να
υπιρχε ζνα τρόποσ αυτά τα μακιματα να ’ναι μετά, να ’χεισ τισ τρεισ τουλάχιςτον πρϊτεσ ϊρεσ να
τισ διακζςεισ ςτο δάςκαλο να κάνει τα βαςικά μακιματα, Γλϊςςα, Μακθματικά, *…+ τα δφςκολα
μακιματα τισ πρωινζσ ϊρεσ *…+ Κι άμα το “χάςει” ο δάςκαλοσ τρεισ ϊρεσ το παιδί, άντε μετά να το
ξαναμαηζψει και εξαρτάται τι ζχει κάνει ςου είπα, ζτςι; Εντάξει, το να κάνει ξενόγλωςςο *…+ είναι
ςυγκεντρωμζνο. Πταν κάνει Γυμναςτικι όμωσ, κάνει Μουςικι, Κζατρο…» (Δ8).
«…ταλαιπωρθκικαμε πάρα πολφ ςτο να ςυντάξουμε το πρόγραμμα. Ροιο ιταν το
πρόβλθμα; Το πρόβλθμα ιταν ότι οι ςυνάδελφοι των ειδικοτιτων *…+ ζρχονταν εδϊ και ςου ζλεγαν:
“Εγϊ, αυτζσ τισ ϊρεσ μπορϊ” *…] Πταν μπουν και οι ειδικότθτεσ μζςα χαλάει θ ροι *…+ “ζφυγε” το
παιδί, τελείωςε. Γι’ αυτό ςου είπα ςτθν αρχι προςπακιςαμε το πρόγραμμα να το διαμορφϊςουμε
ζτςι, οφτωσ ϊςτε τρεισ ϊρεσ να ζχουν Γλϊςςα, Μακθματικά ςτο πιο παραγωγικό κομμάτι. Τϊρα ςτα
Κρθςκευτικά ι οτιδιποτε άλλο…» (Δ10).

Υζρα από τισ αντικειμενικζσ δυςκολίεσ, οι παραπάνω απόψεισ φανερϊνουν
αντιλιψεισ που ςχετίηονται με τθν ιεράρχθςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ.
Ψρεισ από τουσ Διευκυντζσ (Δ1, Δ5, Δ10) κεωροφν ωσ πρόβλθμα τθ διεφρυνςθ του
ωραρίου ωσ τισ 14:00. Σι δφο (Δ5, Δ10) κεωροφν ότι είναι πρόβλθμα για τουσ μακθτζσ αλλά
και τουσ εκπαιδευτικοφσ, ενϊ ο ζνασ (Δ1) χαρακτθρίηει απαράδεκτο ότι δεν ζχει δοκεί
χρόνοσ προςαρμογισ για τουσ μακθτζσ των μικρϊν τάξεων:
«…και το τρίτο είναι το ωράριο το οποίο είναι δφςκολο και για τουσ εκπαιδευτικοφσ και για
τα παιδιά» (Δ5).
«Για φανταςτείτε ζνα παιδί απ’ τισ εφτά και είκοςι μζχρι τισ δυόμιςι θ ϊρα να κάκεται εδϊ
ςτο ςχολείο *…+ και οι ςυνάδελφοι, δθλαδι αν ζχεισ ζνα φορτωμζνο εφτάωρο πασ ςτο ςπίτι ςου και
είςαι… Και μπορεί να ’χουν και δφο κενά και τρία κενά, να μπαίνουν οι ειδικότθτεσ…» (Δ10).
«Κατ’ αρχιν, το ωράριο. Με τον ερχομό των παιδιϊν τθσ Ρρϊτθσ τάξθσ ςτο ςχολείο, κα
πρζπει να τα κρατιςουμε μζχρι τισ δφο, από τθν πρϊτθ μζρα, και κα κρατιςουμε παιδιά τα οποία
δεν είχαν μάκει να κάκονται καν ςτο κρανίο *…+ Εκεί είναι απαράδεκτο το ότι δεν ζχει δοκεί ζνασ
χρόνοσ προςαρμογισ των παιδιϊν. Δθλαδι, να ξεκινιςουν τισ πρϊτεσ μζρεσ μ’ ζνα μειωμζνο ωράριο
και ςιγά ςιγά, ςταδιακά να περάςουν ςτο ωράριο του ςχολείου.» (Δ1).

2) Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, οι δζκα (Δ1, Δ2, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11)
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αναφζρονται ςτθν αναγκαιότθτα τθσ ςυνεργαςίασ και του ςυντονιςμοφ των εκπαιδευτικϊν
και ςτισ δυςκολίεσ που υπάρχουν για τθν πραγματοποίθςθ των ςυνεδριάςεων του
Χυλλόγου Διδαςκόντων. Σι δυςκολίεσ οφείλονται ςτο μεγάλο αρικμό των εκπαιδευτικϊν,
ςτισ μετακινιςεισ των ειδικοτιτων και ςτο γεγονόσ ότι δεν υπάρχει ελεφκεροσ χρόνοσ οφτε
πρόβλεψθ για τισ ςυνεδριάςεισ του Χυλλόγου. Αρκετοί Διευκυντζσ αναφζρουν ότι
ξεπερνοφν τισ δυςκολίεσ αυτζσ, ωςτόςο, κάποιοι (Δ1, Δ7) ηθτοφν νομοκετικζσ ρυκμίςεισ:
«Ζνα μεγάλο πρόβλθμα, ουςιαςτικό, είναι θ ςυμπόρευςθ των δαςκάλων ειδικοτιτων με
τουσ δαςκάλουσ γενικισ αγωγισ.*…+ Δεν είναι εφκολο, γιατί δεν ζχει καμία υποχρζωςθ ο δάςκαλοσ
τθσ ειδικότθτασ να ακολουκιςει το πρόγραμμα του δαςκάλου τθσ γενικισ αγωγισ, ζχει το δικό του.
*…+ κα πρζπει να δοκεί, να κεςμοκετθκεί μάλλον θ ςυνεργαςία επίςθμα…» (Δ1).
«…το πρόβλθμα, επίςθσ, που υπάρχει είναι ότι όταν ζχεισ ζνα τόςο μεγάλο προςωπικό
τριάντα ατόμων, δεν ζχεισ τθν ευκαιρία να ςυναντιζςαι ςυχνά, να κάνεισ μια εξαντλθτικι κουβζντα
και να ανταλλάςςεισ εμπειρίεσ και να δθμιουργείσ, ασ ποφμε, τισ προχποκζςεισ για ζναν καλφτερο
ςχεδιαςμό.» (Δ2).
«Θ μεγαλφτερθ δυςκολία ςτα ΕΑΕΡ είναι να πετφχεισ το “πάντρεμα” των εκπαιδευτικϊν
ειδικοτιτων με τουσ δαςκάλουσ του ςχολείου. Είναι πολλοί οι εκπαιδευτικοί ς’ αυτό το ςχολείο,
κακζνασ ζχει τισ απόψεισ του και πρζπει να προςπακιςεισ πολφ να ταιριάξεισ τισ αντιλιψεισ, να
εκφραςτοφν όλεσ οι απόψεισ και να τισ ιςορροπιςεισ.» (Δ11).
«…υπάρχει θ ςυνεργαςία μεταξφ μασ, υπάρχει. Αλλά αυτό δεν μπορεί να ’ναι μόνο ςε
εκελοντικι βάςθ. Αυτό πρζπει κάπωσ να είναι κεςμοκετθμζνο…» (Δ7).

Χοβαρό πρόβλθμα για ζξι Διευκυντζσ (Δ2, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10), που ςυνδζεται
άμεςα με τθ ςυνεργαςία, είναι θ δυςκολία πραγματοποίθςθσ ακόμα και των τακτικϊν
παιδαγωγικϊν ςυνεδριάςεων του Χυλλόγου Διδαςκόντων, για δφο λόγουσ: Υρϊτον, θ λιξθ
του εργαςιακοφ ωραρίου ςυμπίπτει με τθ λιξθ του προγράμματοσ (14:00) και οι
ςυνεδριάςεισ ςφμφωνα με τθν νομοκεςία πρζπει να πραγματοποιοφνται εκτόσ διδακτικοφ
ωραρίου. Δεφτερον, πολλοί εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων δεν βρίςκονται ςτο ςχολείο
κακθμερινά. Αν και υπάρχουν Διευκυντζσ που αναφζρουν ότι πραγματοποιοφν τισ
ςυνεδριάςεισ μετά τισ 14:00, μερικοί καταφεφγουν αναγκαςτικά ςε πιο «πρακτικζσ» λφςεισ,
προκειμζνου να αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα:
«…τισ ςυνεδριάςεισ που κάνουμε *…+ δεν μποροφμε να τισ κάνουμε κανονικά, να το ποφμε
κακαρά. Ρρζπει να τισ κάνουμε δφο θ ϊρα. Και δφο θ ϊρα πάλι κάποιοι δουλεφουνε και πρζπει να
λείπουνε. *…+ Το ξζρεισ πϊσ λφνεται το πρόβλθμα αυτό. Κάνουμε ςτα διαλείμματα *…+ το οποίο
λάκοσ είναι, για μζνα, εντάξει;» (Δ7).
«Είναι τεράςτιο πρόβλθμα *…+ κοίταξε αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτζ, εκτόσ ωραρίου.
Δφο θ ϊρα τζλοσ.*…+ κάνουμε ςυνεδριάςεισ ςτο διάλειμμα, το μεγάλο…» (Δ10).
«…δεν υπάρχει ϊρα να ςυναντθκοφμε, να γίνει ςυνεδρίαςθ Συλλόγου Διδαςκόντων και
ζςτω να γίνει ενθμζρωςθ για το τι κάνει ο κακζνασ εδϊ. Γιατί από τθ ςτιγμι που ζχει το ωράριο
οκτϊ δφο, εξαντλείται το εξάωρο *…+ με γκρίνια να κακίςουμε καμιά φορά μετά τισ δφο και ςε
εκελοντικι βάςθ *…+ Ρρϊτον, δεν βρίςκονται ποτζ όλοι. Γιατί και τισ ςυνεδριάςεισ που κάνουμε
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εκείνοι που λείπουν από ’δω δεν ζρχονται. Άρα κάποιοι εδϊ, δεν τουσ ξζρουν κακόλου κάποιουσ
άλλουσ, δεν ζχουν ςυναντθκεί ποτζ, ενϊ είμαςτε ςτον ίδιο εργαςιακό χϊρο…» (Δ8).

δ) Ραιδαγωγικι επάρκεια:
Επτά Διευκυντζσ (Δ2, Δ4, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ11) αναφζρονται ςτο ηιτθμα τθσ
παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν οριςμζνων ειδικοτιτων. Από αυτοφσ οι πζντε
(Δ4, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9) αντιμετωπίηουν προβλιματα με εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων, κυρίωσ,
των «καλλιτεχνικϊν» μακθμάτων. Σι Διευκυντζσ δεν αμφιςβθτοφν τθν επιςτθμονικι τουσ
ςυγκρότθςθ ι το ζργο τουσ αλλά τθν ικανότθτά τουσ να προςεγγίςουν τα μικρά παιδιά:
«Μθν ξεχνάμε ότι και πολλζσ ειδικότθτεσ είναι τθσ δευτεροβάκμιασ και εκεί υπάρχει ζνα
κζμα με τθν παιδαγωγικι επάρκεια των ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν, δεν φταίνε βζβαια οι
άνκρωποι…» (Δ4).
«…κα πρζπει να γίνει μια ςωςτι ςοβαρι επιμόρφωςθ ςτουσ ανκρϊπουσ που κα ’ρκουν να
διδάξουν ςε μικρά παιδιά. Άλλο είναι δευτεροβάκμια και ςε μεγάλα παιδιά και άλλο είναι θ
πρωτοβάκμια ςε παιδιά *…+. Είναι μικρά παιδιά, κζλουνε διαφορετικι προςζγγιςθ τα μικρά παιδιά,
τθν οποία οι κακθγθτζσ δεν τθν ζχουν.» (Δ6).
«…εδϊ να βάλω κι άλλο ζνα κζμα: πόςο είναι προετοιμαςμζνοι αυτοί που ’ρκαν ςτα
ςχολεία, να μπουν ςε Δθμοτικά Σχολεία; *…+ δεν ξζρω αν ιταν προετοιμαςμζνοι και τθσ Κεατρικισ
και των Εικαςτικϊν. *…+ όχι από επιςτθμονικι, από επιςτθμονικι μπορεί να ’ναι μια χαρά.
Ραιδαγωγικά πόςο ιταν αυτοί προετοιμαςμζνοι *….+ ςτθν επαφι με τα παιδιά δεν ζχουν καμία
ςχζςθ, τα παιδιά δε κζλουν να ’ρκουν ςτο ςχολείο. Δθλαδι, δθμιουργοφν προβλιματα, άρα δεν
ζχει όφελοσ, ηθμιά ζχει…» (Δ8).

Σι Διευκυντζσ αποδίδουν τα προβλιματα ςτο γεγονόσ ότι οι ςυγκεκριμζνεσ
ειδικότθτεσ αποφοίτθςαν από ςχολζσ που δεν παρζχουν παιδαγωγικι κατάρτιςθ αλλά και
ςτθν ελλιπι επιμόρφωςθ θ οποία δεν καλφπτει τισ ελλείψεισ, ϊςτε να εφαρμόςουν τισ νζεσ
μεκόδουσ (Δ9). Ζνασ (Δ11) από τουσ επτά κεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκθ για παιδαγωγικι
κατάρτιςθ, γιατί τα προβλιματα ςχετίηονται με τθ ςυνεργαςία και τον τρόπο που βλζπει
κακζνασ τθ δουλειά του:
«Επιπλζον, υπάρχει και το κζμα ότι πολλοί εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων δεν ζχουν διδαχκεί
κακόλου ςτισ ςχολζσ τουσ τθν Ραιδαγωγικι και τθ Διδακτικι. Ρϊσ κα εφαρμόςουν τισ μεκόδουσ, με
επιμόρφωςθ ενόσ Σαββατοκφριακου;» (Δ9).
«Δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα οφτε υπάρχει ανάγκθ για παιδαγωγικι κατάρτιςθ. Ζχει να
κάνει με το πϊσ βλζπει ο άλλοσ αυτό που κάνει και με το “πάντρεμα” του ςυλλόγου των
εκπαιδευτικϊν, των δαςκάλων και των ειδικοτιτων...» (Δ11).

ε) Αμοιβζσ και ςχζςεισ εργαςίασ:
Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, επτά (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ7, Δ8, Δ10) αναφζρονται ςτισ
χαμθλζσ αμοιβζσ των εκπαιδευτικϊν και ςτο άγχοσ που δθμιουργοφν οι ελαςτικζσ ςχζςεισ
εργαςίασ. Ωςτόςο, οι Διευκυντζσ αναφζρουν ότι οι εκπαιδευτικοί παρά τισ χαμθλζσ αμοιβζσ
τουσ και τθν αναςφάλεια που βιϊνουν εργάηονται με μεράκι:
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«Θ ψυχι του ςχολείου είναι ο εκπαιδευτικόσ *…+ Πμωσ τι να πεισ ςε ζναν νζο άνκρωπο που
ζρχεται με εφτακόςια ευρϊ από τθν άλλθ άκρθ του κόςμου και πρζπει να δϊςει τα τετρακόςια, να
πλθρϊςει τα ςτοιχειϊδθ, νοίκι και ρεφμα του ςπιτιοφ του και δεν τον φτάνουν να ηιςει. Είναι
πρόβλθμα αυτό, και βζβαια θ μονιμότθτα του προςωπικοφ είναι πάρα πολφ ςοβαρό.» (Δ2).
«…ζςτω κι αν είναι κακοπλθρωμζνοι, ζςτω και αν είναι με ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ
προςφζρουν και αυτό φαίνεται ςτο ςχολείο ςτα δφο χρόνια.» (Δ3).
«Οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων είναι ΕΣΡΑ και εδϊ είναι κι ζνα άγχοσ των
εκπαιδευτικϊν, αν κα ςυνεχιςκεί αυτό το πρόγραμμα. Οι ίδιοι ζχουν αγκαλιάςει *…+ τισ
δραςτθριότθτεσ του ΕΑΕΡ και κζλουν πάρα πολφ να ςυνεχίςουν. Ραρά τισ χαμθλζσ αμοιβζσ,
παράγουν πολφ ζργο. Υπάρχει δθλαδι το μεράκι τουσ που τουσ κάνει…» (Δ4).

Πάλιςτα οριςμζνοι Διευκυντζσ (Δ2, Δ5, Δ10) εκφράηουν καυμαςμό για τουσ
εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων τουσ, γιατί κεωροφν τθ δουλειά τουσ «λειτοφργθμα»:
«…προςπακοφμε με τουσ ςυναδζλφουσ οι οποίοι είναι αξιόλογοι και είναι παράλλθλα και
ιρωεσ για μζνα, διότι με εξακόςια πενιντα ευρϊ κάκονται και παλεφουν...» (Δ10).
«Αμείβονται παρά πολφ λίγο πια, κάνουν όμωσ εκπλθκτικά πράγματα. Εγϊ πραγματικά
αυτό ζχω να πω: υποκλίνομαι ς’ αυτά τα παιδιά…» (Δ5).
«Εμείσ κα ςυνεχίςουμε να κάνουμε τθ δουλειά μασ, όπωσ ςε άλλεσ εποχζσ κάνανε ςτο
βουνό οι δάςκαλοι τθ δουλειά τουσ χωρίσ να περιμζνουνε φράγκο, γιατί είναι λειτοφργθμα θ
δουλειά μασ *…+ Ο καλόσ ο δάςκαλοσ κάτω από τον πλάτανο ζμακε τα παιδιά χιλιάδεσ πράγματα,
που δεν κα τα μάκει ςε καμία αίκουςα με χιλιάδεσ φϊτα.» (Δ2).

ςτ) Διάφορα προβλιματα:
Ψα παρακάτω προβλιματα αναφζρονται από ζναν ι δφο Διευκυντζσ: ο μεγάλοσ
αρικμόσ μακθτϊν ςτισ τάξεισ (Δ?, Δ?)48, θ αναςτάτωςθ του ςχολείου από τον κακό
ςχεδιαςμό των επιμορφϊςεων (Δ4, Δ6), θ εναλλαγι πολλϊν εκπαιδευτικϊν ςτισ μικρζσ
τάξεισ (Δ1), θ ανεπαρκισ ενθμζρωςθ (Δ3) και θ μθ ζγκαιρθ παραλαβι των βιβλίων (Δ6):
«… εγϊ πιςτεφω ότι τα ςχολεία με ΕΑΕΡ ζπρεπε να είχαν *…+ μικρότερο αρικμό μακθτϊν
ανά τάξθ.» (Δ?).
«Το ηιτθμα είναι να ποφμε τθν πραγματικότθτα όχι να ωραιοποιιςουμε τα πράγματα, ζτςι;
*…+ κάκε τρεισ και λίγο για ςεμινάρια ςε ϊρα, πϊσ το λζνε, ςε ϊρα μακιματοσ *…+ Δθλαδι, ζτςι και
λείψει κάποιοσ από τισ ειδικότθτεσ αναςτατϊνονται όλοι, όλο το ςχολείο. “Μθ βάηετε τα παιδιά…
μθν τα διαχζετε ς’ άλλα τμιματα, βρζςτε λφςεισ”. Ροια λφςθ; Μαγικι;» (Δ6).
«Τα παιδιά φεφγοντασ από το ςπίτι τουσ ζχουνε ανάγκθ να αναφζρονται ς’ ζναν δάςκαλο, ς’
ζνα πρόςωπο που κα τουσ παρζχει αςφάλεια και κα ζχει ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά απζναντί
τουσ. Από τθν πρϊτθ μζρα, όταν μπαίνουνε τρεισ και τζςςερισ άνκρωποι για να ζχουν επαφι με τα
παιδιά αυτά τθσ Ρρϊτθσ δθμοτικοφ είναι παράλογο, δεν μποροφν ςτακοφν τα παιδιά.» (Δ1).

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ:
Σι Διευκυντζσ αναφζρουν προβλιματα τα οποία δυςκολεφουν τθν ομαλι
λειτουργία των ςχολείων τουσ και ςχετίηονται με τισ υποδομζσ, τθ χρθματοδότθςθ, τθ
48

Για διαςφάλιςθ τθσ ανωνυμίασ δεν αναγράφονται οι κωδικοί.
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ςτελζχωςθ, τθν οργάνωςθ και τθν παιδαγωγικι επάρκεια των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων.
Ψζςςερισ Διευκυντζσ αναφζρουν ότι οι κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου είναι
ανεπαρκείσ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του προγράμματοσ. Σκτϊ αναφζρονται ςτθν
υλικοτεχνικι υποδομι, ωςτόςο δεν αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ δυςκολίεσ. Δυςκολίεσ, επίςθσ,
αντιμετωπίηουν εννζα Διευκυντζσ με τθν υποχρθματοδότθςθ των ςχολείων, κακόςον θ
λειτουργία του ΕΑΕΥ ζχει αυξιςει τα ζξοδα.
Επτά Διευκυντζσ αναφζρουν προβλιματα ςχετικά με τον τρόπο ςτελζχωςθσ των
ςχολείων. Σι ελλείψεισ ςε προςωπικό είναι ελάχιςτεσ, ωςτόςο παρατθροφνται
κακυςτεριςεισ ςτθ ςτελζχωςθ με εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων, από μερικζσ θμζρεσ ζωσ
λίγεσ εβδομάδεσ. Υρόβλθμα, επίςθσ, κεωροφν ζξι Διευκυντζσ τθ μθ μονιμότθτα του
προςωπικοφ. Επτά Διευκυντζσ αναφζρουν ωσ πρόβλθμα τισ μετακινιςεισ των
εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων ςε πολλά ςχολεία. Ψα προθγοφμενα προβλιματα ζχουν
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε διάφορεσ πτυχζσ τθσ λειτουργίασ του ςχολείου (ςφνταξθ
προγράμματοσ, ςυνεργαςία, ςυνεδριάςεισ) αλλά και ςτουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ.
Χε ό,τι αφορά τθν οργάνωςθ και λειτουργία, επτά Διευκυντζσ αναφζρουν
προβλιματα που ςχετίηονται με τθ ςφνταξθ του προγράμματοσ, τθ λειτουργικότθτά του και
το ωράριο. Σι δυςκολίεσ αυτζσ ωσ ζνα βακμό είναι αντικειμενικζσ λόγω του τρόπου
ςτελζχωςθσ των ςχολείων. Τμωσ, ςυνδζονται και με κυρίαρχεσ παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ οι
οποίεσ αφοροφν ςτθν ιεράρχθςθ των μακθμάτων και τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ: (δφο)
Διευκυντζσ κεωροφν ότι τα «πρωτεφοντα» μακιματα πρζπει να διδάςκονται τισ πρϊτεσ
ϊρεσ που τα παιδιά «αποδίδουν». Επιπλζον, υποςτθρίηουν ότι τα παιδιά δεν είναι
«ςυγκεντρωμζνα» μετά από τα μακιματα των ειδικοτιτων (πλθν των ξζνων γλωςςϊν).
Ψρεισ από τουσ επτά Διευκυντζσ αναφζρουν ότι τα παιδιά τθσ Αϋ τάξθσ ζχουν πρόβλθμα με
το μεγάλο ωράριο, κακόςον δεν ζχει δοκεί χρόνοσ προςαρμογισ.
Ψο ςοβαρότερο ίςωσ ηιτθμα, το αναφζρουν δζκα Διευκυντζσ, είναι θ δυςκολία
ςυνεργαςίασ του προςωπικοφ. Θ δυςκολία ςυνδζεται με το μεγάλο αρικμό των
διδαςκόντων και τισ μετακινιςεισ των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων ςε πολλά ςχολεία. Ζξι
από αυτοφσ αναφζρονται ςτθ δυςκολία πραγματοποίθςθσ των ςυνεδριάςεων του
Χυλλόγου Διδαςκόντων, λόγω τθσ ταφτιςθσ του εργαςιακοφ ωραρίου των εκπαιδευτικϊν
και του ωραρίου του ςχολείου. Ωςτόςο, αρκετοί Διευκυντζσ με τθν εμπειρία τουσ δίνουν
λφςεισ, καταφεφγοντασ αναγκαςτικά ςε πρακτικζσ που δεν τουσ ικανοποιοφν αλλά
«αρμόηουν» ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ των ςχολείων τουσ.
Υζντε Διευκυντζσ αναφζρουν ότι υπάρχει πρόβλθμα με τθν ελλιπι παιδαγωγικι
κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν οριςμζνων ειδικοτιτων.
Επτά Διευκυντζσ αναφζρονται ςτα οικονομικά προβλιματα των εκπαιδευτικϊν,
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ςτο άγχοσ και τθν αναςφάλεια που δθμιουργοφν οι ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ. Ωςτόςο,
αναφζρουν ότι τα προβλιματα αυτά δεν ζχουν επίπτωςθ ςτθν ομαλι λειτουργία του
ςχολείου, γιατί οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίηουν τθ δουλειά τουσ ωσ «λειτοφργθμα».
Επίςθσ, αναφζρονται διάφορα προβλιματα από ζναν ι δφο Διευκυντζσ: μεγάλοσ αρικμόσ
μακθτϊν ανά τμιμα, κακόσ ςχεδιαςμόσ επιμορφϊςεων κ.ά.
Σι απόψεισ των Διευκυντϊν ςυμπίπτουν με τα ευριματα τθσ ζρευνασ του ΛΥΕΠ-ΔΣΕ
ωσ προσ τθν ανεπάρκεια τθσ χρθματοδότθςθσ («ελλιπισ χρθματοδότθςθ»), αλλά
διαφοροποιοφνται (ωσ προσ το βακμό) ςτο ηιτθμα τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ θ οποία
χαρακτθρίηεται «υποτυπϊδθσ και ανεπαρκισ» (ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, 2011: 89). Ξαι ςτθν παροφςα
ζρευνα οι Διευκυντζσ δεν είναι ικανοποιθμζνοι αλλά εκφράηουν πιο μετριοπακείσ απόψεισ.
Συνεπϊσ, θ απάντθςθ ςτο τρίτο ερευνθτικό ερϊτθμα είναι ότι υπάρχουν
προβλιματα ςτθ λειτουργία των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ που ςχετίηονται με τθ
χρθματοδότθςθ των ςχολείων και τισ κτθριακζσ υποδομζσ, χωρίσ όμωσ να δυςχεραίνουν
ςοβαρά τθ λειτουργία των ςχολείων. Ψα ςοβαρότερα προβλιματα αφοροφν μάλλον ςτον
τρόπο ςτελζχωςθσ (μθ μονιμότθτα προςωπικοφ, μθ ζγκαιρθ πρόςλθψθ, μετακινιςεισ), το
ςυντονιςμό του προςωπικοφ και τθν παιδαγωγικι επάρκεια.

6.2.4. 4θ κατθγορία: Θ αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου
Θ τζταρτθ κατθγορία περιλαμβάνει 28 αναφορζσ οι οποίεσ αφοροφν τισ απόψεισ
των Διευκυντϊν για τθν αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου, το οποίο ζγινε 35 ϊρεσ ςε όλεσ
τισ τάξεισ. Σι περιςςότεροι Διευκυντζσ (επτά από τουσ ζντεκα) διαπιςτϊνουν προβλιματα
ςε ςχζςθ με το ωράριο, τα οποία αφοροφν κυρίωσ τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ και τθσ Βϋ τάξθσ.
Ξάποιοι αναφζρουν προβλιματα και ςτισ μεγάλεσ τάξεισ αλλά πιο ιπια. Ψζςςερισ
Διευκυντζσ δεν αντιμετωπίηουν προβλιματα, γιατί τα παιδιά προςαρμόςτθκαν ςτο ωράριο.
α) Οι απόψεισ των Διευκυντϊν οι οποίοι ζχουν δυςκολίεσ με το ωράριο:
Ψα προβλιματα και οι δυςκολίεσ που αναφζρουν οι επτά Διευκυντζσ (Δ1, Δ2, Δ4, Δ5,
Δ7, Δ8, Δ10) αφοροφν ςτθν κοφραςθ των παιδιϊν και ςτθ μθ απόδοςι τουσ τισ τελευταίεσ
ϊρεσ του προγράμματοσ:
«…τα παιδιά είναι μικρά, ζχουν ανάγκθ τθ φροντίδα των γονζων, είναι επιβαρυμζνο το
πρόγραμμα μζχρι τισ δφο. Φαίνεται κακαρά, δθλαδι, τελευταία ϊρα τα παιδιά είναι κοιμιςμζνα,
ζτςι; *…+ Για τθν Ρρϊτθ τουλάχιςτον είναι λάκοσ.» (Δ7).
«… ειδικά οι μικρζσ τάξεισ κουράηονται πάρα πολφ. *…+ τθν ζβδομθ ϊρα είναι πολφ
δφςκολα, κυλάει πάρα πολφ δφςκολα. Χρειάηεται πολφ μεγάλθ προςπάκεια απ’ το δάςκαλο να
μαηζψει τα παιδιά *…+ ςτισ μεγάλεσ *…+ και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολφ δφςκολα. Το ίδιο λζνε
και οι γονείσ ότι τα παίρνουν κουραςμζνα…» (Δ5).
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«Θ αφξθςθ του ωραρίου είναι ζνα πρόβλθμα ειδικά πιςτεφω για τισ μικρζσ τάξεισ, Ρρϊτθ
και Δευτζρα. Το να ςχολάνε τα παιδιά ςτισ δφο θ ϊρα είναι πάρα πολφ κουραςτικό-απ’ ό,τι βλζπω
κάκε μζρα- και ςίγουρα επθρεάηει και τθν απόδοςι τουσ.» (Δ4).

Δφο Διευκυντζσ (Δ1, Δ10) επιςθμαίνουν τα προβλιματα προςαρμογισ που
αντιμετωπίηουν με τα παιδιά τθσ Αϋ τάξθσ, εξαιτίασ τθσ ακαμψίασ του Ωπουργείου το οποίο
απαιτεί από τθν πρϊτθ θμζρα να εξαντλείται το ωράριο:
«…υπάρχει τεράςτια δυςκολία, τεράςτια δυςκολία, δθλαδι. Ειδικά τθν πρϊτθ χρονιά *…+,
γιατί ηθτιςαμε τότε ςτθν αρχι να γίνει μια ςταδιακι ζνταξθ των παιδιϊν ς’ αυτό το ωράριο, ιταν
κάκετοι, και οι Σφμβουλοι: “Δφο θ ϊρα, τζλοσ. Από τθν πρϊτθ μζρα”. Από τθν πρϊτθ θμζρα δφο θ
ϊρα!» (Δ10).
«Ρερνάνε και δυο μινεσ και ζχουμε παιδάκια να κλαιν ζξω και γονείσ να τα φζρνουν ςτθν
τάξθ.» (Δ1).

Δφο Διευκυντζσ (Δ2, Δ8) αναφζρουν ότι δεν ζχουν τισ ειδικότθτεσ ςτο ςχολείο όλεσ
τισ ϊρεσ, ϊςτε να διαμορφϊςουν κατάλλθλα το πρόγραμμα και να αμβλφνουν τθν κοφραςθ
των μακθτϊν. Βζβαια, ακολουκοφν διαφορετικζσ πρακτικζσ: Σ ζνασ κα ικελε να ζχει τουσ
εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων ςτθ μζςθ του προγράμματοσ και το δάςκαλο τισ πρϊτεσ και τισ
τελευταίεσ ϊρεσ για να «χαρίηει τθ χαλάρωςθ» ςτουσ μακθτζσ. Σ άλλοσ κα τουσ ικελε τισ
τελευταίεσ ϊρεσ, επειδι τα «δευτερεφοντα» μακιματα δεν ζχουν απαιτιςεισ:
«…τα μικρά κουράηονται οφτε ςυηιτθςθ *…+ μεςθμζρι δεν μποροφν να αποδϊςουν με
τίποτα, μθν κρυβόμαςτε, είναι αυτό που ςου ’πα πριν: κα ’πρεπε το μεςθμζρι να ζχεισ τθ
δυνατότθτα να τουσ βάλεισ δευτερεφοντα. Να τουσ βάλεισ να κάνουν τα Καλλιτεχνικά, το Κζατρο, τθ
Μουςικι, τθ Γυμναςτικι, ζλα όμωσ που δε βγαίνει το πρόγραμμα. Να το κρατιςεισ ςτισ δφο θ ϊρα
να ςου κάνει μάκθμα; το πιτςιρίκι τθσ Ρρϊτθσ; Λοιπόν, εφτά ϊρεσ τθν θμζρα; Απλϊσ τα κρατάσ, τισ
τελευταίεσ ϊρεσ θ κατάςταςθ είναι δφςκολθ. Εντάξει, ςτα μεγάλα είναι πιο υποφερτι θ κατάςταςθ
αλλά ςτα μικρά είναι δφςκολο.» (Δ8).
«… υπάρχει κοφραςθ και αυτι βγαίνει τισ τελευταίεσ ϊρεσ *…+ και δυςτυχϊσ δεν μποροφμε
να διαμορφϊςουμε εφκολα το πρόγραμμα ζτςι οφτωσ ϊςτε ο δάςκαλοσ που ζχει τθ βαςικι ευκφνθ
τθσ τάξθσ να υπάρχει τισ τελευταίεσ ϊρεσ ςτθν τάξθ, ϊςτε να μπορεί να χαλαρϊνει τα παιδιά *…+.
Γιατί όταν ζχεισ τθν τελευταία ϊρα τθν ειδικότθτα υπάρχουν δφο πράγματα: από τθ μία είναι αυτόσ
που μπαίνει μία φορά τθν εβδομάδα, άρα τα παιδιά δεν ζχουν μαηί του τθ μεγάλθ εξοικείωςθ *…+
από τθν άλλθ και ο ίδιοσ δεν μπορεί να τουσ χαλαρϊςει, να τουσ χαρίςει δθλαδι τθ χαλάρωςθ,
γιατί (δεν) ζχει τισ ϊρεσ ςτθ διάκεςι του να μπορζςει να το κάνει *…+ ευχισ ζργον κα ιταν όλεσ τισ
ειδικότθτεσ να τισ ζχω μεςιανζσ ϊρεσ και ο δάςκαλοσ που ξεκινάει το πρωί να τελειϊνει το
μεςθμζρι, ϊςτε να μπορεί να ολοκλθρϊνει, να κουβεντιάηει, να βλζπει και το τι ζκαναν, αν κεσ τα
παιδιά ςτθ μζρα τουσ και να μπορεί και να τα χαλαρϊςει, να είναι και ελαςτικόσ μαηί τουσ τθν
τελευταία ϊρα …» (Δ2).

Εκτόσ από τθν κοφραςθ, δφο Διευκυντζσ (Δ1, Δ10) επιςθμαίνουν και τθ μείωςθ του
ελεφκερου χρόνου των παιδιϊν:
«….ζχουμε μάκει να κλζβουμε από τα παιδιά, να κλζβουμε το χρόνο τουσ και δεν κοιτάμε αν
αξίηει τον κόπο να κλζβουμε το χρόνο του παιχνιδιοφ.» (Δ1).
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«…δεν υπάρχει ελεφκεροσ χρόνοσ για τα παιδιά. Αρκετόσ δθλαδι για να παίξει το παιδί, ασ
ποφμε.» (Δ10).

β) Οι απόψεισ των Διευκυντϊν οι οποίοι δεν ζχουν δυςκολίεσ με το ωράριο:
Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ3, Δ6, Δ9, Δ11) αναφζρουν ότι δεν αντιμετωπίηουν
προβλιματα με το ωράριο, γιατί θ εναλλαγι των μακθμάτων ξεκουράηει τουσ μακθτζσ.
Υαρά τισ αρχικζσ επιφυλάξεισ γονζων και εκπαιδευτικϊν, τα παιδιά τα κατάφεραν:
«…αντιμετωπίςτθκε με ςκεπτικιςμό, αν κα μπορζςουν τα παιδιά τθσ Ρρϊτθσ να αντζξουν.
Και από τουσ γονείσ και από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Τελικά, δεν ιταν αυτό το κζμα. Ιταν, αν ιταν
ωφζλιμο ι δεν ιταν ωφζλιμο. *…+ Τα παιδιά άντεξαν *…+ δεν διαμαρτυρικθκε κανζνα τθ ςτιγμι
που υπιρχε αυτι θ εναλλαγι των διδακτικϊν αντικειμζνων. Και τα παιδιά πιςτεφω ότι αν τα βάηαμε
να κάνουν ςυνεχϊσ Γεωγραφία, Λςτορία, Μακθματικά και Γλϊςςα απ’ το πρωί μζχρι τισ δφο, δεν κα
τα κατάφερναν. Αλλά όταν ηωγραφίηουν και κάνουν Κεατρικι Αγωγι και πάνε και ςτο εργαςτιριο
τθσ Ρλθροφορικισ, ευτυχϊσ απ’ αυτό ζχουμε, νομίηω ότι απαςχολοφνται και ςε πράγματα που τα
ευχαριςτοφν και τελικά δεν κουράςτθκαν» (Δ3).

Κεωροφν ότι θ αφξθςθ είναι καλι, αφενόσ γιατί μπικαν μακιματα που ωφελοφν
τουσ μακθτζσ, αφετζρου γιατί ζλυςε το πρόβλθμα των εργαηόμενων γονζων μζχρι τισ δφο.
Ξαι οι τζςςερισ είχαν αναφζρει ότι το ςχολείο άλλαξε προσ το καλφτερο (1θ κατθγορία):
«Ρερίμενα ότι κα αντιμετωπίςουμε δυςκολίεσ από τουσ μακθτζσ τθσ Ρρϊτθσ και τθσ
Δευτζρασ αλλά είδα ότι τα παιδιά προςαρμόςτθκαν. Μςωσ θ εναλλαγι των αντικειμζνων τα
ξεκουράηει ασ ποφμε, γιατί δεν ζχουνε ςυνεχόμενα τα ελλθνικά, μπαίνει *…+ και θ Μουςικι και τα
Εικαςτικά και θ Κεατρικι Αγωγι. Ριςτεφω ότι αυτι θ εναλλαγι τα ξεκουράηει. *…+ προςαρμόςτθκαν
αμζςωσ. Ριςτεφω ότι είναι καλό για τα παιδιά.» (Δ6).
«Υπιρχε ζνασ προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθν αφξθςθ του ωραρίου για τισ μικρζσ τάξεισ αν
κα κουράηονται ι αν κ’ αντζξουν τα παιδιά κτλ. Εγϊ δεν βλζπω να κουράηονται, γιατί υπάρχει
ποικιλία μακθμάτων, κάποια αντικείμενα και δραςτθριότθτεσ χαλαρϊνουν τα παιδιά *…+. Δεν
υπάρχει πρόβλθμα με το ωράριο, δεν παραπονοφνται τα παιδιά, άλλωςτε πϊσ κα ζμπαιναν τα νζα
διδακτικά αντικείμενα χωρίσ να αυξθκεί το ωράριο; Μθν ξεχνάμε ότι εξυπθρετεί και τουσ γονείσ,
γιατί τα παιδιά τθσ Ρρϊτθσ, τθσ Δευτζρασ τζλειωναν πολφ νωρίσ, ςτισ 12:30…» (Δ9).
«Δεν παρατθριςαμε δυςκολίεσ και προβλιματα οφτε ςτισ μικρζσ τάξεισ. Στθν Ρρϊτθ και τθ
Δευτζρα, ξζρεισ ςχόλαγαν 12:25 *…+. Οι εναλλαγζσ που γίνονται ςτα μακιματα δεν κουράηουν τα
παιδιά και τουσ δίνεται θ δυνατότθτα για παιχνίδι ςτθ Μουςικι, ςτθ Κεατρικι Αγωγι *…+ Ξζρεισ εγϊ
προςζχω και το πρόγραμμα πϊσ το φτιάχνω. Δθλαδι, δε βάηω το δάςκαλο τθσ τάξθσ να κάνει
μάκθμα ςυνεχόμενα και ςτο τζλοσ να βάλω τισ ειδικότθτεσ.» (Δ11).

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ:
Σι περιςςότεροι Διευκυντζσ (επτά) αναφζρουν ότι υπάρχουν προβλιματα με τθ
διεφρυνςθ του ωραρίου, κυρίωσ ςτισ μικρζσ τάξεισ (Αϋ-Βϋ). Διαπιςτϊνουν ότι οι μακθτζσ
κουράηονται και δεν είναι αποδοτικοί τισ τελευταίεσ ϊρεσ, ενϊ δφο από αυτοφσ
επιςθμαίνουν και τον περιοριςμό του ελεφκερου χρόνου των παιδιϊν. Επίςθσ, δφο
αναφζρουν ότι τα παιδιά τθσ Αϋ τάξθσ ζχουν ςοβαρζσ δυςκολίεσ προςαρμογισ, γιατί δεν
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προβλζπεται ζνα διάςτθμα ςτθν αρχι για ιπια μετάβαςθ. Ξάποιεσ απόψεισ (δφο) για τθν
κοφραςθ και τθν απόδοςθ των μακθτϊν δείχνουν παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ ςχετικζσ με τθν
ιεράρχθςθ των μακθμάτων (πρωτεφοντα/ δευτερεφοντα και ποιεσ ϊρεσ πρζπει να
διδάςκονται) οι οποίεσ, ενδεχομζνωσ, επθρεάηουν και τισ απόψεισ που διατυπϊνουν.
Ωςτόςο, τζςςερισ Διευκυντζσ δεν αντιμετωπίηουν προβλιματα κοφραςθσ λόγω τθσ
ποικιλίασ και τθσ εναλλαγισ των μακθμάτων. Κεωροφν ότι καλϊσ αυξικθκε το ωράριο,
αφενόσ γιατί μπικαν τα νζα μακιματα που ωφελοφν τα παιδιά και αφετζρου γιατί
εξυπθρετικθκαν οι γονείσ. Σι ςυγκεκριμζνοι είχαν αναφζρει (ςτθν 1θ κατθγορία) ότι το
ςχολείο άλλαξε προσ το καλφτερο.
Ψα προθγοφμενα ςυμφωνοφν με τα ευριματα τθσ ζρευνασ του ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, ςφμφωνα
με τα οποία θ διεφρυνςθ του ωραρίου «προκαλεί κόπωςθ» και «ςχολειοποιεί τον ελεφκερο
χρόνο των μακθτϊν» (ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, 2011: 87).
Συνεπϊσ, θ απάντθςθ ςτο τζταρτο ερευνθτικό ερϊτθμα είναι ότι οι Διευκυντζσ,
ςτθν πλειονότθτά τουσ, διαπιςτϊνουν προβλιματα κοφραςθσ με τθ διεφρυνςθ του
ωραρίου τα οποία εντοπίηονται κυρίωσ ςτουσ μακθτζσ των μικρϊν τάξεων (Αϋ-Βϋ).

6.2.5. 5θ κατθγορία: Ο ςτόχοσ «να μζνει θ τςάντα ςτο ςχολείο»
Θ πζμπτθ κατθγορία περιλαμβάνει 63 αναφορζσ οι οποίεσ αφοροφν ςτο ςτόχο των
Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ «να ολοκλθρϊνεται θ μακθςιακι διαδικαςία και θ
προετοιμαςία των μακθτϊν ςτο ςχολείο, ϊςτε θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο, ιδιαίτερα ςτισ
μικρζσ τάξεισ». Σ ςτόχοσ προβλικθκε ιδιαίτερα από το ΩΥΔΒΠΚ, για να αιτιολογθκεί θ
μεγάλθ αφξθςθ του ωραρίου (10 ϊρεσ) ςτισ τάξεισ Αϋ-Βϋ. Σι αναφορζσ εντάχκθκαν ςε δφο
υποκατθγορίεσ: 1) θ επίτευξθ του ςτόχου (19 αναφορζσ) και 2) οι ερμθνείεσ (44 αναφορζσ).
5.1. Θ επίτευξθ του ςτόχου:
Ξατ’ αρχάσ, όλοι οι Διευκυντζσ ςυμφωνοφν με το ςτόχο του ΩΥΔΒΠΚ. Τμωσ, από
τουσ ζντεκα οι εννζα (Δ1, Δ2, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10) αναφζρουν με κατθγορθματικό
τρόπο ότι ο ςτόχοσ δεν επιτυγχάνεται ςτα ςχολεία τουσ:
«…αυτό είναι ζνασ μφκοσ. Δθλαδι, το καινοφριο ςχολείο είναι ςε χειρότερθ κατάςταςθ από
το παλιό ςε ςχζςθ με τθν προετοιμαςία, γιατί ο δάςκαλοσ κάνει αυςτθρά ςυγκεκριμζνα μακιματα
ςε ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ. Δεν υπάρχει το «κρυφό πρόγραμμα», δεν υπάρχει ευελιξία. Εκεί είναι ζνα
μεγάλο κζμα! Και αυτό επίςθσ δείχνει κατά πόςο κζτουμε ςτόχουσ που όμωσ δεν κοιτάμε με ποιο
τρόπο κα υλοποιθκοφν.» (Δ1).
«Ο ςτόχοσ αυτόσ είναι απ’ όλουσ, πιςτεφω, τουσ εκπαιδευτικοφσ αποδεκτόσ *…+. Πμωσ, ζγινε
ακριβϊσ το αντίκετο.*…+ δθλαδι, αυτό που είπε και θ Υπουργόσ ότι θ τςάντα κα μείνει ςτο ςχολείο,
δεν επιτυγχάνεται.» (Δ7).
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«Το παιδί πρζπει να πθγαίνει ςτο ςπίτι ζτοιμο, ειδικά μετά από τόςεσ ϊρεσ παραμονισ ςτο
ςχολείο, γιατί είναι παιδί και πρζπει να παίξει, πρζπει να ζχει ελεφκερο χρόνο *…+. Ο ςτόχοσ είναι
πολφ καλόσ, ςυμφωνϊ με τθ φιλοςοφία αυτι, αλλά δυςτυχϊσ ςιμερα δεν επιτυγχάνεται και δεν
μζνει θ τςάντα ςτο ςχολείο οφτε ςτισ μεγάλεσ οφτε ςτισ μικρζσ τάξεισ.» (Δ9).
«Ο ςτόχοσ του Υπουργείου να μζνει θ τςάντα ςτο ςχολείο είναι κετικόσ. Συμφωνϊ να μζνει
θ τςάντα ςτο ςχολείο, το παιδί να μθν αςχολείται με τίποτα ςτο ςπίτι. Και να τθν αφινει εδϊ πζρα
τθν τςαντοφλα του, να κάνει τθν προετοιμαςία του, τα πάντα και να ’ρχεται τθν άλλθ μζρα ςτο
ςχολείο ξζνοιαςτο, χωρίσ αυτό το άγχοσ. Πμωσ, εγϊ πιςτεφω ότι δεν επιτυγχάνεται…» (Δ10).

Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ μόνο δφο (Δ3, Δ11) διαφοροποιοφνται. Σ Δ3
υποςτθρίηει ότι ζγινε ζνα μεγάλο βιμα, παρά τισ αντιςτάςεισ των γονζων, ενϊ ο Δ11
αναφζρει ότι ςτα επόμενα χρόνια κα φανεί αν επιτευχκεί εξ ολοκλιρου:
«Θζλει όμωσ και ο γονιόσ και να ελζγξει τι ζγινε ςτο ςχολείο αλλά και να ζχει τθν αίςκθςθ
ότι αν κα κάνει το παιδί του και κάτι ςτο ςπίτι ότι αυτό είναι ωφζλιμο. Και ςε αυτι τθν αντίλθψθ
τοφσ βρικαμε κάπωσ απζναντι. Ρροςπακιςαμε, ενθμερϊςαμε αλλά δεν καταφζραμε εκατό τοισ
εκατό να εφαρμόςουμε αυτό “θ τςάντα να μείνει ςτο ςχολείο” και να μθν πάρει το παιδί τίποτα.
Ζχουμε κάνει ζνα βιμα μεγάλο, μόνο τα απαραίτθτα γίνονται, οι αντιλιψεισ δεν αλλάηουν από τθ
μια ςτιγμι ςτθν άλλθ.» (Δ3).
«Θ γνϊμθ μου είναι ότι ο ςτόχοσ δεν είναι λάκοσ. Κα αξιολογθκεί όμωσ ςτθ διάρκεια.*…+ Στα
επόμενα χρόνια κα δείξει αν ο ςτόχοσ επιτυγχάνεται εξ ολοκλιρου.» (Δ11).

Επίςθσ, κάποιοι Διευκυντζσ αναφζρονται ςτισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ που ζχει θ μθ
επίτευξθ του ςτόχου «θ τςάντα μζνει ςτο ςχολείο» και αφοροφν ςτο βάροσ τθσ τςάντασ (Δ1,
Δ7) και ςτον περιοριςμό του ελεφκερου χρόνου των μακθτϊν (Δ4, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9):
«Κζλουμε θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο, ο ςάκοσ του μακθτι κλπ… Είναι και βαρφσ,
δθλαδι… είναι απαράδεκτο και αυτό που γίνεται με τισ τςάντεσ, είναι βαρφτερεσ απ’ τα παιδιά, και
ποφ είναι λοιπόν ο τρόποσ που κα υλοποιθκεί αυτό το πράγμα; *…+ Ρϊσ ο δάςκαλοσ κα καταφζρει
να το κάνει; Δθλαδι, τι εργαλείο, τι όπλο ζχουμε δϊςει ςτο δάςκαλο ςτο Νζο Σχολείο, ϊςτε να κάνει
αυτό το πράγμα;» (Δ1).
«Αν λάβεισ υπόψιν ςτισ μεγάλεσ τάξεισ που ζχουν και τα Αγγλικά τουσ και κάποιεσ άλλεσ
δραςτθριότθτεσ από ’δω από ’κει, δεν μζνει ελεφκεροσ χρόνοσ κακόλου.» (Δ5).
«Φυςικά μειϊκθκε ο ελεφκεροσ χρόνοσ, είναι πολφ μικρόσ πλζον και ς’ αυτό το μικρό χρόνο
τα παιδιά οφτε προλαβαίνουν να παίξουν. Το παιχνίδι είναι βαςικόσ παράγοντασ για τθν ψυχικι
τουσ ανάπτυξθ και τθ ςωματικι τουσ, και ζτςι χάνουν τα παιδιά πράγματα πολφτιμα για τθν θλικία
τουσ, χάνουν τθν επικοινωνία με τουσ γφρω, με τουσ ςυνομιλικουσ [...] και όλα αυτά αποτελοφν
τροχοπζδθ ςτθν ανάπτυξι τουσ και ςωματικι και ψυχικι και κοινωνικι ανάπτυξθ.» (Δ4).

Επίςθσ, δεν λείπουν και τα αρνθτικά ςχόλια (Δ3, Δ6) για τθ μθ ζγκαιρθ εκτφπωςθ
των ςχολικϊν βιβλίων κατά το ςχολικό ζτοσ 2011-2012:
«Θ ςχολικι χρονιά θ φετινι ιταν τραγικι.*…+ Θ τςάντα ζτςι κι αλλιϊσ φζτοσ ιταν αδειανι
γιατί δεν είχε βιβλία, είχε μόνο φωτοτυπίεσ.» (Δ3).

4.2. Οι ερμθνείεσ:
Σι Διευκυντζσ αποδίδουν τθ μθ επίτευξθ του ςτόχου ςε πζντε λόγουσ: α) ςτον όγκο
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τθσ διδακτζασ φλθσ και το πλικοσ των μακθμάτων, β) ςτθ μθ φπαρξθ διακριτισ ϊρασ ςτο
πρόγραμμα για προετοιμαςία, γ) ςτθν ακφρωςθ του «κρυφοφ» προγράμματοσ, δ) ςτισ
νοοτροπίεσ των γονζων και ε) ςτισ «κατ’ οίκον» εργαςίεσ. Χχεδόν όλοι οι Διευκυντζσ
αναφζρουν περιςςότερουσ από ζναν λόγουσ:
α) Ο όγκοσ τθσ φλθσ: Εννζα Διευκυντζσ (Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11)
τονίηουν ότι δεν υπάρχει διαφοροποίθςθ από τα υπόλοιπα ςχολεία. Πε τισ ϊρεσ που
προςτζκθκαν καλφφτθκαν τα νζα διδακτικά αντικείμενα και δεν αυξικθκαν οι ϊρεσ των
μακθμάτων που απαιτοφν προετοιμαςία. Σι Διευκυντζσ χαρακτθρίηουν το πλαίςιο
αςφυκτικό, τα διδακτικά αντικείμενα πολλά και τθν φλθ εκτεταμζνθ, με αποτζλεςμα να μθν
προλαβαίνει ο δάςκαλοσ να ολοκλθρϊνει τθν εργαςία:
«Δεν νομίηω ότι είναι ζνασ ςτόχοσ που ζχει μια βάςθ. Δεν ζχουν αυξθκεί οι ϊρεσ ασ ποφμε
που διδάςκεται ζνα ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Ζχουν προςτεκεί κι άλλα μακιματα. Άρα αυτι θ
δυνατότθτα δεν υπάρχει.» (Δ2).
«…δεν ζχει τροποποιθκεί τίποτα ςε ςχζςθ με τα άλλα ςχολεία. Δεν ζχει τροποποιθκεί θ φλθ,
ασ ποφμε, των μακθμάτων. Μία τόςο αςφυκτικι φλθ πϊσ να βγει και να μείνει θ τςάντα ςτο
ςχολείο; Ρϊσ να γίνει αυτό; Δεν είναι δυνατόν. Δεν ζχει τροποποιθκεί ο όγκοσ των μακθμάτων ο
οποίοσ εξακολουκεί να είναι μεγάλοσ *…+ Πταν λοιπόν ο δάςκαλοσ υποχρεϊνεται να κάνει αυτό που
κάνουν όλα τα ςχολεία και υποχρεϊνεται να ακολουκιςει μία ροι διδακτικι, αςφυκτικι μζςα ς’
αυτό το πλαίςιο, πϊσ να τθν αφιςει το παιδί τθν τςάντα ςτο ςχολείο; Δεν είναι δυνατόν.» (Δ5).
«Ο ςτόχοσ είναι πάρα πολφ καλόσ. Θ φιλοςοφία του Νζου Σχολείου είναι πολφ καλι. Πμωσ,
δεν γίνονται ουςιαςτικζσ κινιςεισ, για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του. Δε γίνεται αυτό το πράγμα.
Πταν λζμε θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο, είναι τα αντικείμενα τόςα πολλά που ςτα Μακθματικά ι
ςτθ Γλϊςςα δεν προλαβαίνουν οι δάςκαλοι *…+ να εξαντλιςουν δθλαδι τθν φλθ εδϊ πζρα και τισ
εργαςίεσ, οφτωσ ϊςτε το παιδί ν’ αφιςει εδϊ τθν τςάντα και να πάει ελεφκερο ςτο ςπίτι.» (Δ6).

Θ ολοκλιρωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ εκλαμβάνεται, μάλλον, ωσ υποχρεωτικι από
μερικοφσ Διευκυντζσ παρά τθν αντίκετθ άποψθ των Χχολικϊν Χυμβοφλων. Σ Δ8
υποςτθρίηει ότι το ςχολείο είναι υποχρεωμζνο να εξαντλιςει τθν φλθ για δφο λόγουσ:
Υρϊτον, γιατί προβλζπεται από το νόμο και δεφτερον, γιατί τα παιδιά δεν κα μποροφν να
παρακολουκιςουν τθν επόμενθ τάξθ, αν δεν ολοκλθρωκεί θ φλθ. Ωςτόςο, υπάρχει και
αντίκετθ άποψθ (Δ11):
«Τϊρα οι Σφμβουλοι δεν ξζρω από ποφ το λζνε και πόςο το ςτθρίηουνε, γιατί προφορικά μάσ
είπαν: “δε χρειάηεται να βγει όλθ θ φλθ”. Ρόςο είναι νόμιμο δεν το ξζρω *…+ αφοφ ζχει το βιβλίο,
δεν είναι υποχρεωμζνοσ να το τελειϊςει; Και καλά να μθν τελειϊςει ςτθ Γεωγραφία, ςτα
Κρθςκευτικά, *…+ Μακθματικά μπορεί να μθν το τελειϊςει; Ρϊσ κα πάει να κάνει του χρόνου
μάκθμα, αφοφ είναι ςυνζχεια το ζνα με το άλλο; Στθ Γλϊςςα μπορεί να μθν τελειϊςει; Ρϊσ κα
προχωριςει του χρόνου; Άρα είςαι υποχρεωμζνοσ να το τελειϊςεισ, κυνθγϊντασ. Οπότε, αυτό εδϊ
τζλοσ! Οφτε ςυηιτθςθ, να μείνει θ τςάντα ςτο ςχολείο.» (Δ8).
«Οι ϊρεσ αυξικθκαν αλλά κάλυψαν νζα μακιματα. Θ φλθ δεν γίνεται να εξαντλθκεί ςτο
ςφνολό τθσ ςτο ςχολείο. Μπικαν διδακτικά αντικείμενα που δεν υπιρχαν και τα οποία είναι πολφ
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χριςιμα για τα παιδιά. Το ςχολείο δεν είναι μόνο για μάκθςθ με τθ ςτενι ζννοια του όρου. Δεν ξζρω
αν καταλαβαίνεισ τι εννοϊ; Τα παιδιά μπορεί να ζχουν κλίςεισ και δεξιότθτεσ που τϊρα με τα νζα
διδακτικά αντικείμενα ανακαλφπτονται.» (Δ11).

Δφο (Δ?, Δ?)49 από τουσ εννζα Διευκυντζσ αναφζρουν ωσ πρόβλθμα για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ φλθσ τον αρικμό των μακθτϊν ςτθν τάξθ ι το διαφορετικό ρυκμό μάκθςθσ
των παιδιϊν:
«Τα βιβλία και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι το ίδιο. Ο δάςκαλοσ δεν προλαβαίνει να
καλφψει αυτά που πρζπει να κάνει. Θ φλθ είναι πολφ μεγάλθ αλλά δεν προχωράνε όλα τα παιδιά
με τον ίδιο ρυκμό. Πταν δεν βγαίνει θ φλθ που υπάρχει ςτο χρόνο του προγράμματοσ, οι δάςκαλοι
ανακζτουν εργαςίεσ ςτο ςπίτι…» (Δ?).
«…με τόςα παιδιά μζςα ςτθν τάξθ, τι κα πρωτοκάνει ο δάςκαλοσ να προλάβει; *…+ Σαν
ςτόχοσ είναι καλόσ αλλά δεν είναι εφικτόσ. Οφτε ςτισ μεγάλεσ τάξεισ προλαβαίνουν…» (Δ?).

β) Θ μθ φπαρξθ διακριτισ ϊρασ ςτο πρόγραμμα για προετοιμαςία: Υζντε
Διευκυντζσ (Δ1, Δ6, Δ8, Δ9, Δ10) εκτόσ από τθν ζκταςθ τθσ φλθσ κεωροφν ότι ο ςτόχοσ δεν
επιτυγχάνεται, γιατί δεν υπάρχει ξεχωριςτι ϊρα για προετοιμαςία ςτο πρόγραμμα:
«Ασ πάμε μζςα ςτισ δομζσ του ςχολείου να δοφμε πότε κα γίνει αυτό: ζχουμε λοιπόν τουσ
δαςκάλουσ τθσ γενικισ αγωγισ που ζχουν τα μακιματα που ζχουν, δεν βλζπω καμία ϊρα επιπλζον
ςε αυτοφσ που μπορεί να καλφψει τθν προετοιμαςία.» (Δ1).
«Κατ’ αρχιν, οι ϊρεσ που μπικαν κάλυψαν κυρίωσ νζα αντικείμενα που κάνουν οι
ειδικότθτεσ. Δεν υπάρχει δθλαδι χωριςτι ϊρα για τθ μελζτθ-προετοιμαςία. Ρροςτζκθκε μια ϊρα
τθ βδομάδα ςτα Μακθματικά, αλλά αυτό δεν αρκεί.» (Δ9).

γ) Θ κατάργθςθ του «κρυφοφ» προγράμματοσ: Δφο Διευκυντζσ (Δ1, Δ8) αναφζρουν
ότι τα ΕΑΕΥ, ςε ό,τι αφορά τθν προετοιμαςία, είναι ςε χειρότερθ κατάςταςθ από τα
υπόλοιπα ςχολεία, επειδι ακυρϊκθκε το «κρυφό» πρόγραμμα. Πε το ΕΑΕΥ πολλά
μακιματα διδάςκονται από τισ ειδικότθτεσ με αποτζλεςμα ο δάςκαλοσ να μθν ζχει τθ
δυνατότθτα να εξοικονομιςει χρόνο από μακιματα όπωσ θ Πουςικι και τα Εικαςτικά τα
οποία δίδαςκε ο ίδιοσ. Σι αναφορζσ αυτζσ φανερϊνουν διδακτικζσ πρακτικζσ για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ φλθσ αλλά και αντιλιψεισ ιεράρχθςθσ των μακθμάτων:
«Εννοείται ότι ο δάςκαλοσ ςτο προθγοφμενο ςχολείο που ζκανε αυτόσ τα Καλλιτεχνικά και
τα Εικαςτικά και τθ Μουςικι κτλ είχε ζνα περικϊριο, αυτό που μασ ζλεγαν πάντοτε “κρυφό”
πρόγραμμα του δαςκάλου: εκεί που ζμενε λίγο ςτθ Γλϊςςα να είναι πιο ευζλικτοσ, κα πάρει λίγο
χρόνο από τα Εικαςτικά και κα κάνει μία εμπζδωςθ, κα προςπακιςει να ετοιμάςει τουσ μακθτζσ.
Εκεί που κα δει ότι ο μακθτισ κουράηεται τθν τζταρτθ ϊρα, ενδεχομζνωσ τρίτθ των Μακθματικϊν,
να πει κι ζνα τραγουδάκι και να θςυχάςουν τα παιδιά, να θρεμιςουν, να χαλαρϊςουν. Αυτι θ
δυνατότθτα τελείωςε, δεν υπάρχει πλζον.» (Δ1).
«Είναι τριάντα πζντε διδακτικζσ ϊρεσ και οι τριάντα πζντε είναι γεμάτεσ και όχι μόνο αυτό:
*…+ γιατί παλιά “ζκλεβεσ” λίγο ςτθ Ηωγραφικι -κα μου πεισ το κάναμε κακϊσ- ζλεγεσ να κάνουμε
και λίγο Μακθματικά. Το «κρυφό», τϊρα ςτο παίρνει θ ειδικότθτα, τελείωςε και ζχεισ τισ ϊρεσ τισ
δικζσ ςου. Ρρζπει ςτθν ϊρα ςου να βγάλεισ το μάκθμα, τελεία και παφλα.» (Δ8).
49

Για διαςφάλιςθ τθσ ανωνυμίασ δεν αναγράφονται οι κωδικοί.
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δ) Οι «κατ’ οίκον» εργαςίεσ: Εννζα Διευκυντζσ (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11)
αναφζρονται ςτισ «κατ’ οίκον» εργαςίεσ. Από αυτοφσ οι επτά (Δ2, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10)
κεωροφν ότι οι «κατ’ οίκον» εργαςίεσ δυςχεραίνουν τθν επίτευξθ του ςτόχου. Σι ερμθνείεσ
για τθν ανάκεςθ εργαςιϊν ςτο ςπίτι ποικίλουν. Ξάποιοι τισ αποδίδουν ςε παγιωμζνεσ
αντιλιψεισ και διδακτικά μοντζλα των δαςκάλων, οι οποίοι πιςτεφουν ότι με αυτό τον
τρόπο τα παιδιά εμπεδϊνουν τθ γνϊςθ και οι ίδιοι κάνουν καλφτερα τθ δουλειά τουσ.
Υζντε (Δ2, Δ4, Δ7, Δ9, Δ10) από τουσ επτά Διευκυντζσ αναφζρουν ότι θ πρακτικι αυτι
τροφοδοτείται και από τισ αντιλιψεισ των γονζων οι οποίοι κεωροφν ότι ο δάςκαλοσ που
δίνει φωτοτυπίεσ είναι καλόσ και εργατικόσ:
«Υπάρχει μια αντίλθψθ -τθ ςυναντά κανείσ ςυχνά, για μζνα λάκοσ- ότι όςα πιο πολλά
“χϊςεισ” ςτο κεφάλι ενόσ παιδιοφ και όςεσ πιο πολλζσ φωτοτυπίεσ δϊςεισ ςτο ςπίτι είςαι
καλφτεροσ και ζτςι κάνεισ και καλφτερα τθ δουλειά ςου. Αυτό, μάλιςτα, γίνεται ςιγά ςιγά ζνα
κακεςτϊσ, δθλαδι οι μαμάδεσ κοιτάνε ποιοσ είναι καλφτεροσ δάςκαλοσ απ’ τον αρικμό των
φωτοτυπιϊν που ζχει δϊςει. Για μζνα είναι απαράδεκτο *…+ Δεν είναι αυτι θ λειτουργία του
ςχολείου.» (Δ2).
«Ο ςτόχοσ δυςτυχϊσ αυτόσ δεν ζχει επιτευχκεί πιςτεφω. Τα παιδιά και μετά τθ λιξθ του
ωραρίου τουσ πθγαίνουν ςε φροντιςτιρια, ειδικά για ξζνεσ γλϊςςεσ, και ζχουν και άλλεσ επιπλζον
εργαςίεσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο ςπίτι *…+ λζω ςτουσ ςυναδζλφουσ να μθν ανακζτουν ςτα
παιδιά τόςο πολλζσ εργαςίεσ. Δυςτυχϊσ, είναι και δφςκολο αυτό, ζχουν μάκει ςε κάποιο
ςυγκεκριμζνο μοντζλο διδαςκαλίασ οι ςυνάδελφοι και είναι δφςκολο να αποκοποφν από τθ
φωτοτυπία *…+ γιατί νομίηουν ότι μ’ αυτό τον τρόπο κα μάκουν τα παιδιά, κα κατακτιςουν πιο
εφκολα τουσ γνωςτικοφσ ςτόχουσ. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ και οι γονείσ βζβαια επικυμοφν τα παιδιά
τουσ να ζχουν επιπλζον εργαςίεσ ςτο ςπίτι και κεωροφν και το δάςκαλο που τισ ανακζτει ωσ τον –ςε
ειςαγωγικά– καλό δάςκαλο ςε ςχζςθ με κάποιον άλλον.» (Δ4).
«Ράντα υπάρχουν κατ’ οίκον εργαςίεσ. Θ νοοτροπία και των γονζων είναι: Δεν ζβαλεσ *…+
κατ’ οίκον εργαςίεσ; Δεν είςαι καλόσ δάςκαλοσ.*…+ Θ κατεφκυνςθ ςτο προςωπικό μου είναι θ εξισ:
Πςο μποροφμε να περιορίηουμε ςτο ςπίτι τθν εργαςία του μακθτι, τθ δουλειά. Πμωσ, είναι πολλζσ
οι ειδικότθτεσ *…+ ηθτάει ο δάςκαλοσ, ηθτάει κι οποιοςδιποτε άλλοσ μπει μεσ τθν τάξθ, όλοι ηθτάνε.
Υπάρχει ζνασ φόρτοσ, το βλζπω.» (Δ7).
«…θ αντίλθψθ των γονιϊν ποια είναι; Αν βάηεισ φωτοτυπίεσ είςαι καλόσ δάςκαλοσ, εάν
δεν βάηεισ δεν είςαι καλόσ δάςκαλοσ, άςχετα από το τι δουλειά μπορεί να κάνεισ ςτο ςχολείο»
(Δ10).

Ωςτόςο, ο Δ6 κεωρεί υποχρζωςθ του ςχολείου να πείςει τουσ γονείσ ότι οι «κατ’
οίκον» εργαςίεσ δεν είναι αναγκαίεσ, ενϊ ο Δ9 αναφζρεται ςτον ανταγωνιςμό και τισ
ςκοπιμότθτεσ κάποιων εκπαιδευτικϊν:
«… υπάρχει μια μονότονθ παράκλθςθ προσ ςτουσ ςυναδζλφουσ: μθ φορτϊνετε τα παιδιά με
φωτοτυπίεσ.*…+ Το γονζα τον κατευκφνεισ *…+ όταν από τθν αρχι κάνεισ παιδαγωγικζσ
ςυγκεντρϊςεισ με τουσ γονείσ και τουσ λεσ τι ακριβϊσ ηθτάσ από κάκε παιδί και ότι δεν είναι λφςθ
να δίνω ςε κακθμερινι βάςθ κάποιεσ φωτοτυπίεσ που πολλζσ φορζσ δεν ελζγχονται.*…+ δεν είπαμε
κα το ςταματιςεισ τελείωσ, κα το κάνεισ. Αλλά το να βάηεισ ςε κακθμερινι βάςθ αςκιςεισ,
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αςκιςεισ, αςκιςεισ, νομίηοντασ ότι αυτό το παιδί δουλεφοντασ ςτο ςπίτι μόνο του ι με τθ μθτζρα,
με τον πατζρα που κα το βοθκιςει... Ε, αυτό δεν νομίηω ότι βοθκάει.» (Δ6).
«Υπάρχει βζβαια και το κακό προθγοφμενο κάποιοι να βάηουν και επιπλζον φωτοτυπίεσ για
να βοθκιςουν περιςςότερο τα παιδιά. Υπάρχει όμωσ και θ άποψθ ότι όςο περιςςότερθ δουλειά
βάηει ο δάςκαλοσ με φωτοτυπίεσ, τόςο καλφτεροσ είναι και δθμιουργείται ζνασ άτυποσ
ανταγωνιςμόσ, φροντιςτιρια, καταλαβαίνεισ τι κζλω να πω. Αυτι θ νοοτροπία ζχει καλλιεργθκεί
και το κζλουν πολλοί γονείσ *…+ Εγϊ δεν ςυμφωνϊ μ’ αυτό και το ζχω περιορίςει αυτό το κακό με τισ
φωτοτυπίεσ, γιατί ταλαιπωροφν τα παιδιά και τουσ γονείσ. Οφτε προςφζρουν τίποτα...» (Δ9).

Ξαι οι εννζα Διευκυντζσ αναφζρουν ότι προςπακοφν να μειϊςουν τισ «κατ’ οίκον»
εργαςίεσ, δίνοντασ οδθγίεσ ςτο προςωπικό να είναι φειδωλό. Ωςτόςο, πιο αποτελεςματικοί
ςτον περιοριςμό των εργαςιϊν παρουςιάηονται οι δφο Διευκυντζσ (Δ3, Δ11) που ανζφεραν
ότι ζγιναν βιματα ςτο ςχολείο τουσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου:
«Ρροςπακοφν ςτο μζτρο του δυνατοφ να το μετριάςουν και να το περιορίςουν.*…+ γιατί οι
ςυνάδελφοι εκτιμοφν αυτό ακριβϊσ, το γεγονόσ ότι τα πλαίςια είναι αςφυκτικά και ο χρόνοσ των
παιδιϊν πάρα πολφ λίγοσ» (Δ5).
«Ζχει καλλιεργθκεί μια εντφπωςθ ότι εκτόσ από το καλό ςχολείο, ο καλόσ δάςκαλοσ πρζπει
να δϊςει και δουλειά ζξτρα, πζραν του βιβλίου. Κάναμε μεγάλθ προςπάκεια να κόψουμε τθ
φωτοτυπία και τθν κόψαμε. Σϋ αυτό το ςχολείο δε δίνουμε φωτοτυπίεσ πζραν αυτϊν… δίνουμε
κάποιεσ εργαςίεσ για το ςπίτι αλλά δεν δίνουμε αυτό το επιπλζον: “Ο καλόσ δάςκαλοσ δίνει και τθ
φωτοτυπία να φαίνεται ότι αυτόσ δουλεφει”. Δεν το κάνουμε.» (Δ3).
«Δεν είναι ότι φορτϊνονται τα παιδιά με πολλζσ εργαςίεσ, εδϊ γίνεται θ περιςςότερθ
δουλειά αλλά δεν μπορεί να είναι όλθ θ ϊρα μάκθμα *…+ όπωσ το ξζραμε, ζτςι;» (Δ11).

ε) Οι νοοτροπίεσ των γονζων και οι αντιςτάςεισ τουσ: Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ3, Δ7,
Δ8, Δ9) κεωροφν ότι ζνασ από τουσ λόγουσ (ο βαςικότεροσ για τον Δ3) οι οποίοι
δυςκολεφουν τθν επίτευξθ του ςτόχου, είναι οι αντιςτάςεισ των γονζων. Αναφζρουν ότι
πολλοί γονείσ ζχουν αντιρριςεισ για το ςτόχο και κζλουν να ελζγχουν τι ζμακε το παιδί
τουσ, γιατί δεν εμπιςτεφονται το ςχολείο. Επιπλζον, κάποιοι γονείσ δεν κεωροφν αρκετά
όςα παρζχει το ςχολείο ςε ςχζςθ με τισ προςδοκίεσ που ζχουν για τα παιδιά τουσ (Δ7, Δ9):
«…κα ζλεγα ότι αυτό προςζκρουςε ςτθν αντίλθψθ του γονιοφ και όχι ςτθ κζλθςθ του
δαςκάλου. Δθλαδι, με τίποτα οι γονείσ δεν κα ικελαν-δεν ικελαν- θ τςάντα, το βιβλίο να μζνει ςτο
ςχολείο κι αυτοί να μθν κάνουν τίποτα ςτο ςπίτι. Δεν ξζρω, ζχει καλλιεργθκεί μια αναςφάλεια
ςτουσ γονείσ ότι το παιδί πρζπει οπωςδιποτε να πάρει δουλειά από το ςχολείο για το ςπίτι. Και
αυτό όχι μόνο ςε επίπεδο βιβλίου αλλά και ςε επίπεδο πζραν του βιβλίου, δθλαδι να πάρει και τθ
φωτοτυπία του.» (Δ3).
«… ο γονζασ ζχει τθ νοοτροπία ότι πρζπει να το διαβάςει κι αυτόσ, για να το ελζγξει το παιδί
του *…+. Και δίκιο ζχει κι αυτόσ. Γιατί να ποφμε τθν αλικεια: ο γονζασ ζχει ηιςει ςε μια Ραιδεία, ζτςι
και μια εκπαίδευςθ που ξζρει ότι το παιδί πρζπει να διαβάςει, τθν άλλθ μζρα να πει μάκθμα, να
κρικεί. Υπάρχει ο βακμόσ ακόμα, υπάρχει αξιολόγθςθ και υπάρχει και το Ρανεπιςτιμιο μετά, που
το παιδί κα δϊςει *…+ δεν ζχει εμπιςτοςφνθ μόνο ςτο δάςκαλο να του πει ότι καλά πθγαίνει…» (Δ7).

Αλλαγζσ που κα διευκόλυναν τθν επίτευξθ του ςτόχου: Ππορεί οι περιςςότεροι
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Διευκυντζσ να διαπιςτϊνουν ότι ο ςτόχοσ δεν επιτυγχάνεται, ωςτόςο πζντε (Δ2, Δ4, Δ5, Δ6,
Δ7) κεωροφν ότι μπορεί να επιτευχκεί με αναδιάρκρωςθ του προγράμματοσ, αλλαγζσ ςτισ
ανϊτερεσ βακμίδεσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν:
«…πάρα πολφ δφςκολο, για τον απλοφςτατο λόγο ότι χρειάηεται εντελϊσ διαφορετικι
διάρκρωςθ ςτο πρόγραμμα και τθ λειτουργία του ςχολείου για να επιτευχκεί αυτό.» (Δ5).

Δφο Διευκυντζσ (Δ2, Δ7) ςυνδζουν τα προβλιματα του Δθμοτικοφ Χχολείου με τθ
δομι του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τον «εξεταςτικοκεντρικό» του προςανατολιςμό:
«….και ξζρεισ θ εκπαίδευςθ ξεκινάει από το Δθμοτικό αλλά από το πϊσ τελειϊνει
δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ και για το Δθμοτικό. Πταν το φίνισ τθσ εκπαίδευςθσ είναι το να
αξιολογιςω τθν ποςότθτα τθσ γνϊςθσ -για να ςε βάλω ςε μία ςχολι ι όχι- και όχι τθν ωριμότθτά
ςου, όπωσ είναι ςε άλλεσ χϊρεσ, τότε *…+ το ςφςτθμα τθσ αποςτικιςθσ, τθσ παπαγαλίασ κι όλα αυτά
τα δεινά τθσ εκπαίδευςθσ ζρχονται να πλιξουν και το Δθμοτικό Σχολείο…» (Δ2).
«Δθλαδι, θ άποψι μου είναι ότι όλα αυτά τα προβλιματα κα ’χανε ςβιςει με τθ μία, αν είχε
αποςυνδεκεί θ αξιολόγθςθ του μακθτι με το Ρανεπιςτιμιο. Δθλαδι, αν είχαμε, αν ξζραμε ότι το
παιδί κα περάςει κάπου χωρίσ να ζχει εξετάςεισ κλπ *…+ για να μπει ςτο Ρανεπιςτιμιο, κα ιτανε πιο
χαλαροί οι γονείσ …» (Δ7).

Επίςθσ, θ επιμόρφωςθ κεωρείται ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν αλλαγι των
αντιλιψεων των εκπαιδευτικϊν και τθν επίτευξθ του ςτόχου (Δ4, Δ6). Περικοί
διατυπϊνουν πιο «δραςτικζσ» απόψεισ (Δ6, Δ7) όπωσ είναι θ επιπλζον αφξθςθ του
ωραρίου και θ νομοκετικι ρφκμιςθ του ςτόχου να «μζνει θ τςάντα ςτο ςχολείο»:
«Ναι, μπορεί από δαςκάλουσ που ζχουν επιμορφωκεί ςε ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκόδουσ
και χρθςιμοποιϊντασ και τισ νζεσ τεχνολογίεσ, ναι πιςτεφω ότι μποροφν να επιτευχκοφν οι γνωςτικοί
ςτόχοι μζςα ςτο ςχολείο χωρίσ τόςο μεγάλο φόρτο εργαςίασ για τα παιδιά ςτο ςπίτι.» (Δ4).
«…Ι πρζπει να ανακεωριςεισ τθν φλθ των βιβλίων ι να κάνεισ επζκταςθ του ωραρίου
εργαςίασ.» (Δ6).
«… Και αν δε γίνει με υποχρεωτικι μορφι, δεν πρόκειται να πετφχει…» (Δ7).

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ:
Σ ςτόχοσ «θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο» δεν επιτυγχάνεται οφτε ςτισ μικρζσ οφτε
ςτισ μεγάλεσ τάξεισ, τουλάχιςτον ςτα εννζα από τα ζντεκα ςχολεία. Χε δφο από αυτά οι
Διευκυντζσ υποςτθρίηουν ότι ζχουν γίνει κάποια βιματα. Τλοι οι Διευκυντζσ κρίνουν
κετικά το ςτόχο αλλά υπογραμμίηουν ότι δεν ςυνοδεφτθκε με μζτρα που κα διευκόλυναν
τθν επίτευξι του, όπωσ για παράδειγμα θ μείωςθ τθσ φλθσ και θ φπαρξθ μίασ διακριτισ
ϊρασ από τισ επτά του προγράμματοσ για προετοιμαςία. Υζντε Διευκυντζσ αναφζρουν ότι
θ μθ επίτευξθ του ςτόχου ζχει περιορίςει τον ελεφκερο χρόνο, ενϊ δφο αναφζρονται και
ςτο βάροσ τθσ τςάντασ.
Υζντε λόγοι οδθγοφν (κυρίωσ) το ςχολείο ςτθ μετάκεςθ μζρουσ τθσ εκπαιδευτικισ
του ευκφνθσ ςτισ οικογζνειεσ, με βαςικότερο τθν ζκταςθ τθσ διδακτζασ φλθσ. Εννζα
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Διευκυντζσ αναφζρουν ότι θ φλθ είναι εκτεταμζνθ και δεν μπορεί να ολοκλθρωκεί ςτο
ςχολείο. Σ μεγάλοσ αρικμόσ μακθτϊν και οι διαφορετικοί ρυκμοί μάκθςθσ των παιδιϊν
επιτείνουν το πρόβλθμα, όπωσ αναφζρουν δφο από τουσ εννζα Διευκυντζσ. Υζντε
Διευκυντζσ αναφζρονται ςτθν ζλλειψθ ϊρασ προετοιμαςίασ. Δφο Διευκυντζσ τονίηουν ότι
το ΕΑΕΥ ζκανε δυςκολότερθ τθν προετοιμαςία, γιατί αποδυνάμωςε το «κρυφό»
πρόγραμμα. Δθλαδι, οι δάςκαλοι δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να πάρουν χρόνο από
μακιματα μικρότερθσ ςθμαςίασ (Πουςικι ι Εικαςτικά) τα οποία δίδαςκαν οι ίδιοι.
Εκτόσ από τισ προαναφερκείςεσ δυςκολίεσ, οι οποίεσ βαρφνουν κυρίωσ το ΩΥΔΒΠΚ,
οι περιςςότεροι Διευκυντζσ εντοπίηουν ευκφνεσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ
γονείσ. Επτά Διευκυντζσ αναφζρουν ότι οι εκπαιδευτικοί εμμζνουν ςε ςυγκεκριμζνεσ
αντιλιψεισ και πρακτικζσ για τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και επιβαρφνουν τουσ μακθτζσ με
«κατ’ οίκον» εργαςίεσ. Υζντε από αυτοφσ κεωροφν ότι οι πρακτικζσ των εκπαιδευτικϊν
τροφοδοτοφνται και από τισ αντιλιψεισ των γονζων για τον «καλό και εργατικό» δάςκαλο.
Ξαι οι πρακτικζσ αυτζσ δεν είναι πάντα ανιδιοτελείσ, ςφμφωνα με ζναν Διευκυντι.
Χυνολικά, εννζα Διευκυντζσ αναφζρονται ςτο ηιτθμα των «κατ’ οίκον» εργαςιϊν. Τλοι
δίνουν οδθγίεσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να μειϊςουν τισ εργαςίεσ. Ωςτόςο, δφο από αυτοφσ
υποςτθρίηουν ότι τισ περιόριςαν ςθμαντικά. Υρόκειται για τουσ Διευκυντζσ οι οποίοι
ανζφεραν ότι ζγιναν βιματα για τθν επίτευξθ του ςτόχου.
Ψζςςερισ Διευκυντζσ αναφζρουν ωσ εμπόδιο ςτθν επίτευξθ του ςτόχου τισ
νοοτροπίεσ των γονζων που κζλουν να ελζγχουν τθ δουλειά που γίνεται ςτο ςχολείο και
δεν αποδζχονται το ςτόχο. Σι δφο κεωροφν ότι ο προςανατολιςμόσ του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ (βακμόσ, εξετάςεισ, Υανεπιςτιμιο) ενιςχφει τισ νοοτροπίεσ των γονζων και
λιγοςτεφει τθν εμπιςτοςφνθ τουσ ςτο ςχολείο, γιατί πιςτεφουν ότι το ζργο του δεν είναι
τόςο υψθλό όςο οι προςδοκίεσ που ζχουν για τα παιδιά τουσ. Υζντε Διευκυντζσ κεωροφν
ότι ο ςτόχοσ κα μποροφςε να επιτευχκεί: με καλφτερθ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν (δφο
Διευκυντζσ), με αναδιάρκρωςθ του προγράμματοσ (ζνασ) και αλλαγζσ ςτισ μεγαλφτερεσ
βακμίδεσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (δφο). Επίςθσ, υπάρχουν και πιο «δραςτικζσ»
απόψεισ (δφο) για κεςμοκζτθςθ τθσ υποχρεωτικότθτασ του ςτόχου ι αφξθςθ του ωραρίου.
Σι απόψεισ των Διευκυντϊν ςυμπίπτουν με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του
ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, ςφμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί «κρίνουν φιλόδοξο το ςτόχο αλλά
ελάχιςτα επιτεφξιμο» και προτείνουν «κατάλλθλθ επιμόρφωςθ, υλικοτεχνικι υποδομι,
επαναςχεδιαςμό των προδιαγραφϊν τθσ διδαςκαλίασ» (ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, 2011: 88).
Συνεπϊσ, θ απάντθςθ ςτο πζμπτο ερευνθτικό ερϊτθμα είναι ότι –ςε όλα ςχεδόν τα
ςχολεία- δεν ολοκλθρϊνεται θ προετοιμαςία των μακθτϊν ςτο ςχολείο και δεν
επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ να αφινουν τθν τςάντα ςτο ςχολείο, ιδιαίτερα οι μακθτζσ των
μικρϊν τάξεων.
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6.2.6. 6θ κατθγορία: Οι αλλαγζσ ςτο ΩΡ και ο ςτόχοσ τθσ
ενδοςχολικισ πιςτοποίθςθσ
Θ ζκτθ κατθγορία περιλαμβάνει 126 αναφορζσ που αφοροφν ςτισ αλλαγζσ του ΩΥ
(ειςαγωγι νζων μακθμάτων, διεφρυνςθ των διδακτικϊν ωρϊν ςε οριςμζνα) και το ςτόχο
τθσ ενδοςχολικισ πιςτοποίθςθσ των ΨΥΕ και των Αγγλικϊν. Σι αναφορζσ εντάχκθκαν ςε
τζςςερισ υποκατθγορίεσ: 1) Γενικζσ απόψεισ για τα νζα διδακτικά αντικείμενα (20
αναφορζσ). 2) Θ ειςαγωγι των ΨΥΕ ωσ διακριτοφ μακιματοσ από τθν Αϋ τάξθ (40
αναφορζσ). 3) Θ ειςαγωγι των Αγγλικϊν ςτισ τάξεισ Αϋ–Βϋ και θ αφξθςθ των ωρϊν ςτισ
τάξεισ Γϋ–ΧΨϋ (37 αναφορζσ). 4) Σ ςτόχοσ τθσ ενδοςχολικισ πιςτοποίθςθσ των ΨΥΕ και των
Αγγλικϊν (29 αναφορζσ).
6.1. Γενικζσ απόψεισ για τα νζα διδακτικά αντικείμενα:
Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ οι οκτϊ (Δ2, Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11) εκφράηουν
κετικζσ απόψεισ για τθν ειςαγωγι των νζων διδακτικϊν αντικειμζνων (ΨΥΕ, Κεατρικι
Αγωγι, Φιλαναγνωςία) και τθ διεφρυνςθ των ωρϊν τθσ Πουςικισ και τθσ Γυμναςτικισ ςτισ
μικρζσ τάξεισ. Επίςθσ, κεωροφν ότι αναβακμίςτθκαν μακιματα που υπιρχαν (Εικαςτικά,
Πουςικι), επειδι διδάςκονται από ειδικοφσ. Χε γενικζσ γραμμζσ κεωροφν ότι τα νζα
μακιματα εφοδιάηουν τα παιδιά με γνϊςεισ αναγκαίεσ για τισ ςφγχρονεσ κοινωνικζσ
ςυνκικεσ. Επιπλζον, πιςτεφουν ότι «καλλιεργοφν» τουσ μακθτζσ (Κεατρικι Αγωγι,
Φιλαναγνωςία, Πουςικι, Εικαςτικά) και τουσ ευχαριςτοφν. Περικοί κεωροφν ότι
ςυμβάλλουν ςτο άνοιγμα του ςχολείου ςτθν τοπικι κοινωνία, λόγω των δραςτθριοτιτων
και των προγραμμάτων που γίνονται. Επιπλζον, αναφζρουν ότι θ αφξθςθ των ωρϊν ςτθ
Πουςικι και ςτθ Γυμναςτικι ξεκουράηει τουσ μακθτζσ:
«…τα νζα αντικείμενα καλφπτουν ςφγχρονεσ ανάγκεσ όπωσ για παράδειγμα θ Ρλθροφορικι.
Ηοφμε ςτθν εποχι τθσ τεχνολογίασ και οι υπολογιςτζσ είναι ςτθν κακθμερινι μασ ηωι. Θ
Φιλαναγνωςία φζρνει τα παιδιά ςε επαφι με τθ λογοτεχνία , με τθν ξζνθ και τθν ελλθνικι, τουσ
πνευματικοφσ ανκρϊπουσ και καλλιεργεί τθν κριτικι ςκζψθ.*…+ Θ Κεατρικι Αγωγι, επίςθσ, είναι ζνα
ευχάριςτο αντικείμενο που αρζςει ςτα παιδιά. Τϊρα θ αφξθςθ των ωρϊν όπωσ π.χ. τθσ Φυςικισ
Αγωγισ και τθσ Μουςικισ ι τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ ςτισ μικρζσ τάξεισ κάνει το πρόγραμμα αςφαλϊσ
πιο ευχάριςτο, το εμπλουτίηει… και τελικά όλα αυτά προςφζρουν μια πολφπλευρθ και
ολοκλθρωμζνθ μόρφωςθ. Νομίηω, δθλαδι, ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται ςτθ ςφγχρονθ εποχι
και δίνει εφόδια ςτα παιδιά που κα τουσ φανοφν χριςιμα ςτθ ηωι.» (Δ9).
«Εγϊ πιςτεφω ότι τα αντικείμενα που μπικαν, τα νζα μακιματα, είναι προσ τθ κετικι
κατεφκυνςθ. Το ίδιο και θ αφξθςθ των ωρϊν που ζγινε ςτισ μικρζσ τάξεισ ςτθ Μουςικι και τθ
Γυμναςτικι μζχρι τθν Τετάρτθ τάξθ, γιατί το ςχολείο δεν είναι όλο μάκθμα, χρειάηεται αυτι θ
εναλλαγι, ευχαριςτεί και ξεκουράηει τα παιδιά. Δε ςθμαίνει όμωσ ότι δε μακαίνουν με αυτά τα
μακιματα, ζτςι; Μακαίνουν και παίρνουν και εφόδια που είναι χριςιμα ςτθν εποχι που ηοφμε,
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όπωσ οι υπολογιςτζσ αλλά και κάποια παιδιά μπορεί να ανακαλφψουν τισ κλίςεισ τουσ. Ναι, είναι
ςτθ κετικι κατεφκυνςθ» (Δ11).

Ωςτόςο, δφο από τουσ οκτϊ Διευκυντζσ (Δ3, Δ7) διατυπϊνουν κάποιουσ
προβλθματιςμοφσ. Σ Δ3 εκφράηει τθν άποψθ ότι ίςωσ είναι πολλά τα διδακτικά αντικείμενα
και απαιτείται εξορκολογιςμόσ και προςαρμογι ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
Σ Δ7 εκφράηει προβλθματιςμοφσ για το πϊσ κα «δεκοφν» μεταξφ τουσ τόςα πολλά
μακιματα:
«Απλά, υπάρχει ο προβλθματιςμόσ τελικά μιπωσ είναι πολλά όλα αυτά; Χρειάηεται λοιπόν
ζνασ εξορκολογιςμόσ. Χρειάηεται αυτό που λζμε το ςχολείο να ςτθρίξει όλο του το οικοδόμθμα και
όλο του τον προγραμματιςμό, το πρόγραμμά του, ςτισ ιδιαιτερότθτεσ, ςτισ ςυνκικεσ τθσ τοπικισ
κοινωνίασ ίςωσ, του κοινωνικοφ ι πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ που φιλοξενεί και να επιλζξει αυτό τι
από όλα αυτά κα δϊςει τελικά.» (Δ3).
«…υπάρχει μια ςφγχυςθ. Δθλαδι, το πϊσ κα δεκοφν όλα αυτά όπωσ μπικανε πρωτόγνωρα
μζςα. *…+ το παιδί κάνει Γλϊςςα μία ϊρα, δεν προλαβαίνει να του πει το ςυλλαβιςμό *…+ φεφγει και
πάει ςτουσ υπολογιςτζσ.» (Δ7).

Ψρεισ Διευκυντζσ (Δ1, Δ5, Δ8) εκφράηουν αρνθτικζσ απόψεισ. Σ Δ5 κεωρεί ότι το
πρόγραμμα είναι εξαιρετικά δφςκολο και αςφυκτικό, ο Δ1 πιςτεφει ότι εντατικοποιεί τουσ
μακθτζσ, αυξάνει τον ανταγωνιςμό και τθν επικετικότθτα:
«Πμωσ, είναι εξαιρετικά δφςκολο, γιατί είναι αςφυκτικό το πρόγραμμα *…+ Εξαιρετικά
δφςκολο, δεν μπορείσ να αναςάνεισ…» (Δ5).
«…υπάρχει, λοιπόν, κάτι απρόςωπο ςτο ςχολείο *…+ ζρχονται να βγάλουν μία υποχρζωςθ.
Δεν το βλζπουν κετικά, δεν βλζπουν τθ ηωι τουσ τθν ουςιαςτικι μζςα ς’ αυτζσ τισ διαδικαςίεσ. *…+
το μόνο που βλζπουν είναι το διάλειμμα, προσ εκτόνωςθ κι αυτό. Ακόμα και τισ ϊρεσ του
διαλείμματοσ βλζπουμε να ’χει αυξθκεί ο ανταγωνιςμόσ και θ επικετικότθτα.» (Δ1).

Σ τρίτοσ (Δ8) εκφράηει τθν άποψθ ότι δεν υπάρχει μεγάλθ διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ
με το προθγοφμενο πρόγραμμα. Ψα νζα μακιματα είναι οι ΨΥΕ και τα Αγγλικά που
ειςάγονται από τθν Αϋ τάξθ, γιατί τα υπόλοιπα υπιρχαν ςτο πρόγραμμα (Πουςικι,
Εικαςτικά, Βϋ ξζνθ γλϊςςα). Επιπλζον, κεωρεί υπερβολι τθν αφξθςθ των ωρϊν τθσ
Πουςικισ και τθσ Γυμναςτικισ:
«…δεν είναι και θ διαφοροποίθςθ μεγάλθ, πζρα από τθν Ρλθροφορικι και τ’ Αγγλικά που
μπικαν ςτθν Ρρϊτθ και ςτθ Δευτζρα, τίποτε άλλο δεν είναι καινοφριο, όλα τ’ άλλα τα κάνανε. Γιατί
Κεατρικι δεν κάνανε; Εικαςτικά δεν κάνανε; Λοιπόν, θ δεφτερθ γλϊςςα ιδθ υπιρχε.*…+ Τζςςερισ
ϊρεσ Γυμναςτικι; κάκε μζρα ζχει Γυμναςτικι. Υπερβολι είναι…» (Δ8).

Σι τρεισ Διευκυντζσ είχαν εκφράςει αρνθτικζσ απόψεισ ςε ό,τι αφορά το βελτιωτικό
χαρακτιρα των αλλαγϊν και παραμζνουν ςυνεπείσ ςτθ κζςθ τουσ. Δεν ςυμμερίηονται τθν
άποψθ του ΩΥΔΒΠΚ ότι τα νζα μακιματα «καλλιεργοφν» το παιδί και προετοιμάηουν τθν
ζνταξι του ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνικο-πολιτιςτικζσ ςυνκικεσ:
«Σε καμία περίπτωςθ! Σε καμία περίπτωςθ! Είναι εντελϊσ λάκοσ ο προςανατολιςμόσ και

229
Κεφάλαιο 6ο: Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων

Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)
νομίηω ότι καταναλϊνουμε και τα παιδιά μασ χωρίσ λόγο, χωρίσ λόγο!» (Δ1).
«Δε νομίηω, δε νομίηω. Γιατί ετοιμάηει το παιδί να βγει ςτθν κοινωνία αυτό που κάνουμε ςτο
ςχολείο ςιμερα;» (Δ8).

Ωςτόςο, οι απόψεισ που εκφράηουν οι τρεισ Διευκυντζσ για τισ ΨΥΕ ςτθ ςυνζχεια
διαφοροποιοφνται από τισ κζςεισ τουσ για το πρόγραμμα ςυνολικά.
6.2. Θ ειςαγωγι των ΤΡΕ ωσ διακριτικοφ μακιματοσ από τθν Αϋ τάξθ:
Σι Διευκυντζσ ςτο ςφνολό τουσ, ςχεδόν, ςυμφωνοφν με τθν ειςαγωγι των ΨΥΕ.
Πόνο ζνασ (Δ1) πιςτεφει ότι το μάκθμα κα είχε νόθμα ςτισ τάξεισ Εϋ-ΧΨϋ και μόνο μία ϊρα
τθν εβδομάδα, για να γνωρίςουν τουσ Θ/Ω όςα παιδιά δεν ζχουν ςπίτι τουσ. Κεωρεί ότι δεν
αξίηει να μζνουν τα παιδιά παραπάνω ϊρεσ ςτο ςχολείο για να μάκουν ζνα «εργαλείο»,
αφενόσ γιατί ζχουν γνϊςεισ λόγω τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ και αφετζρου γιατί θ εκμάκθςθ
μπορεί να γίνει ςε πολφ ςφντομο χρόνο ςτισ μεγάλεσ τάξεισ:
«Κα ζλεγα ότι υπάρχει νόθμα να γίνεται το μάκθμα αυτό ςτισ μεγάλεσ τάξεισ, ςτθν Ρζμπτθ
και ςτθν Ζκτθ. Και μάλιςτα να γίνεται μία ϊρα τθν εβδομάδα. Με τθν ζννοια όςα παιδιά δεν ζχουν
*…+ υπολογιςτζσ ςτο ςπίτι τουσ, να τουσ γνωρίςουν και νομίηω ότι αυτό αρκεί. Κεωρϊ ότι οι
υπολογιςτζσ είναι ζνα εργαλείο.*…+ Δεν είναι αντικείμενο επιςτθμονικισ ζρευνασ για τα παιδιά οφτε
αντικείμενο το οποίο πρζπει να τουσ απαςχολεί τόςο χρόνο ςτο ςχολείο. Και κάτι άλλο: πζραν του
ότι τα παιδιά είναι πιο μπροςτά, γιατί αυτοαπαςχολοφνται, από αυτά που δίνει ο κακθγθτισ ςτθν
φλθ του ςτο ςχολείο, ουςιαςτικά οι ϊρεσ που καταναλϊνουμε ωσ ςχολείο για τθ διδαςκαλία αυτοφ
του μακιματοσ από τθν Ρρϊτθ τάξθ ζωσ τθν Ρζμπτθ μπορεί να τισ καλφψει ζνα παιδί μζςα ςε
δεκαπζντε μζρεσ ςτθν θλικία των δϊδεκα ετϊν. Αξίηει τον κόπο, λοιπόν, να ςπαταλά τόςεσ ϊρεσ το
ςχολείο, να παίρνουμε από το μακθτι τόςεσ ϊρεσ…» (Δ1).

Κεωρεί ότι θ ζμφαςθ που δίνεται ςτισ ΨΥΕ οφείλεται ςε δφο λόγουσ: ςτθν
καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ των εκπαιδευτικϊν –μζςω των κονδυλίων του ΕΧΥΑ– και ςτο
γεγονόσ ότι ςτθ χϊρα μασ ο εκςυγχρονιςμόσ του ςχολείου ταυτίηεται με τθν τεχνολογία:
«…για κάποιουσ λόγουσ κάλυψθσ κζςεων με τθν ευκαιρία του ΕΣΡΑ και καταπολζμθςθσ τθσ
ανεργίασ, ενδεχομζνωσ, ςε νζουσ εργαηόμενουσ. Ζνα δεφτερο είναι ότι δυςτυχϊσ ςτθν Ελλάδα
κάνουμε ςθμαία κάκε φορά οτιδιποτε μοντζρνο μασ ζρχεται γενικϊσ απζξω και όταν λζμε
εκςυγχρονιςμό του ςχολείου εννοοφμε περιςςότερο τεχνολογία.» (Δ1).

Σι υπόλοιποι δζκα Διευκυντζσ είναι κετικοί για τθν ειςαγωγι των ΨΥΕ. Ψα
επιχειριματά τουσ κινοφνται γφρω από τουσ άξονεσ: τθσ αναγκαιότθτασ (λόγω τθσ
τεχνολογικισ εξζλιξθσ), τθσ ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν, τθσ χρθςιμότθτασ ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία και τθσ παροχισ χριςιμων εφοδίων. Τλοι αναφζρουν ότι οι
υπολογιςτζσ είναι αναγκαίοι, γιατί ζχουν μπει ςτθν κακθμερινι μασ ηωι. Επιπλζον, τα
περιςςότερα παιδιά οφτωσ ι άλλωσ ζχουν Θ/Ω ςτο ςπίτι τουσ, οπότε το ςχολείο πρζπει να
αναλάβει τθ ςυςτθματικι εκπαίδευςθ των μακθτϊν:
«Κοίτα, κανείσ μπορεί να πει ότι τα παιδιά μζχρι να ’ρκουν ςτο ςχολείο ζχουν πιάςει τον
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υπολογιςτι. Άρα οι όποιεσ αμφιβολίεσ είχαμε αν κα πρζπει από τθν Ρρϊτθ τάξθ κλπ διαλφονται
αυτόματα, γιατί ο υπολογιςτισ είναι μζροσ τθσ ηωισ τουσ. Τϊρα το αν κα καταφζρουμε εμείσ να τον
κάνουμε χριςιμο εργαλείο και από τθν Ρρϊτθ τάξθ *…+ αυτό είναι ςτο χζρι μασ. Νομίηω ότι γενικά
είναι κετικό πρζπει να αγγίηεισ το κζμα.» (Δ2).
«Οι Νζεσ Τεχνολογίεσ καλζσ είναι που μπικαν. Εγϊ πιςτεφω ότι τα παιδιά τϊρα, το 80% των
παιδιϊν, ζχουν γνϊςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.*…+ αφοφ εκεί πάει θ τεχνολογία τϊρα, εκεί
μασ οδθγοφν.» (Δ10).
«Κεωρϊ -για τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ- ότι πρζπει να ςυνεχιςτεί και να μπει ςε όλα τα ςχολεία,
γιατί είναι να το ποφμε θλεκτρονικά αναλφάβθτοσ ο άλλοσ αν δεν ξζρει υπολογιςτι» (Δ7).
«...καλό είναι, γιατί ζτςι κι αλλιϊσ ζχουν μπει ςτο ςπίτι και δω γίνεται κάτι πιο
ςυςτθματικό.*…+ τουλάχιςτον να το οδθγιςει ςε ςωςτι κατάςταςθ. Λοιπόν, καλό ιταν ότι μπικε
γιατί είναι θ εποχι τθσ τεχνολογίασ, δεν μπορείσ να κρατάσ το παιδί “τυφλό”…» (Δ8).

Ψζςςερισ (Δ5, Δ7, Δ9, Δ11) επιςθμαίνουν τθ διάςταςθ των ίςων ευκαιριϊν και του
αντιςτακμιςτικοφ χαρακτιρα του μακιματοσ, αφενόσ γιατί οι μακθτζσ από τα χαμθλά
κοινωνικά ςτρϊματα δεν ζχουν ςτα ςπίτια ςτουσ Θ/Ω, αφετζρου γιατί κάποιοι τουσ
αξιοποιοφν ςε μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ:
«Ζπειτα, το ςχολείο ζχει πολλά παιδιά από φτωχζσ οικογζνειεσ *…+ που δεν ζχουν
υπολογιςτι ςπίτι και αυτά τα παιδιά ζχουν μόνο το ςχολείο για να μάκουν.» (Δ11).
«Επίςθσ διαπιςτϊκθκε ςε κάποιουσ μακθτζσ, βζβαια δεν είναι πανάκεια αυτό, αλλά ςε
κάποια παιδιά με προβλιματα μζςα ςτθν τάξθ και με ιδιαιτερότθτεσ *…+ μζςω των υπολογιςτϊν
λειτοφργθςαν κετικά για να αποδεχκοφν τα μακιματα και να παν ζνα βιμα παραπζρα.» (Δ5).

Σκτϊ Διευκυντζσ (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ9, Δ10, Δ11) αναφζρουν ότι ο Θ/Ω είναι
χριςιμοσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, αφοφ αξιοποιείται για ζρευνα, αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν και εμπλουτιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ. Επιπλζον, παρζχει εφόδια που κα
φανοφν χριςιμα μελλοντικά. Ωςτόςο, ο Δ2 επιςθμαίνει ότι οι Θ/Ω ζχουν και τα όριά τουσ
και δεν πρζπει να τουσ κάνουμε ςφμβολο:
«Ιμουν πάντα υπζρ αυτισ τθσ άποψθσ, δθλαδι, τθσ ειςαγωγισ νζων αντικειμζνων ςτο
ςχολείο.*…+ Εγϊ πιςτεφω ότι είναι αναγκαιότθτα από τθ ςτιγμι που το παιδί ζχει ςτθ διάκεςι του
ζνα εργαλείο που το βοθκά να ’χει πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ, πιςτεφω ότι είναι αναγκαίο. Και καλϊσ
ζγινε, γιατί βλζπω ότι θ ανταπόκριςθ ςτισ μικρζσ τάξεισ είναι καλι.» (Δ6).
«Οι ΤΡΕ είναι από τα κετικά ςτοιχεία του ΕΑΕΡ, γιατί οι μακθτζσ επικοινωνοφν, βρίςκουν
πλθροφορίεσ, χρθςιμοποιοφν ψθφιακά βιβλία, ανατρζχουν ςε βιβλιοκικεσ και μποροφν να κάνουν
ζνα ςωρό άλλα πράγματα *…+ Ηοφμε ςτθν ψθφιακι εποχι, είναι μζροσ τθσ κακθμερινισ ηωισ και οι
μακθτζσ πρζπει να είναι προετοιμαςμζνοι.» (Δ9).
«…βζβαια ςε καμία περίπτωςθ, ςε καμία περίπτωςθ, δεν πρζπει να τον κάνουμε τον
υπολογιςτι ζνα ςφμβολο *…+ όπου να νομίηουμε ότι θ εκπαίδευςθ όλθ περνάει μθχανιςτικά μζςα
από μία τεχνολογικι, ζτςι… επάρκεια του ςχολείου. Σε καμία περίπτωςθ. Ο υπολογιςτισ να μπει
από τθν Ρρϊτθ Δθμοτικοφ για να απομυκοποιθκεί, για να γίνει ζνα εργαλείο που μασ φτάνει
κάπου, όπωσ μασ φτάνουν και άλλα πράγματα.» (Δ2).

Σκτϊ Διευκυντζσ (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9) κεωροφν ότι καλϊσ ειςάγεται από
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τθν Αϋ τάξθ ωσ διακριτό μάκθμα, γιατί με αυτό τον τρόπο διδάςκεται ςυςτθματικά. Ωςτόςο,
κάποιοι (Δ3, Δ5) επιςθμαίνουν ότι για να αποδειχτεί ωφζλιμο το μάκθμα ςτισ μικρζσ τισ
τάξεισ πρζπει ο κακθγθτισ να είναι ιδιαίτερα προςεχτικόσ:
«Καλϊσ μπικε ωσ χωριςτό μάκθμα για να διδάςκεται όχι περιςταςιακά αλλά ςυςτθματικά
*…+ και ςτισ μικρζσ τάξεισ τα παιδιά ανταποκρίνονται πολφ καλά και τουσ αρζςει. Θ Ρλθροφορικι
δεν ζχει αξία μόνο ωσ γνωςτικό αντικείμενο *…+ ζχει ευρφτερθ διδακτικι αξία και για τα υπόλοιπα
μακιματα αλλά και για τθν κακθμερινι μασ ηωι.» (Δ9).
«…πιςτεφω ότι είναι πάρα πολφ κετικό ςθμείο αυτό, θ ειςαγωγι των τεχνολογιϊν, των
Νζων Τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ και από τισ μικρζσ τάξεισ. Βλζπω ότι τα παιδιά αρχίηουν και
κατακτοφν δεξιότθτεσ που οφτε οι ενιλικεσ δεν ζχουν ςτισ τεχνολογίεσ. Τουσ αρζςει, αποκτοφν
δεξιότθτεσ γραφισ, δεξιότθτεσ ζρευνασ μζςα από τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ που κα τουσ βοθκιςουν
ςίγουρα ςτα μακιματά τουσ και ςτθ ηωι τουσ γενικότερα.» (Δ4).
«Λοιπόν, το καλό τθσ ιςτορίασ αυτισ είναι ότι τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με επιςτθμονικό
τρόπο, εάν ο εκπαιδευτικόσ ξζρει τι πρζπει να κάνει.*…+ όχι γιατί δεν μποροφν οι ςυνάδελφοι να
ανταποκρικοφν *…+ αλλά γιατί κεωρϊ ότι ζνασ εκπαιδευτικόσ για να αςχολθκεί με τθν Ρλθροφορικι
ςτθν Ρρϊτθ τάξθ κα πρζπει να είναι πολφ ψαγμζνοσ *...] Το δεφτερο ςτοιχείο, κακοριςτικό για μζνα,
ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα από τθν Ρρϊτθ Δθμοτικοφ και το βλζπω κετικά, είναι το γεγονόσ ότι όλα
τα παιδιά ζχουν ςχζςθ πια με τουσ υπολογιςτζσ ςτο ςπίτι *…+ πλθν ελαχίςτων τα οποία δεν ζχουν
αλλά το ςχολείο τοφσ δίνει τθ δυνατότθτα να ζχουν τθν επαφι.» (Δ5).
«Εγϊ βλζπω ότι τα παιδιά τρελαίνονται για να πάνε ςτο εργαςτιριο. Άρα τουσ αρζςει, και
ό,τι αρζςει ςτο παιδί είναι καλό. Ζχουν περάςει μζχρι τϊρα *…+ κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ από το
ςχολείο. Ο κακζνασ ζκανε διαφορετικά πράγματα. Είδα και διαφορετικά αποτελζςματα.*…+ Υπάρχει,
δθλαδι, τρόποσ αυτό να ωφελιςει ακόμα και τουσ μακθτζσ τθσ Ρρϊτθσ τάξθσ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι
ακόμα και οι μακθτζσ τθσ Ρρϊτθσ τάξθσ ςτο ςπίτι τουσ αςχολοφνται με τον υπολογιςτι, γιατί όχι και
ςτο ςχολείο. Αυτι είναι θ άποψθ θ δικι μου *…+ Εάν προςπακιςει (ενν. ο κακθγθτισ) να μεταδϊςει
ςτείρεσ γνϊςεισ Ρλθροφορικισ ςτα παιδιά τθσ Ρρϊτθσ κα αποτφχει.» (Δ3).

Από τουσ δζκα Διευκυντζσ οι οκτϊ (Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11) αναγνωρίηουν
τθν φπαρξθ κινδφνων από τθ χριςθ του διαδικτφου και γενικά τθν αλόγιςτθ χριςθ. Ωςτόςο,
οι κίνδυνοι αποτελοφν και επιχείρθμα για τθν ειςαγωγι του μακιματοσ, αφοφ το ςχολείο
μακαίνει το μακθτι να προφυλάςςεται:
«Οι κίνδυνοι αυτοί βζβαια υπάρχουν και μποροφν να αντιμετωπιςτοφν και μζςα ςτο
ςχολείο από τουσ κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ. Ενϊ αν δεν υπιρχε αυτό το μάκθμα, πικανό τα παιδιά
κα ιταν ακόμα πιο πολφ εκτεκειμζνα ςτουσ κινδφνουσ από τθν υπεραπαςχόλθςθ...» (Δ4).
«…θ αλόγιςτθ χριςθ κρφβει κινδφνουσ. Αλλά από τθ ςτιγμι που μπικανε ςτθ ηωι μασ, ςτθν
ελλθνικι οικογζνεια, κετικά πρζπει να το δοφμε ότι υπάρχουν ςτο ςχολείο. Τα παιδιά μακαίνουν
πολλζσ γνϊςεισ *…+ Πμωσ ςτο ςχολείο μακαίνουν για τουσ κινδφνουσ και πϊσ να προςτατεφονται
από αυτοφσ.» (Δ11).

6.3. Θ ειςαγωγι των Αγγλικϊν ςτισ τάξεισ Αϋ-Βϋ και θ αφξθςθ των ωρϊν ςτισ Γϋ-ΣΤϋ:
Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ4, Δ6, Δ8, Δ11) εκφράηουν κετικζσ απόψεισ για τθν ειςαγωγι
των Αγγλικϊν ςτισ τάξεισ Αϋ και Βϋ. Ψρεισ (Δ3, Δ5, Δ10) εκφράηουν επιφυλάξεισ και τζςςερισ
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είναι αρνθτικοί (Δ1, Δ2, Δ7, Δ9). Ψο βαςικό επιχείρθμα των Διευκυντϊν που εκφράηουν
κετικζσ απόψεισ είναι ότι κεωροφν ορκι τθν παιδαγωγικι προςζγγιςθ του μακιματοσ,
γεγονόσ που κα βοθκιςει περιςςότερο ςτθν εκμάκθςθ των Αγγλικϊν:
«Είναι κετικό ότι τα Αγγλικά ειςάγονται από τθν Ρρϊτθ Δθμοτικοφ και μάλιςτα με
παιγνιϊδθ τρόπο, ζτςι ϊςτε τα παιδιά ςιγά ςιγά να εξοικειωκοφν με τθ γλϊςςα και να τθ μάκουν
καλφτερα και με πιο *…+ παιδαγωγικό τρόπο. Στα φροντιςτιρια θ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ ζρχεται μζςα
ςυνικωσ από εναςχόλθςθ υπερβολικι με τθ γραμματικι, ενϊ εδϊ αρχίηουμε με παιγνιϊδθ τρόπο,
με τρόπο που ανταποκρίνεται ςτθν ψυχοςφνκεςθ των παιδιϊν…» (Δ4).

Σι τρεισ Διευκυντζσ που εκφράηουν επιφυλάξεισ φαίνεται να άλλαξαν τθν αρχικι
αρνθτικι τουσ ςτάςθ, λόγω του τρόπου προςζγγιςθσ των Αγγλικϊν:
«Ράντα είχα ιςχυρζσ αντιρριςεισ *…+ να ξεκινάν τα παιδιά μία ξζνθ γλϊςςα πάρα πολφ
νωρίσ.*…+ Αλλά φζτοσ ςυνζβθ το εξισ: … κακθγθτ… των Αγγλικϊν που ανζλαβε τισ μικρζσ τάξεισ
άρχιςε να δουλεφει εντελϊσ διαφορετικά.*…+ Και εκεί λίγο άρχιςα να αναιρϊ τθ γνϊμθ μου *…+ είναι
ζνα ενδιαφζρον πείραμα *…+ Ρροσ το παρόν δθλϊνω επιφφλαξθ…» (Δ5).
«Ζχω τθν εντφπωςθ ότι δεν βλάπτει. Δεν ξζρω αν κα κάνει καλό αλλά τουλάχιςτον ξζρω ότι
δε βλάπτει. Υπάρχει ζνασ ενδοιαςμόσ, δθλαδι, παιδιά τθσ Ρρϊτθσ τάξθσ που δεν ζχουν μάκει να
γράφουν και να διαβάηουν ακόμα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα *…+ μποροφν όμωσ να κάνουν διάφορα
άλλα πράγματα που κα τα προετοιμάςουν. Δθλαδι, να μθν είναι κακαρά γνωςτικό το αντικείμενο
ςτθν Αγγλικι και ςτο δικό μασ το ςχολείο ζτςι το κάνουμε.» (Δ3).
«…υπιρχαν δυςκολίεσ ςτθν αρχι *…+ Και προςπακιςαμε με τ…. κακθγθτ….. των Αγγλικϊν
να κάνουμε το μάκθμα ζτςι περιςςότερο παιχνίδι.*…+ Δεν ξζρω κατά πόςον όμωσ μπορεί να ωφελεί
τα παιδάκια.» (Δ10).

Σι Διευκυντζσ που είναι αρνθτικοί διατυπϊνουν δφο απόψεισ. Θ πρϊτθ άποψθ ζχει
να κάνει με τθν ανθςυχία ότι τα Αγγλικά ςτθν Αϋ τάξθ κα ζχουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν
εκμάκθςθ του μθχανιςμοφ ανάγνωςθσ και γραφισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και κα
προτιμοφςαν περιςςότερεσ ϊρεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και τα Πακθματικά (Δ7, Δ9):
«Εγϊ για τθν Ρρϊτθ τάξθ είχα απ’ τθν πρϊτθ ςτιγμι εκφράςει τισ αντιρριςεισ μου. Κεωρϊ
ότι τα παιδιά πρζπει τουλάχιςτον να μάκουν τθν ελλθνικι γλϊςςα, να μάκουν να γράφουνε και να
διαβάηουνε τα ελλθνικά και μετά να μπουν ςτ’ Αγγλικά.» (Δ7).

Θ δεφτερθ άποψθ ζχει να κάνει με ελλθνοκεντρικζσ αντιλιψεισ. Δφο Διευκυντζσ (Δ1,
Δ2) αναφζρουν ότι θ ζμφαςθ ςτα Αγγλικά είναι ςε βάροσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Σ ζνασ,
μάλιςτα, κεωρεί ότι οδθγεί ςτθν «ιςοπζδωςθ», προκειμζνου να διαμορφωκεί ο
«παγκόςμιοσ πολίτθσ». Ωποςτθρίηει ότι θ γλϊςςα διαμορφϊνει τθν ταυτότθτα και τον
αυριανό πολίτθ και πιςτεφει ότι το ςχολείο πρζπει πρϊτα να καλλιεργεί τθν ελλθνικι
ταυτότθτα, ϊςτε να διαμορφϊνει τον «πολίτθ του τόπου του», οι οποίοσ ςτθ ςυνζχεια ωσ
«παγκόςμιοσ πολίτθσ» κα προςφζρει τα ςτοιχεία και τισ αξίεσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ:
«Να το δοφμε αυτό λίγο! Ροια είναι θ προτεραιότθτα του ςχολείου;*…+ δθλαδι τι ςτόχο
ζχουμε ςε ςχζςθ με τθ γλϊςςα, γιατί θ γλϊςςα είναι και ταυτότθτα. Δθλαδι, ζχει να κάνει με τθν
ταυτότθτα που κζλουμε να δϊςουμε ςτα παιδιά μασ, ζχει να κάνει με τι πολίτεσ κζλουμε να
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κάνουμε αφριο βγαίνοντασ από το ςχολείο. Υπάρχει μία άποψθ ότι εγϊ κζλω τον παγκόςμιο πολίτθ
*…+ και κεωρϊ ότι για να ςυναναςτρζφεται ςε ιςότιμθ βάςθ πρζπει να γνωρίηει τθν κοινι γλϊςςα τα
Αγγλικά.*…+ Απζναντι ς’ αυτό υπάρχει και μία άλλθ άποψθ που λζει ότι για να γίνει το παιδί
παγκόςμιοσ πολίτθσ κα πρζπει πρϊτα να γίνει πολίτθσ του τόπου του. Κα πρζπει πρϊτα να
αναπτφξει τθ δικι του ταυτότθτα, τθν ταυτότθτα από τθν οικογζνειά του, από τον τόπο του και δόξα
τω Κεϊ θ Ελλάδα ζχει ιςχυρι ταυτότθτα.*…+ είμαςτε τυχεροί ς’ αυτό ζχουμε ζναν τεράςτιο πλοφτο
πολιτιςτικό, πολιτιςμικό *…+ Αν μιλάμε για πολυπολιτιςμό, μιλάμε για πολλοφσ πολιτιςμοφσ. Κα
πρζπει πρϊτα, λοιπόν, να ζχουμε το δικό μασ πολιτιςμό που κα τον δϊςουμε παραζξω, κα δοφμε τα
κετικά ςτοιχεία να τα δϊςουμε. Με αυτό το πράγμα που γίνεται τϊρα, γίνεται μια ιςοπζδωςθ.
Δθλαδι, χωρίσ να προλαβαίνουμε να δείχνουμε τα δικά μασ πολιτιςτικά ςτοιχεία, τθ δικι μασ
ταυτότθτα, τισ δικζσ μασ αξίεσ...» (Δ1).
«Ο τρόποσ που διδάςκονται και θ αντίλθψθ που κυριαρχεί για τθ διδαςκαλία αυτι είναι
επίςθσ ςθμαντικόσ.*…+ Αν όμωσ το κάνεισ αυτό για να του πεισ ότι τα Αγγλικά είναι θ γλϊςςα τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ παγκόςμιασ κοινωνίασ, εισ βάροσ τθσ δικισ ςου γλϊςςασ, τότε κάνεισ
πολφ μεγάλο κακό και ςτθν ψυχι και ςτο μυαλό του παιδιοφ.» (Δ2).

Για τθν αφξθςθ των ωρϊν από τρεισ ςε τζςςερισ ςτισ τάξεισ Γϋ-ΧΨϋ, τζςςερισ
Διευκυντζσ (Δ7, Δ8, Δ9, Δ11) είναι κετικοί, πζντε (Δ1, Δ2, Δ4, Δ6, Δ10) αρνθτικοί και δφο δεν
διατυπϊνουν άποψθ (Δ3, Δ5). Περικοί Διευκυντζσ που είναι κετικοί για τα Αγγλικά ςτθν Αϋ
τάξθ, διατυπϊνουν αρνθτικι άποψθ για τθν αφξθςθ των ωρϊν και το αντίςτροφο.
Τςοι εκφράηονται κετικά πιςτεφουν ότι τα παιδιά κα μάκουν ςτο ςχολείο μια ξζνθ
γλϊςςα θ οποία ςτισ μζρεσ μασ είναι αναγκαίο εφόδιο για ςπουδζσ και εφρεςθ εργαςίασ:
«… οι ξζνεσ γλϊςςεσ είναι πιο αναγκαίεσ από άλλεσ εποχζσ *…+ γιατί οι ξζνεσ γλϊςςεσ δίνουν
ζνα εφόδιο ςτα παιδιά για παραπζρα ςπουδζσ ςτο εξωτερικό αλλά και ζνα εφόδιο για εφρεςθ
εργαςίασ. Αυτά δεν μποροφμε να τα αγνοιςουμε, είναι ςθμαντικά.» (Δ9).
«…τα παιδιά πρζπει να γνωρίςουν μια ξζνθ γλϊςςα που είναι απαραίτθτθ ενδεχομζνωσ για
όλθ τουσ τθ ηωι. *…+ Είναι κετικό *…+ Τϊρα όλα τα παιδιά ζχουν τθ δυνατότθτα να μάκουν ςτο
ςχολείο, γιατί δεν μποροφν κάποια να πάνε ςτο φροντιςτιριο.» (Δ11).

Ζνασ Διευκυντισ (Δ8) υποςτθρίηει τθν αφξθςθ των ωρϊν αλλά κεωρεί ότι το
Ωπουργείο καταςτρζφει αυτό που κζλει να δθμιουργιςει. Ενϊ τα παιδιά κάνουν ζξι χρόνια
Αγγλικά ςτο Δθμοτικό, τουσ δίνει το δικαίωμα να αλλάξουν γλϊςςα ςτο Γυμνάςιο αντί να τα
υποχρεϊςει να ςυνεχίςουν άλλα τρία χρόνια και να τουσ δϊςει πιςτοποίθςθ. Αυτό ζχει ωσ
αποτζλεςμα οι περιςςότεροι μακθτζσ να αλλάηουν γλϊςςα για να πάνε ςε τμιμα
αρχαρίων, ϊςτε να πάρουν καλό βακμό. Επιπλζον, διαφωνεί με τον τρόπο επιλογισ τθσ
δεφτερθσ γλϊςςασ και τον αποδίδει ςε ςυντεχνιακά ςυμφζροντα:
«….ότι είναι καλό, είναι. Αλλά απ’ τθν άλλθ εδϊ πρζπει να καυτθριάςουμε τθ ςτάςθ του
Υπουργείου *…+ Ενϊ κάνουν τα παιδιά Αγγλικά από τθν Ρρϊτθ Δθμοτικοφ μζχρι τθν Ζκτθ, πάνε ςτο
Γυμνάςιο και τα βάηουν ςε τμιμα αρχαρίων *…+ για να πάρουν βακμό τθσ προκοπισ *…+. Κα ’πρεπε
λοιπόν αφοφ κάνουν Αγγλικά εδϊ να ςυνεχίςουν και να πάρουν το πτυχίο Αγγλικϊν απ’ το δθμόςιο
ςχολείο.*…] άρα το Υπουργείο τι κάνει; καταςτρζφει αυτό που πάει να δθμιουργιςει ςτο
Δθμοτικό.*…+ Δεν υπάρχει ςυςτθματικότθτα απ’ το κράτοσ, να υπάρχει μια ςυνζχεια, να πειςτεί ο

234
Κεφάλαιο 6ο: Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων

Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)
γονιόσ ότι το παιδί του κα μάκει ξζνθ γλϊςςα ςτο ςχολείο να κόψει το φροντιςτιριο *…+ Δθλαδι,
απ’ τθ μία ςωςτά μπικε ςαν ωράριο, να μάκουνε τθ γλϊςςα αλλά κατοχφρωςζ τθν και δϊςε λοιπόν
το πτυχίο απ’ το δθμόςιο ςχολείο. Ι υποχρζωςζ τα να ςυνεχίςουν τθν ίδια γλϊςςα *…+ Ι αυτό που
κάνανε πζρςι το απαράδεκτο *…+ Βάλαμε τουσ γονείσ τθσ Τετάρτθσ να επιλζξουν για μια ηωι όλο το
ςχολείο τι γλϊςςα κα κάνει *…+ γιατί πιζηουν οι κακθγθτζσ *…+ θ Ελλάδα ζχει χωριςτεί: απ’ τθ
Κεςςαλία και κάτω κάνουν ςχεδόν όλα τα ςχολεία Γαλλικά και απ’ τθ Κεςςαλία και πάνω κάνουν
Γερμανικά. Συμφζροντα *…+ όποιοσ Σφλλογοσ μποροφςε να πιζςει...» (Δ8).

Σι πζντε Διευκυντζσ που εκφράηουν αρνθτικζσ απόψεισ για τθν αφξθςθ των ωρϊν
κεωροφν ότι πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ςε άλλα μακιματα:
«Κεωρϊ απαράδεκτο θ ξζνθ γλϊςςα να κατζχει ςτο ςχολείο τόςο χρόνο όςο θ Ελλθνικι και
περιςςότερο απ’ όςο τα Μακθματικά.» (Δ1).
«Ράντωσ, πιςτεφω ότι όντωσ κα ζπρεπε *…+ να είναι μια ϊρα λιγότερθ και να δϊςουμε
μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν Ελλθνικι, γιατί υπάρχει πρόβλθμα εκεί.» (Δ4).

Ζνασ Διευκυντισ (Δ10) κεωρεί ότι θ αφξθςθ των ωρϊν ςχετίηεται με ςυντεχνιακά
ςυμφζροντα. Δφο (Δ2, Δ6) ςυνδζουν τθν αφξθςθ των ωρϊν με προςωπικζσ επιλογζσ τθσ
πολιτικισ θγεςίασ του ΩΥΔΒΠΚ θ οποία κεςμοκζτθςε τισ αλλαγζσ:
«Δθλαδι, τζςςερισ ϊρεσ Αγγλικά τϊρα είναι παράλογο. Το αν υπάρχει πίεςθ από τουσ
κακθγθτζσ Αγγλικισ για να λφςει ζνα πρόβλθμα εργαςίασ, δε κα το φορτωκοφμε εμείσ και εισ βάροσ
των παιδιϊν.» (Δ10).
«…θ φιλοςοφία τθσ προθγοφμενθσ Υπουργοφ Ραιδείασ ιταν αυτι, ςε ανφποπτο χρόνο είχε
πει ότι θ αγγλικι γλϊςςα κα ζπρεπε να είναι θ μθτρικι μασ γλϊςςα50. Διαφωνϊ. Άλλο να μάκουν
τα παιδιά, να ζχουν ζνα επιπλζον εφόδιο τα παιδιά και άλλο να τθν κάνεισ μθτρικι γλϊςςα. Πχι
βζβαια, δεν κα ξεχάςουμε τισ ρίηεσ μασ για να προωκιςουμε τα Αγγλικά ι τα Γαλλικά ι τα
Γερμανικά. *…] Πχι δεν πιςτεφω ότι *…+ πρζπει να είναι τόςεσ πολλζσ οι ϊρεσ» (Δ6).
«…ζχω δει δθλϊςεισ που ζχουν φτάςει να λζνε να κάνουμε τα Αγγλικά επίςθμθ γλϊςςα τθσ
χϊρασ, από τθν κ. Διαμαντοποφλου. Δεν ξζρω αν μετά τισ πιρε πίςω, αλλά αυτζσ είναι
απαράδεκτεσ δθλϊςεισ. Δεν μπορεί να υπάρχουν ςτθν Ελλάδα τζτοιεσ δθλϊςεισ, ςτθ χϊρα που
περθφανεφεται ότι ζχει *…+ και που ζχουν γραφτεί όλα τα ζργα που φϊτιςαν, που ζδωςαν φωσ
ςτθν παγκόςμια κοινωνία» (Δ2).

6.4. Θ ςτόχοσ τθσ ενδοςχολικισ πιςτοποίθςθσ των ΤΡΕ και των Αγγλικϊν:
Εννζα από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ ςυμφωνοφν με το ςτόχο του ΩΥΔΒΠΚ να
κακιερϊςει τθν ενδοςχολικι πιςτοποίθςθ και δφο (Δ1, Δ5) διαφωνοφν. Σ Δ1 υποςτθρίηει
ότι κάτι τζτοιο κα ιταν υποβάκμιςθ, γιατί το ςχολείο δεν είναι πιςτοποιθτικόσ οργανιςμόσ
να μοιράηει «χαρτάκια». Σ δεφτεροσ (Δ5) κεωρεί ότι δεν εξυπθρετεί κάτι ςτο Δθμοτικό:
50

Υρόκειται για πρόταςθ που είχε κάνει θ κ. Διαμαντοποφλου ςε ςυνζντευξι τθσ ςτθν εφθμερίδα
«ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΘ» ςτισ 18-11-2001. Θ πρόταςθ ανακυκλϊκθκε, όταν ζγινε Ωπουργόσ Υαιδείασ. Θ ακριβισ
διατφπωςθ ζχει ωσ εξισ: «Οφείλω να το πω και νομίηω ότι θ χϊρα μασ εγκαίρωσ, από τϊρα πρζπει να ορίςει
ωσ δεφτερθ επίςθμθ γλϊςςα τα Αγγλικά. Και το λζω χωρίσ να λαμβάνω υπ’ όψιν όςουσ κα ςπεφςουν να πουν
ότι κα χακεί θ πολιτιςτικι κλθρονομιά και θ εκνικι μασ ταυτότθτα. Νομίηω ότι οι Ζλλθνεσ δεν κα πάκουν
τίποτε αν μάκουν να μιλοφν το ίδιο καλά, όπωσ τα Ελλθνικά και τα Αγγλικά».
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«Κατ’ αρχάσ εγϊ δεν μπορϊ να καταλάβω τι ςχζςθ ζχει αυτό με το ςχολείο. Δθλαδι, το
ςχολείο κζλουμε να το κάνουμε πιςτοποιθτικό οργανιςμό; Τότε να δίνουμε πιςτοποίθςθ και ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα, να δίνουμε και μία πιςτοποίθςθ ςτα Μακθματικά και να δίνουμε χαρτάκια ςτα
παιδιά *…+ Κεωρϊ ότι ο τίτλοσ ςπουδϊν που δίνει κατοχυρϊνει αυτά που ζπρεπε να δϊςει ςτα
παιδιά.*…+ Αυτό δεν το ’χω καταλάβει ωσ ποιοτικι αναβάκμιςθ. Νομίηω ότι είναι ποιοτικι
υποβάκμιςθ του ςχολείου.» (Δ1).
«Δεν ξζρω ςε τι κα μποροφςε να εξυπθρετιςει αυτό. Κα μποροφςε, ίςωσ, να γίνει ςτο
Γυμνάςιο, εφόςον υπάρχει θ εννιάχρονθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ…» (Δ5).

Σι υπόλοιποι εννζα Διευκυντζσ κεωροφν κετικό το ςτόχο. Υιςτεφουν ότι τα παιδιά
μετά από ζξι χρόνια διδαςκαλίασ των Αγγλικϊν ζπρεπε να παίρνουν ζνα πτυχίο ςτο
ςχολείο, γιατί δεν μποροφν όλεσ οι οικογζνειεσ να πλθρϊνουν:
«Ο ςτόχοσ είναι καλόσ. Από τθ ςτιγμι που υπάρχουν παιδιά που θ οικογζνειά τουσ δεν
μπορεί να τουσ προςφζρει ό,τι προςφζρει θ αγορά γιατί όχι;» (Δ11).
«Ριςτεφω ότι μπορεί να υπάρχει μια ςχετικι πιςτοποίθςθ θ οποία όμωσ κα βαςίηεται ςε
κριτιρια που κα είναι αποδεκτά και *…+ από τθν αγορά εργαςίασ. Δθλαδι, τα πιςτοποιθτικά *…+ κα
ζπρεπε να είναι μζςα ςτο ςχολείο και για τθν Αγγλικι και για τισ ΤΡΕ, ϊςτε να καταπολεμθκεί και θ
παραπαιδεία.*…+ Μακάρι να γινόταν αυτό αλλά χρειάηονται και άλλα βιματα…» (Δ4).
«…αν θ πρόκεςθ είναι *…+ υγιισ, είναι πραγματικι και οι ςυνκικεσ είναι τζτοιεσ που κα
βοθκιςουν να γίνει κάτι τζτοιο, αςφαλϊσ είναι κετικό.*…+ δθλαδι ότι δεν κα υπάρχει ανάγκθ οι
μακθτζσ να πάνε ςτο φροντιςτιριο ζξω για να πάρουν το Lower ι το Proficiency και κα μποροφςαν
να το πάρουν μόνο ζτςι όπωσ είναι δομθμζνθ θ διδαςκαλία τθσ Ξζνθσ γλϊςςασ ςτο Δθμοτικό και ςτο
Γυμνάςιο.» (Δ3).
«Τθ ςτιγμι που βάηεισ Γερμανικά, Γαλλικά, Αγγλικά ςτο ςχολείο βγαίνοντασ από το ςχολείο ι
πθγαίνοντασ ςτθν Τρίτθ Γυμναςίου ζπρεπε να παίρνεισ ζνα χαρτί ςτο χζρι ςου.» (Δ10).

Υαρόλο που οι περιςςότεροι Διευκυντζσ ςυμφωνοφν με το ςτόχο, μόνο δφο (Δ4, Δ7)
πιςτεφουν ότι μπορεί να κακιερωκεί θ πιςτοποίθςθ:
«Ριςτεφω ότι με προςπάκεια μπορεί να γίνει…» (Δ7).

Ψρεισ δεν εκφράηουν άποψθ (Δ2, Δ3, Δ11) και ζξι (Δ1, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9, Δ10) δεν είναι
αιςιόδοξοι για τθ κεςμοκζτθςθ τθσ πιςτοποίθςθσ. Ωσ εμπόδια κεωροφν τα ςυμφζροντα
των φροντιςτθρίων και τθν ζλλειψθ βοφλθςθσ από τθν πλευρά του ΩΥΔΒΠΚ. Ζνασ (Δ9)
πιςτεφει ότι θ πιςτοποίθςθ μπορεί να οδθγιςει και ςε αφξθςθ των φροντιςτθρίων, παρόλο
που το ςχολείο κάνει καλά τθ δουλειά του, λόγω των αντιλιψεων των γονζων:
«Θ εξαγγελία είναι ςτα χαρτιά.» (Δ6).
«Τθ ςτιγμι που υπάρχει παραπαιδεία ζξω, τα φροντιςτιρια των Γαλλικϊν, Γερμανικϊν και
Αγγλικϊν κτλ δεν υπάρχει περίπτωςθ.» (Δ10).
«… απ’ τθ ςτιγμι που το ίδιο το Υπουργείο δεν το ςτθρίηει *…+ Γιατί αν ικελε το Υπουργείο,
αφοφ κάνει ζξι χρόνια Αγγλικά ςτο Δθμοτικό, γιατί δεν του δίνει μια πιςτοποίθςθ; *…+ δεν είναι ότι
δε γίνεται δουλειά ςτο ςχολείο. Γίνεται πολφ καλι δουλειά. Αλλά ο γονιόσ *…+ αναγκάηεται και
ςτζλνει το παιδί του και ζξω, για να πάρει το δίπλωμα. Αφοφ ςτο δθμόςιο ςχολείο δεν παίρνει
τίποτα.» (Δ8).
«Κα ςου απαντιςω εντελϊσ ωμά: Νομίηω ότι πάντα το Υπουργείο νομοκετεί ςτο πόδι,
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πάντα.*…+ Για να γίνει αυτό, ζςτω υποκετικά ότι γίνεται, χρειάηεται *…+ αλλαγι κατεφκυνςθσ ςτα
προγράμματα και ςτθ δομι του ςχολείου, να φτάςουμε ς’ ζνα τζτοιο επίπεδο *…+ ϊςτε να υπάρχει
ςυνζχεια και να καταλιξουμε ςτθν πιςτοποίθςθ…» (Δ5).
«Σαν ςτόχοσ μπορεί να φαίνεται καλόσ, αλλά και να γίνει δεν είμαι βζβαιοσ ότι κα μειωκεί
θ παραπαιδεία. Ζτςι που ζχει μάκει ο γονιόσ, μπορεί και να αυξθκεί και να υπάρχουν περιςςότερα
φροντιςτιρια για να πάρουν τθν πιςτοποίθςθ.» (Δ9).

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ:
Σι περιςςότεροι Διευκυντζσ εκφράηουν κετικζσ απόψεισ για τα νζα μακιματα (ΨΥΕ,
Κεατρικι Αγωγι) και τθ διεφρυνςθ των ωρϊν τθσ Πουςικισ και τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτισ
μικρότερεσ τάξεισ. Ωποςτθρίηουν ότι είναι απαραίτθτα ςτθν εποχι μασ, γιατί δίνουν εφόδια
ςτουσ μακθτζσ και ολόπλευρθ μόρφωςθ. Επιπλζον, αμβλφνουν τθν κοφραςθ από το
διευρυμζνο ωράριο. Δθλαδι, οκτϊ Διευκυντζσ υιοκετοφν ςε γενικζσ γραμμζσ τα
επιχειριματα του ΩΥΔΒΠΚ, παρόλο που υπάρχουν ανάμεςά τουσ και απόψεισ (δφο) για
εξορκολογιςμό. Ψρεισ Διευκυντζσ (είχαν αναφζρει ότι δεν βελτιϊκθκε το ςχολείο)
εκφράηουν αρνθτικζσ απόψεισ, γιατί κεωροφν ότι εντατικοποιείται το πρόγραμμα.
Τλοι (ςχεδόν) οι Διευκυντζσ εκφράηονται κετικά για τθν ειςαγωγι των ΤΡΕ. Ψα
βαςικά επιχειριματά τουσ κινοφνται ςε τζςςερισ άξονεσ: τθσ αναγκαιότθτασ (δζκα) λόγω
τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ (είναι μζροσ τθσ ηωισ μασ), τθσ παροχισ χριςιμων εφοδίων για το
μζλλον (οκτϊ), τθσ χρθςιμότθτασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (οκτϊ) και τθσ ιςότθτασ των
ευκαιριϊν (τζςςερισ). Σκτϊ Διευκυντζσ κεωροφν ορκι τθν ειςαγωγι του μακιματοσ από
τθν Αϋ τάξθ, για να γίνεται ςυςτθματικι διδαςκαλία. Σκτϊ Διευκυντζσ αναγνωρίηουν ότι θ
χριςθ των Θ/Ω ενζχει κινδφνουσ, λόγω του διαδικτφου, αλλά κεωροφν ότι το μάκθμα ζχει
και χαρακτιρα πρόλθψθσ, γιατί τα παιδιά ςτο ςχολείο μακαίνουν να προςτατεφονται.
Πόνο ζνασ Διευκυντισ, χωρίσ να διαφωνεί ρθτά, πιςτεφει ότι είναι υπερβολικζσ οι ϊρεσ
που αφιερϊνονται. Είναι ζνασ από τουσ δφο Διευκυντζσ που κζτουν προβλθματιςμοφσ για
ταφτιςθ του εκςυγχρονιςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν τεχνολογία.
Θ ομοφωνία για τισ ΨΥΕ ςταματά ςτθν ειςαγωγι των Αγγλικϊν ςτθν Υρϊτθ τάξθ,
αφοφ οι απόψεισ των Διευκυντϊν είναι μοιραςμζνεσ. Ψζςςερισ είναι κετικοί, τζςςερισ
αρνθτικοί και τρεισ επιφυλακτικοί. Τςοι είναι κετικοί ζχουν ωσ επιχείρθμα τθν ομαλι και
παιδαγωγικι ειςαγωγι ςτθν εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, δθλαδι υιοκετοφν τθν άποψθ
τθσ ομάδασ του ΥΕΑΥ. Τςοι είναι αρνθτικοί είτε εκφράηουν φόβουσ ότι τα Αγγλικά κα
δυςκολζψουν τθν εκμάκθςθ τθσ ανάγνωςθσ και γραφισ τθσ Ελλθνικισ (δφο) είτε
ελλθνοκεντρικζσ απόψεισ (δφο), διατυπϊνοντασ τθν άποψθ ότι το ςχολείο πρζπει να δίνει
ζμφαςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςω τθσ οποίασ διαμορφϊνεται θ (ελλθνικι) ταυτότθτα. Σι
μιςοί περίπου Διευκυντζσ (πζντε) είναι αντίκετοι με τθν αφξθςθ των ωρϊν του μακιματοσ
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των Αγγλικϊν ςτισ τάξεισ Γϋ-ΧΨϋ και πιςτεφουν ότι πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτα
Πακθματικά και ςτθν Ελλθνικι. Δφο από αυτοφσ ςυνδζουν τθν αφξθςθ των ωρϊν του
μακιματοσ με προςωπικζσ επιλογζσ (πρϊθν) Ωπουργοφ Υαιδείασ και ζνασ με ςυντεχνιακά
ςυμφζροντα. Ψζςςερισ Διευκυντζσ είναι κετικοί και υποςτθρίηουν ότι θ γνϊςθ μιασ ξζνθσ
γλϊςςασ είναι αναγκαίο εφόδιο. Τμωσ, ζνασ από αυτοφσ αςκεί κριτικι ςτο ΩΥΔΒΠΚ για τθν
πολιτικι που ακολουκεί ςτα ξενόγλωςςα μακιματα (αςυνζχεια από βακμίδα ςε βακμίδα,
υποχωριςεισ ςε αιτιματα ςυντεχνιακϊν ομάδων). Δφο δεν εκφράηουν άποψθ.
Για το ςτόχο τθσ πιςτοποίθςθσ των Αγγλικϊν και των ΨΥΕ, εννζα Διευκυντζσ
ςυμφωνοφν με το ςτόχο –εςτιάηοντασ κυρίωσ ςτα Αγγλικά– και δφο διαφωνοφν. Ωςτόςο, οι
περιςςότεροι (ζξι) δεν είναι αιςιόδοξοι για τθν υλοποίθςθ του ςτόχου, γιατί οι ςχεδιαςμοί
του ΩΥΔΒΠΚ δείχνουν ότι δεν ζχει τθ βοφλθςθ να κακιερϊςει τθν πιςτοποίθςθ, λόγω των
ςυμφερόντων. Πόνο δφο πιςτεφουν ότι μπορεί να εφαρμοςτεί, ενϊ τρεισ δεν διατυπϊνουν
άποψθ.
Σι απόψεισ των Διευκυντϊν φαίνεται να ςυμφωνοφν με τα ευριματα τθσ ζρευνασ
του ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, ωσ ζνα βακμό, και ςυγκεκριμζνα ςτα εξισ ηθτιματα: ςτθν ζρευνα τθσ ΔΣΕ οι
εκπαιδευτικοί ςυμφωνοφν με τθν ειςαγωγι τθσ Κεατρικισ Αγωγισ και των ΨΥΕ αλλά
δυςπιςτοφν για τθν πιςτοποίθςθ. Χυμφωνοφν με τθ διεφρυνςθ των ωρϊν τθσ Φυςικισ
Αγωγισ αλλά μοιράηονται οι απόψεισ για τθν ειςαγωγι των Αγγλικϊν ςτισ μικρζσ τάξεισ.
Τμωσ, τα ευριματα διαφοροποιοφνται ςε δφο ηθτιματα: ςτθν ζρευνα τθσ ΔΣΕ οι
εκπαιδευτικοί ςυμφωνοφν με τθ διεφρυνςθ των ωρϊν τθσ Αγγλικισ και διαφωνοφν με τθ
διεφρυνςθ των ωρϊν τθσ Πουςικισ ςτισ μικρζσ τάξεισ (ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, 2011: 91).
Συνεπϊσ, θ απάντθςθ ςτο ζκτο ερευνθτικό ερϊτθμα είναι ότι οι απόψεισ των
περιςςότερων Διευκυντϊν είναι κετικζσ για τθν ειςαγωγι των νζων μακθμάτων και ειδικά
για τισ ΨΥΕ είναι ςχεδόν ομόφωνεσ. Διάςταςθ απόψεων υπάρχει για τθ διδαςκαλία των
Αγγλικϊν ςτθν Αϋ τάξθ αλλά και τθν αφξθςθ των ωρϊν ςτισ τάξεισ Γϋ-ΧΨϋ. Θ πλειονότθτα των
Διευκυντϊν ςυμφωνεί με το ςτόχο τθσ πιςτοποίθςθσ αλλά δεν πιςτεφει ότι κα υλοποιθκεί.

6.2.7. 7θ κατθγορία: Ο ςτόχοσ του περιοριςμοφ τθσ
παραπαιδείασ
Θ ζβδομθ κατθγορία περιλαμβάνει 43 αναφορζσ οι οποίεσ αφοροφν ςτο βαςικό
ςτόχο των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ, δθλαδι τθ μείωςθ των εξωςχολικϊν
δραςτθριοτιτων των μακθτϊν και του περιοριςμοφ τθσ παραπαιδείασ γενικότερα:
α) Οι διαπιςτϊςεισ:
Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ οι δζκα (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10)
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αναφζρουν ότι οι μακθτζσ τουσ δεν ζχουν μειϊςει τα φροντιςτιρια ξζνων γλωςςϊν:
«Πχι. Μάλιςτα, ζχω κάνει μία ςχετικι ζρευνα ςτο ςχολείο μου *…+ δεν βλζπω κάτι τζτοιο.
Νομίηω ότι θ δφναμθ τθσ αδράνειασ που υπάρχει ςτθν ελλθνικι κοινωνία λειτουργεί και αυτζσ οι
δραςτθριότθτεσ πάνε μια χαρά το απόγευμα, βαςιλεφουν, δεν ζχουν περιοριςτεί.» (Δ2).
«Δυςτυχϊσ, διαπιςτϊνω ότι δεν ζχουν περιοριςτεί οι απογευματινζσ δραςτθριότθτεσ, οφτε
τα φροντιςτιρια ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ ζχουν περιοριςτεί, άρα θ παραπαιδεία ανκεί.» (Δ4).
«Στο ελάχιςτο, κακόλου. Κακόλου. Αντίκετα, πολλοί κυνθγοφν τϊρα και ζνα δεφτερο πτυχίο
ςτθ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα…» (Δ5).
«…νομίηω ότι δεν υπάρχει καμία μείωςθ των εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων και των
φροντιςτθρίων. Πςοι γονείσ ζςτελναν τα παιδιά τουσ ςε τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ ςυνεχίηουν να τα
ςτζλνουν. Δεν επθρεάςτθκαν οφτε απ’ τθν οικονομικι κρίςθ. *…+ Βζβαια, τα ςχολεία με ΕΑΕΡ
λειτουργοφν δφο χρόνια και για να μπορζςουμε να μιλιςουμε με βεβαιότθτα αν αντιμετϊπιςαν τθν
παραπαιδεία κα πρζπει να περάςει πολφσ χρόνοσ, μια δεκαετία ίςωσ…» (Δ9).

Από τουσ δζκα Διευκυντζσ οι τζςςερισ (Δ1, Δ5, Δ6, Δ7) δθλϊνουν ότι όχι μόνο δεν
μειϊκθκε θ παραπαιδεία αλλά αυξικθκε παρά τθν οικονομικι κρίςθ. Σ ζνασ (Δ7) δθλϊνει
ότι αυξικθκαν οι εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ (καλλιτεχνικζσ) εξαιτίασ των νζων
μακθμάτων του ΕΑΕΥ, τα φροντιςτιρια ζμειναν ςτάςιμα αλλά κα αυξάνονταν αν δεν
υπιρχε οικονομικι κρίςθ:
«Πχι, τα φροντιςτιρια δεν ζχουν περιοριςτεί κακόλου, ζχουν αυξθκεί κατά πολφ. *…+ και
βλζπουμε ακόμα και τϊρα ςε μια περίοδο οικονομικι κρίςθσ αυτό δεν αναςτζλλει και τθν επικυμία
των γονζων ι τθν επιλογι τουσ να τα ςτζλνουν φροντιςτιριο από μικρά.» (Δ1).
«Καμία μείωςθ τθσ παραπαιδείασ. Αφξθςθ!» (Δ6).
«Δεν μπορϊ να πω ότι αυξικθκε αλλά βλζπω τθν ίδια, δθλαδι βλζπω τα παιδιά που
πθγαίνανε φροντιςτιριο πθγαίνουνε πάλι, ζτςι; Εκείνοι που κζλουν να πάνε χορό πθγαίνουνε πάλι
κλπ. Μςωσ και με κίνθτρο ότι μπικαν και οι ειδικότθτεσ μπορϊ να ςου πω ότι ενδεχομζνωσ υπάρχει
και μια αφξθςθ ςε χορό, ςε Κεατρικι Αγωγι κλπ *…+ αν ζμεινε ςτάςιμθ και δεν αυξικθκε –εγϊ
πιςτεφω κα αυξάνονταν– οφείλεται ςτθν οικονομικι κρίςθ.» (Δ7).

Ζνασ Διευκυντισ (Δ11) από τουσ ζντεκα αναφζρει ότι δεν περιορίςτθκε θ
παραπαιδεία ςε ικανοποιθτικό βακμό αλλά επιςθμαίνει ότι υπάρχουν πολλοί γονείσ που
ςτθρίηονται αποκλειςτικά ςτο ςχολείο, γιατί δεν μποροφν να προςφζρουν κάτι παραπάνω
ςτα παιδιά τουσ. Επίςθσ, ζνασ (Δ3) –από τουσ δζκα Διευκυντζσ οι οποίοι διαπιςτϊνουν ότι
δεν μειϊκθκαν τα φροντιςτιρια– αναφζρει ότι μειϊκθκαν οι εξωςχολικζσ καλλιτεχνικζσ
δραςτθριότθτεσ. Ωςτόςο, αυτό δεν οφείλεται ςτο ΕΑΕΥ αλλά ςτθν οικονομικι κρίςθ. Ξαι
ςτα δφο ςχολεία οι μακθτζσ προζρχονται από μεςαία και χαμθλά κοινωνικά ςτρϊματα.
Ενδεχομζνωσ, θ μείωςθ που αναφζρει ο Δ11 να οφείλεται ςτθ ανζχεια των γονζων:
«Δεν νομίηω ςε βακμό που να ικανοποιεί το ςτόχο.*…+ Στθν ελλθνικι κοινωνία υπάρχουν
οικογζνειεσ που αδυνατοφν πραγματικά να δϊςουν ςτα παιδιά τουσ κάτι πζραν του ςχολείου *…+
Εδϊ ζχουμε πολλζσ τζτοιεσ οικογζνειεσ και καταλαβαίνεισ ότι αυτά τα παιδιά αν δεν ζκαναν αυτά
που κάνουν ςτο ςχολείο δεν κα είχαν άλλθ ευκαιρία» (Δ11).
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«Ζχω τθν εντφπωςθ ότι ζχουν περιοριςτεί οι απογευματινζσ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν
αλλά όχι εξαιτίασ των πρωινϊν τουσ εναςχολιςεων ςτο ςχολείο αλλά εξαιτίασ τθσ οικονομικισ
κρίςθσ που δεν επιτρζπει πλζον ςτουσ γονείσ πολλζσ τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ απογευματινζσ.
Μόνο τα απαραίτθτα κάνουν πλζον τα παιδιά, κατά τθ δικι μου άποψθ, τα οποία είναι μόνο τα
ξενόγλωςςα μακιματα και θ υποβοικθςι τουσ ςε φροντιςτθριακά μακιματα άλλου τφπου, τα
οποία μζχρι ςτιγμισ δεν κατάφερε το ςχολείο να περιορίςει.» (Δ3).

Υζραν των φροντιςτθρίων, ιδιαίτερεσ αναφορζσ ςτισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ
των μακθτϊν, καλλιτεχνικζσ ι ακλθτικζσ κάνουν ζξι Διευκυντζσ (Δ1, Δ3, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9).
Τπωσ ιδθ αναφζρκθκε, ο Δ3 διαπιςτϊνει ότι αυτζσ μειϊκθκαν λόγω τθσ οικονομικισ
κρίςθσ. Σι υπόλοιποι πζντε Διευκυντζσ αναφζρουν ότι δεν υπιρξε μείωςθ. Δφο (Δ6, Δ8)
κεωροφν ότι οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ δεν γίνονται με αξιόπιςτο τρόπο ςτο ςχολείο. Σ
τρίτοσ (Δ1) κεωρεί ότι το ςχολείο δεν ζχει ςτόχο να βγάλει καλλιτζχνεσ, άποψθ που
ςυμμερίηεται και ο Δ9. Ωςτόςο, ο Δ1 αναφζρει ότι οι εξωςχολικζσ καλλιτεχνικζσ
εναςχολιςεισ δεν είναι αρνθτικζσ, εφόςον είναι επικυμία των παιδιϊν:
«…όλα τα παιδιά πθγαίνουνε *…+ ςε ιδιωτικι ςχολι χοροφ εδϊ *…+ Γιατί όταν λεσ κα διορίςω
κάποιον ο οποίοσ κα κάνει μία ϊρα χορό υποχρεωτικά κα τον ελζγξεισ, αν ξζρει χορό. *…+ Άρα
λοιπόν οφτε οι δραςτθριότθτεσ οι απογευματινζσ ζχουν ςταματιςει.*…+ λζμε ότι ζχουμε ςχολείο
ΕΑΕΡ, ζχουμε αυτά τα αντικείμενα αλλά να μθ γίνονται…» (Δ6).
«Κανζνασ γονιόσ δε μου ’χει πει μζχρι τϊρα ότι εγϊ ζκοψα τ’ Αγγλικά του παιδιοφ, ζκοψα το
χορό, ζκοψα τθ μουςικι ζξω *...] Και θ Μουςικι ζτςι όπωσ είναι… *…+ ζχουμε βιβλίο και κάνουμε
κεωρία ςτα παιδιά ςτθ Μουςικι, αν είναι ποτζ δυνατόν…» (Δ8).
«Τϊρα όςο για τα καλλιτεχνικά μακιματα, τα Εικαςτικά *…+ το ςχολείο ζχει ζνα ςτόχο να
γνωρίςουν τα παιδιά τθν Τζχνθ ι και τθν καλλιτεχνικι παραγωγι και δεν κα κάνουμε Ηωγράφουσ,
δε κα κάνουμε Μουςικοφσ αλλά αυτό που κα καταφζρουμε είναι να εκτιμιςουν τθ ηωγραφικι και
τθ μουςικι και ςτθ ςυνζχεια, αν το επιλζξουν, αν ζχουν μία τάςθ προσ τα καλλιτεχνικά, να
ακολουκιςουν ζναν τζτοιο δρόμο. Ρου ςθμαίνει ότι αν ζνα παιδί αςχολθκεί καλλιτεχνικά και ζξω
από το ςχολείο και είναι μια δραςτθριότθτα όπου δεν ζχει τθν ζννοια τθσ υποχρζωςθσ αλλά είναι θ
επικυμία του παιδιοφ και αυτό το πράγμα το ξεκουράηει δεν είναι αρνθτικό, γιατί ζχει να κάνει με
ζκφραςθ…» (Δ1).
«Τϊρα για τισ δραςτθριότθτεσ τισ καλλιτεχνικζσ *…+ οφτε αυτζσ μειϊκθκαν. Οι γονείσ που
ςτζλνουν τα παιδιά τουσ ςτα Ωδεία π.χ.*…+ ζχουν τον τρόπο και κζλουν να προςφζρουν ςτα παιδιά
κάτι περιςςότερο ι ζχουν μια άλλθ κουλτοφρα. Το ςχολείο δεν ζχει ςκοπό να βγάλει καλλιτζχνεσ *…+
αλλά να γνωρίςουν και να αγαπιςουν τα παιδιά τθν τζχνθ και τον πολιτιςμό.» (Δ9).

Επίςθσ, δφο Διευκυντζσ (Δ6, Δ9) επιςθμαίνουν ότι θ παραπαιδεία δεν αφορά μόνο
ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ αλλά και τα υπόλοιπα μακιματα που διδάςκονται από δαςκάλουσ:
«Εκείνο που κζλω να ςυμπλθρϊςω πάνω ς’ αυτό είναι ότι θ παραπαιδεία [...] και ςτα
ελλθνικά ςυνεχίηεται και ςτα Αγγλικά…» (Δ6).
«Ράρα πολλά! Δε μιλάω για Αγγλικά, μιλάμε και για τουσ δαςκάλουσ...» (Δ9).

β) Οι ερμθνείεσ:
Σι Διευκυντζσ αναγνωρίηουν ότι θ μείωςθ τθσ παραπαιδείασ αποτελεί δφςκολθ
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υπόκεςθ. Σι ερμθνείεσ τουσ κινοφνται ςε δφο άξονεσ που βρίςκονται ςε αλλθλεξάρτθςθ: Σ
πρϊτοσ άξονασ περιλαμβάνει τισ νοοτροπίεσ των γονζων και ο δεφτεροσ τισ ευκφνεσ τθσ
Υολιτείασ. Σι πιο πολλοί Διευκυντζσ δίνουν δφο ι περιςςότερεσ ερμθνείεσ που εντάςςονται
και ςτουσ δφο άξονεσ.
Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ οι οκτϊ (Δ1, Δ2, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10) κεωροφν ότι
υπάρχουν ευκφνεσ τόςο ςτθν πλευρά τθσ Υολιτείασ όςο και ςτθν πλευρά των γονζων, οι
νοοτροπίεσ των οποίων αποτελοφν εμπόδιο ςτθ μείωςθ τθσ παραπαιδείασ. Δφο (Δ3, Δ8)
αναφζρουν μόνο ευκφνεσ τθσ Υολιτείασ και ζνασ (Δ11) μόνο των γονζων. Δθλαδι, δζκα
ςυνολικά αναφζρουν ευκφνεσ τθσ Υολιτείασ και εννζα των γονζων. Από τουσ εννζα
Διευκυντζσ οι πζντε (Δ1, Δ2, Δ4, Δ6, Δ7) αποδίδουν ςτουσ γονείσ διάφορεσ νοοτροπίεσ που
τουσ ωκοφν ςτθν παραπαιδεία, ενϊ κάποιεσ απόψεισ παραπζμπουν ςε ςτερεότυπα:
«Ζχουν γίνει τόςο ςυνείδθςθ, δθλαδι, ςτθν ελλθνικι κοινωνία αυτά τα φροντιςτιρια.
Βλζπεισ ότι ςε μια μικρι πόλθ άμα τα μετριςουμε είναι πάνω από...» (Δ2).
«Φταίει και θ νοοτροπία πιςτεφω του Ζλλθνα που ζχει μάκει δεκαετίεσ τϊρα να πλθρϊνει
ςε φροντιςτιρια για ν’ αποκτάει τισ γνϊςεισ, πιςτεφει ότι πλθρϊνοντασ κα τισ αποκτιςει κιόλασ.
Εγϊ αμφιβάλλω γι’ αυτό.» (Δ4).
«...υπάρχει και θ νοοτροπία, ίςωσ υπάρχει και θ φιμθ ότι το ςχολείο κάνει μερικά πράγματα
και ενδεχομζνωσ θ περιρρζουςα ατμόςφαιρα να είναι: “εντάξει, ςτο ςχολείο μθν περιμζνεισ τϊρα
να μάκει και χορό ι μθν περιμζνεισ να μάκει, να γίνει καλόσ”. Οπότε ζχει περάςει μεσ ςτο DNA, ασ
ποφμε, του γονζα και ςου λζει: “πρζπει να πάει ζξω το παιδί αν είναι να προχωριςει, να γίνει
καλφτερο”, ζτςι;» (Δ7).
«…ο γονιόσ ποτζ δεν ζχει μζςα ςτο μυαλό του ότι το παιδί κα μάκει τ’ Αγγλικά ςτο ςχολείο.
Μπορεί θ δουλειά εδϊ ςτο ςχολείο να γίνεται, πραγματικά να είναι ςοβαρι […]. Πμωσ, δεν τον
ζχουμε πείςει το γονιό. Ριςτεφει ότι θ δουλειά γίνεται ςτο φροντιςτιριο ζξω.» (Δ6).

Δφο Διευκυντζσ (Δ5, Δ9) κεωροφν ότι οι γονείσ πιζηουν τα παιδιά να αποκτιςουν
περιςςότερα (ξενόγλωςςα) πτυχία ςε μικρότερθ θλικία. Αυτό οφείλεται, ςφμφωνα με τον
Δ9, ςτθν απαξίωςθ των πτυχίων και ςτθν αντίλθψθ των γονζων ότι ςκοπόσ του ςχολείου
είναι θ επαγγελματικι αποκατάςταςθ. Σ ανταγωνιςμόσ ςτισ μεγαλφτερεσ βακμίδεσ τθσ
εκπαίδευςθσ για τθν είςοδο ςτο Υανεπιςτιμιο ζχει αυξιςει τα φροντιςτιρια και ςτο
Δθμοτικό Χχολείο. Ψθν ίδια άποψθ είχε εκφράςει και ο Δ2 (ςτθν 5θ κατθγορία):
«…Το κυνθγάνε, ίςωσ, γιατί πιςτεφουν ότι μπορεί το ςχολείο να δουλεφει ζτςι, το
φροντιςτιριο να δουλεφει όπωσ δουλεφει, άρα ελαχιςτοποιοφμε και το χρόνο και υπάρχει και μια
πίεςθ για όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ απόκτθςθ πτυχίων ςε μικρότερθ θλικία.» (Δ5).
«Αν βλζπεισ το ςχολείο όπωσ το βλζπουμε για πολλζσ δεκαετίεσ εμείσ οι Ζλλθνεσ, δθλαδι ωσ
ζνα χϊρο που κα πάρεισ ζνα χαρτί να διοριςτείσ κάπου και να εξαςφαλιςτείσ επαγγελματικά
υπάρχει πρόβλθμα, γιατί ςιμερα χρειάηονται περιςςότερα πτυχία […]. Οι περιςςότεροι γονείσ ζτςι
βλζπουν το ςχολείο και για αυτό αιςκάνονται τθν υποχρζωςθ να ξοδζψουν, να κάνουν τα πάντα,
ϊςτε το παιδί τουσ να πάρει περιςςότερα πτυχία *…+ Σιμερα δεν φτάνουν οφτε τα μεταπτυχιακά,
γιατί τα πτυχία απαξιϊκθκαν. Πταν λοιπόν βλζπεισ τθν εκπαίδευςθ ζτςι, δεν εμπιςτεφεςαι το
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ςχολείο, γιατί πιςτεφεισ ότι δεν βοθκάει όςο χρειάηεται για να πετφχεισ *…+. Οπότε, όςοι μποροφν
κα ςτραφοφν ςτθν παραπαιδεία, αφοφ υπάρχει ανταγωνιςμόσ, γιατί ςτο Ρανεπιςτιμιο δεν κα
μπουν όλοι.*…+ Το ςχολείο δεν πρζπει να είναι μόνο προετοιμαςία για τισ πανελλινιεσ, γιατί όςο
αυξάνεται ο ανταγωνιςμόσ τόςο τα φροντιςτιρια κατεβαίνουν από το Λφκειο ςτο Γυμνάςιο και το
Δθμοτικό...» (Δ9).

Σ Δ9 και ο Δ10 αναφζρουν ότι ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των γονζων και τα δικά τουσ
ανεκπλιρωτα όνειρα, τουσ ωκοφν να ςτζλνουν τα παιδιά ςε εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ:
«Επίςθσ πολλοί γονείσ, επειδι ςτθν παιδικι τουσ θλικία δεν μπόρεςαν να κάνουν π.χ. Ωδείο
*…+ το ’χουν ςαν μόνιμθ ζλλειψθ και ςτζλνουν το παιδί τουσ…» (Δ9).
«… είναι και ο ανταγωνιςμόσ που υπάρχει ανάμεςα ςτουσ γονείσ, το δικό μου πάει Γαλλικά,
το δικό μου πάει πιάνο *…+ το δικό ςου δεν πάει… και πάει λζγοντασ.» (Δ10).

Σ Δ4 και ο Δ11 κεωροφν ότι γονείσ κζλουν να προςφζρουν όςο το δυνατόν
περιςςότερα ςτα παιδιά τουσ και θ επικυμία αυτι παίρνει διαςτάςεισ «ιεροφ χρζουσ»:
«Ραρότι υπάρχει κρίςθ, ο γονιόσ ο Ζλλθνασ κα πλθρϊςει και για τα φροντιςτιρια, όςο
αντζχει κα πλθρϊνει.*…+ το κεωρεί υποχρζωςθ, «ιερό χρζοσ» προσ το παιδί του να του παρζχει τα
πάντα…» (Δ4).
«Υπάρχει μια αντίλθψθ θ οποία διαρκεί ςε ςχζςθ με τα φροντιςτιρια. Πςο υπάρχουν οι
δυνατότθτεσ οι οικονομικζσ, οι οικογζνειεσ κα τα ςτζλνουν ςτα φροντιςτιρια. Καταλαβαίνεισ ότι
κζλουν να προςφζρουν παραπάνω ςτο παιδί τουσ, το καλφτερο…» (Δ11).

Ωςτόςο, οι Διευκυντζσ, αποδίδουν (μάλλον) μεγαλφτερεσ ευκφνεσ ςτθν πλευρά τθσ
Υολιτείασ παρά ςτθν πλευρά των γονζων. Κεωροφν ότι δεν ζχει πείςει τουσ γονείσ για τθν
αποτελεςματικότθτα και τθν επάρκεια του ςχολείου. Ξάποιοι Διευκυντζσ αρκοφνται ςτθ
διαπίςτωςθ ότι οι γονείσ δεν ζχουν πειςτεί (Δ2, Δ5, Δ7), ενϊ άλλοι κεωροφν ότι φταίει θ
δομι του προγράμματοσ (Δ3) και θ ζλλειψθ αξιολόγθςθσ ςτο ςχολείο (Δ6). Περικοί είχαν
τονίςει ότι ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ δεν υπάρχει ςυνζχεια από βακμίδα ςε βακμίδα:
«Δεν ζχει πείςει δθλαδι ότι υπάρχει επάρκεια ς’ αυτό που κάνει…» (Δ7).
«Οι γονείσ κζλουν να δϊςουν ςτα παιδιά πολφ περιςςότερα. Μςωσ όμωσ να είναι και
πρόβλθμα του ςχολείου ότι δεν ζχει πείςει. Είναι πολφ ςοβαρό αυτό.» (Δ5).
«Ζτςι όπωσ είναι αυτι τθ ςτιγμι δομθμζνο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα ξενόγλωςςα,
για να ποφμε αυτό, δεν παρζχει εμπιςτοςφνθ ςτο γονιό για μθν κάνει περαιτζρω φροντιςτιριο ςτο
παιδί του για να πάρει πιςτοποίθςθ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ. Μζχρι τϊρα ςτα δφο χρόνια αυτά που
δουλεφει το ΕΑΕΡ *…+ παρά τθν αφξθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ δεν πείκει, δεν πείκει το γονιό.*…+
Χρειάηονται αλλαγζσ ς’ αυτό το ςθμείο, αλλαγζσ και ςτα βιβλία και ςτα προγράμματα και
πικανότατα χρειάηονται και ςτισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ.» (Δ3).
«…μζχρι τϊρα δεν τον ζχουμε πείςει το γονιό. Οπωςδιποτε αυτό είναι ζνα μείον τθσ
Ρολιτείασ. [...+ Να υπάρχει και θ αξιολόγθςθ. Σου είπα κάτι: αξιολόγθςθ. Ζχει ςθμαςία. *…+ εδϊ
φοβόμαςτε τθ λζξθ αξιολόγθςθ.» (Δ6).

Σ Δ1 υποςτθρίηει ότι το ΩΥΔΒΠΚ ζχει κακοριςτικι ευκφνθ, γιατί δεν φροντίηει να
αλλάξει τισ νοοτροπίεσ των γονζων κάνοντασ αλλαγζσ ςε ολόκλθρο το εκπαιδευτικό
οικοδόμθμα, ϊςτε να πειςτοφν οι γονείσ ότι τα φροντιςτιρια δεν είναι αναγκαία:
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«…εκεί που τα παιδιά ξεκινοφςαν το φροντιςτιριο ςτο Γυμνάςιο, τϊρα το ξεκινάνε από το
Νθπιαγωγείο για να ’ναι ςτθν Ρρϊτθ ζτοιμα. Και εκεί ζχουμε μία μεγάλθ ευκφνθ: δεν μπορείσ να
προχωράσ ζνα κεςμό, αν δεν προετοιμάςεισ ζνα περιβάλλον.*…+ Πταν γνωρίηεισ ότι οι γονείσ το
πρϊτο που κάνουν είναι να τρζχουν ςτα φροντιςτιρια, κα πρζπει να αλλάξεισ με κάποιο τρόπο αυτι
τθ νοοτροπία και αυτό κα το αλλάξεισ και με άλλεσ δομζσ παραπάνω, να δείξεισ ότι είναι μάταιο να
το κάνει, ότι πραγματικά δεν αξίηει να τρζχει ςτα φροντιςτιρια.» (Δ1).

Ψρεισ Διευκυντζσ (Δ4, Δ8, Δ10) κεωροφν ότι το κράτοσ δεν ζχει πείςει τουσ γονείσ,
επειδι δεν κακιζρωςε τθν ενδοςχολικι πιςτοποίθςθ:
«Εάν κατορκϊςει το Υπουργείο και δϊςει πιςτοποιιςεισ ςτα παιδιά, με τθν ζννοια ότι κα
κάνει ςωςτι δουλειά, κα παρζχει ςωςτι μόρφωςθ μζςα ςτο ςχολείο και να μάκει το παιδί Αγγλικά
δίνοντασ κάποιεσ εξετάςεισ ι δεν ξζρω πϊσ κα το κάνει, τότε ςίγουρα κα περιορίςει το χρόνο και τα
ζξοδα των γονζων. Πμωσ, δεν ξζρω αν κα μπορζςει να περπατιςει. Δεν ξζρω τι κρφβεται πίςω…»
(Δ10).

Επίςθσ, τζςςερισ Διευκυντζσ (Δ4, Δ8, Δ9, Δ10) κεωροφν ότι θ φπαρξθ ςυμφερόντων
εμποδίηει τθ μείωςθ τθσ παραπαιδείασ, κακόςον τα φροντιςτιρια αποτελοφν μια μεγάλθ
αγορά εργαςίασ θ οποία απαςχολεί πολλοφσ εργαηόμενουσ. Τπωσ υποςτθρίηουν οι Δ4 και
Δ8 το κράτοσ δεν ζχει τθ βοφλθςθ να ςυγκρουςτεί με αυτά τα ςυμφζροντα, γιατί κα βρεκεί
αντιμζτωπο με χιλιάδεσ ανζργουσ:
«Ζπειτα, θ παραπαιδεία δεν είναι εφκολο να καταπολεμθκεί, γιατί υπάρχουν και
ςυμφζροντα. Τα φροντιςτιρια είναι μια αγορά εργαςίασ που δουλεφουν χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί,
χωρίσ να βάλουμε τα ιδιαίτερα...» (Δ9).
«…κα χρειαηόταν και λίγο θ πίεςθ των γονιϊν ςτο να ςχεδιαςτοφν καλφτερα αυτά τα
προγράμματα και να μποροφν τα παιδιά εντόσ του ςχολείου να πιςτοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ και
ζτςι να μθ χρειάηεται αυτό το πράγμα με τθν παραπαιδεία. Βζβαια, είναι και κζμα κράτουσ,
κυβζρνθςθσ, εάν κελιςει να ςυγκρουςτεί και με ςυμφζροντα που ςυνδζονται με τθν παραπαιδεία,
κα μποροφςε να δϊςει μια μεγαλφτερθ ποιότθτα ς’ αυτά τα προγράμματα που γίνονται ςτο
ςχολείο» (Δ4).
«…υπάρχουν ςυμφζροντα απζξω. Λοιπόν, τι κα κάνουν κα κλείςουν τα φροντιςτιρια; Και
άμα κλείςουν τα φροντιςτιρια, κα υπάρχουν τόςοι άνεργοι οι οποίοι κα φωνάηουν για δουλειά.
Φοβάμαι μιπωσ είναι εςκεμμζνα *…+ και το ςχολείο φορτϊςαμε ειδικότθτεσ, και αφινουμε ζξω να
λειτουργοφν όλα τα φροντιςτιρια.*…+ Άρα λοιπόν φταίει το ςφςτθμα, γιατί δε νοιάςτθκε το κράτοσ
να πιςτοποιιςει αυτό που κάνει το παιδί *…+, αν είχε πιςτοποίθςθ και ζλεγε ο γονιόσ: “ναι κα πάρει
το χαρτί εδϊ”, γιατί να πάει ςτο φροντιςτιριο ζξω να κάνει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,
οτιδιποτε;» (Δ8).

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ:
Θ πλειονότθτα των Διευκυντϊν (δζκα ςτουσ ζντεκα) αναφζρουν ότι οι μακθτζσ τουσ
δεν ζχουν μειϊςει τα φροντιςτιρια μετά τθν εφαρμογι του ΕΑΕΥ και μάλιςτα τζςςερισ
διαπιςτϊνουν αφξθςθ. Πόνο ζνασ Διευκυντισ αφινει να εννοθκεί ότι υπάρχει μείωςθ. Σ
«λόγοσ» για τθν παραπαιδεία εςτιάηεται κυρίωσ ςτα φροντιςτιρια (ξζνων γλωςςϊν) και
λιγότερο ςτισ υπόλοιπεσ απογευματινζσ δραςτθριότθτεσ. Ωςτόςο, θ παραπαιδεία
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εκτείνεται και ςε άλλα μακιματα ςφμφωνα με τθν άποψθ δφο Διευκυντϊν. Υζντε
Διευκυντζσ

αναφζρουν

ότι

δεν

μειϊκθκαν

οφτε

οι

«καλλιτεχνικζσ/ακλθτικζσ»

δραςτθριότθτεσ, παρότι εμπλουτίςτθκε το πρόγραμμα με αυτά τα αντικείμενα. Πόνο ζνασ
αναφζρει μείωςθ, ωςτόςο κεωρεί ότι δεν οφείλεται ςτο ΕΑΕΥ αλλά ςτθν οικονομικι κρίςθ.
Σι ερμθνείεσ των Διευκυντϊν για το μθ περιοριςμό τθσ παραπαιδείασ κινοφνται ςε
δφο επίπεδα: ευκφνεσ γονζων–ευκφνεσ Υολιτείασ. Εννζα Διευκυντζσ εντοπίηουν ευκφνεσ
ςτουσ γονείσ, γιατί ζχουν ςυγκεκριμζνεσ αντιλιψεισ ι νοοτροπίεσ που τουσ ωκοφν ςτα
φροντιςτιρια και είναι τόςο ιςχυρζσ που δεν υποχϊρθςαν οφτε με τθν οικονομικι κρίςθ.
Χυγκεκριμζνα αναφζρουν: τθ διάκεςθ (υπερ)προςφοράσ ςτα παιδιά τουσ (δφο Διευκυντζσ),
τον ανταγωνιςμό μεταξφ των γονζων ι τα ανεκπλιρωτα όνειρά τουσ (δφο), τθν πίεςθ να
αποκτιςουν τα παιδιά τουσ περιςςότερα πτυχία για επαγγελματικι αποκατάςταςθ (δφο)
και διάφορεσ νοοτροπίεσ (πζντε), από τισ οποίεσ κάποιεσ παραπζμπουν ςε ςτερεότυπα
(είναι ςτο DNA του Ζλλθνα, αν δεν πλθρϊςει ο Ζλλθνασ, θ δουλειά γίνεται ςτο
φροντιςτιριο). Ζνασ εκφράηει τθν άποψθ ότι ο ανταγωνιςμόσ ςτισ μεγαλφτερεσ βακμίδεσ
τθσ εκπαίδευςθσ «κατεβάηει» τα φροντιςτιρια και ςτο Δθμοτικό Χχολείο. Υαρόμοια άποψθ
είχε διατυπωκεί και για τθ μθ επίτευξθ του ςτόχου «θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο».
Ωςτόςο, οι μεγαλφτερεσ ευκφνεσ εντοπίηονται ςτθν πλευρά τθσ Υολιτείασ, αφοφ ς’ αυτζσ
αναφζρονται δζκα Διευκυντζσ. Περικοί κεωροφν ότι θ Ρολιτεία δεν ζπειςε τουσ γονείσ για
τθν επάρκεια του ςχολείου (πζντε) και δεν φροντίηει να τουσ πείςει με ςυγκεκριμζνεσ
αλλαγζσ όπωσ: ενδοςχολικι πιςτοποίθςθ (τρεισ), βελτίωςθ και αξιολόγθςθ των
προγραμμάτων (δφο), αλλαγζσ ςτισ μεγαλφτερεσ βακμίδεσ (ζνασ). Ψζςςερισ Διευκυντζσ
αποδίδουν (άμεςα ι ζμμεςα) ςτο ΩΥΔΒΠΚ ζλλειψθ βοφλθςθσ να ςυγκρουςτεί με
ςυμφζροντα που ςυνδζονται με τθν παραπαιδεία.
Σι διαπιςτϊςεισ των Διευκυντϊν και ο πλοφτοσ των ερμθνειϊν τουσ δείχνουν ότι θ
παραπαιδεία ςτο Δθμοτικό Χχολείο παραμζνει και το ΕΑΕΥ δεν απάλλαξε τουσ μακθτζσ από
τθν ταλαιπωρία και τουσ γονείσ από τα ζξοδα. Φανερϊνουν, επίςθσ, ότι θ παραπαιδεία
αποτελεί ζνα πολφπλοκο κοινωνικό φαινόμενο που δεν αντιμετωπίηεται μόνο με μζτρα
εντόσ ςχολείου και μάλιςτα αποςπαςματικά.
Ψα ευριματα ςυμπίπτουν με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του ΛΥΕΠ-ΔΣΕ,
ςφμφωνα με τα οποία «θ επιμικυνςθ τθσ ςχολικισ διάρκειασ κρίνεται αρνθτικά κακϊσ: *…+
δεν απαλλάςςει τουσ μακθτζσ/τριεσ από τθν εξωςχολικι εκπαίδευςθ» (ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, 2011:
87).
Συνεπϊσ, θ απάντθςθ ςτο ζβδομο ερευνθτικό ερϊτθμα είναι ότι ο βαςικόσ ςτόχοσ
των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ να περιοριςτεί θ παραπαιδεία, να μειωκοφν τα ζξοδα των
γονζων και θ ταλαιπωρία των παιδιϊν δεν ζχει επιτευχκεί.
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6.2.8. 8θ κατθγορία: Θ παιδαγωγικι αναβάκμιςθ του ςχολείου
Θ όγδοθ κατθγορία περιλαμβάνει 132 αναφορζσ οι οποίεσ αφοροφν ςτο ςτόχο τθσ
παιδαγωγικισ αναβάκμιςθσ του ςχολείου. Σι αναφορζσ εντάχκθκαν ςε τζςςερισ
υποκατθγορίεσ: 1) Σ «γνωςιοκεντρικόσ» χαρακτιρασ του ςχολείου και θ παιδαγωγικι του
διάςταςθ (42 αναφορζσ). 2) Σ εκςυγχρονιςμόσ των διδακτικϊν μεκόδων (23 αναφορζσ). 3)
Θ βελτίωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων (25 αναφορζσ). 4) Θ εναλλαγι πολλϊν
εκπαιδευτικϊν και θ παιδαγωγικι ςχζςθ (42 αναφορζσ).
8.1. Ο «γνωςιοκεντρικόσ» χαρακτιρασ του ςχολείου και θ παιδαγωγικι του
διάςταςθ:
Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ οι τζςςερισ (Δ3, Δ6, Δ7, Δ9) αναφζρουν ότι τα νζα
μακιματα και οι δραςτθριότθτεσ ζχουν κάνει πιο ελκυςτικό το πρόγραμμα, βελτίωςαν τθ
ςυνεργατικότθτα των μακθτϊν και τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε περιβαλλοντικά και
κοινωνικά κζματα. Υιςτεφουν ότι με το νζο πρόγραμμα ζχουν αυξθκεί οι γνϊςεισ αλλά
περιςςότερο ενιςχφκθκε θ παιδαγωγικι διάςταςθ του ςχολείου:
«Λοιπόν, πιςτεφω ότι με τα νζα διδακτικά αντικείμενα, πράγματι ενιςχφκθκαν οι γνϊςεισ
των παιδιϊν, οι εμπειρίεσ, ενιςχφκθκε θ ςυνεργατικότθτα των παιδιϊν *…+ Ριςτεφω ότι
παιδαγωγικά το ςχολείο, θ παιδαγωγικι του διάςταςθ ενιςχφκθκε περιςςότερο. Και ο γνωςτικόσ
χαρακτιρασ με τα νζα αντικείμενα αλλά περιςςότερο θ παιδαγωγικι διάςταςθ…» (Δ6).
«Ριςτεφω ότι θ διακεματικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ και τα ςχζδια εργαςίασ που κάνουν
αρκετοί εκπαιδευτικοί βοθκοφν τα παιδιά να αποκτιςουν γνϊςεισ και εμπειρίεσ, με βιωματικό
τρόπο. Στο ςχολείο μασ κάνουμε μια ποικιλία προγραμμάτων, το ςχολείο είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό
ςτθν κοινωνία και τα παιδιά ζχουν επαφι με ηθτιματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά.*…+ Θ
ποικιλία των διδακτικϊν αντικειμζνων όπωσ τα Εικαςτικά, θ Μουςικι και διάφορα άλλα πιςτεφω ότι
βελτίωςαν περιςςότερο τθν παιδαγωγικι λειτουργία του ςχολείου. Δθλαδι, τα παιδιά περνάνε
πιο ευχάριςτα και μακαίνουν και με άλλεσ δραςτθριότθτεσ.» (Δ9).

Ψζςςερισ (Δ2, Δ4, Δ10, Δ11) από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ αναφζρουν ότι το ΕΑΕΥ ζχει
ενιςχφςει και τισ δφο πτυχζσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, τθν παιδαγωγικι και τθ
γνωςτικι. Σι δφο (Δ2, Δ4) κεωροφν ότι ο «γνωςιοκεντρικόσ» χαρακτιρασ του ςχολείου
παραμζνει ιςχυρόσ, λόγω των αντιλιψεων των δαςκάλων και των (δοκιμαςμζνων)
διδακτικϊν μοντζλων που χρθςιμοποιοφν:
«Σίγουρα επικεντρϊνεται ςτο γνωςτικό αντικείμενο, άλλωςτε και οι παλιοί δάςκαλοι ζχουν
τζτοιεσ πάγιεσ αντιλιψεισ και τισ ςτθρίηουν με τον τρόπο τουσ, αλλά νομίηω ότι χωρίσ τθ
ςυνεργατικότθτα, χωρίσ τθν αποδοχι τθσ ετερότθτασ, χωρίσ τόςα πράγματα δεν προχωράει αυτό το
πρόγραμμα.» (Δ2).
«…ζχει αναβακμιςτεί θ ςχολικι ηωι με κάποια προγράμματα που γίνονται εντόσ του
αναλυτικοφ προγράμματοσ για περιβαλλοντικά και κοινωνικά κζματα. Πμωσ, νομίηω ότι παραμζνει
αρκετά ιςχυρόσ και ο γνωςτικόσ χαρακτιρασ του ςχολείου και αυτό είναι πιςτεφω *…+ και ςυνζπεια
του διδακτικοφ μοντζλου που αναπαράγουν οι εκπαιδευτικοί, ζνα μοντζλο διδαςκαλίασ δθλαδι
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που το ξζρουν από τθν παιδικι τουσ θλικία και δυςτυχϊσ το αναπαράγουν τϊρα ςτθν εργαςίασ τουσ.
Το κεωροφν ςίγουρο ότι κα πετφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ και ζτςι δυςκολεφονται, αςυνείδθτα
βζβαια, να αναβακμίςουν τθ ςχολικι ηωι τθσ τάξθσ. Βζβαια, αυτό βελτιϊνεται ςιγά ςιγά και ς’ αυτό
ζχει ςυμβάλει το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν…» (Δ4).

Δφο (Δ5, Δ8) από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ δεν διατυπϊνουν ξεκάκαρθ άποψθ αλλά
οι τοποκετιςεισ τουσ δείχνουν ότι δεν υπάρχει (μάλλον) βελτίωςθ τθσ παιδαγωγικισ
διάςταςθσ:
«Για να προχωριςει αυτό το ςχολείο πολλά βιματα και να φτάςει εκεί που φαντάηεται και
ελπίηει το Υπουργείο κα πρζπει να γίνουν δφο πράγματα *…+ να ζχουν τα ςχολεία αυτά ελευκερία
κινιςεων *…+ με ζνα πρόγραμμα ελκυςτικό *…+ να ζχει εκπαιδευτικοφσ *…+ οι οποίοι δεν ζχουν
βαρίδια ςτα πόδια τουσ όπωσ ζχουν αυτι τθ ςτιγμι [...] το ελλθνικό Υπουργείο δεν τα ’χει δϊςει
αυτά. Και δεν ξζρω κατά πόςον θ ελλθνικι κοινωνία είναι ϊριμθ να το δεχτεί.» (Δ5).
«Είπαμε ςαν ιδζα είναι καλό, αλλά… κζλει μζςα, κζλει χρόνο και δεν ξζρω και πόςο
διάκεςθ ζχουν οι δάςκαλοι, ζτςι;» (Δ8).

Ζνασ (Δ1) από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, ςυνεπισ ςτθν κριτικι που αςκεί ςτο ΕΑΕΥ,
πιςτεφει ότι δεν υπιρξε οφτε παιδαγωγικι αναβάκμιςθ οφτε ενίςχυςθ των γνϊςεων, γιατί
το ςχολείο καλλιεργεί τον ανταγωνιςμό και τθ βακμοκθρία. Σι μακθτζσ δεν βιϊνουν τθ
μάκθςθ ωσ κομμάτι τθσ ηωισ τουσ αλλά λειτουργοφν ωσ «καταναλωτζσ» τθσ γνϊςθσ με
αποτζλεςμα ζνα μινα μετά τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ να ζχουν ξεχάςει αυτά που ζμακαν:
«Φοβάμαι ότι όχι μόνο δεν καταφζρνει όλα αυτά αλλά οφτε ενίςχυςε τον ακαδθμαϊκό και
γνωςτικό χαρακτιρα του. Δθλαδι, για να ενιςχυκεί ο γνωςτικόσ κι ακαδθμαϊκόσ χαρακτιρασ του
ςχολείου κα πρζπει τα παιδιά να βιϊνουν τθ μάκθςθ ωσ κομμάτι τθσ ηωισ τουσ. Από τθ ςτιγμι,
λοιπόν, που δεν γίνεται αυτό, γιατί το ςχολείο ζχει γίνει απρόςωπο, δεν καταφζρνουν απολφτωσ
τίποτα. Απλά, λειτουργοφν ανταγωνιςτικά ςε ζνα πλαίςιο ελεφκερθσ αγοράσ, ςε ειςαγωγικά, γιατί
ζτςι ζχει γίνει και το ςχολείο, ανταγωνιςτικά το ποιο κα καταφζρει να πάρει περιςςότερα για
κατανάλωςθ κι όχι για τον εαυτό του. Για να ικανοποιιςει τον πατζρα του, τον γονζα του, γιατί κα
πάρει καλοφσ βακμοφσ, μία γνϊςθ που δεν ζχει να κάνει με τθ ηωι του, μία γνϊςθ που του είναι
άχρθςτθ, κα τθν καταναλϊςει για ζνα χρόνο και κα τελειϊςει μετά *…+ τζλοσ Λουλίου *…+ κα δοφμε
ότι από τθν φλθ που διδάχτθκε οφτε το ζνα εικοςτό δε κα ζχει μείνει ςτα παιδιά *…+ Επομζνωσ, δε
μιλάμε οφτε καν για ακαδθμαϊκι γνϊςθ. Μιλάμε για πζραςμα από το ςχολείο και ςυμμόρφωςθ
απλϊσ ςε κάποιεσ δομζσ. Δυςτυχϊσ!» (Δ1).

Από τουσ οκτϊ Διευκυντζσ οι οποίοι πιςτεφουν ότι με το ΕΑΕΥ ζχει ενιςχυκεί
(περιςςότερο ι λιγότερο) θ παιδαγωγικι διάςταςθ, οι επτά (Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11)
αναφζρουν ότι το πρόγραμμα ζχει γίνει πιο ελκυςτικό για τουσ μακθτζσ:
«Το πρόγραμμα είναι ελκυςτικό, ανεπιφφλακτα ναι. Κα υπιρχε πρόβλθμα αν δεν ιταν ζτςι
και ειδικά ςτισ μικρζσ τάξεισ.» (Δ11).
«…υπάρχει μια πϊσ το λζνε… μια αγάπθ των παιδιϊν γι’ αυτά τα καλλιτεχνικά μακιματα,
δθλαδι κζλουνε τα παιδιά να ’ρκει αυτι θ ϊρα και τθν επικυμοφν δθλαδι, οφτωσ ϊςτε και να
μάκουνε αλλά και να ξεφφγουν λιγάκι απ’ τθν πίεςθ των μακθμάτων.» (Δ10).
«…Δίνει ευκαιρίεσ το καινοφριο πρόγραμμα, ζτςι; Νομίηω ότι είναι ελκυςτικότερο από ό,τι
ιταν πριν.» (Δ3).
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Σι πζντε από τουσ οκτϊ (Δ2, Δ3, Δ6, Δ7, Δ9) υποςτθρίηουν ότι ζχει βελτιωκεί θ
ςυνεργατικότθτα των μακθτϊν. Σι τζςςερισ από αυτοφσ ζχουν αναφζρει ότι υπάρχει
παιδαγωγικι αναβάκμιςθ. Σ Δ7 αναφζρει ότι οι προςπάκειεσ του ςχολείου δυςκολεφουν
εξαιτίασ του ανταγωνιςμοφ που υπάρχει εκτόσ του ςχολείου (ζχει αναφερκεί και ο Δ1):
«…κάνουμε προςπάκεια για ομαδικό πνεφμα κλπ, όμωσ χαλάει από τθ ςτιγμι που κα φφγει
το παιδί απ’ τα κάγκελα του ςχολείου κι ζξω, γιατί εκεί υπάρχει ανταγωνιςμόσ, υπάρχει εγωιςμόσ,
υπάρχει ο κάκε γονζασ ο οποίοσ κζλει το δικό του παιδί *…+ Και δεν ζχει περάςει ςτθ νοοτροπία του
ότι θ ςυνεργαςία είναι υπζρ τθσ κοινωνίασ…» (Δ7).

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι δφο Διευκυντζσ (Δ3, Δ9) υπογραμμίηουν τθ ςυμβολι των
εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων ςτθν αλλαγι του κλίματοσ, κακόςον άλλοι Διευκυντζσ είχαν
διατυπϊςει τθν άποψθ (ςτθν κατθγορία των προβλθμάτων) ότι υπάρχει πρόβλθμα με τθν
παιδαγωγικι επάρκεια αυτϊν των εκπαιδευτικϊν:
«Ζχουν καταλυτικά βοθκιςει οι ςυνάδελφοι των ειδικοτιτων που ζχουν εμπλακεί ςτο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ςχολείου. Είπα και ςτθν αρχι ότι υπάρχει ζνασ καινοφριοσ αζρασ, ζνα
ζνα ηωντάνεμα κα ζλεγα. Κι αυτό ζχει βοθκιςει. Νομίηω ότι δεν είναι τόςο από το Αναμορφωμζνο
Ρρόγραμμα όςο από τθ διάκεςθ των ανκρϊπων που ζχουν εμπλακεί ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία.» (Δ3).
«Αυτό που βοθκάει περιςςότερο τϊρα είναι ότι υπάρχουν πολλζσ ειδικότθτεσ και όλοι
αυτοί οι εκπαιδευτικοί κουβαλάνε και κάτι καινοφριο από το χϊρο τουσ και κα το προςκζςουν. Τα
νζα μακιματα πραγματικά κάνουν το πρόγραμμα πιο ευχάριςτο…» (Δ9).

8.2. Ο εκςυγχρονιςμόσ των διδακτικϊν μεκόδων:
Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, εννζα (Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11)
υποςτθρίηουν ότι με το ΕΑΕΥ ζχουν αλλάξει (ωσ ζνα βακμό) οι διδακτικζσ μζκοδοι και οι
εκπαιδευτικοί χρθςιμοποιοφν ςφγχρονεσ «μακθτοκεντρικζσ» προςεγγίςεισ. Ωςτόςο, οι
πζντε από αυτοφσ (Δ4, Δ5, Δ7, Δ9, Δ10) κάνουν διάκριςθ μεταξφ «παλιϊν» και «νζων»
εκπαιδευτικϊν, υποςτθρίηοντασ ότι οι ςφγχρονεσ μζκοδοι εφαρμόηονται περιςςότερο από
τουσ «νζουσ» οι οποίοι προςαρμόηονται πιο εφκολα, ενϊ οι «παλιοί» εκπαιδευτικοί
αλλάηουν τισ διδακτικζσ πρακτικζσ τουσ αλλά με πιο αργοφσ ρυκμοφσ. «Ρζουσ» κεωροφν,
κυρίωσ, τουσ απόφοιτουσ των Υαιδαγωγικϊν Ψμθμάτων:
«Κοίταξε, υπάρχουν δφο κατθγορίεσ ςυναδζλφων *….+ εμείσ είμαςτε παλιοί δεν τα κάναμε
αυτά. Οι παλιοί ζχουν εκείνο το παλιό, ασ το ποφμε ζτςι, προςαρμόηονται φυςικά αλλά όχι με ταχείσ
ρυκμοφσ. Οι νζοι είναι εντελϊσ διαφορετικοί, ζχουνε το δικό τουσ τρόπο *…+ και κάνουμε
ςυηθτιςεισ, “πείτε τθν άποψι ςασ εςείσ που βγάλατε τετραετοφσ φοιτιςεωσ…"» (Δ10).
«…είναι δφςκολο είπαμε για τουσ εκπαιδευτικοφσ να φφγουν απ’ το μοντζλο διδαςκαλίασ
που γνωρίηουν. Πμωσ, παρατθρϊ ότι ςιγά ςιγά με τον καιρό αρκετοί ςυνάδελφοι χρθςιμοποιοφν *…+
Ριςτεφω ότι ειδικά οι νεότεροι ςυνάδελφοι προςαρμόηονται πιο εφκολα.» (Δ4).
«…λάβε υπόψθ ςου ότι ςε αυτά τα ςχολεία *…+ υπάρχουνε οι διαφορετικζσ γενιζσ
δαςκάλων που είναι κορυφαίο. Δθλαδι, υπάρχουν οι δάςκαλοι των χι χρόνων υπθρεςίασ που
κουβαλάνε μία παγιωμζνθ αντίλθψθ για το ρόλο του ςχολείου, για το πϊσ πρζπει να δουλεφει το
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ςχολείο, τι πρζπει να δϊςει ςτα παιδιά κτλ. Και υπάρχουνε τα νζα παιδιά τα οποία ζρχονται από τα
Ραιδαγωγικά Τμιματα με άλλα μακιματα, άλλεσ αντιλιψεισ […] και ’δω κα πρζπει να γίνει θ
ςφγκλιςθ *…+ κα πρζπει αυτζσ οι παγιωμζνεσ αντιλιψεισ κάπου να υποχωριςουν, κα πρζπει οι νζοι
να εμπλακοφν *...+ να γίνει θ ςφνκεςθ, πράγμα εξαιρετικά δφςκολο. Δεν αλλάηει ο δάςκαλοσ
αντίλθψθ από τθ μια μζρα ςτθν άλλθ *…+ Από τθν άλλθ οι νζοι τολμοφν *…+ κάνουν απίκανα
πράγματα.» (Δ5).

Σι άλλοι τζςςερισ (Δ3, Δ6, Δ8, Δ11) δεν κάνουν διάκριςθ μεταξφ «νζων» και
«παλιϊν» εκπαιδευτικϊν αλλά κεωροφν τα καινοτόμα προγράμματα και τα νζα διδακτικά
αντικείμενα ωσ εργαλεία αλλαγισ των διδακτικϊν μεκόδων:
«Δεν ζχουμε μετριςει ακριβϊσ ασ ποφμε τθ διαφορά, γιατί είναι μικρόσ ο χρόνοσ, ενάμιςθ
χρόνο δουλεφουμε. Το κζμα είναι ότι αυτι τθ ςτιγμι πζραν του αναλυτικοφ προγράμματοσ
εκπονοφνται τουλάχιςτον *…+ καινοτόμα προγράμματα…» (Δ3).
«Δε κα ζλεγα εκατό τοισ εκατό. Σε μεγάλο ποςοςτό ναι τισ άλλαξε...» (Δ6).
«Θ διαφορά είναι ςτα νζα διδακτικά αντικείμενα *...+. Ζχουν διαφορετικό τρόπο προςζγγιςθσ
*…+ διαφορετικά γίνεται θ Ρλθροφορικι, τα Εικαςτικά και θ Κεατρικι Αγωγι, γίνονται με νζεσ
προςεγγίςεισ.» (Δ11).

Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, δφο (Δ1, Δ2) αναφζρουν ότι δεν υπάρχει
διαφοροποίθςθ ςτισ μεκόδουσ. Σ ζνασ επαναφζρει το κζμα τθσ ζλλειψθσ ευελιξίασ, ο
άλλοσ το ηιτθμα τθσ ανεπαρκοφσ υποςτιριξθσ:
«Δεν υπάρχει κάτι ςτο Νζο Σχολείο διαφορετικό από το παλιό ςχολείο *…+ Δεν υπάρχει
αλλαγι μεκόδων που να διαφοροποιοφνται από το παλιό ςχολείο. Μεκόδουσ που κα μποροφςεσ να
εφαρμόςεισ ςτο παλιό ςχολείο μπορείσ να εφαρμόςεισ και ς’ αυτό, ίςωσ με μικρότερεσ δυνατότθτεσ,
γιατί ο δάςκαλοσ είπαμε και προθγουμζνωσ δεν ζχει τθν ευελιξία που ζχει ςτο παλιό.» (Δ1).
«Εντάξει, όλα αυτά που λζει το Υπουργείο είναι τα ευκταία.*…+ Στθν πράξθ λίγα πράγματα
από αυτά μπορείσ να πεισ ότι περπατάνε. Και εδϊ είναι και τα δικά μασ κενά. Εδϊ ξαναγυρνάμε
πάντα ςτθν επανατροφοδότθςθ του εκπαιδευτικοφ. Πταν λζμε, ασ ποφμε, ομαδοςυνεργατικι
μζκοδο ζχω τθν αίςκθςθ ότι κα κζλαμε τζςςερα χρόνια εκπαίδευςθ μόνο γι’ αυτό. Ζρχεται λοιπόν
ζνασ Σφμβουλοσ και ς’ ζνα τζταρτο του πρϊτου διαλείμματοσ κζλει να μιλιςει για τριάντα κζματα
και για τθν ομαδοςυνεργατικι.» (Δ2).

Ζξι Διευκυντζσ (Δ2, Δ4, Δ5, Δ7, Δ8, Δ9) αποδίδουν τισ δυςκολίεσ εφαρμογισ των
νζων διδακτικϊν προςεγγίςεων κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ επιμόρφωςθσ και υποςτιριξθσ, θ
οποία λειτουργεί αναςταλτικά ςτθν προϊκθςθ των νζων μεκόδων για τουσ εξισ λόγουσ: α)
Ξάποιοι εκπαιδευτικοί πικανόν δεν τισ γνωρίηουν. β) Αρκετοί δεν ζχουν πειςτεί για τθν
αποτελεςματικότθτα των νζων μεκόδων και προτιμοφν μεκόδουσ που εμπιςτεφονται. γ)
Άλλοι δεν νιϊκουν αςφαλείσ να πειραματιςτοφν, γιατί δεν ζχουν υποςτιριξθ:
«Κζλει πολφ δρόμο ακόμα, κζλει επιμόρφωςθ, κζλει αξιολόγθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ,
ςυνεχι αξιολόγθςθ, κζλει υποςτιριξθ από τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, Συμβοφλουσ κλπ που
δυςτυχϊσ ακόμα δεν υπάρχει...» (Δ4).
«…υπάρχει κάποια αλλαγι ςτισ μεκόδουσ κυρίωσ από τουσ νζουσ εκπαιδευτικοφσ. Οι
περιςςότεροι από τουσ παλιοφσ χρθςιμοποιοφν “δαςκαλοκεντρικά” ςυςτιματα. Εδϊ είναι και θ
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επιμόρφωςθ που είπα ςτθν αρχι ότι είναι ςθμαντικό. Αν δεν γίνουν ςυςτθματικζσ ενδοςχολικζσ
επιμορφϊςεισ - το τονίηω ενδοςχολικζσ επιμορφϊςεισ - πϊσ κα μάκουν οι εκπαιδευτικοί και πϊσ κα
πειςτοφν για τισ νζεσ μεκόδουσ; Οι παλιοί κάνουν αυτό που ξζρουν και εμπιςτεφονται για πολλά
χρόνια. Δεν αλλάηουν από τθ μια χρονιά ςτθν άλλθ οι πρακτικζσ…». (Δ9).
«Σε ό,τι αφορά τον “μακθτοκεντρικό” ζτςι προςανατολιςμό του ςχολείου και τθ
διακεματικότθτα ζχω να ςου πω ότι όλα, όλα αφινονται ςτο δάςκαλο, δυςτυχϊσ. Ο οποίοσ, επίςθσ,
ζχει αφεκεί “ξυπόλθτοσ” *…+ Δεν υπάρχει υποςτιριξθ *…+ αν υπιρχαν άνκρωποι ςτα ανϊτερα
κλιμάκια και οι οποίοι να είναι κοντά ςτουσ δαςκάλουσ….» (Δ5).
«….είπαμε πριν ότι διάκεςθ μπορεί να υπάρχει από αρκετοφσ, όχι όλουσ […] Αλλαγι
υπάρχει αλλά όλοι προβλθματίηονται *…+ να υπάρχει βοικεια…» (Δ8).
«Θ νοοτροπία αρχίηει και αλλάηει όμωσ, ζτςι; Δθλαδι, ιδθ και οι δάςκαλοι οι οποίοι είχαν
μάκει τον παλιό τρόπο, το μετωπικό *…+ κάνουνε και ομαδοςυνεργατικι και *…+, απλϊσ ζχουνε μία
αναςφάλεια *…+ δεν ξζρουμε, δθλαδι, αν αυτό που κάναμε πζτυχε και γι’ αυτό ζχουμε και τθν
πεπατθμζνθ, το λζω και για τον εαυτό μου. Ροφ ξζρουμε ότι το παιδί ζμακε;» (Δ7).

8.3. Θ βελτίωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων:
Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, τρεισ (Δ3, Δ6, Δ10) αναφζρουν ότι με το ΕΑΕΥ
βελτιϊκθκαν τα μακθςιακά αποτελζςματα, πζντε (Δ2, Δ7, Δ8, Δ9, Δ11) δεν απαντοφν
ευκζωσ αλλά οι αναφορζσ τουσ ζχουν (μάλλον) κετικό πρόςθμο, δφο (Δ4, Δ5) αναφζρουν
ότι είναι νωρίσ να φανοφν τα αποτελζςματα και ζνασ (Δ1) είναι κατθγορθματικόσ ότι δεν
βελτιϊκθκαν.
Σ Δ1 αναφζρει ότι οι μακθτζσ δεν βρίςκονται ςτο κζντρο τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ (όπωσ ιςχυρίηεται το ΩΥΔΒΠΚ) αλλά ζχουν οδθγθκεί ςτθν απραξία:
«Στο κζντρο το μακθτι τον ζχουμε. Γιατί τον ζχουμε δεν ζχω καταλάβει! Αυτό που βλζπω
μζχρι τϊρα, τον ζχουμε ςτο κζντρο και τον βομβαρδίηουμε: Με τριάντα δαςκάλουσ να περνάν
πάνω από το κεφάλι του και μ’ ζνα ωράριο μζχρι τισ δφο. Δθλαδι, ζχουμε το μακθτι ςτο κζντρο ζτςι
ϊςτε να τον κάνουμε να περάςει ςτθν απραξία, γιατί αυτό τελικά γίνεται…» (Δ1).

Δφο Διευκυντζσ (Δ4, Δ5) αναφζρουν ότι είναι νωρίσ να φανοφν τα αποτελζςματα.
Ξαι οι δφο είχαν απαντιςει ότι ςτο ςχολείο τουσ εφαρμόηονται «μακθτοκεντρικζσ»
μζκοδοι, κυρίωσ από νζουσ εκπαιδευτικοφσ:
«Τϊρα εάν παρατθροφμε βελτίωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, είναι νωρίσ να το
ποφμε…» (Δ4).
«… κεωρϊ ότι ακόμα είναι πολφ νωρίσ να το πεισ αυτό. Δεν υπάρχει κατ’ αρχιν όπωσ ςου
είπα μία ζρευνα θ οποία να αποτυπϊνει ζςτω ςτοιχειωδϊσ τα πρϊτα αποτελζςματα *…+ Να πάρει τθ
γνϊμθ των δαςκάλων, να πάρει τθ γνϊμθ των διευκυντϊν, να πάρει τθ γνϊμθ όλων των
εμπλεκόμενων φορζων *…+ ϊςτε και τροποποιιςεισ να γίνουν και αναβακμίςεισ…» (Δ5).

Ψρεισ Διευκυντζσ (Δ3, Δ6, Δ10) διαπιςτϊνουν βελτίωςθ. Ξαι οι τρεισ είχαν αναφζρει
αλλαγι των διδακτικϊν μεκόδων:
«Και ακριβϊσ υπάρχει και θ βελτίωςθ ςτο αποτζλεςμα. Εφόςον εμπλζκονται περιςςότεροι
άνκρωποι που δουλεφουν πιο οργανωμζνα και πιο ομαδικά ζχουμε και καλφτερα εκπαιδευτικά
αποτελζςματα.» (Δ3).
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«… πιςτεφω ότι πάνε καλφτερα χωρίσ να είμαι εκατό τοισ εκατό ςίγουροσ αλλά απ’ ό,τι μου
λζνε και οι ςυνάδελφοι υπάρχει μια αλλαγι…» (Δ10).

Υζντε Διευκυντζσ (Δ2, Δ7, Δ8, Δ9, Δ11) δεν αναφζρουν βελτίωςθ αλλά διαπιςτϊνουν
ότι τα νζα μακιματα και οι νζεσ προςεγγίςεισ, δίνουν ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ και
ενιςχφουν τουσ αδφνατουσ. Ζνασ από αυτοφσ (Δ2) είχε αναφζρει ότι δεν άλλαξαν οι
μζκοδοι, ζνασ (Δ8) ότι άλλαξαν και τρεισ (Δ7, Δ9, Δ11) ότι εφαρμόηονται κυρίωσ από νζουσ:
«Κεωρϊ λοιπόν ότι αυτό το ςχολείο δίνει τισ ευκαιρίεσ. Από τθν άλλθ χρειάηεται δουλειά…»
(Δ2).
«Εγϊ πιςτεφω ότι είναι καλφτερα. Γιατί υπάρχουν και αντικείμενα τα οποία δεν χρειάηονται
να ’χουν γνϊςεισ, με αποτζλεςμα να βρίςκουν πρόςφορο ζδαφοσ για να “ευδοκιμιςουν” κι
αυτοί…» (Δ7).
«Τϊρα ςε ότι αφορά το μακθςιακό αποτζλεςμα *…+ εκτόσ από τον εμπλουτιςμό με τα νζα
αντικείμενα που τα παιδιά παίρνουν καινοφρια πράγματα *…+ οι δραςτθριότθτεσ που προανζφερα
βοθκοφν όλουσ τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν και αυτό είναι καλό.» (Δ9).
«… κα δουλζψει και ο αδφνατοσ μακθτισ, γιατί κι εκείνοσ κάτι κα καταφζρει. Ενϊ πριν δεν
μποροφςε να τα βγάλει πζρα, τελείωνε θ υπόκεςθ, τον ζχανεσ *…+ Αν κάνεισ όμωσ διερευνθτικι *…+
κα του κεντρίςεισ το ενδιαφζρον και ςιγά ςιγά κα τον πάρεισ…» (Δ8).

Δφο από τουσ Διευκυντζσ που ανζφεραν βελτίωςθ (Δ3, Δ10) κεωροφν ότι το ΕΑΕΥ
βοθκά τουσ μακθτζσ να αναδεικνφουν τα ταλζντα τουσ και να βρίςκουν χϊρο ζκφραςθσ:
«...το κάκε παιδί ζχει το δικό του ταλζντο και το δικό του χάριςμα, ζτςι; Μπορεί ζνα παιδί
να μθν “περπατάει” ςτθ Γλϊςςα *…+ αλλά να ’χει άλλεσ δυνατότθτεσ και ςτθ Μουςικι και ςτο
Κεατρικό παιχνίδι.» (Δ10).
«Κα ικελα να πω όμωσ ότι αναδεικνφονται ταλζντα, επιμζρουσ χαρακτθριςτικά των
μακθτϊν με τα καινοφρια αντικείμενα *…+ μακθτισ που δεν μπορεί να τα καταφζρει ςτθ Γλϊςςα
και ςτα Μακθματικά, πικανότατα μπορεί να αναδειχκεί ςτθ Μουςικι. Ζνασ άλλοσ μακθτισ μπορεί
να αναδείξει ταλζντο ςτθ Ηωγραφικι και ζνασ τρίτοσ να αναδείξει ταλζντο ςτο χορό ι *…+ Δίνει
ευκαιρίεσ το καινοφριο πρόγραμμα, ζτςι;» (Δ3).

Επίςθσ,

τρεισ

Διευκυντζσ

κάνουν

ιδιαίτερθ

αναφορά

ςτθν

ζνταξθ

των

τςιγγανοπαίδων51:
«…παρατθρϊ μείωςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ *…+ των τςιγγανοπαίδων *…+ μζςα από αυτζσ
τισ νζεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ, ζχει γίνει γι’ αυτοφσ το μάκθμα πιο ελκυςτικό, αρχίηει και ξεφεφγει
από τον μονότονο, τον ακαδθμαϊκό-γνωςτικό χαρακτιρα.» (Δ?).
«…ζχουμε εντάξει πλιρωσ τα τςιγγανάκια *…+ αυτό που ςτοχεφουμε είναι θ επόμενθ γενιά
ςε μια εικοςαετία, δθλαδι, όταν αυτά τα παιδιά που ενςωματϊνουμε ςιμερα ςτο ςχολείο κα
γίνουν γονείσ και τα δικά τουσ παιδιά κα πάνε ςτο ςχολείο. Κα ζχουν άλλθ άποψθ για το ςχολείο ωσ
γονείσ. Τότε κα ζχουν αλλάξει πραγματικά τα πράγματα.» (Δ?).

Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, ζξι (Δ5, Δ6, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11) αναφζρουν ότι τα
ςχολικά εγχειρίδια δεν απευκφνονται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ. Σι ςυγκεκριμζνοι Διευκυντζσ,
είχαν κεωριςει τον όγκο τθσ φλθσ ωσ ζνα από τα εμπόδια για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ
51

Για να διαςφαλιςτεί θ ανωνυμία των ςυγκεκριμζνων Διευκυντϊν δεν αναφζρονται οι κωδικοί τουσ.
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ολοκλιρωςθσ τθσ προετοιμαςίασ ςτο ςχολείο:
«…είναι βιβλία τα οποία δεν ζχουν λάβει κατά τθν άποψι μου ςε μεγάλο βακμό υπόψιν όλθ
αυτι τθν γεωμορφολογία τθσ Ελλάδασ και τθν ανιςότθτα, τουλάχιςτον ςτισ περιοχζσ: νθςιά, ορεινι
Ελλάδα, επαρχιακι…» (Δ5).
«…κα ιταν πιο ωφελθμζνα τα παιδιά αν υπιρχε ανακεϊρθςθ τθσ φλθσ ι εκςυγχρονιςμόσ
των βιβλίων. Γιατί όταν κάνεισ αγϊνα δρόμου για να τελειϊςεισ τθν φλθ *…+ και πρζπει να κάνεισ
μεσ ςτθν τάξθ εξατομικευμζνθ διδαςκαλία *…+ τα βιβλία τα ςθμερινά είναι απαιτθτικά, πολφ
απαιτθτικά, ζτςι;» (Δ6).
«Είναι απαιτθτικά τα βιβλία. Εμείσ ςτισ ςυνεδριάςεισ που κάνουμε ςτο μζςο όρο
ςτοχεφουμε, φροντίηουμε να μθν παραγκωνίηουμε κανζναν μακθτι…» (Δ11).

8.4. Θ εναλλαγι πολλϊν εκπαιδευτικϊν και θ παιδαγωγικι ςχζςθ:
Ζξι Διευκυντζσ αναφζρουν ότι θ εναλλαγι πολλϊν εκπαιδευτικϊν ςτισ τάξεισ είναι
καλι και δεν δθμιουργεί προβλιματα οφτε ςτουσ μακθτζσ οφτε ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου–
γονζων. Ψζςςερισ κεωροφν ότι δεν διευκολφνει τθ ςυνεργαςία και δεν προάγει τθν
παιδαγωγικι λειτουργία (χωρίσ να διατυπϊνουν αρνθτικζσ κρίςεισ) και ζνασ αναφζρει ότι
δθμιουργεί προβλιματα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Σ Δ1 κεωρεί ότι θ εναλλαγι πολλϊν εκπαιδευτικϊν δεν είναι επιςτθμονικά
τεκμθριωμζνθ και επικαλείται εγκυκλίουσ με τισ οποίεσ το ΩΥΔΒΠΚ ςυνιςτοφςε να
αποφεφγεται θ εναλλαγι, γιατί είναι αντιπαιδαγωγικι. Ωποςτθρίηει ότι δυςχεραίνει το ζργο
του δαςκάλου και δεν προάγει τθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ:
«Κατ’ αρχάσ, ςε προθγοφμενεσ δεκαετίεσ, ερχόταν εγκφκλιοσ ςτα ςχολεία που ανζφερε ότι
ςτθν Ρρϊτθ τάξθ και ςτθ Δευτζρα δεν κα μπαίνουν πολλά πρόςωπα, γιατί αυτό κρίνεται
αντιπαιδαγωγικό. Δεν ξζρω κατά πόςο άλλαξε αυτό, ϊςτε να κρίνεται παιδαγωγικό ςιμερα και
μάλιςτα ζχει ζρκει εγκφκλιοσ που λζει ότι “δεν ζχουμε ενδείξεισ ότι αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό
κλπ”. Και χωρίσ να τεκμθριϊνεται, ουςιαςτικά κάνουμε ειςβολι τόςων προςϊπων ςε μικρζσ τάξεισ.
Κεωρϊ ότι είναι ςτον αζρα. *…+ Από τθν άλλθ, όταν ζχεισ πολλά πρόςωπα και δεν ζχεισ τθ
κεςμοκετθμζνθ ςυνεργαςία αλλά αφινεται φλου, αυτό προβλιματα δθμιουργεί.*…+ οι άνκρωποι
ςυνικωσ των ειδικοτιτων είναι περαςτικοί *…+ επομζνωσ, ο ςυνάδελφοσ των ειδικοτιτων δεν ζχει
μία οπτικι δουλεφουμε για να ςτεριϊςουμε και να χτίςουμε και τον άλλο χρόνο. Κι ζνα άλλο: με τον
ίδιο τρόπο βλζπουν τισ ειδικότθτεσ και οι γονείσ…» (Δ1).

Ζξι (Δ2, Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ9) Διευκυντζσ υποςτθρίηουν (ο Δ2 με επιφφλαξθ για τθν Αϋ
τάξθ) ότι θ εναλλαγι πολλϊν εκπαιδευτικϊν ςτισ τάξεισ αναβακμίηει τθ μακθςιακι και τθν
παιδαγωγικι λειτουργία του ςχολείου. Ψο πρϊτο (και κφριο) επιχείρθμα ζχει να κάνει με
τθν «περικωριοποίθςθ» και τα «πρότυπα»: Σι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με διαφορετικά
πρόςωπα και νοοτροπίεσ και μποροφν να βρουν ζνα «πρότυπο» που ενδεχομζνωσ δε
βρικαν ςτο δάςκαλο. Επιπλζον, μακθτζσ που ίςωσ δεν είχαν καλι ςχζςθ με τον δάςκαλο
και «περικωριοποιικθκαν» ζχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ, αφοφ κάποιοσ άλλοσ
εκπαιδευτικόσ μπορεί να τουσ δει με διαφορετικό μάτι:
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«Θ εναλλαγι, ιδιαίτερα ςτισ μικρζσ τάξεισ, ίςωσ δθμιουργεί κάποια προβλιματα *…+ πολλζσ
φορζσ κάνει πάρα πολφ καλό να μπαίνει ζνασ άλλοσ άνκρωποσ ο οποίοσ μπορεί να δει με άλλο μάτι
και με άλλθ διάκεςθ τον “ιξ” μακθτι που ο δάςκαλόσ του τον ζχει “κατατάξει” και να του δϊςει
άλλεσ ευκαιρίεσ.» (Δ2).
«Λοιπόν, το ότι μπαίνουνε πολλοί είναι κετικό. Γιατί; Είναι κετικό, γιατί υπάρχουνε
διαφορετικζσ νοοτροπίεσ, διαφορετικζσ προςωπικότθτεσ που μεταδίδουνε και μπορεί ο μακθτισ να
κερδθκεί από ζναν ι από δφο, ενϊ ο δάςκαλοσ, ο ζνασ, μπορεί για κάποιουσ μακθτζσ να μθν είναι
το πρότυπο ι για κάποιον τομζα που ενδεχομζνωσ ο μακθτισ ζχει κλίςθ.» (Δ7).
«Αυτό είναι κάτι το οποίο ζχει ςυηθτθκεί. Δθλαδι, κατά πόςο ευνοεί το κλίμα τθσ τάξθσ το
να μπαίνει ι να βγαίνει ςυνζχεια καινοφριοσ δάςκαλοσ. Ζχω τθν εντφπωςθ ότι τελικά βοθκάει.*…+
ςε προθγοφμενεσ ερωτιςεισ, είπα ότι κακζνασ από αυτοφσ ζφερε και κάτι μαηί του. Ζφερε μια αφρα,
ζφερε ζνα κζλω, ζφερε ζνα μπορϊ και αυτό νομίηω ότι βοικθςε τελικά.» (Δ3).

Ψο δεφτερο επιχείρθμα είναι ότι θ εναλλαγι πολλϊν εκπαιδευτικϊν βοθκάει ςτθν
κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν και τα ξεκουράηει από το φορτωμζνο πρόγραμμα. Από τουσ
ζξι, οι τρεισ (Δ3, Δ6, Δ9) είχαν εκφράςει κετικζσ απόψεισ για τθ διεφρυνςθ του ωραρίου
χρθςιμοποιϊντασ το ίδιο επιχείρθμα:
«…θ εναλλαγι είναι καλι. Γιατί όπωσ είπα, επειδι το πρόγραμμα είναι μζχρι τισ δφο το
παιδί ςτισ μικρζσ ιδίωσ τάξεισ κα κουραηόταν, όταν ςυνεχϊσ είχε το δάςκαλο, τον ίδιο δάςκαλο και
ςυνεχϊσ μακιματα.*…+ Βζβαια, εμείσ ασ ποφμε οι δάςκαλοι το κεωροφμε κάπωσ κακό, μασ κόβει
από τθ ροι των μακθμάτων, επειδι ζχουμε μάκει μ’ αυτι τθν αντίλθψθ.» (Δ6).
«…προςωπικι μου άποψθ είναι ότι δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα με τθν εναλλαγι. Είναι
πολφ καλό για τθν κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν που αλλάηουν οι εκπαιδευτικοί και δεν είναι καλό
να βλζπουν πάντα ζναν δάςκαλο.» (Δ9).

Σι ζξι Διευκυντζσ αναφζρουν ότι θ ςυνεργαςία των γονζων με τουσ εκπαιδευτικοφσ
ειδικοτιτων είναι καλι:
«Οι εκπαιδευτικοί ςυνεργάηονται πάρα πολφ καλά και με τουσ μακθτζσ και με τουσ
γονείσ.*…+ Δεν παρατθρϊ κάποιο ιδιαίτερο πρόβλθμα, ίςα ίςα που αρχίηει και βελτιϊνεται θ ςχζςθ
με τον καιρό. Πςο ενθμερϊνονται οι γονείσ για το τι ςυμβαίνει ςτθν τάξθ βελτιϊνεται και θ ςχζςθ
τουσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ» (Δ4).
«….ζρχονται οι γονείσ πλζον να μάκουν και να ρωτιςουν πολλοφσ δαςκάλουσ και το
βλζπουμε ςτισ θμζρεσ τθσ ενθμζρωςθσ και τισ θμζρεσ που δίνουμε βακμολογίεσ…» (Δ3).

Ωςτόςο, οι δφο από αυτοφσ (Δ6, Δ7) αναφζρουν ότι –παρά τθν καλι ςυνεργαςία–
ενίοτε δθμιουργοφνται προβλιματα τα οποία πθγάηουν από τθ μθ επαρκι παιδαγωγικι
κατάρτιςθ (είχαν αναφερκεί ςτο κζμα αυτό και ςτθν 3θ κατθγορία). Περικοί εκπαιδευτικοί
ειδικοτιτων δεν μποροφν να διαχειριςτοφν τθν τάξθ και προςπακοφν να «επιβλθκοφν» με
το βακμό, προκαλϊντασ τισ διαμαρτυρίεσ των γονζων:
«Ριςτεφω προωκεί και τθ ςυνεργαςία των γονζων με τισ ειδικότθτεσ.*…+ Ρροβλιματα
βζβαια δθμιουργοφνται. Και αυτό, όπωσ είπαμε και ςτθν αρχι, οφείλεται ςτθ μθ ζγκαιρθ και καλι
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν. Γιατί όταν δεν μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να διαχειριςτεί τθν τάξθ
[…] το βγάηει ςτθ βακμολογία.*…+ Τα παιδιά ςτον δάςκαλο τθσ τάξθσ, κάκονται ιςυχα *…+ και ςε
ϊρα ασ ποφμε ειδικότθτασ μεταβάλλεται θ ψυχολογία τουσ. Τθ δζχονται πιο ανάλαφρα αυτι τθν
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ϊρα με αποτζλεςμα να κάνουν κάποια ςχετικι φαςαρία. Μθ ζχοντασ λοιπόν ο εκπαιδευτικόσ πϊσ
να ςτακεί και πϊσ να διαχειριςτεί το μακθτικό δυναμικό, κάνει το ςοβαρό λάκοσ για μζνα: βάηει
κακό βακμό. Κι εκεί αρχίηουν τα παράπονα των γονζων…» (Δ6).
«Αυτό είναι κετικό για μζνα. Να πω τθν αλικεια το μόνο πρόβλθμα που ζχω επιςθμάνει *…+
είναι ότι θ νοοτροπία των ειδικοτιτων που δεν είναι δάςκαλοι, δεν ζχουν *…+ κατάρτιςθ, μπαίνουνε
μζςα να κάνουν μάκθμα όπωσ κάνουν ςτα παιδιά του Λυκείου ι του Γυμναςίου. Εδϊ είναι μικρά τα
παιδιά πρζπει να υπάρχει άλλο πνεφμα...» (Δ7).

Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ οι τζςςερισ (Δ5, Δ8, Δ10, Δ11) κεωροφν ότι θ εναλλαγι
δεν βοθκάει τθ ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων και μακθτϊν, ωςτόςο δεν
εκφράηουν αρνθτικζσ απόψεισ. Σι δυςκολίεσ δεν αφοροφν ςτθν ίδια τθν εναλλαγι αλλά ςτθ
μθ ςτακερότθτα του προςωπικοφ. Σι λιγοςτζσ ϊρεσ που μζνουν οι εκπαιδευτικοί
ειδικοτιτων ςτο ςχολείο και ο μεγάλοσ αρικμόσ των μακθτϊν δεν επιτρζπουν τθν
εδραίωςθ τθσ παιδαγωγικισ ςχζςθσ. Ζνασ από τουσ τζςςερισ Διευκυντζσ (Δ8) αναφζρει ότι
υπάρχουν προβλιματα με εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων που διατίκενται για λίγεσ ϊρεσ ςτο
ςχολείο, κάτι που δεν ςυμβαίνει με τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων. Χτθν 3θ
κατθγορία είχε αναφερκεί ςτο ηιτθμα τθσ μθ παιδαγωγικισ επάρκειασ και τα προβλιματα
που δθμιουργοφνται:
«…όταν ο εκπαιδευτικόσ τθσ ειδικότθτασ ζρχεται για μια ϊρα ςτο ςχολείο και ςθκϊνεται και
φεφγει, εγϊ πιςτεφω ότι δεν μπορεί να προςφζρει *…+. Οφτε κα κακίςει να ςυνεργαςτεί, γιατί
ζρχεται, κάνει το μάκθμά του και τθν επόμενθ ϊρα ζχει μάκθμα ςτο άλλο το ςχολείο. Λοιπόν,
ςίγουρα οι γονείσ κζλουν το δάςκαλο, αυτό είναι ξεκάκαρο. Ο δάςκαλοσ είναι εκείνοσ ο οποίοσ κα
κρατιςει τθν τάξθ, κα κρατιςει και το ςχολείο. Οι ειδικότθτεσ –όχι ότι κατθγορϊ τουσ
ςυναδζλφουσ– αλλά δεν ζχουνε το χρόνο να κακίςουν να ενταχκοφν ςτο ςχολείο.» (Δ10).
«…προβλιματα δεν ζχουμε απ’ αυτοφσ που είναι ςτο ςχολείο ςυνζχεια, γιατί παίηει ρόλο
εάν τον ξζρουν τον εκπαιδευτικό από πριν, δθλαδι, αυτοί που ’ναι μόνιμοι δεν ζχουν πρόβλθμα.
Αλλά μ’ αυτοφσ που ζρχονται και αλλάηουν κάκε χρόνο δεν προλαβαίνουν τα παιδιά οφτε καν να
δεκοφν.*…+ όλο το χρόνο κα τον δει είκοςι πζντε ϊρεσ. Ρότε να προλάβει το παιδί να δεκεί μαηί του;
Του χρόνου δεν κα ’ναι ςτο ςχολείο.*…+ τα παιδιά δεν ζχουν πρόβλθμα με το ν’ αλλάηουν. Το
πρόβλθμα το μεγάλο είναι ότι αλλάηουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. *…+ Πταν ςε μζνα κα ’ρκει τϊρα εδϊ
και κα κάνει ςε *…+ παιδιά μάκθμα και κα πάει και ς’ άλλο ζνα ςχολείο και κα κάνει ς’ άλλα *…+ κα
προλάβει να γνωρίηει τα παιδιά, να δει τισ ιδιαιτερότθτεσ, να τα πλθςιάςει; Τι να κάνει; Δθλαδι
είναι, είναι αδφνατον ανκρϊπινα.» (Δ8).

Σι παραπάνω δυςκολίεσ εμποδίηουν και τθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ. Θ
προςωπικότθτα του εκπαιδευτικοφ και θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν ανάμεςα ςτουσ
δαςκάλουσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν φπαρξθ ι μθ
προβλθμάτων. Ωςτόςο, ο Δ5 κεωρεί ότι ζχουν ευκφνθ και οι γονείσ, γιατί το ενδιαφζρον
τουσ για ςυνεργαςία ςυναρτάται με το ενδιαφζρον τουσ για το μάκθμα του εκπαιδευτικοφ
και το βακμό. Υάντωσ, ο δάςκαλοσ παραμζνει «ςθμείο αναφοράσ», «πρωταγωνιςτισ» και
αυτόσ που «κρατάει το ςχολείο» όπωσ αναφζρουν τρεισ Διευκυντζσ (Δ5, Δ10, Δ11):
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«Εδϊ κα ςου πω το εξισ: κα ξεκινιςω απ’ το δεφτερο, ς’ ό,τι αφορά τουσ γονείσ
εξακολουκοφν να ζχουν τθν αντίλθψθ ότι πρωταγωνιςτισ ςτθν τάξθ είναι ο δάςκαλοσ, τζλοσ! Είναι
νόμοσ αυτό. Και το βλζπουμε κυρίωσ όταν δίνουμε βακμοφσ. Ενϊ όλεσ οι ειδικότθτεσ είναι εδϊ,
ελάχιςτοι κα πλθςιάςουν τισ ειδικότθτεσ να ρωτιςουν για το παιδί τουσ, ελάχιςτοι.*…+ πλθν των
Αγγλικϊν που τουσ “καίει” εκεί για πολλοφσ λόγουσ, ζτςι; *…+ ζχει πολφ μεγάλθ ςθμαςία πϊσ
λειτουργεί ο εκπαιδευτικόσ τθσ ειδικότθτασ ςε ςχζςθ με τον εκπαιδευτικό του τμιματοσ και κατά
πόςο ςυνεργάηεται.*…+ ζχει να κάνει με τον ανκρϊπινο παράγοντα…» (Δ5).
«Ο ςυνδετικόσ κρίκοσ των παιδιϊν και τθσ οικογζνειασ με το ςχολείο εξακολουκεί να είναι ο
δάςκαλοσ ι θ δαςκάλα τθσ τάξθσ *…+ Οι γονείσ δείχνουν ενδιαφζρον και τουσ ρωτάνε αλλά ςου είπα
και πριν ο δάςκαλοσ είναι το ςθμείο αναφοράσ.*…+ Αλλά… πϊσ να ςτο πω ζχει ςχζςθ με το κλίμα και
τον τρόπο λειτουργίασ του ςχολείου.» (Δ11).

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ:
Ψζςςερισ Διευκυντζσ αναφζρουν ότι το νζο πρόγραμμα ενίςχυςε τισ γνϊςεισ των
μακθτϊν αλλά περιςςότερο ενίςχυςε τθν παιδαγωγικι διάςταςθ του ςχολείου. Δφο από
αυτοφσ υποςτθρίηουν ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν τα νζα μακιματα άλλαξαν το
κλίμα του ςχολείου, απόψεισ βζβαια που είναι αντίκετεσ με εκείνεσ που είχαν αναφζρει
άλλοι ςτθν κατθγορία των προβλθμάτων περί μθ παιδαγωγικισ επάρκειασ. Ψζςςερισ
Διευκυντζσ κεωροφν ότι με το νζο πρόγραμμα ενιςχφκθκαν τόςο οι γνϊςεισ όςο και θ
παιδαγωγικι διάςταςθ αλλά ο «γνωςιοκεντρικόσ» χαρακτιρασ του ςχολείου παραμζνει
ιςχυρόσ, γιατί και οι εκπαιδευτικοί τον ςτθρίηουν με τον τρόπο τουσ (πάγιεσ αντιλιψεισ,
διδακτικά μοντζλα). Ψρεισ Διευκυντζσ δεν πιςτεφουν ότι ενιςχφκθκε θ παιδαγωγικι
διάςταςθ και μάλιςτα ο ζνασ κεωρεί πωσ δεν ενιςχφκθκαν οφτε οι γνϊςεισ. Δθλαδι, από
τισ απόψεισ των οκτϊ Διευκυντϊν φαίνεται ότι το ΕΑΕΥ ζχει ενιςχφςει ωσ ζνα βακμό τθν
παιδαγωγικι διάςταςθ του ςχολείου. Ωςτόςο, το ςχολείο εξακολουκεί να επικεντρϊνεται
ςτισ γνϊςεισ και ςυνεπϊσ ο ακαδθμαϊκόσ του προςανατολιςμόσ παραμζνει, μάλλον,
κυρίαρχοσ. Από τουσ οκτϊ Διευκυντζσ οι επτά είχαν αναφζρει (ςτθν 1θ κατθγορία) ότι οι
αλλαγζσ άλλαξαν το ςχολείο προσ το καλφτερο. Από τουσ οκτϊ Διευκυντζσ επτά αναφζρουν
ότι τα νζα μακιματα ζκαναν το πρόγραμμα πιο ελκυςτικό και ευχάριςτο για τουσ μακθτζσ,
ενϊ πζντε αναφζρουν ότι ζχει βελτιωκεί θ ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν.
Εννζα από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ αναφζρουν ότι οι διδακτικζσ μζκοδοι που
χρθςιμοποιοφνται ςτα ςχολεία τουσ εκςυγχρονίςτθκαν ωσ ζνα βακμό, χωρίσ αυτόσ να
προςδιορίηεται. Σι πζντε από τουσ εννζα υποςτθρίηουν ότι οι νζοι εκπαιδευτικοί
χρθςιμοποιοφν τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ περιςςότερο, ενϊ οι εκπαιδευτικοί με πολλά
χρόνια υπθρεςίασ ακολουκοφν πιο διςτακτικά. Σι τζςςερισ δεν κάνουν τθ διάκριςθ
«παλιόσ-νζοσ» αλλά κεωροφν τα καινοτόμα προγράμματα μοχλό αλλαγισ των μεκόδων.
Δφο από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ αναφζρουν ότι δεν ζχει υπάρχει αλλαγι των μεκόδων. Θ
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ζλλειψθ επιμόρφωςθσ και παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ λειτουργοφν αναςταλτικά ςτθν
αλλαγι, ςφμφωνα με τισ απόψεισ ζξι Διευκυντϊν. Σι απόψεισ δφο Διευκυντϊν (από τουσ
εννζα) παρουςιάηουν κάποια αντίφαςθ ςε ςχζςθ με προθγοφμενεσ (π.χ. διακοπι
«μακθςιακισ ροισ»). Από τα προθγοφμενα δεν προκφπτει ςαφισ εικόνα ςε ςχζςθ με τον
εκςυγχρονιςμό των διδακτικϊν μεκόδων αλλά μάλλον θ αλλαγι είναι μικρι και όχι
γενικευμζνθ.
Από τισ απόψεισ των Διευκυντϊν προκφπτει ότι θ όποια αλλαγι των μεκόδων δεν
φαίνεται να ζχει αποδϊςει αρκετά ωσ τϊρα, αφοφ μόνο τρεισ από τουσ ζντεκα αναφζρουν
ότι βελτιϊκθκαν τα μακθςιακά αποτελζςματα. Σι δφο από τουσ τρεισ υποςτθρίηουν ότι το
ΕΑΕΥ βοθκά ςτθν ανάδειξθ των ταλζντων των μακθτϊν. Ξαι οι τρεισ υποςτιριξαν ότι
άλλαξαν οι διδακτικζσ μζκοδοι ςτα ςχολεία τουσ. Ωςτόςο, φαίνεται να υπάρχει κετικό
αποτζλεςμα ςε ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ: Υζντε από τουσ
ζντεκα Διευκυντζσ αναφζρουν ότι με το νζο πρόγραμμα και τισ νζεσ μεκόδουσ, υπάρχουν
περιςςότερεσ ευκαιρίεσ και μεγαλφτερα περικϊρια για ενεργθτικι ςυμμετοχι όλων των
μακθτϊν (μακθτϊν με χαμθλζσ επιδόςεισ, αλλοδαπϊν, Φομά). Δφο από τουσ ζντεκα
Διευκυντζσ κεωροφν ότι είναι νωρίσ να φανοφν τα αποτελζςματα και ζνασ αναφζρει ότι οι
μακθτζσ οδθγοφνται ςτθν απραξία. Ζξι Διευκυντζσ κεωροφν ότι τα ςχολικά βιβλία είναι
απαιτθτικά και δεν απευκφνονται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ.
Ζνα από τα ηθτιματα που προκάλεςαν αρκετζσ ςυηθτιςεισ είναι θ εναλλαγι πολλϊν
εκπαιδευτικϊν ςτισ τάξεισ (επτά ςτισ Αϋ-Βϋ), ενϊ πριν το ΕΑΕΥ δίδαςκαν ςυνικωσ τρεισ (ο
δάςκαλοσ, ο Γυμναςτισ και ο Πουςικόσ). Είναι γενικά αποδεκτό, τουλάχιςτον για τθν
Α/κμια Εκπαίδευςθ, ότι εκτόσ από τθν φλθ και τισ μεκόδουσ, οι ςχζςεισ μεταξφ
εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.
Από τισ απόψεισ των Διευκυντϊν φαίνεται ότι θ εναλλαγι πολλϊν εκπαιδευτικϊν
δεν δθμιουργεί ιδιαίτερα προβλιματα, ωςτόςο μοιραςμζνεσ είναι οι απόψεισ για το αν θ
εναλλαγι βελτιϊνει τθν παιδαγωγικι ςχζςθ. Ζξι Διευκυντζσ κεωροφν ότι θ εναλλαγι
βελτιϊνει τθν παιδαγωγικι ςχζςθ και βοθκά ςτθν κοινωνικοποίθςθ, γιατί οι μακθτζσ ζχουν
περιςςότερα «πρότυπα» και ευκαιρίεσ. Ψζςςερισ από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ κεωροφν ότι
θ εναλλαγι δεν βοθκάει, λόγω τθσ μικρισ παρουςίασ των εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολείο, αλλά
οι απόψεισ τουσ δεν φαίνονται αρνθτικζσ. Πόνο ζνασ από τουσ ζντεκα διατυπϊνει
αρνθτικι άποψθ. Σι τζςςερισ Διευκυντζσ αναφζρουν ότι θ μικρι παρουςία των
εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολείο δεν ευνοεί τθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ και ο δάςκαλοσ
παραμζνει το «ςθμείο αναφοράσ» για τουσ γονείσ. Σι ςυγκριμζνοι Διευκυντζσ είχαν
αναφζρει προβλιματα ςε ςχζςθ με τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ, τθ ςφνταξθ του
προγράμματοσ, τθ διακοπι τθσ «μακθςιακισ ροισ» και τθ ςυνεργαςία. Σι ζξι Διευκυντζσ
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(που διατυπϊνουν κετικζσ απόψεισ) αναφζρουν ότι υπάρχει καλι ςυνεργαςία γονζων–
ςχολείου. Περικοί (τρεισ) αναφζρουν προβλιματα -με εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων που δεν
βρίςκονται πολλζσ ϊρεσ ςτο ςχολείο- τα οποία ςχετίηονται με τθν παιδαγωγικι επάρκεια.
Από τα προθγοφμενα φαίνεται ότι θ εναλλαγι πολλϊν εκπαιδευτικϊν δεν ςυνιςτά από
μόνθ τθσ πρόβλθμα. Σι όποιεσ δυςκολίεσ υπάρχουν προζρχονται περιςςότερο από το μικρό
χρόνο τθσ παρουςίασ ςτο ςχολείο κάποιων ειδικοτιτων. Άλλωςτε οι Διευκυντζσ που
αναφζρουν δυςκολίεσ ξεκακαρίηουν ότι δεν υπάρχουν προβλιματα με εκπαιδευτικοφσ
ειδικοτιτων που είναι μόνιμοι ςτο ςχολείο (Αγγλικϊν, Φυςικισ Αγωγισ ι και Πουςικισ).
Σι απόψεισ των δφο Διευκυντϊν που εφαρμόηουν τα πιλοτικά ΑΥΧ δεν
παρουςιάηουν ςθμαντικι διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ με τισ απόψεισ των άλλων. Τμωσ, θ
ελευκερία κινιςεων που ζχουν οι εκπαιδευτικοί, θ αποδζςμευςθ από το βιβλίο και θ
εφαρμογι (υποχρεωτικι ωσ ζνα βακμό) νζων διδακτικϊν προςεγγίςεων αποτιμάται κετικά.
Ωςτόςο, επιςθμαίνουν ότι το πιλοτικό πρόγραμμα ζχει υψθλζσ απαιτιςεισ από τουσ
εκπαιδευτικοφσ και μθ ικανοποιθτικι επιμόρφωςθ, παρόλο που είναι ςυςτθματικότερθ.
Χε ςχζςθ με τθν ζρευνα του ΛΥΕΠ-ΔΣΕ παρουςιάηονται μόνο ευριματα που
αφοροφν ςτα βιβλία: «Τα περιεχόμενα κάποιων βιβλίων δεν ανταποκρίνονται *…+ ςτθν
αντιλθπτικι ικανότθτα και ςτθν οικογενειακι, κοινωνικι και πολιτιςμικι προζλευςθ του
ςυνόλου των μακθτϊν» (ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, 2011: 93).
Συνεπϊσ, θ απάντθςθ ςτο όγδοο ερευνθτικό ερϊτθμα είναι ότι από τθ διετι
εφαρμογι του ΕΑΕΥ διαφαίνεται κάποια βελτίωςθ τθσ παιδαγωγικισ λειτουργίασ του
ςχολείου αλλά ο «γνωςιοκεντρικόσ» του χαρακτιρασ παραμζνει ιςχυρόσ. Θ ανανζωςθ των
διδακτικϊν μεκόδων φαίνεται να είναι περιοριςμζνθ, το ίδιο και θ βελτίωςθ των
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.

6.2.9. 9θ κατθγορία: Οι αλλαγζσ ςτο προαιρετικό (ολοιμερο)
πρόγραμμα
Θ ζνατθ κατθγορία περιλαμβάνει 111 αναφορζσ οι οποίεσ αφοροφν τισ αλλαγζσ ςτο
προαιρετικό πρόγραμμα (14:00-16:15). Σι αναφορζσ εντάχκθκαν ςε τρεισ υποκατθγορίεσ:
1) Σι αλλαγζσ και θ επίτευξθ των ςτόχων (51 αναφορζσ). 2) Θ κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ
(28 αναφορζσ). 3) Θ ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ του ςχολείου (32 αναφορζσ).
9.1. Οι αλλαγζσ και θ επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ:
Πε τισ αλλαγζσ που ζγιναν ςτο προαιρετικό πρόγραμμα δόκθκε θ δυνατότθτα ςτουσ
μακθτζσ να αποχωροφν πριν τθν ολοκλιρωςι του, μειϊκθκαν οι ϊρεσ τθσ προετοιμαςίασ
ςτισ μεγάλεσ τάξεισ και καταργικθκαν τα υποχρεωτικά μακιματα.
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1α) Χε ςχζςθ με τθ δυνατότθτα τθσ πρόωρθσ αποχϊρθςθσ ζξι Διευκυντζσ (Δ1, Δ3,
Δ5, Δ6, Δ7, Δ9) εκφράηουν κετικζσ απόψεισ για τθ ρφκμιςθ. Κεωροφν ότι εξυπθρετεί
οικογενειακζσ ανάγκεσ, ενϊ κάποιοι αναφζρουν ότι ζβγαλε το ςχολείο από τθ δφςκολθ
κζςθ, γιατί υπιρχαν γονείσ οι οποίοι ικελαν να παίρνουν τα παιδιά τουσ νωρίτερα:
«Το ότι αποχωροφν τα παιδιά ζλυςε μεγάλα προβλιματα, γιατί το κάναμε πολλζσ φορζσ
κρυφά. Πταν ο άλλοσ ικελε το παιδί του να το πάρει, αφοφ ςχόλαγε τρειςιμιςι θ ϊρα και δεν
μποροφςε να ξαναγυρίςει, δεν μποροφςαμε να τον υποχρεϊςουμε εμείσ να ’ρκει τζςςερισ. *…+
Υπάρχουν και τα φροντιςτιρια ζξω, τα οποία ζχουν ωράρια *…+ ο νόμοσ λζει πραγματικά να φεφγει
το παιδί κανονικά και κάναμε αυτι τθν παρατυπία…» (Δ7).
«…Υπάρχουν γονείσ που δουλεφουν μζχρι τισ τρεισ, καλό είναι που δόκθκε μια ευελιξία ςτο
ωράριο, μπορεί το παιδί να φφγει. Χωρίςτθκε το ολοιμερο ςε ηϊνεσ και το παιδί μπορεί να φφγει
από τθν πρϊτθ ηϊνθ να φφγει ςτισ τρεισ και να πάει με τουσ γονείσ του, να πάει ςτο ςπίτι του. Είναι
κετικό αυτό, είναι κετικό. Καλφπτει αυτι τθν ανάγκθ.» (Δ1).

Δφο Διευκυντζσ (Δ4, Δ11) κεωροφν ότι δεν είναι καλι θ ρφκμιςθ, γιατί υποβακμίηει
το πρόγραμμα και τθν αξιοπιςτία του:
«Ριςτεφω ότι θ δυνατότθτα πρόωρθσ αποχϊρθςθσ δεν είναι προσ τθ κετικι κατεφκυνςθ. Κα
’πρεπε όλα τα παιδιά να ςχολάνε τθν ίδια ϊρα, να μθν κατακερματίηεται κα ’λεγα το πρόγραμμα, να
μθν αντιμετωπίηεται ο κεςμόσ ωσ χϊροσ parking *…+ οι ϊρεσ αυτζσ είναι πολφ ουςιαςτικζσ και
βοθκοφν τα παιδιά και ςτθν προετοιμαςία τουσ για τθν άλλθ μζρα και παίηουν κι ζνα ρόλο
αντιςτακμιςτικό ειδικά για παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Είναι χριςιμο το πρόγραμμα να
εφαρμόηεται όλο και όχι να διαςπάται ςτισ τρειςιμιςι *…+ να δίνει μια πιο αξιόπιςτθ εικόνα και
ςτουσ γονείσ…» (Δ4).

Ψρεισ Διευκυντζσ (Δ2, Δ8, Δ10) διατυπϊνουν ουδζτερεσ απόψεισ:
«Εξαρτάται για ποιο λόγο το ςτζλνει ο γονιόσ το παιδί του ςτο ολοιμερο. Το ςτζλνει για να
μάκει; Το ςτζλνει για να το κρατάμε εμείσ εδϊ πζρα *…+ Πταν όμωσ το ολοιμερο ξεκινάει ςτισ δφο θ
ϊρα, μζχρι τισ δυόμιςι τρϊνε, δυόμιςι με τρεισ παρά τζταρτο ζχουνε διάλειμμα, τϊρα το να φφγει
ζνα παιδάκι τρειςιμιςι θ ϊρα ι να φφγει ςτισ τζςςερισ και τζταρτο δε λζει τίποτα.» (Δ10).

1β) Χε ςχζςθ με τθ μείωςθ των ωρϊν προετοιμαςίασ, ςτθν ουςία κατάργθςθ ςτισ
τάξεισ Γϋ-ΧΨϋ, τρεισ Διευκυντζσ εκφράηουν κετικζσ απόψεισ, τζςςερισ αρνθτικζσ και τζςςερισ
ουδζτερεσ.
Ψρεισ Διευκυντζσ (Δ4, Δ7, Δ9) κεωροφν κετικι τθ ρφκμιςθ, γιατί δίνει τθν ευκαιρία
ςτουσ μακθτζσ να αςχολθκοφν με αντικείμενα που επικυμοφν:
«Θετικό το βλζπω. Με ποια ζννοια: εφόςον μπικαν περιςςότερα διδακτικά αντικείμενα, το
παιδί εκεί που κζλει, που ζχει κλίςθ μπορεί ν’ αςχολθκεί παραπάνω.» (Δ7).

Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ1, Δ5, Δ6, Δ10) είναι αντίκετοι, γιατί δεν προλαβαίνουν οι
μακθτζσ να ολοκλθρϊςουν τθν προετοιμαςία για τθν επόμενθ θμζρα:
«… από τθν άλλθ το κζμα τθσ μελζτθσ ς’ εμάσ ζχει ςθμαςία, ο χρόνοσ για τον εκπαιδευτικό
είναι πάρα πολφ λίγοσ για να κάνουν τα παιδιά μελζτθ. Και όταν ζχει πολλά παιδιά…» (Δ5).

Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ2, Δ3, Δ8, Δ11) δεν εκφράηονται οφτε κετικά οφτε αρνθτικά.
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Σι απόψεισ που διατυπϊνουν ςυνδζονται με τθ διαπίςτωςι τουσ ότι το πρόγραμμα
εξυπθρετεί κυρίωσ τθ φφλαξθ των παιδιϊν:
«…επειδι οι γονείσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να ’χουν ζναν άνκρωπο ςτο ςπίτι ι δεν ζχουν
εμπιςτοςφνθ να τ’ αφιςουν μόνα τουσ τ’ αφινουν ςτο ολοιμερο, να ζρκουν τθν ϊρα που κα
τελειϊςουν να τα πάρουν και δεν τουσ ενδιαφζρει τι ζχουν κάνει. Αρκεί να ’χουνε φυλαχκεί τα
παιδιά τουσ τισ δυο ϊρεσ που μζνουν εδϊ.» (Δ8).

1γ) Χε ςχζςθ με τθν κατάργθςθ των υποχρεωτικϊν μακθμάτων, επτά Διευκυντζσ
εκφράηουν κετικζσ απόψεισ, ζνασ αρνθτικι και τρεισ δεν διατυπϊνουν άποψθ (Δ1, Δ3, Δ5).
Επτά Διευκυντζσ (Δ2, Δ4, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11) ςυμφωνοφν με τθν κατάργθςθ των
υποχρεωτικϊν μακθμάτων, γιατί το ςχολείο γνωρίηει τισ ανάγκεσ των μακθτϊν του και
μπορεί να προςαρμόηει τα μακιματα για να τουσ ξεκουράηει. Επιπλζον, κάποια από τα
διδακτικά αντικείμενα μπικαν ςτο πρωινό πρόγραμμα, οπότε κεωροφν υπερβολι να
υπάρχουν με υποχρεωτικό χαρακτιρα και ςτο απογευματινό:
«Κεωρϊ κετικό βζβαια το γεγονόσ ότι αποφαςίηει το ςχολείο με τθν ζννοια ότι ζνα ζξυπνο
ςχολείο μπορεί να δει ότι κα πρζπει να χαρίςει ς’ αυτά τα παιδιά περιςςότερο μακιματα που κα τ’
ανακουφίςουν από τθν κοφραςι τουσ το απόγευμα...» (Δ2).
«…να κάνει το πρωί Φυςικι Αγωγι, το βράδυ πάλι Φυςικι Αγωγι, να κάνει το πρωί Αγγλικά
το βράδυ πάλι Αγγλικά, περιττό είναι.» (Δ10).
«Εντάξει, αυτό καλό είναι. Τϊρα ζχει μειωκεί ο χρόνοσ ςε ςχζςθ με το ολοιμερο που είχαμε
πριν από δφο χρόνια. Ιδθ, όμωσ, μεγάλο μζροσ αυτϊν των διδακτικϊν αντικειμζνων καλφπτεται
από το πρωινό πρόγραμμα.» (Δ11).

Πόνο ζνασ Διευκυντισ (Δ6) δεν ςυμφωνεί με τθν κατάργθςθ των υποχρεωτικϊν
μακθμάτων, γιατί υποςτθρίηει ότι βοθκοφςαν ςτθν καλφτερθ προετοιμαςία των μακθτϊν:
«Πχι, δεν είναι καλό. Κοίταξε να δεισ θ φιλοςοφία ιταν από τότε να μζνει θ τςάντα ςτο
ςχολείο. Δθλαδι, κάνοντασ τα μακιματα, τθν προετοιμαςία για τθν επόμενθ μζρα με τθ βοικεια
των δαςκάλων, ζτςι πραγματικά το παιδί κα πιγαινε ςτο ςπίτι του απαλλαγμζνο από τθν
προετοιμαςία.» (Δ6).

Ψελικά, από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ μόνο δφο (Δ7, Δ9) ςυμφωνοφν με όλεσ τισ
αλλαγζσ. Ωςτόςο, οι απόψεισ των περιςςότερων Διευκυντϊν (επτά) ςυγκλίνουν ςτθ
διαπίςτωςθ ότι οι αλλαγζσ που ζγιναν δεν βελτίωςαν το πρόγραμμα. Ζνασ κεωρεί ότι το
ζχουν αναβακμίςει και τρεισ δεν εκφράηουν ξεκάκαρθ άποψθ. Ειδικότερα:
Επτά Διευκυντζσ (Δ1, Δ3, Δ4, Δ6, Δ8, Δ9, Δ10) κεωροφν ότι οι αλλαγζσ ςτο
προαιρετικό πρόγραμμα δεν το αναβάκμιςαν οφτε αφξθςαν τθν αξιοπιςτία του:
«…δε βλζπω ότι πθγαίνει ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Μςα ίςα που όλο και λιγότερα παιδιά
βοθκά…» (Δ1).
«Το μεγάλο πρόβλθμα των ΕΑΕΡ είναι το απογευματινό. Και το λζω αυτό, γιατί ακόμα και
τϊρα δεν ζχουμε ςτελζχωςθ ςε ειδικότθτεσ.» (Δ3).
«Κα ζλεγα ότι υπάρχει ίςωσ μια ςταςιμότθτα. Κα χρειάηονταν και κάποιεσ άλλεσ
παρεμβάςεισ, ϊςτε το ολοιμερο να αναδείξει τθ λειτουργία αυτι που πρζπει να ζχει και ζτςι να
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προςελκφςει κα ζλεγα και πιο πολλοφσ μακθτζσ, να γίνει δθλαδι πιο αξιόπιςτο *…+. Πταν οι
προςλιψεισ γίνονται με κακυςτεριςεισ, όλα αυτά …» (Δ4).

Ζνασ από τουσ επτά (Δ6) κεωρεί ότι οι αλλαγζσ ζχουν υποβακμίςει το πρόγραμμα
και εκφράηει τθν άποψθ ότι ο κεςμόσ του ολοιμερου (γενικά) είναι απαξιωμζνοσ:
«Πχι, βζβαια, όχι με τίποτα. Μςα ίςα το υ-πο-βακ-μί-ηουν.*…+ ζτςι όπωσ λειτουργεί, για μζνα
καλφτερα να μθ λειτουργιςει πλζον. Μετά από τόςα χρόνια, ζχω τθν εμπειρία και το κάρροσ να πω
να ςταματιςει εδϊ.*…+ Ζχει απαξιωκεί…» (Δ6).

Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ ζνασ (Δ7) πιςτεφει ότι οι αλλαγζσ είναι κετικζσ αλλά δεν
ζχουν το αναμενόμενο αποτζλεςμα, λόγω τθσ νοοτροπίασ του Ζλλθνα που προτιμά τα
φροντιςτιρια. Είναι ζνασ από τουσ δφο Διευκυντζσ που ςυμφωνοφν με όλεσ τισ αλλαγζσ:
«…το αναβάκμιςαν αλλά κοίταξε να δεισ κάτι, ο Ζλλθνασ ζχει το εξισ: *…+ “Αν δεν
πλθρϊςεισ ζξω… μθν περιμζνεισ από το ςχολείο” *…+ πρζπει ν’ αλλάξει θ νοοτροπία τθσ κοινωνίασ.
Αυτό είναι το βαςικότερο.» (Δ7).

Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, τρεισ (Δ2, Δ5, Δ11,) δεν εκφράηουν ξεκάκαρθ άποψθ.
Τμωσ, ο Δ2 δεν ςυμφωνεί γενικότερα με το κεςμό του ολοιμερου, γιατί κεωρεί ότι το ρόλο
του μπορεί να τον επιτελζςει θ διευρυμζνθ οικογζνεια. Αντίκετοσ με το κεςμό είναι και ο
Δ1, ο οποίοσ ανζφερε ότι οι αλλαγζσ δεν αναβάκμιςαν το πρόγραμμα. Κεωρεί ότι ο κεςμόσ
υπθρετεί τθν κοινωνικι διάρκρωςθ του ςυςτιματοσ εργαςίασ και πιςτεφει ότι τα ωράρια
εργαςίασ πρζπει να προςαρμοςτοφν ςτο ωράριο του ςχολείου, ϊςτε τα παιδιά να
επιςτρζφουν το μεςθμζρι ςτο ςπίτι τουσ:
«Είναι μία βοικεια για ανκρϊπουσ που δεν ζχουν τον τρόπο…» (Δ5).
«Κα ςου πω τθν άποψι μου για το ολοιμερο, που ίςωσ είναι αιρετικι. Κεωρϊ ότι *…+ ςτθν
Ελλάδα δεν πζκαναν όλεσ οι γιαγιζσ και οι παπποφδεσ. Κεωρϊ ότι θ λειτουργία τθσ κοινωνίασ και
τθσ οικογζνειασ, τθσ διευρυμζνθσ οικογζνειασ, ςτθν Ελλάδα ζπαιξε ζνα ςπουδαίο ρόλο τον οποίο
μπορεί να ςυνεχίςει να τον παίηει.» (Δ2).
«Το καλφτερο κα ιταν τα παιδιά το μεςθμζρι, αφοφ τελείωναν το ωράριό τουσ το πρωινό
ςτο ςχολείο, να κακίςουν ςτο τραπζηι μαηί με τουσ γονείσ τουσ *…+ πρζπει να φροντίςουμε ωσ
κοινωνία, ωσ ςτόχο να βάλουμε αυτό: τα παιδιά να είναι με τουσ γονείσ τουσ το μεςθμζρι. Δθλαδι,
να οργανωκεί θ εργαςία με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να δίνει αυτι τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά. Τζτοιο
ςτόχο δεν ζχουμε βάλει πουκενά και φαίνεται νομοτζλεια αυτό το ςφςτθμα εργαςίασ.» (Δ1).

1δ) Χε ό,τι αφορά τθν επίτευξθ των ςτόχων του προαιρετικοφ προγράμματοσ, οι
περιςςότεροι Διευκυντζσ (επτά) διαπιςτϊνουν ότι ο ρόλοσ του ζχει περιοριςτεί ςτθ φφλαξθ
των παιδιϊν. Πόνο τζςςερισ κεωροφν ότι επιτελεί και τον αντιςτακμιςτικό του ρόλο.
Σι επτά Διευκυντζσ (Δ2, Δ3, Δ6, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11) αναφζρουν ότι το προαιρετικό
πρόγραμμα εκπλθρϊνει μόνο τον κοινωνικό του ρόλο, εξυπθρετϊντασ τουσ γονείσ οι οποίοι
τελειϊνουν τθν εργαςία μετά τισ 14:00 και δεν ζχουν ποφ να αφιςουν τα παιδιά τουσ:
«…ωσ προσ το απογευματινό του πρόγραμμα εξακολουκεί να είναι φφλαξθ. Δθλαδι,
εκπλθρϊνει πλζον όχι τον εκπαιδευτικό, δθλαδι τθν προετοιμαςία των μακθτϊν για τθν επόμενθ
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μζρα *…+ εκπλθρϊνει μόνο τθ φφλαξθ, τον κοινωνικό ρόλο για γονείσ οι οποίοι δεν μποροφν να
ζχουν τα παιδιά τουσ εκείνθ τθ ςτιγμι ςτο ςπίτι.» (Δ3).
«Δεν τα αφινουν για να μάκουν κάτι περιςςότερο, όςοι μποροφν να τα πάρουν ςτισ δφο τα
παίρνουν.» (Δ9).
«…το ςχολείο πιγε τϊρα μζχρι τισ δφο και κάλυψε ζνα μζροσ από αυτό που ζκανε το
ολοιμερο που άρχιηε ςτισ δϊδεκα και μιςι. Τϊρα εκ των πραγμάτων ο ςτόχοσ μετά τισ δφο είναι
πραγματικά… επειδι εργάηονται οι γονείσ.» (Δ11).

Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ1, Δ4, Δ5, Δ7) κεωροφν ότι ςτα ςχολεία τουσ το προαιρετικό
πρόγραμμα, εκτόσ από τον κοινωνικό ρόλο, ζχει και αντιςτακμιςτικό. Τμωσ, μόνο ζνασ (Δ4)
αναφζρει ότι ο αντιςτακμιςτικόσ ρόλοσ του προγράμματοσ είναι ο ςθμαντικότεροσ:
«…πιςτεφω ότι ο ρόλοσ ο αντιςτακμιςτικόσ είναι ο κυριότεροσ ρόλοσ του ολοιμερου και ς’
αυτόν δίνουν περιςςότερο βάροσ και οι γονείσ.» (Δ4).
«…το ολοιμερο ςχολείο ιρκε να καλφψει μια ανάγκθ ουςιαςτικά των εργαηόμενων γονζων
που ςθμαίνει, και πραγματικά είναι μια πραγματικι ανάγκθ αυτό, ζχει μία κοινωνικι διάςταςθ θ
οποία είναι ςθμαντικι.*…+ Σαφϊσ και ενιςχφει κάποιουσ μακθτζσ. Δεν μποροφμε να παραβλζψουμε
το γεγονόσ ότι υπάρχουν μακθτζσ οι οποίοι δεν μποροφν να δεχκοφν βοικεια από τουσ γονείσ τουσ
οφτε από ζνα τρίτο πρόςωπο ςτο ςπίτι…» (Δ1).

9.2. Θ κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ:
2α) Χε ό,τι αφορά τθ διαςτρωμάτωςθ, από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ οι επτά (Δ1, Δ3,
Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ10) αναφζρουν ότι οι μακθτζσ που φοιτοφν ςτο προαιρετικό (ολοιμερο)
πρόγραμμα προζρχονται κυρίωσ από τα χαμθλά κοινωνικο-οικονομικά ςτρϊματα. Είναι
παιδιά κυρίωσ εργαηόμενων γονζων οι οποίοι ςχολάνε από τισ δουλειζσ τουσ αργά το
απόγευμα. Επίςθσ, οι περιςςότεροι αναφζρουν ότι φοιτοφν πολλοί αλλοδαποί μακθτζσ:
«Κυρίωσ ζχουμε παιδιά μεταναςτϊν και παιδιά ανκρϊπων που δουλεφουν ςε αγροτικζσ
δουλειζσ και δεν μποροφν να βοθκιςουν τα παιδιά τουσ. Οφτε μποροφν να τα κρατιςουν το
μεςθμζρι.» (Δ1).
«…προζρχονται από κατϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα, είναι αλλοδαποί ι τςιγγάνοι…» (Δ3).
«Οι οικονομικοί μετανάςτεσ πρϊτα πρϊτα. *…+. Και δεφτερον κάποιοι εργαηόμενοι που τ’
αφινουν μζχρι που να ςχολάςουν, δθλαδι για φφλαξθ.» (Δ6).

Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ2, Δ8, Δ9, Δ11) αναφζρουν ότι ζχουν μακθτζσ από όλα τα
ςτρϊματα και ςυνδζουν τθν παραμονι με το μεγάλο ωράριο εργαςίασ των γονζων:
«… όλα τα κοινωνικά ςτρϊματα. Ζχω και παιδιά υπαλλιλων που εργάηονται μζχρι αργά και
παιδιά εργατϊν *…+ Εργαηόμενοι δθλαδι, εργαηόμενοι. Είναι λφςθ ανάγκθσ, αλλά εργαηόμενοι ςε
όλα τα επίπεδα. Δθλαδι, λζω από το δθμόςιο υπάλλθλο μζχρι και τον εργάτθ, ασ ποφμε, υπάρχει
μια διαςτρωμάτωςθ ς’ αυτό.» (Δ2).
«Είναι παιδιά, δθλαδι, από όλα τα ςτρϊματα κα ζλεγα. Δεν ζχει ςχζςθ με τθν κοινωνικι
προζλευςθ αλλά πότε τελειϊνει ο γονιόσ τθν εργαςία του.» (Δ9).
«…παιδιά από υψθλά και από χαμθλά κοινωνικά ςτρϊματα, απ’ όλα τα οικονομικά
ςτρϊματα.*…+ Πποιοσ εργάηεται μετά τισ δφο αφινει τα παιδιά ςτο Ολοιμερο.» (Δ11).

2β) Σι Διευκυντζσ χαρακτθρίηουν μικρό τον αρικμό των μακθτϊν που φοιτοφν ςτο
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προαιρετικό πρόγραμμα και δίνουν τζςςερισ ερμθνείεσ:
i) Ζξι Διευκυντζσ (Δ2, Δ3, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11) κεωροφν ότι θ διεφρυνςθ του πρωινοφ
ωραρίου κάλυψε τισ ανάγκεσ φφλαξθσ πολλϊν εργαηομζνων που τελειϊνουν τθν εργαςία
τουσ ςτισ δφο, οπότε ςτο προαιρετικό αφινουν τα παιδιά τουσ όςοι δουλεφουν μζχρι αργά:
«Ναι, μειϊκθκε. Γιατί; *…+ γιατί πριν που ςχολάγαμε νωρίτερα ςτισ δωδεκάμιςι, ςτθ μία και
τζταρτο, δεν είχε ο άλλοσ τι να το κάνει, το άφθνε εδϊ. Τϊρα που ςχολάνε ςτισ δφο και ςχολάνε και
τα μεγάλα μαηί τα πιρανε, μζνουνε μόνο πια εκείνοι που ’χουν πραγματικι ανάγκθ, που δεν ζχουν
τι να κάνουν μζχρι τισ τρειςιμιςι *…+ οφτε ζχει πειςτεί ο γονιόσ ότι μπορεί το απόγευμα να κάνει κάτι
το παιδί του, για να τ’ αφιςει εδϊ. (Δ8).

ii) Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ3, Δ6, Δ8, Δ9) αποδίδουν το μικρό αρικμό ςτθ μθ
ελκυςτικότθτα του προγράμματοσ και επιςθμαίνουν ότι το προαιρετικό πρόγραμμα δεν ζχει
πείςει τουσ γονείσ ότι κάνει κάτι περιςςότερο από φφλαξθ. Επιπλζον, τα όποια κίνθτρα
υπιρχαν πζραν τθσ φφλαξθσ αποδυναμϊκθκαν, αφοφ μακιματα που διδάςκονταν ςτο
ολοιμερο μετατοπίςτθκαν ςτο πρωινό:
«Οι αλλοδαποί επιλζγουν να μζνουν, γιατί οι γονείσ τουσ δουλεφουν ςκλθρά και ςε εργαςίεσ
που δεν μποροφν να είναι ςπίτι. Το ίδιο και οι τςιγγάνοι αφινουν τα παιδιά τουσ μζχρι αργά ςτο
ςχολείο. Δεν ζχει γίνει ακόμα δθλαδι αυτό το πρόγραμμα, με τα προβλιματα που περιζγραψα,
κελκτικό ςτουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ, ςτισ οικογζνειεσ από τα ανϊτερα, μεςαία και ανϊτερα
κοινωνικά ςτρϊματα.» (Δ3).
«…Επίςθσ εκείνοι που δεν εργάηονται, δεν χρειάηεται να τα αφιςουν, γιατί τα αντικείμενα
που ζκαναν ςτο ολοιμερο όπωσ Ρλθροφορικι, Εικαςτικά, Χορό τϊρα τα κάνουν ςτο πρωινό
ωράριο.» (Δ9).

iii) Δφο Διευκυντζσ (Δ4, Δ7) πιςτεφουν ότι οι εξωδιδακτικζσ δραςτθριότθτεσ των
μακθτϊν αποτελοφν εμπόδιο, γιατί τα παιδιά δεν προλαβαίνουν και οι γονείσ επιλζγουν να
τα ςτζλνουν ςτα φροντιςτιρια. Σ Δ7 είχε αναφερκεί ςτα φροντιςτιρια και τθ νοοτροπία
των γονζων, ςτο κζμα τθσ αναβάκμιςθσ:
«Είναι μικρόσ ο αρικμόσ ςχετικά, γιατί είπαμε ότι οι γονείσ κζλουν τα παιδιά τουσ να
πθγαίνουν και ςε εξωδιδακτικζσ δραςτθριότθτεσ. Τα παιδιά ςχολάν ςτισ δφο και μετά απομζνει
λίγοσ χρόνοσ και για τθ μελζτθ ςτο ςπίτι και για τισ εξωδιδακτικζσ δραςτθριότθτεσ. Άρα επιλζγουν
αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ και αφινουν λίγο παραπίςω το ολοιμερο.» (Δ4).
«Το ζνα κζμα είναι ότι τα παιδιά αυτά πρζπει να ξεκουραςτοφν, να φάνε, γιατί τρεισ θ ϊρα,
τρειςιμιςι ζχουν φροντιςτιριο, ζτςι; Δεφτερον, δεν ζχουν πειςτεί όπωσ πρζπει οι γονείσ ότι
προςφζρει ζργο ςτο μακθτι το ολοιμερο» (Δ7).

iv) Ζνασ (Δ1) αποδίδει το μικρό αρικμό των μακθτϊν ςτθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ:
«Πμωσ το αν το ολοιμερο ςχολείο ζχει πολλοφσ μακθτζσ ι δεν ζχει, ζχει να κάνει και με
τουσ εργαηόμενουσ γονείσ. Πταν ζχουμε μεγάλθ ανεργία, κα ’χουμε και λιγότερουσ μακθτζσ.
Ζχουμε λιγότερουσ μακθτζσ.» (Δ1).

Ζνασ Διευκυντισ (Δ5) δεν ζδωςε ερμθνεία για το μικρό αρικμό μακθτϊν. Επίςθσ,
από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ οι εννζα αναφζρουν ότι το πρόγραμμα το παρακολουκοφν
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κυρίωσ παιδιά εργαηομζνων. Πόνο δφο (Δ4, Δ5) δεν ζκαναν τθ διάκριςθ αυτι. Υρόκειται
για Διευκυντζσ που είχαν αναφζρει ότι εκπλθρϊνεται και ο αντιςτακμιςτικόσ ρόλοσ.
9.3. Θ ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ του ςχολείου
3α) Τλοι οι Διευκυντζσ χαρακτθρίηουν κετικι τθ ρφκμιςθ που προβλζπει ότι ο
Χφλλογοσ Διδαςκόντων αποφαςίηει ποια διδακτικά αντικείμενα κα διδαχκοφν ςτο
προαιρετικό πρόγραμμα. Ωςτόςο, διαπιςτϊνουν ομόφωνα (ςχεδόν) ότι ςτθν πράξθ δεν ζχει
ενιςχυκεί θ αυτονομία, όπωσ ιςχυρίηεται το ΩΥΔΒΠΚ, γιατί οι προτιμιςεισ των γονζων και
θ απόφαςθ του Χυλλόγου Διδαςκόντων δεν εφαρμόηονται ςτθν πράξθ.
Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ οι εννζα (Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11)
αναφζρουν ότι θ ρφκμιςθ δεν ζχει αντίκριςμα, γιατί το πρόγραμμα ςυμπλθρϊνεται με
εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ Ωπθρεςία ι με εκπαιδευτικοφσ του
πρωινοφ προγράμματοσ οι οποίοι δεν εξαντλοφν το ωράριό τουσ:
«Δεν υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα.*…+ Εμείσ όταν ςτζλνουμε τισ αιτιςεισ καταγράφουμε τισ
προτιμιςεισ των γονζων αλλά αυτό ποτζ δε γίνεται, δε γίνεται. Γιατί κα ςου πει: “Δεν ζχω να ςου
ςτείλω Αιςκθτικισ Αγωγισ”, π.χ., “πάρε ζναν Αγγλικό ακόμα και κάνε Αγγλικά”.» (Δ10).
«Σ’ αφινουν να επιλζγεισ αλλά όταν ζρχεται θ ςτιγμι τθσ υλοποίθςθσ δεν υπάρχει θ
ςτελζχωςθ που κζλουμε. Σαν φιλοςοφία είναι καλι...» (Δ6).
«… το ολοιμερο ςτελεχϊνεται από εκπαιδευτικοφσ που ζχει δυνατότθτα θ Διεφκυνςθ να
μασ ςτείλει. Δεν υπάρχει κάποια αυτονομία.*…+ δεν ζχουμε δυνατότθτα επιλογισ εμείσ. Ουςιαςτικά
το ολοιμερο παίρνει αυτοφσ… τισ ϊρεσ που περιςςεφουν από τθν πρωινι ηϊνθ…» (Δ1).
«…είναι καλι αλλά για μζνα δεν ζχει νόθμα. Αν γινόταν να βάηανε πραγματικά τα
αντικείμενα που επιλζγουν οι γονείσ, κα ιταν καλό. Αυτό όμωσ δε γίνεται, γιατί βάηουμε μακιματα
ανάλογα με τισ ϊρεσ των ειδικοτιτων που περιςςεφουν από το πρωινό ι που ζχει διακζςιμεσ να
ςτείλει θ Υπθρεςία. Επομζνωσ, δεν υπάρχει αυτονομία….» (Δ9).

Δφο Διευκυντζσ (Δ4, Δ7) αναφζρουν ότι θ ρφκμιςθ εφαρμόηεται μερικϊσ:
«Κάκε μορφι αυτονομίασ ωσ προσ το πρόγραμμα του ςχολείου είναι κετικι πιςτεφω.*…+ Θ
εμπειρία μου ζδειξε ότι ενϊ άλλα αποφαςίςτθκαν ςτθ λιξθ τθσ προθγοφμενθσ ςχολικισ χρονιάσ *…+
λόγω περιοριςμοφ προςλιψεων, λόγω ότι δεν υπιρχαν οι ανάλογεσ ειδικότθτεσ των εκπαιδευτικϊν,
τελικά αναγκαςτικαμε να αλλάξουμε ζνα δφο από αυτά τα αντικείμενα…» (Δ4).

3β) Θ ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του πρωινοφ προγράμματοσ
(δαςκάλων και ειδικοτιτων) και των εκπαιδευτικϊν του απογευματινοφ αποτελεί
ςθμαντικό παράγοντα για τθν επίτευξθ τθσ ςυνζχειασ, ςφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ. Ωςτόςο, οι
απαντιςεισ των Διευκυντϊν δείχνουν ότι θ ςυνεργαςία περιορίηεται κυρίωσ μεταξφ του
«υπευκφνου» του ολοιμερου και των δαςκάλων του πρωινοφ.
Ζνασ Διευκυντισ (Δ1) δεν αναφζρεται κακόλου ςτο κζμα τθσ ςυνεργαςίασ. Από τουσ
υπόλοιπουσ δζκα, μόνο τρεισ (Δ2, Δ5, Δ11) αναφζρουν ότι υπάρχει ςυνεργαςία μεταξφ των
εκπαιδευτικϊν του πρωινοφ και του προαιρετικοφ προγράμματοσ, γιατί αρκετοί
εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων του πρωινοφ ςυμπλθρϊνουν ϊρεσ και ςτο απογευματινό:
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«Από τθ ςτιγμι που οι εκπαιδευτικοί του ολοιμερου εργάηονται ςτο πρωινό πρόγραμμα,
λφνεται το πρόβλθμα τθσ ςυνεργαςίασ.» (Δ11).
«Ναι, ναι, υπάρχει ςυνεργαςία. Ράρα πολφ καλι ςυνεργαςία και με τουσ εκπαιδευτικοφσ
των ειδικοτιτων…» (Δ5).
«…οι περιςςότεροι είναι δάςκαλοι που είναι το πρωί, οι ειδικότθτεσ, όπωσ και ο δάςκαλοσ
του ολοιμερου ζχει και πρωινζσ ϊρεσ βρίςκεται ανάμεςά μασ, ξζρει το αντικείμενο, ξζρει τα παιδιά,
ζχει γνϊςθ πϊσ κα χειριςτεί ηθτιματα και ςτα μακθςιακά και αλλοφ, και άρα κα ζλεγα γενικά θ
ςυνεργαςία υπάρχει. Υπάρχει, ίςωσ δεν υπάρχει με κάποιεσ ειδικότθτεσ…» (Δ2).

Επτά Διευκυντζσ (Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10) αναφζρουν ότι θ ςυνεργαςία
περιορίηεται μεταξφ των δαςκάλων του πρωινοφ και του «υπευκφνου» του ολοιμερου:
«...ο εκπαιδευτικόσ που ζχει αναλάβει ωσ υπεφκυνοσ ςτο ολοιμερο πρόγραμμα κάνει ϊρεσ
και ςτο πρωινό.*…+ Βρίςκεται ςτο ςχολείο κάποιεσ ϊρεσ μαηί με τουσ δαςκάλουσ και όςο αυτό
υπάρχει ενθμερϊνεται από τουσ δαςκάλουσ για το τι γίνεται…» (Δ3).

Σι τρεισ από τουσ προθγοφμενουσ Διευκυντζσ (Δ7, Δ8, Δ9) κεωροφν ότι θ
ςυνεργαςία είναι ανζφικτθ μεταξφ όλων των εκπαιδευτικϊν, λόγω του ωραρίου. Πάλιςτα
οι δφο (Δ7, Δ8) αναφζρουν ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν γνωρίηονται μεταξφ τουσ:
«Λοιπόν, ςυνζχεια δεν υπάρχει απ’ το πρωί ςτ’ απόγευμα, οι πρωινοί δεν τουσ βλζπουν
τουσ απογευματινοφσ, ποφ να τουσ δουν; Δεν τουσ ξζρουν, δεν ξζρουν ότι υπάρχουν ςτο ςχολείο.*…+
φζτοσ βζβαια *…] οι περιςςότεροι που είναι ςτο πρωινό είναι και το απόγευμα.*…+ Μόνο ο δάςκαλοσ
είναι θ μόνθ επαφι που ζχει με τουσ πρωινοφσ δαςκάλουσ και τουσ απογευματινοφσ.» (Δ8).

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ:
Πε τθ ρφκμιςθ τθσ πρόωρθσ αποχϊρθςθσ ςυμφωνοφν ζξι Διευκυντζσ, οι οποίοι
υιοκετοφν ςε γενικζσ γραμμζσ τα επιχειριματα του ΩΥΔΒΠΚ. Δθλαδι, θ ρφκμιςθ
διευκολφνει τισ οικογζνειεσ αλλά και το ςχολείο, κακόςον θ ανελαςτικότθτα ωσ προσ τθν
ϊρα αποχϊρθςθσ δθμιουργοφςε προβλιματα. Δφο είναι αντίκετοι, γιατί κεωροφν ότι
υποβακμίηεται θ λειτουργία του και τρεισ εκφράηουν ουδζτερεσ απόψεισ. Θ κατάργθςθ των
υποχρεωτικϊν μακθμάτων βρίςκει ςφμφωνουσ τουσ περιςςότερουσ Διευκυντζσ (επτά).
Κεωροφν ότι είναι υπερβολι να διδάςκονται και ςτο απογευματινό, αφοφ ζχουν ενταχκεί
ςτο πρωινό πρόγραμμα. Ζνασ Διευκυντισ είναι αντίκετοσ, γιατί κεωρεί ότι υποβακμίηεται
το πρόγραμμα και τρεισ εκφράηουν ουδζτερεσ απόψεισ. Πε τθ μείωςθ των ωρϊν
προετοιμαςίασ ςυμφωνοφν τρεισ Διευκυντζσ, γιατί προτιμοφν τα παιδιά να αςχολοφνται με
άλλεσ δραςτθριότθτεσ. Ψζςςερισ είναι αντίκετοι, γιατί κεωροφν ότι υποβακμίηεται ο
αντιςτακμιςτικόσ ρόλοσ του προγράμματοσ και τζςςερισ διατυπϊνουν ουδζτερεσ απόψεισ.
Ψελικά και με τισ τρεισ αλλαγζσ ςυμφωνοφν δφο Διευκυντζσ. Ωςτόςο, οι απόψεισ των
περιςςότερων Διευκυντϊν (επτά) ςυγκλίνουν ςτθ διαπίςτωςθ ότι οι αλλαγζσ δεν
αναβάκμιςαν το προαιρετικό (ολοιμερο) πρόγραμμα και δεν αφξθςαν τθν αξιοπιςτία του.
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Πάλιςτα δφο από αυτοφσ εκφράηουν αρνθτικζσ κρίςεισ, ενϊ ζχουν κετικι ςτάςθ ςυνολικά
για το ΕΑΕΥ: «το μεγάλο πρόβλθμα των ΕΑΕΡ» (Δ3), «ζτςι όπωσ λειτουργεί, για μζνα
καλφτερα να μθ λειτουργιςει πλζον» (Δ6). Ψρεισ δεν διατυπϊνουν ξεκάκαρεσ απόψεισ και
μόνο ζνασ πιςτεφει ότι το πρόγραμμα αναβακμίςτθκε. Χε ό,τι αφορά τθν επίτευξθ των
ςτόχων του προγράμματοσ, θ πλειονότθτα των Διευκυντϊν (επτά) κεωρεί ότι το
προαιρετικό πρόγραμμα (ςυνεχίηει) να ζχει κυρίωσ κοινωνικό ρόλο, εξυπθρετϊντασ
αποκλειςτικά μία μερίδα γονζων οι οποίοι εργάηονται μετά τισ δφο. Σ αντιςτακμιςτικόσ του
ρόλοσ είναι περιοριςμζνοσ, αφοφ μόνο τζςςερισ Διευκυντζσ αναφζρουν ότι ςτα ςχολεία
τουσ το προαιρετικό πρόγραμμα -εκτόσ από τον κοινωνικό ρόλο- ζχει και αντιςτακμιςτικό.
Χε ςχζςθ με τθν κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ, επτά Διευκυντζσ αναφζρουν ότι οι
μακθτζσ που φοιτοφν ςτο προαιρετικό προζρχονται κυρίωσ από οικογζνειεσ χαμθλϊν
κοινωνικο-οικονομικϊν ςτρωμάτων. Υρόκειται για παιδιά εργαηόμενων γονζων, κατά
κανόνα, οι οποίοι αφινουν τα παιδιά τουσ περιςςότερο για φφλαξθ και λιγότερο για τον
εκπαιδευτικό και αντιςτακμιςτικό ρόλο του προγράμματοσ. Επίςθσ, αναφζρουν ότι ζχουν
πολλοφσ αλλοδαποφσ μακθτζσ. Ψα μεςαία και ανϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα αξιοποιοφν
λιγότερο το πρόγραμμα και κυρίωσ οι γονείσ που εργάηονται μετά τισ δφο. Πόνο τζςςερισ
Διευκυντζσ αναφζρουν ότι ζχουν μακθτζσ από όλα τα ςτρϊματα. Σι Διευκυντζσ αποδίδουν
το μικρό αρικμό των μακθτϊν ςε τζςςερισ λόγουσ: Ζξι Διευκυντζσ αναφζρουν ότι θ
διεφρυνςθ του πρωινοφ ωραρίου ζλυςε το πρόβλθμα των γονζων οι οποίοι εργάηονταν
μζχρι τισ δφο. Ψζςςερισ κεωροφν ότι το πρόγραμμα δεν είναι αξιόπιςτο και ελκυςτικό και οι
γονείσ δεν ζχουν πειςκεί ότι προςφζρει κάτι περιςςότερο από φφλαξθ. Δφο Διευκυντζσ
αναφζρουν ότι οι εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ αποτελοφν αρνθτικό παράγοντα, ενϊ ζνασ
πιςτεφει ότι θ μείωςθ του αρικμοφ οφείλεται ςτθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ.
Θ μικρι αφξθςθ του αρικμοφ των μακθτϊν που παρατθρικθκε τθν πρϊτθ χρονιά
τθσ λειτουργίασ του ΕΑΕΥ (από 11,2% ςε 11,6% ςτο ςφνολο του μακθτικοφ δυναμικοφ των
11 ςχολείων) δεν ςυνεχίςτθκε. Αντίκετα, τθ δεφτερθ χρονιά υπιρξε μείωςθ (από 11,6% ςε
9,6%). Θ διεφρυνςθ του πρωινοφ ωραρίου, θ μθ ελκυςτικότθτα και ενδεχομζνωσ θ ανεργία,
ερμθνεφουν τθ ςθμαντικι μείωςθ (17,7% ι 2% ςτο ςφνολο) του αρικμοφ των μακθτϊν ςτο
προαιρετικό πρόγραμμα ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά, παρότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ
των μακθτϊν ςτα ζντεκα ςχολεία παρζμεινε ςχεδόν ςτακερόσ. Ψο μιςό τθσ μείωςθσ (8,5%)
αφορά αλλοδαποφσ μακθτζσ. Ψο μικρό ποςοςτό των μακθτϊν του προαιρετικοφ
προγράμματοσ (9,6%) ςε ςχζςθ με τον πανελλαδικό μζςο όρο (21,3%) δεν μπορεί να
ερμθνευτεί με τα ςτοιχεία που υπάρχουν για τα 961 ΕΑΕΥ. Ψο βζβαιο είναι ότι το ΕΑΕΥ δεν
ζχει αυξιςει τον αρικμό των μακθτϊν ςτο προαιρετικό πρόγραμμα των ςυγκεκριμζνων
ςχολείων. Ωςτόςο, πρζπει να επιςθμανκεί ότι ςτο Σλοιμερο πρόγραμμα των 11 ςχολείων
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το 2009-2010 (πριν γίνουν ΕΑΕΥ) το ποςοςτό των μακθτϊν ιταν μικρό (11,2%), όπωσ μικρό
ιταν και το ποςοςτό των μακθτϊν του ςυνόλου των Σλοιμερων ςχολείων (ΕΑΕΥ και μθ)
του νομοφ (12,4% το ςχολικό ζτοσ 2010-2011).
Θ ρφκμιςθ ςφμφωνα με τθν οποία ο Χφλλογοσ Διδαςκόντων αποφαςίηει ποια
διδακτικά αντικείμενα κα διδαχκοφν ςτο προαιρετικό πρόγραμμα, κρίνεται από όλουσ τουσ
Διευκυντζσ κετικι. Ωςτόςο, οι εννζα κεωροφν ότι δεν ζχει κανζνα αντίκριςμα και δεν
ενιςχφει τθν αυτονομία του ςχολείου, όπωσ ιςχυρίηεται το ΩΥΔΒΠΚ, γιατί δεν εφαρμόηεται
ςτθν πράξθ. Δφο αναφζρουν ότι εφαρμόηεται ωσ ζνα βακμό. Ψα διδακτικά αντικείμενα που
διδάςκονται δεν είναι ςυνικωσ αυτά που επιλζγουν οι μακθτζσ και ο Χφλλογοσ
Διδαςκόντων. Εξαρτϊνται κυρίωσ από ποιεσ ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν ςτζλνει το ΩΥΔΒΠΚ
και τισ ϊρεσ που περιςςεφουν από τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων που διδάςκουν ςτο
πρωινό. Χε ό,τι αφορά τθ ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του πρωινοφ και του
απογευματινοφ προγράμματοσ, που κεωρείται ςθμαντικόσ παράγοντασ από το ΩΥΔΒΠΚ
για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ πρωινοφ-απογευματινοφ, ο «υπεφκυνοσ» δάςκαλοσ του
προαιρετικοφ παραμζνει ο ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ των δφο προγραμμάτων, ςφμφωνα με
τισ απόψεισ των περιςςότερων (επτά) Διευκυντϊν. Σι τρεισ από αυτοφσ υποςτθρίηουν ότι
είναι δφςκολθ θ ςυνεργαςία, λόγω του τρόπου διάκεςθσ των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων
ςτα ςχολεία. Τπου αυτι υφίςταται (ςε τρία ςχολεία) περιορίηεται (μάλλον) ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ που εργάηονται και ςτα δφο προγράμματα. Ζνασ Διευκυντισ δεν
αναφζρεται κακόλου ςτο κζμα.
Συνεπϊσ, θ απάντθςθ ςτο ζνατο ερευνθτικό ερϊτθμα είναι ότι οι αλλαγζσ ςτο
προαιρετικό (ολοιμερο) πρόγραμμα δεν το αναβάκμιςαν και δεν ενίςχυςαν τθν αξιοπιςτία
του. Ψο πρόγραμμα επιτελεί κυρίωσ τον κοινωνικό του ρόλο, όπωσ και πριν, και μάλιςτα
αξιοποιείται από λιγότερουσ μακθτζσ. Επίςθσ, οι αλλαγζσ δεν ενίςχυςαν τθν αυτονομία του
ςχολείου, αφοφ τα μακιματα του προγράμματοσ δεν αποφαςίηονται ςτθν πραγματικότθτα
από το Χφλλογο Διδαςκόντων και τουσ μακθτζσ αλλά διαμορφϊνονται κυρίωσ από τισ
ειδικότθτεσ των εκπαιδευτικϊν που διακζτει το ΩΥΔΒΠΚ.

6.2.10. 10θ κατθγορία: Θ κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτασ των
εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν
Θ δζκατθ κατθγορία περιλαμβάνει 23 αναφορζσ οι οποίεσ αφοροφν ςτθ ςυμβολι
του ΕΑΕΥ ςτθν κατοχφρωςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και
ςτθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων.
Ζξι Διευκυντζσ (Δ1, Δ3, Δ5, Δ8, Δ10, Δ11) αναφζρουν ότι τα ςχολεία με ΕΑΕΥ δεν
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αποτελεςματικότερα τθν ιςότθτα των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν:
«Δε βλζπω τίποτα που να λειτουργεί ς’ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Απολφτωσ, τίποτα που να
διαφοροποιεί αυτό το ςχολείο ςε ςχζςθ με τα άλλα ςχολεία.» (Δ1).
«…τι διαφορετικό να ζχουν τα δικά μασ από τ’ άλλα; *…+ αν λειτουργιςουν ζτςι όπωσ το
κζλουν, κα υπάρξει διαφοροποίθςθ αλλά θ ουςία είναι ότι δε λειτουργοφν όμωσ. Εκεί είναι το κακό.
Σαν φιλοςοφία είναι ςωςτι, ςτθν πράξθ όμωσ τι γίνεται. Εκεί είναι θ διαφορά.» (Δ8).
«Εγϊ δε κα το ’λεγα. Το ότι κα υπάρχει ςχολικι αποτυχία αυτό είναι ςίγουρο. Δεν μποροφμε
να ποφμε ότι ζγινε ζνα καφμα και ξαφνικά *…+ Πχι, δεν το πιςτεφω. Αυτό είναι λίγο ουτοπιςτικό για
μζνα…» (Δ10).

Ψρεισ (Δ3, Δ5, Δ11) από τουσ προθγοφμενουσ Διευκυντζσ πιςτεφουν ότι το
Αναμορφωμζνο Υρόγραμμα δεν προωκεί τθν ουςιαςτικι ιςότθτα των ευκαιριϊν και θ
όποια αντιςτάκμιςθ εξαρτάται από τισ πρακτικζσ του ςχολείου και των εκπαιδευτικϊν του:
«Κατ’ αρχιν, τα αναλυτικά προγράμματα που ζχουμε εμείσ, είναι αναλυτικά προγράμματα
που ζχουν όλα τα ςχολεία. Τα αναλυτικά προγράμματα ζτςι όπωσ είναι δομθμζνα *…+ ζχουν ςθμείο
αναφοράσ ζνα μζςο και ανϊτερο κοινωνικό επίπεδο, οικονομικό, πολιτιςμικό επίπεδο μακθτϊν.
Άρα, δεν είναι διαφοροποιθμζνα προγράμματα *…+ τα οποία κα μποροφςαν να δράςουν
καταπολεμϊντασ τθ ςχολικι αποτυχία ι δίνοντασ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ *…+ Αυτό ζχει εναποτεκεί
κα ζλεγα, τελείωσ, ςτο διαφοροποιθμζνο πρόγραμμα που ο κάκε δάςκαλοσ από μόνοσ του κα
εφαρμόςει μζςα ςτθν τάξθ του, που το κάκε ςχολείο κα προςπακιςει να λφςει με δικό του τρόπο
*…+. Δθλαδι, δεν είναι το πρόγραμμα εκείνο που ενιςχφει τισ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ ι δίνει
δρόμουσ ιςότθτασ ςτουσ μακθτζσ. Είναι αποκλειςτικά, και μόνο κα ζλεγα, θ ςωςτι αντιμετϊπιςθ
από το εκπαιδευτικό προςωπικό και γενικότερα από το ςχολείο το οποίο δρϊντασ με αυτό τον τρόπο
προςπακεί με τα μζςα που ζχει να δθμιουργιςει αντιςτάκμιςθ.» (Δ3).
«Δφςκολο να το πω *…+ δεν είναι ζνα ςχολείο ςου είπα το οποίο λειτουργεί διαφορετικά από
τ’ άλλα.*…+ Αυτι τθ ςτιγμι δε νομίηω ότι αυτόσ ο ςτόχοσ είναι εφικτόσ. Για τον απλοφςτατο λόγο ότι
υπάρχει ζνα παγιωμζνο πρόγραμμα το οποίο το ακολουκοφμε. Και το παγιωμζνο πρόγραμμα ζχει
ςυγκεκριμζνα μακιματα, ςυγκεκριμζνθ φλθ *…+ Μόνο αν ο δάςκαλοσ επζμβει διαφορετικά μπορεί
να γίνει κάτι…» (Δ5).
«Αυτό ζχει ςχζςθ με τον τρόπο λειτουργίασ και τισ πρακτικζσ του ςχολείου, δεν ζχει να
κάνει με το ΕΑΕΡ. Σθμαςία ζχει πϊσ το αντιμετωπίηει το ςχολείο, ποιεσ ανάγκεσ ζχουν τα παιδιά
του…» (Δ11).

Σι υπόλοιποι πζντε Διευκυντζσ (Δ2, Δ4, Δ6, Δ7, Δ9) κεωροφν ότι τα ΕΑΕΥ προωκοφν
αποτελεςματικότερα τθν ιςότθτα των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν ι τουλάχιςτον παρζχουν
περιςςότερεσ ευκαιρίεσ, επειδι προςφζρουν διδακτικά αντικείμενα ςτα οποία δεν κα είχαν
πρόςβαςθ τα παιδιά από μειονεκτικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ. Ξαι οι πζντε είχαν εκφραςτεί
κετικά για τισ αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα (υποκατθγορία 6.1). Επίςθσ, ο ζνασ (Δ6) είχε
αναφζρει βελτίωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και τρεισ (Δ2, Δ7, Δ9) υποςτιριξαν ότι
το πρόγραμμα παρζχει ευκαιρίεσ και ενιςχφει τουσ αδφνατουσ μακθτζσ (υποκατθγορία 8.3):
«Ναι, εγϊ πιςτεφω ναι. Ωσ ζνα ςθμείο κατοχυρϊνουν τθν ιςότθτα των εκπαιδευτικϊν
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ευκαιριϊν, ωσ ζνα ςθμείο. *…+ όταν εδϊ ςτο ςχολείο διδάςκεται το παιδί *…+ Ρλθροφορικι και οφτε
πρόκειται να ζχει κουμπιοφτερ ςτο ςπίτι του και το μακαίνει εδϊ *…+ τα παιδιά ςε τζτοια ςχολεία
ζρχονται ςε επαφι με τα νζα γνωςτικά αντικείμενα, διευρφνεται θ μάκθςθ και διευρφνονται οι
ευκαιρίεσ. Και οπωςδιποτε, ωσ ζνα ςθμείο, θ ςχολικι αποτυχία καταπολεμείται…» (Δ6).
«Ναι, ναι το πιςτεφω. Το πιςτεφω, βακμό δε μπορϊ να ςου βάλω, ποςοςτό, αλλά βοθκοφν,
είναι προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.» (Δ7).
«Δεν ζχω τθν αίςκθςθ ότι γίνεται κάτι τόςο διακριτό από τα άλλα ςχολεία. Αςφαλϊσ
προςφζρεται ςτα παιδιά θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ κάποιων μακθμάτων ι κάποιων
δραςτθριοτιτων που δεν προςφζρονται ςτ’ άλλα ςχολεία. Αυτό είναι κετικό και μπορεί να πει
κανείσ ότι κάποια παιδιά δεν κα ζβλεπαν υπολογιςτι ι δεν κα ζπαιρναν μζροσ ςε μια χορωδία. Με
αυτι τθν ζννοια κα μποροφςε να πει κανείσ ότι προςφζρει πράγματι μια δυνατότθτα, μια
ευκαιρία, αλλά δεν ζχει γίνει θ ςυντζλεια του κόςμου πια. Είναι μάλλον ςε μια κατεφκυνςθ που αν
ςτθριχκεί και αν προχωριςει και αν δεν τελειϊςει, τελειϊνοντασ οι ευρωπαϊκοί πόροι, πράγματι κα
είναι κετικό.» (Δ2).

Σι δφο (Δ4, Δ9) από τουσ πζντε Διευκυντζσ κεωροφν ότι ο κεςμόσ είναι ςε κετικι
κατεφκυνςθ, παρζχει περιςςότερεσ ευκαιρίεσ αλλά δεν αμβλφνει τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ:
«…Κάποια παιδιά από τα χαμθλά ςτρϊματα που δεν ζχουν υπολογιςτι ςπίτι ι δεν
μποροφν να πάνε ςε απογευματινζσ δραςτθριότθτεσ δεν κα είχαν αυτι τθν ευκαιρία, όπωσ δεν τθν
ζχουν ςτα υπόλοιπα ςχολεία. Μ’ αυτι τθν ζννοια το ΕΑΕΡ δίνει περιςςότερεσ εκπαιδευτικζσ
ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ του.*…+ Επίςθσ, το ότι κάνουν και άλλεσ δραςτθριότθτεσ ζχουν
περιςςότερεσ ευκαιρίεσ να βοθκθκοφν, να αναδειχκοφν ςε κάποιουσ τομείσ και οι αδφνατοι
μακθτζσ. Αυτό ςυμβάλλει κατά κάποιο τρόπο ςτθν ιςότθτα των ευκαιριϊν *…+ Τισ κοινωνικζσ
ανιςότθτεσ το ςχολείο δεν μπορεί να τισ αντιμετωπίςει [...] γίνονται ζξω από το ςχολείο από τθν
οικονομικι, τθν κοινωνικι, τθ μορφωτικι κατάςταςθ των γονιϊν *…+ το ςχολείο κάνει ό,τι μπορεί
αλλά δεν μπορεί να αλλάξει ριηικά αυτό που γίνεται ςτθν κοινωνία…» (Δ9).
«Θα μποροφςαν βζβαια να ςυμβάλλουν ςτθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων, ναι,
όπωσ με τθ ςχολικι διαρροι.*…+ Το κζμα είναι κατά πόςο το ςχολείο κα υποςτθριχκεί, ϊςτε να
ξεπεραςτοφν αυτζσ οι ανιςότθτεσ. Είναι όντωσ βοφλθςθ τθσ Ρολιτείασ να ξεπεραςτοφν; *...+ δεν
αρκεί μόνο το ςχολείο. Πμωσ, εμείσ είμαςτε ωσ ςχολείο υποχρεωμζνοι να προςπακιςουμε *…+ να
αμβλφνουμε όςο μποροφμε κάποιεσ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, τισ οικονομικζσ δεν μποροφμε ζτςι κι
αλλιϊσ. Ο κεςμόσ είναι προσ τθ κετικι κατεφκυνςθ, χρειάηονται όμωσ πολλά βιματα…» (Δ4).

Δφο Διευκυντζσ (Δ8, Δ9) αναφζρουν ότι το ΕΑΕΥ δθμιουργεί ανιςότθτεσ μεταξφ των
ςχολείων, επειδι ςτα ςχολεία που δεν εφαρμόηεται παρζχονται λιγότερα διδακτικά
αντικείμενα. Σ Δ9 είχε αναφζρει ότι το ΕΑΕΥ προωκεί τθν ιςότθτα, ενϊ ο Δ8 όχι:
«...τϊρα ζχουμε διακρίςεισ *…+ το […] Δθμοτικό *…+ γιατί να μθν κάνει Ρλθροφορικι; Δθλαδι
εκείνοι οι γονείσ πϊσ το δζχονται και ποφ είναι οι ίςεσ ευκαιρίεσ;» (Δ8).
«…Αυτό ςυμβάλλει κατά κάποιο τρόπο ςτθν ιςότθτα των ευκαιριϊν, αλλά μόνο για τουσ
μακθτζσ του. Γιατί, αν το δοφμε ςε ςχζςθ με τ’ άλλα ςχολεία που δεν ζχουν αυτά τα μακιματα *…+
που δεν είναι ΕΑΕΡ, τότε δθμιουργοφν ανιςότθτεσ μεταξφ των ςχολείων.» (Δ9).

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ:
Σι περιςςότεροι Διευκυντζσ (ζξι) υποςτθρίηουν ότι τα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ
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δεν είναι πιο αποτελεςματικά από τα υπόλοιπα ςχολεία ςτθν κατοχφρωςθ τθσ ουςιαςτικισ
ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν, γιατί δεν υπάρχει ςθμαντικι διαφοροποίθςθ ςτα
προγράμματά τουσ. Ψρεισ από αυτοφσ αναφζρουν ότι θ όποια αντιςτάκμιςθ υπάρχει,
προζρχεται περιςςότερο από τισ προςπάκειεσ των εκπαιδευτικϊν και όχι από το ίδιο το
πρόγραμμα. Σι πζντε από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ υποςτθρίηουν ότι τα ςχολεία με ΕΑΕΥ
είναι ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ και παρζχουν περιςςότερεσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ ςτουσ
μακθτζσ τουσ. Αυτό το αποδίδουν κυρίωσ ςτα νζα διδακτικά αντικείμενα του
προγράμματοσ και υποςτθρίηουν ότι τα παιδιά από τισ μειονεκτικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ δεν
κα μποροφςαν να ζχουν πρόςβαςθ ς’ αυτά. Ωςτόςο, οι δφο αναφζρουν ότι δεν
αμβλφνονται οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ. Σι πζντε Διευκυντζσ είχαν εκφραςτεί κετικά για τισ
αλλαγζσ ςτο ΩΥ και οι περιςςότεροι από αυτοφσ είχαν αναφζρει ότι το ΕΑΕΥ δίνει πιο
πολλζσ ευκαιρίεσ ςε μακθτζσ με χαμθλζσ επιδόςεισ. Δφο Διευκυντζσ διατυπϊνουν τθν
άποψθ ότι δθμιουργοφνται ανιςότθτεσ μεταξφ των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ και των
υπόλοιπων ςχολείων, γιατί τα πρϊτα προςφζρουν περιςςότερα διδακτικά αντικείμενα.
Συνεπϊσ, θ απάντθςθ ςτο δζκατο ερευνθτικό ερϊτθμα είναι ότι τα Δθμοτικά
Χχολεία με ΕΑΕΥ δεν φαίνεται να κατοχυρϊνουν τθν ουςιαςτικι ιςότθτα των
εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και να ςυμβάλλουν ςτθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων.
Υαρζχουν όμωσ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ από τα υπόλοιπα ςχολεία, λόγω των νζων
μακθμάτων.

6.2.11. 11θ κατθγορία: Ο ςτόχοσ τθσ επζκταςθσ του κεςμοφ και
το «Νζο Σχολείο»
Θ ενδζκατθ κατθγορία περιλαμβάνει 62 αναφορζσ για το μεταρρυκμιςτικό ρόλο των
Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ και το ςτόχο του ΩΥΔΒΠΚ να επεκτείνει το κεςμό ςε όλα τα
ςχολεία και να μετατρζψει το ςθμερινό ςχολείο ςε «Ρζο Χχολείο».
α) Το ΕΑΕΡ ωσ εφαλτιριο για το «Νζο Σχολείο»:
Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, οι ζξι (Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8, Δ10) υποςτθρίηουν ότι τα
Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ δεν ςυνιςτοφν αλλαγι θ οποία κα μεταρρυκμίςει ςυνολικά το
πρωτοβάκμιο ςχολείο. Θ προχειρότθτα του ςχεδιαςμοφ και θ μζχρι τϊρα πορεία δεν τουσ
ζχουν πείςει ότι αυτόσ ο κεςμόσ οδθγεί ςτο «Ρζο Χχολείο»:
«… υπάρχει ςχεδιαςμόσ ςτο Υπουργείο, μια προοπτικι για το τι κα γίνουν αυτά τα ςχολεία;
Κα ’πρεπε να προβλζπεται χρθματοδότθςθ και μάλιςτα αυξθμζνθ, κα ζπρεπε να είμαςτε ςε μία
κατεφκυνςθ αφξθςθσ των δαπανϊν για τθν εκπαίδευςθ, ςε μια εποχι που είμαςτε ςε κατεφκυνςθ
μείωςθσ των δαπανϊν για τθν εκπαίδευςθ, αφξθςθ των διοριςμϊν, είμαςτε ςε κατεφκυνςθ μείωςθσ
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των διοριςμϊν. Δεν νομίηω ότι όλα αυτά μαηί, αν τα ςκεφτεί ζνασ λογικόσ άνκρωποσ, κα πιςτζψει
ότι πάμε ςε μια κατεφκυνςθ, ς’ αυτό που λζγεται Νζο Σχολείο.» (Δ3).
«Αν κρίνω απ’ τον τρόπο που ζγινε, άναρχα και πρόχειρα και βεβιαςμζνα, χωρίσ το
Υπουργείο να λάβει υπόψθ του ςοβαρά προβλιματα κτθριακά, οικονομικά, υλικοτεχνικά κτλ, δεν
ζχω τθν αιςιοδοξία ότι όλεσ αυτζσ οι βαρφγδουπεσ δθλϊςεισ ζχουν αντίκριςμα. Κακόλου όμωσ. Και
το λζω πολφ κομψά για να μθν το πω πολφ άςχθμα. Νομίηω ότι ιταν ζνα νομοκζτθμα ςτο πόδι. *…+
Να γίνει Νζο Σχολείο ςτισ ςυνκικεσ τθσ Ελλάδασ, οι οποίεσ δεν ζχουν μελετθκεί ποτζ ςε βάκοσ; Δεν
ζχουν λθφκεί υπόψθ ςου είπα οι ιδιαιτερότθτεσ του χϊρου τθσ Ελλάδασ. Δεν ζχει λθφκεί υπόψιν θ
υποδομι των ςχολείων, δεν ζχει λθφκεί υπόψιν…» (Δ5).

Σι ςυγκεκριμζνοι Διευκυντζσ κεωροφν ότι το «Ρζο Χχολείο» και το ςφνκθμα «πρϊτα
ο μακθτισ» είναι μόνο διακθρφξεισ, κακόςον τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα ΕΑΕΥ
και οι πρακτικζσ του Ωπουργείου δεν φανερϊνουν ςοβαρι προςπάκεια:
«Εάν πάμε ςτο “πρϊτα ο μακθτισ”, ασ ποφμε, εγϊ δεν πιςτεφω φζτοσ να λειτοφργθςε
αυτό, το “πρϊτα ο μακθτισ”, τθ ςτιγμι που το ίδιο το Υπουργείο Ραιδείασ αναιρεί αυτά τα οποία
λζει, μθ ςτζλνοντασ βιβλία ςτα ςχολεία, επιχορθγιςεισ κτλ…» (Δ10).
«Νζο Σχολείο δεν ζχουμε κι οφτε ζχουμε καταλάβει ποιο είναι το Νζο Σχολείο. Το να
βάλουμε τουσ “καλλιτζχνεσ” ςτο ςχολείο και να ποφμε ότι φζραμε το Νζο Σχολείο δεν κάναμε
τίποτα. Γιατί ςτθν ουςία τι κάναμε; Αυτό κάναμε, τουσ “καλλιτζχνεσ” φζραμε *…+, εντόσ ειςαγωγικϊν
ςτο ςχολείο, γιατί δεν αλλάξαμε τίποτα άλλο.» (Δ8).
«Εγϊ όπου ακοφω “Νζο Σχολείο” και νζα, νζα, νζα, μου κυμίηει διαφιμιςθ προϊόντων. Το
ςχολείο δεν μπορεί παρά να είναι πάντα νζο, εάν κζλει να είναι ςχολείο ςφγχρονο ςε μια ςφγχρονθ
κοινωνία. Αυτοί οι προςδιοριςμοί *…+ εμζνα με απωκοφν *…+ από τον τίτλο και μόνο *…+
υποπτεφομαι ότι δεν είναι ςοβαρι εκατό τα εκατό.» (Δ2).
«Εγϊ δε βλζπω κάτι που να διαφοροποιεί αυτό το ςχολείο ς’ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Δεν
υπάρχει κάτι. Εκτόσ από τισ διακθρφξεισ δεν υπάρχει κάτι ουςιαςτικό. Απολφτωσ, τίποτα! Μςα ίςα
που ζχουμε δει πολλά προβλιματα. Ρολλά προβλιματα.» (Δ1).

Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, οι πζντε (Δ4, Δ6, Δ7, Δ9, Δ11) εκφράηουν κετικζσ
απόψεισ. Ξαι οι πζντε είχαν αναφζρει ότι το ΕΑΕΥ ζχει βελτιϊςει το ςχολείο (1θ κατθγορία).
Σι τρεισ (Δ4, Δ9, Δ11) από τουσ πζντε αναγνωρίηουν ότι τα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ ζχουν
κετικά ςτοιχεία, ωςτόςο εκφράηουν επιφυλάξεισ και τονίηουν ότι κα χρειαςτεί χρόνοσ για
να βγουν ςυμπεράςματα. Σ Δ4 ορίηει το «Ρζο Χχολείο», ωσ το ςχολείο που προετοιμάηει
ενεργοφσ πολίτεσ και κεωρεί ότι τα ΕΑΕΥ ςυνιςτοφν ζνα βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι:
«Εδϊ βζβαια υπάρχει ζνα πρόβλθμα. Δεν ζχουμε οριοκετιςει ι δεν ζχουμε όλοι μια κοινι
αντίλθψθ για το τι είναι το Νζο Σχολείο *…+ Για μζνα το Νζο Σχολείο ςθμαίνει ότι φεφγουμε από τθν
παλιά τουλάχιςτον διδακτικι μεκοδολογία με ςτόχο να βοθκιςουμε τα παιδιά να αναπτφξουν τισ
δυνατότθτζσ τουσ ςτο ζπακρο, να γίνουν πολίτεσ ενεργοί *…+ Σ’ αυτό υπάρχουν κάποια βιματα, *….+
οι άμεςεσ αλλαγζσ που λζει εδϊ το Υπουργείο δεν ζχουν ςυμβάλει ακόμα ςτο να γίνει το ςχολείο
“Νζο” ζτςι όπωσ το οραματίηομαι εγϊ.*….+, δθλαδι προσ τθν ανάδειξθ των δυνατοτιτων όλων των
μακθτϊν, ϊςτε να οικοδομιςουν όταν μεγαλϊςουν μια κοινωνία, αφοφ δεν μπορζςαμε εμείσ να τθν
οικοδομιςουμε, μια κοινωνία με κοινωνικι δικαιοςφνθ...» (Δ4).
«Είπα ςτθν αρχι ότι οι αλλαγζσ είναι ςε μια κετικι κατεφκυνςθ, ζχουν κετικά ςθμεία.
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Ζχουν μια δυναμικι προσ το καλφτερο αλλά δεν νομίηω ότι είναι και τόςο πρωτότυπο και
ριηοςπαςτικό που κ’ αλλάξει και κα μεταμορφϊςει το ςχολείο που ξζραμε. Εξάλλου είναι πολφ
νωρίσ για να βγάλουμε ςυμπεράςματα για το Νζο Σχολείο.*…+ γιατί και με το ολοιμερο υπιρχαν
πολλζσ προςδοκίεσ αλλά δεν επαλθκεφτθκαν.» (Δ9).
«Κα κρικεί ςτο χρόνο. Σιμερα κρίνεται κετικά. Ρρζπει όμωσ να υποςτθρίηεται διαρκϊσ θ
λειτουργία του. Είπα και πριν ότι οι μεταρρυκμίςεισ για να δείξουν αποτελζςματα, χρειάηονται
πολλά χρόνια.» (Δ11).

Δφο (Δ6, Δ7) από τουσ πζντε εκφράηουν πιο αιςιόδοξεσ απόψεισ. Υιςτεφουν ότι τα
Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ μποροφν να αλλάξουν ριηικά το ςχολείο, εάν αξιολογθκοφν τα
αποτελζςματά τουσ και ςτθριχκοφν ουςιαςτικά:
«Μπορεί να κεωρθκεί κι ζτςι, ςαν εφαλτιριο. Πμωσ είναι το αρχικό ςτάδιο, *…+ κζλει
οργανωμζνεσ προςπάκειεσ, ςχεδιαςμζνεσ…» (Δ7).
«Αν αποφαςίςουνε να ςυμβαδίηουνε οι κεωρίεσ με τισ πράξεισ, ναι πιςτεφω ότι κ’ αλλάξει
ριηικά το ςχολείο, το πιςτεφω. Και θ φιλοςοφία τουσ, αυτό που λζνε “πρϊτα ο μακθτισ”, να μθ
μείνει ζνα κενό ςφνκθμα. Αυτό είναι το ηιτθμα. Αυτι τθ ςτιγμι, ασ ποφμε, υπάρχουν τρεισ τφποι
ςχολείων *…+ Τϊρα ψάχνουμε, ςτο ψάξιμο είμαςτε.*…+ είναι ςε εξζλιξθ ζνα πείραμα, τι είδουσ
ςχολείο κζλουμε. Το ηιτθμα είναι εάν κάνεισ τθν αξιολόγθςθ, βγάηεισ τα ςυμπεράςματα που πρζπει
ςτο τζλοσ κάκε χρονιάσ, πρϊτον. Δεφτερον, εάν ςτθρίηεισ ουςιαςτικά το ςχολείο, το Νζο Σχολείο.»
(Δ6).

β) Ο ςτόχοσ τθσ επζκταςθσ του κεςμοφ:
Δζκα από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ αναφζρουν ότι ο ςτόχοσ του ΩΥΔΒΠΚ να
επεκτείνει το ΕΑΕΥ ςε όλα τα ςχολεία δεν κα υλοποιθκεί λόγω των δυςκολιϊν εφαρμογισ
ςτα ολιγοκζςια ςχολεία αλλά κυρίωσ λόγω τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ:
«Ρρϊτα απ’ όλα είναι πολφ δφςκολο πρακτικά, όταν είναι ζνα τρικζςιο να το κάνεισ ΕΑΕΡ
*…+ Μακάρι να γίνει και ςτα μικρά, αλλά εγϊ το βλζπω ανζφικτο.» (Δ7).
«Λοιπόν, δεν ξζρω αν με τζτοια οικονομικι κρίςθ *…] αν κα μπορζςουν να ςτελεχϊςουν όλα
τα ςχολεία τθσ χϊρασ, να τα κάνουν ΕΑΕΡ με όλεσ αυτζσ τισ ειδικότθτεσ. Είναι δφςκολο. Εκτόσ και
γίνουνε ςυγχωνεφςεισ των ςχολείων, ςτο βακμό που πρζπει να γίνουν όχι *…+ ςε βάροσ των παιδιϊν
και ςε βάροσ τθσ μάκθςθσ. Αλλά το βλζπω δφςκολο ςτθ ςθμερινι οικονομικι ςυγκυρία, το βλζπω
πολφ δφςκολο να επεκτακεί αυτόσ ο κεςμόσ ςε όλα τα ςχολεία.» (Δ6).

Πόνο ζνασ Διευκυντισ (Δ4) πιςτεφει ότι ο κεςμόσ κα επεκτακεί:
«Θ λογικι λζει ότι κα επεκτακεί το πρόγραμμα. Εφόςον ζχει κάποια ςωςτά ςτοιχεία,
κετικά ςτοιχεία, θ λογικι λζει ότι ναι κα πρζπει να γενικευτεί το πρόγραμμα.» (Δ4).

Ανεξάρτθτα από τθ δυςπιςτία τουσ, οι περιςςότεροι Διευκυντζσ (οκτϊ) κεωροφν ότι
είναι καλό (ι εφχονται) να επεκτακεί το ΕΑΕΥ ςε όλα τα ςχολεία. Δφο (Δ1, Δ3) δεν
εκφράηουν κετικι ι αρνθτικι άποψθ, ενϊ ζνασ (Δ5) είναι αντίκετοσ με το ςτόχο:
«Τραγικό! Εντελϊσ τραγικό.» (Δ5).

Από τουσ οκτϊ Διευκυντζσ (Δ2, Δ4, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11) που κρίνουν κετικά το
ςτόχο τθσ γενίκευςθσ του κεςμοφ, οι δφο (Δ8, Δ9) κεωροφν ότι πρζπει να επεκτακεί ςε όλα
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τα ςχολεία για να μθν υπάρχουν διακρίςεισ, κάτι που ανζφεραν και ςτο κζμα τθσ ιςότθτασ
των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν (10θ κατθγορία):
«…πρζπει να επεκτακεί, πρζπει, δεν μπορεί να ’χουν διακρίςεισ τα παιδιά...» (Δ8).
«Ππωσ ςου είπα τα ΕΑΕΡ δθμιουργοφν ίςεσ ευκαιρίεσ για τουσ μακθτζσ τουσ αλλά
ανιςότθτεσ για τουσ μακθτζσ των υπόλοιπων ςχολείων τθσ περιοχισ ι του νομοφ που είναι και τα
περιςςότερα. Επομζνωσ, αφοφ μιλάμε για ίςεσ ευκαιρίεσ, πρζπει τα όποια κετικά ζχουν αυτά τα
ςχολεία να τα ζχουν όλοι οι μακθτζσ τθσ χϊρασ, δθλαδι το ΕΑΕΡ επιβάλλεται να επεκτακεί ςε όλα
τα ςχολεία.» (Δ9).

γ) Το μζλλον των 961 Δθμοτικϊν Σχολείων με ΕΑΕΡ:
Εννζα από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ εκφράηουν ςοβαρζσ ανθςυχίεσ για το μζλλον των
Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ και κάποιοι πιςτεφουν ότι κα ςταματιςει θ εφαρμογι του
Αναμορφωμζνου Υρογράμματοσ ςτα 961 ςχολεία. Θ ανθςυχία τουσ πθγάηει από το γεγονόσ
ότι το ΕΑΕΥ χρθματοδοτείται από ευρωπαϊκοφσ πόρουσ. Υιςτεφουν ότι μετά τθν
ολοκλιρωςθ του ΕΧΥΑ δεν κα υπάρχουν χριματα για να ςτελεχωκοφν τα 961 ςχολεία με
εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων, λόγω και του οικονομικοφ προβλιματοσ τθσ χϊρασ. Σι μιςοί
(περίπου) ζχουν αναφζρει ότι ζνασ από τουσ λόγουσ κεςμοκζτθςθσ των ΕΑΕΥ ιταν θ
ευκαιρία απορρόφθςθσ κονδυλίων του ΕΧΥΑ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ των
εκπαιδευτικϊν.
Δφο από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ δεν ανθςυχοφν. Σ Δ7 είναι βζβαιοσ ότι τα Δθμοτικά
Χχολεία με ΕΑΕΥ κα ςυνεχίςουν να λειτουργοφν μετά τθ λιξθ του ΕΧΥΑ. Θ βεβαιότθτά του
δεν ςτθρίηεται οφτε ςτθν οικονομικι δυνατότθτα οφτε ςτθ βοφλθςθ του ελλθνικοφ κράτουσ
να προχωριςει το κεςμό. Χτθρίηεται ςτθν πεποίκθςι του ότι θ ΕΕ κα ενιςχφςει οικονομικά
τθ χϊρα μασ λόγω τθσ κρίςθσ. Σ Δ4 επικαλείται τθ βοφλθςθ τθσ Υολιτείασ για τθ
χρθματοδότθςθ του «Ρζου Χχολείου», ωςτόςο ο «λόγοσ» του δεν φανερϊνει αιςιοδοξία:
«…θ προςωπικι μου άποψθ είναι ότι λόγω κρίςθσ και επειδι θ Ευρϊπθ δε κζλει να
ςτεριςει κονδφλια κα ςυνεχιςτοφν. *…+ όχι επειδι το κζλει το ελλθνικό κράτοσ, ζτςι πιςτεφω εγϊ,
και να το ικελε μάλλον δε κα μποροφςε, γιατί δεν κα ζχει λεφτά. *…] Δθλαδι, πιςτεφω ότι κα
ςυνεχίςουν και μετά το δεκαπζντε [...+ μόνο και μόνο γιατί βλζπει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ότι πρζπει να
βοθκιςει τθν Ελλάδα…» (Δ7).
«…εδϊ είναι λοιπόν και θ βοφλθςθ τθσ Ρολιτείασ να ανεβάςει λίγο το ποςοςτό των
χρθμάτων που δίνει για τθν Ραιδεία, εάν κζλει όντωσ να ζχει Νζο Σχολείο…» (Δ4).

Σι υπόλοιποι εννζα Διευκυντζσ (Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11) κεωροφν ότι το
μζλλον του κεςμοφ είναι δυςοίωνο. Από αυτοφσ τρεισ (Δ1, Δ2, Δ6) πιςτεφουν ότι είναι πολφ
πικανό να ςταματιςει να εφαρμόηεται το ΕΑΕΥ ςτα 961 Δθμοτικά Χχολεία μετά το ΕΧΥΑ:
«Αυτό που μασ δείχνει θ κυβερνθτικι πρακτικι, τθσ όποιασ κυβζρνθςθσ, αυτά τα δφο χρόνια
είναι ότι δεν κα λειτουργιςουν τελικά, δεν κα υπάρχει οικονομικι δυνατότθτα για κάτι τζτοιο. Από
τθ ςτιγμι που μιλάμε για απολφςεισ εκπαιδευτικϊν πϊσ είναι δυνατόν να τοποκετιςουμε
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εκπαιδευτικοφσ επιπλζον και ςτα υπόλοιπα ςχολεία, όταν μιλάμε για περικοπζσ;» (Δ1).
«…Δεν ξζρω πια, δεν ξζρω αν κα ςυνεχίςουμε να υπάρχουμε ςαν χϊρα τουσ επόμενουσ
μινεσ. Δεν μπορϊ να πω τίποτε ς’ αυτό. Εφχομαι να ςυνεχίςουν. Εκεί που φτάςανε τα πράγματα ςτθ
χϊρα μασ δεν ξζρεισ ποιο κα είναι το επόμενο πρωινό, τι κα ςου ξθμερϊςει.» (Δ2).
«… αν δεν εξαςφαλιςτοφν νζοι πόροι, πιςτεφω ότι κα υπάρχουν δυςκολίεσ, για να μθ ςου
πω κα υπάρχει πλιρθσ κατάρρευςθ.» (Δ6).

Σι εμπειρίεσ τεςςάρων Διευκυντϊν (Δ3, Δ8, Δ9, Δ10) ενιςχφουν περιςςότερο τισ
ανθςυχίεσ τουσ. Αναφζρουν περιπτϊςεισ μεταρρυκμιςτικϊν προςπακειϊν ι καινοτόμων
προγραμμάτων (ΧΔΕΡΥ, Σλυμπιακι Υαιδεία, Σλοιμερο) οι οποίεσ είτε ςταμάτθςαν
απότομα είτε αφζκθκαν ςτθν τφχθ τουσ. Ωςτόςο, πιο ανθςυχθτικό για τον Δ8 είναι θ
διαπίςτωςθ ότι οι ίδιοι οι υπεφκυνοι του ΕΑΕΥ δεν γνωρίηουν αν ςυνεχιςτεί:
«Θ Ολυμπιακι Ραιδεία τι ζγινε; Ζτςι δεν ζγινε; Ριραμε τα λεφτά όςο καιρό ιταν και
τελείωςε θ υπόκεςθ, μετά το καταργιςαμε το πρόγραμμα. Γιατί να μθ γίνει το ίδιο και εδϊ; Ροιοσ
λζει ότι δε κα γίνει; Και όταν οι ίδιοι που το ςτθρίηουν, που το δουλεφουν μάλλον, δε ςου λζνε ότι
ναι κα ςυνεχιςτεί. Δε λζει κανείσ ότι κα ςυνεχιςτεί το πρόγραμμα, όλοι ςθκϊνουν τα χζρια ψθλά
και λζνε: “Δεν ξζρουμε τι κα γίνει”.» (Δ8).
«Ωραία! Κι εγϊ ρωτάω: Τι κα γίνει όταν τελειϊςει το ΕΣΡΑ το οποίο χρθματοδοτεί αυτι τθ
ςτιγμι κατά ζνα μεγάλο μζροσ τισ δραςτθριότθτεσ του ΕΑΕΡ; Από τθν εμπειρία μου λζω ότι με τον
ίδιο τρόπο πριν από δεκαπζντε ίςωσ χρόνια ξεκίνθςε το ολοιμερο ςχολείο, ζνασ κεςμόσ που και θ
εκπαιδευτικι κοινότθτα και θ κοινωνία τον ικελε αλλά ζμεινε ςτα χαρτιά. Δθλαδι, θ πρακτικι αυτι
τθ ςτιγμι, θ εμπειρία του παρελκόντοσ απ’ τισ πρακτικζσ του Υπουργείου και θ εμπειρία του
παρόντοσ και θ ςυγκυρία θ οικονομικι, νομίηω δεν υπάρχει περίπτωςθ να γενικευτεί και τελικά ο
κεςμόσ να επεκτακεί.» (Δ3).
«…πολφ φοβάμαι ότι αυτό το πρόγραμμα δεν κα “περπατιςει”. Τα ΕΑΕΡ δεν κα
“περπατιςουν”. Δεν ξζρω αν κυμάςαι, εςφ είςαι παλιόσ δάςκαλοσ *…+ Είχαν γίνει τότε τα Σχολεία
Δοκιμαςτικισ Εφαρμογισ. Κάποια ςτιγμι αυτό το πρόγραμμα καταργικθκε χωρίσ να ’χουνε βγάλει
ςυμπεράςματα και να πουν ότι το καταργοφμε, γιατί *…+ ι ιταν κετικό αλλά δεν μποροφςαμε να το
ςυνεχίςουμε. Κάπωσ ζτςι πιςτεφω ότι κα γίνει κι αυτό.» (Δ10).

Σ Δ5 πιςτεφει ότι κα αφεκοφν ςτθν τφχθ τουσ για τρεισ λόγουσ: ζχουν μεγάλο
οικονομικό κόςτοσ, δεν υπάρχει ςχεδιαςμόσ και δεν καταγράφονται τα αποτελζςματα τθσ
λειτουργίασ των ςχολείων, για να βγουν ςυμπεράςματα:
«Ππωσ όλα, πιςτεφω ότι κα αφεκεί ςτθ μοίρα του για ζναν πολφ απλό λόγο: Ρρϊτον, ςου
είπα δεν υπάρχει ολοκλθρωμζνθ μελζτθ πάνω ς’ αυτά. Δεφτερον, δεν ζχει καταγραφεί κακόλου θ
εμπειρία μασ και τα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ τουσ που είναι πολφ βαςικό αυτό. *…+ και
οικονομικά, νομίηω ότι κοςτίηουν πολφ» (Δ5).

Επίςθσ, τρεισ (Δ8, Δ9, Δ10) από τουσ εννζα Διευκυντζσ εκφράηουν φόβουσ ότι μετά
τθν ολοκλιρωςθ του ΕΧΥΑ δεν κα προςλαμβάνονται εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων και κα
αυξθκεί το ωράριο των δαςκάλων, προκειμζνου να αναλάβουν τα μακιματα του ΕΑΕΥ που
διδάςκουν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων:
«…όλεσ οι ειδικότθτεσ φζτοσ είναι ΕΣΡΑ, το ξζρεισ εςφ. Πταν του χρόνου τελειϊςει το ΕΣΡΑ
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τι κα γίνει; Κανείσ δεν απαντάει.*…+ αυτοί που πάνε να κάνουν τθν αλλαγι, αυτοί που είναι «θ
κεφαλι» δεν ξζρουν και ηθτάν απ’ το δάςκαλο να το ςτθρίξει, όταν αυτοί δεν ξζρουν του χρόνου τι
κα γίνει. Αφριο το πρωί κα ςου πει τζλοσ ι *…+ κα ςου πει: “Ζλα ’δω δάςκαλε, κάνε Κεατρικι, κάνε
Εικαςτικά, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ’ άλλο”. Και κ’ αυξιςει και το ωράριο το δικό μασ, αφοφ το
ςχολείο κα ’χει τριάντα πζντε ϊρεσ...» (Δ8).
«Δεν ςου κρφβω ότι φοβάμαι πωσ κα κλθκοφν οι δάςκαλοι να καλφψουν αυτό το κενό,
εφόςον δεν κα προςλαμβάνονται ειδικότθτεσ. Δθλαδι, μπορεί να παραμείνει το πρόγραμμα όπωσ
ζχει και να αυξθκεί το ωράριο των δαςκάλων, για να κάνουν αυτά τα αντικείμενα. Ρολφ το
φοβάμαι αυτό.» (Δ9).
«Γιατί ςου είπα ότι ενδζχεται, ενδζχεται μετά τθν κατάργθςθ του ΕΣΡΑ να ςταματιςουν
αυτά τα ςχολεία, να μθν ζχουμε ειδικότθτεσ, να τισ φορτωκεί πάλι ο δάςκαλοσ…» (Δ10).

Υαρά τισ απαιςιόδοξεσ απόψεισ που ζχουν εκφράςει όλοι ςχεδόν οι Διευκυντζσ για
το μζλλον του ΕΑΕΥ ςτα 961 Δθμοτικά Χχολεία, οι περιςςότεροι δεν κα ικελαν να
ςταματιςει θ εφαρμογι του. Σκτϊ Διευκυντζσ (Δ2, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ11) αναφζρουν
ότι δεν πρζπει να καταργθκεί ο κεςμόσ, δφο (Δ1, Δ10) δεν διατυπϊνουν άποψθ αλλά ςτισ
προτάςεισ που κάνουν προτείνουν ςχεδιαςμό από τθν αρχι και ζνασ (Δ3) κεωρεί ότι είναι
προτιμότερο να καταργθκεί, αν δεν λυκοφν τα προβλιματα.
Υζντε (Δ4, Δ5, Δ7, Δ8, Δ9) από τουσ οκτϊ Διευκυντζσ κεωροφν ότι πρζπει να
μελετθκεί ο κεςμόσ, να γίνουν βελτιϊςεισ και να υποςτθριχκοφν τα ςχολεία:
«… λείπει δθλαδι ζνασ ςχεδιαςμόσ, όχι ο ςχεδιαςμόσ ο κεωρθτικόσ, θ υλοποίθςθ πάνω ςτο
ςχολείο. Το να ςχεδιάςεισ και να γράψεισ δζκα ςελίδεσ τι πρζπει να κάνει το ΕΑΕΡ, ευχαριςτϊ πολφ!
Ιρκεσ ςτο ςχολείο να δεισ τι λείπει, για να βοθκιςεισ το ςχολείο να πετφχει;» (Δ7).
«Θα πρζπει να κρατθκοφν και να κάνουν προςπάκεια να δουν πϊσ κα τα ςτθρίξουν. Το
παλιό ςχολείο ζχει πεκάνει. Το να κάνεισ μετωπικι διδαςκαλία τϊρα *….+ ζχει πεκάνει αυτό *…+ Κα
πρζπει το ςχολείο να ςτθριχτεί, να ςτθριχτεί κι ο δάςκαλοσ, να του δϊςεισ και τα μζςα.» (Δ8).

Σι τρεισ (Δ2, Δ6, Δ11) εκφράηονται ανεπιφφλακτα υπζρ τθσ ςυνζχιςθσ του κεςμοφ
και κεωροφν ότι κα ιταν υποβάκμιςθ να ςταματιςει, ενϊ ζνασ (Δ3) αναφζρει ότι καλφτερα
να ςταματιςει θ λειτουργία του ΕΑΕΥ, εάν δεν λυκοφν τα προβλιματα:
«Κα ιταν υποβάκμιςθ αν ξαναγυρίηαμε ςτα παλιά». (Δ11).
«Αν τελειϊςει το ΕΣΡΑ και τελειϊςουν κι αυτά τα ςχολεία, κα ’ναι κρίμα. Ι αν ςυνεχίςουν
αυτά τα ςχολεία μόνο μζςα από το ΕΣΡΑ πάλι κα είναι κρίμα.» (Δ2).
«Εάν αυτά δεν τα λφςουμε και αντικζτωσ πάμε ςε όλα αυτά που είπαμε και ςε
επιπρόςκετα προβλιματα ςυγκυριακά κα ζλεγα, ευκαιριακά όπωσ ιταν το φετινό με τα βιβλία που
μασ εξουκζνωςε, μασ γζμιςε με άγχοσ γονείσ, παιδιά και εκπαιδευτικό προςωπικό, τότε δεν υπάρχει
προοπτικι, καλφτερα να κλείςουν.» (Δ3).

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ:
Σι ζξι από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ δεν πιςτεφουν ότι ο κεςμόσ των Δθμοτικϊν
Χχολείων με ΕΑΕΥ ςυνιςτά εκπαιδευτικι αλλαγι θ οποία κα μεταρρυκμίςει ςυνολικά το
Δθμοτικό Χχολείο και κα το μετατρζψει ςε «Ρζο Χχολείο». Θ προχειρότθτα των
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ςχεδιαςμϊν, θ οικονομικι ςυγκυρία και οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν δεν τουσ ζχουν
πείςει ότι το «Ρζο Χχολείο» είναι κάτι περιςςότερο από διακθρφξεισ. Σι υπόλοιποι πζντε
Διευκυντζσ εκφράηουν κετικζσ απόψεισ αλλά όχι πολφ αιςιόδοξεσ. Ξαι οι πζντε είχαν
αναφζρει ότι τα ΕΑΕΥ ζχουν αλλάξει τα ςχολεία τουσ προσ το καλφτερο. Ψρεισ από αυτοφσ
κεωροφν ότι τα ΕΑΕΥ αποτελοφν ζνα κετικό βιμα αλλά κα χρειαςτοφν χρόνο. Δφο
πιςτεφουν ότι τα ΕΑΕΥ κα αποτελζςουν εφαλτιριο για το «Ρζο Χχολείο», εάν οι ςχεδιαςμοί
εφαρμοςτοφν ςτθν πράξθ. Τλοι ςχεδόν οι Διευκυντζσ (δζκα) πιςτεφουν ότι το ΕΑΕΥ δεν κα
επεκτακεί ςε όλα τα ςχολεία, όπωσ ιςχυρίηεται το ΩΥΔΒΠΚ, γιατί είναι πρακτικά δφςκολο
να εφαρμοςτεί ςτα μικρά ςχολεία αλλά κυρίωσ για οικονομικοφσ λόγουσ. Πόνο ζνασ
πιςτεφει ότι κα γίνει επζκταςθ. Ωςτόςο, οι περιςςότεροι δεν είναι αντίκετοι με το ςτόχο.
Σκτϊ κεωροφν ότι είναι καλό να γενικευτεί (οι δφο για λόγουσ ιςότθτασ), δφο δεν
εκφράηουν άποψθ, ενϊ ζνασ είναι αντίκετοσ.
Εκτόσ από τθ δυςπιςτία για το ςτόχο τθσ επζκταςθσ, θ πλειονότθτα των Διευκυντϊν
(εννζα) εκφράηει ανθςυχίεσ και για τα λειτουργοφντα 961 ςχολεία. Από αυτοφσ οι τρεισ
κεωροφν ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ του ΕΧΥΑ, το ΕΑΕΥ μπορεί να ςταματιςει εντελϊσ. Σι
υπόλοιποι κεωροφν ότι κα ςυνεχίςει αλλά με υποβακμιςμζνθ λειτουργία, γιατί τα ςχολεία
δεν κα ςτελεχϊνονται με εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων. Ψρεισ εκφράηουν ανθςυχίεσ ότι κα
αυξθκεί το διδακτικό ωράριο των δαςκάλων, προκειμζνου να καλυφκοφν οι τριάντα πζντε
ϊρεσ του προγράμματοσ. Σι ανθςυχίεσ των Διευκυντϊν ενιςχφονται από τθν ζλλειψθ
διαβεβαίωςθσ ότι το πρόγραμμα κα ςυνεχιςτεί, τθν επιδείνωςθ τθσ οικονομικισ
κατάςταςθσ τθσ χϊρασ αλλά και τισ εμπειρίεσ του παρελκόντοσ. Ψζςςερισ Διευκυντζσ
ςτθρίηουν τισ απόψεισ τουσ με ςυγκεκριμζνα παραδείγματα. Αναφζρουν φιλόδοξεσ
προςπάκειεσ που ςταμάτθςαν απότομα, γιατί το κράτοσ δεν ανζλαβε τθ χρθματοδότθςι
τουσ όταν ζλθξε θ Ξοινοτικι ενίςχυςθ ι αφζκθκαν ςτθν τφχθ τουσ (ΧΔΕΡΥ, Σλοιμερο,
Σλυμπιακι Υαιδεία). Σι αμφιβολίεσ των Διευκυντϊν ςυνδζονται με τισ απόψεισ που είχαν
εκφράςει για τον ευκαιριακό χαρακτιρα, τθν προχειρότθτα και τθν αςυνζχεια των
εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν. Άλλωςτε ςτισ ερμθνείεσ που ζδωςαν για τουσ λόγουσ ίδρυςθσ των
ΕΑΕΥ,

κάποιοι

υποςτιριξαν

ότι

θ

κεςμοκζτθςι

τουσ

ςτόχευε

κυρίωσ

ςτθν

απορροφθτικότθτα των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ και
λιγότερο ςε ουςιαςτικι αλλαγι του ςχολείου.
Δφο από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ δεν ανθςυχοφν. Σ ζνασ ελπίηει ότι το κράτοσ κα
ςτθρίξει το κεςμό. Σ δεφτεροσ δεν εμπιςτεφεται το κράτοσ αλλά είναι βζβαιοσ ότι θ ΕΕ κα
ςυνεχίςει τθ χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ για να ςτθρίξει οικονομικά τθ χϊρα.
Υαρά τισ ανθςυχίεσ που εκφράηουν, όλοι (μάλλον) οι Διευκυντζσ κα ικελαν να
ςυνεχίςουν τθ λειτουργία τουσ τα 961 ΕΑΕΥ, ακόμα και όςοι δεν πιςτεφουν ότι οδθγοφν ςτο
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«Ρζο Χχολείο». Σι οκτϊ αναφζρουν ρθτά ότι επικυμοφν να ςυνεχίςει ο κεςμόσ αλλά οι
πζντε από αυτοφσ προτείνουν να μελετθκεί ςυςτθματικά και να βελτιωκεί. Δφο από τουσ
ζντεκα δεν διατυπϊνουν άποψθ αλλά κα προτείνουν επαναςχεδίαςθ (13θ κατθγορία). Ζνασ
κεωρεί ότι είναι προτιμότερο να ςταματιςει, αν δεν λυκοφν τα προβλιματα.
Χτθν ζρευνα του ΛΥΕΠ-ΔΣΕ αναφζρονται δφο τάςεισ ςχετικά με τθν προοπτικι του
κεςμοφ. Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που αποδζχονται το κεςμό, θ γενίκευςθ είναι επικυμθτι
αλλά και εφικτι ςτα πολυκζςια ςχολεία. Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν αποδζχονται το
κεςμό με τθν παροφςα δομι, θ επζκταςθ είναι απαγορευτικι (ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, 2011: 95).
Ψζτοιοσ διαχωριςμόσ ςτθν παροφςα ζρευνα δεν διαπιςτϊκθκε. Τλοι ςχεδόν οι Διευκυντζσ
κα ικελαν να ςυνεχιςτεί ο κεςμόσ αλλά κεωροφν το ςτόχο ανζφικτο κυρίωσ για
οικονομικοφσ λόγουσ. Επειδι θ ζρευνα του ΛΥΕΠ-ΔΣΕ ζγινε ζνα ζτοσ νωρίτερα, ίςωσ δεν
είχε ςυνειδθτοποιθκεί το μζγεκοσ του οικονομικοφ προβλιματοσ τθσ χϊρασ.
Συνεπϊσ, θ απάντθςθ ςτο ενδζκατο ερευνθτικό ερϊτθμα είναι ότι οι περιςςότεροι
Διευκυντζσ δεν ζχουν πειςκεί ότι τα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ ςυνιςτοφν εκπαιδευτικι
αλλαγι θ οποία κα μεταρρυκμίςει το πρωτοβάκμιο ςχολείο και κα οδθγιςει ςτο «Ρζο
Χχολείο». Σ ςτόχοσ τθσ επζκταςθσ του κεςμοφ κρίνεται ανζφικτοσ λόγω τθσ οικονομικισ
κρίςθσ, ενϊ αβζβαιο κεωρείται το μζλλον και για τα υπάρχοντα ΕΑΕΥ μετά τθ λιξθ του
ΕΧΥΑ. Ωςτόςο, δεν επικυμοφν τθν κατάργθςθ του κεςμοφ.

6.2.12. 12θ κατθγορία: Θ επίδραςθ του ΕΑΕΡ ςτο ρόλο του
Διευκυντι
Θ δωδζκατθ κατθγορία περιλαμβάνει 72 αναφορζσ για τισ αλλαγζσ που ζχει
επιφζρει θ λειτουργία του ΕΑΕΥ ςτο ρόλο του Διευκυντι. Τλοι οι Διευκυντζσ αναφζρουν
ότι το ζργο τουσ ζγινε πιο δφςκολο, πιο απαιτθτικό, οι ευκφνεσ αυξικθκαν και γενικά θ
λειτουργία του ΕΑΕΥ επθρζαςε το ρόλο τουσ: α) ςτο διοικθτικό επίπεδο, β) ςτο
παιδαγωγικό και γ) ςτο επίπεδο του ςυντονιςμοφ και τθσ κακοδιγθςθσ:
«…ο ρόλοσ του Διευκυντι ςε αυτά τα ςχολεία είναι δφςκολοσ. Υπάρχει περιςςότερθ
δουλειά, μεγάλεσ ευκφνεσ, πρζπει να μζνεισ μζχρι αργά *….+ Ρζρα από το διοικθτικό ζργο είναι και
ο παιδαγωγικόσ ρόλοσ, ο ςυντονιςμόσ, οι κατευκφνςεισ που πρζπει να δίνεισ, θ ςφνκεςθ των
απόψεων που πρζπει να κάνεισ.*…+ Είναι πιο δφςκολα και πιο απαιτθτικά…» (Δ9).

α) Τλοι οι Διευκυντζσ αναφζρουν ότι ζχει αυξθκεί ο όγκοσ τθσ εργαςίασ ςε ό,τι
αφορά το διοικθτικό τουσ ζργο. Ζξι από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ (Δ1, Δ4, Δ6, Δ7, Δ10, Δ11)
υποςτθρίηουν ότι το ΕΑΕΥ ενίςχυςε τθ γραφειοκρατία:
«…οι Διευκυντζσ των μονάδων με ΕΑΕΡ ζχουν πάρα πολφ αυξθμζνο φορτίο και ςε
γραφειοκρατικό επίπεδο αλλά και ςτο επίπεδο των παιδαγωγικϊν κακθκόντων τουσ. Είναι
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υποχρεωμζνοι να ςυντονίςουν παιδαγωγικά πάρα πολλοφσ εκπαιδευτικοφσ, τισ δραςτθριότθτζσ
τουσ, απαιτεί πάρα πολλζσ ϊρεσ εναςχόλθςθσ *…+ και θ γραφειοκρατία ζχει αυξθκεί πάρα πολφ τθν
οποία κι αυτι πρζπει ο Διευκυντισ να τθν αντιμετωπίςει.» (Δ4).
«Αυτό το ςχολείο είναι πιο απαιτθτικό από τα άλλα *…+ Και από διοικθτικισ πλευράσ και
από παιδαγωγικισ, ςτο ςφνολό του.*…+ δεν είναι μόνο θ γραφικι δουλειά, πρζπει να ςυνκζςεισ
απόψεισ, είναι πολφ το προςωπικό, να κρατιςεισ τισ ιςορροπίεσ...» (Δ11).

Ψζςςερισ52 Διευκυντζσ αναφζρουν ωσ παράδειγμα τθν προμικεια του φορθτοφ
εργαςτθρίου Θ/Ω, θ οποία τουσ ταλαιπϊρθςε περιςςότερο από ζνα ζτοσ:
«Αυτό το πρόγραμμα που βγικε πζρυςι με τουσ δζκα υπολογιςτζσ, εντάξει, πζντε χιλιάδεσ
υπόκεςθ και μασ βγικε θ πίςτθ με τα χαρτιά.» (Δ?).
«Για να πάρουμε τα δζκα laptop αυτά φάγαμε απ’ τθ ηωι μασ ζνα χρόνο να γράφουμε και
να ςτζλνουμε κι όλα αυτά εισ βάροσ του Διευκυντι *…+ Μασ πζκαναν για δζκα laptop...» (Δ?).
«Άςε τι περάςαμε με αυτό ερμάριο, με τα χαρτιά που ετοιμάηαμε. Πταν ζδωςαν τουσ
υπολογιςτζσ ςτα 800 ςχολεία πολλοί Διευκυντζσ γι’ αυτό το λόγο δεν ικελαν να τουσ πάρουν» (Δ?).

β) Τλοι οι Διευκυντζσ αναφζρονται ςτον παιδαγωγικό τουσ ρόλο και κεωροφν ότι
είναι πιο δφςκολοσ με το ΕΑΕΥ. Ξάποιοι (Δ1, Δ6) υποςτθρίηουν ότι θ αφξθςθ τθσ
γραφειοκρατίασ τοφσ απορροφά από τα ςθμαντικότερα κακικοντά τουσ, τα παιδαγωγικά:
«…ο όγκοσ τθσ γραφειοκρατικισ δουλειάσ δεν του επιτρζπει τόςο να ζχει επαφι με τα
παιδιά *…+, ϊςτε ουςιαςτικά να βλζπει από κοντά τθν πορεία εξζλιξθσ των μακθτϊν.*…+ Θεωρϊ το
βαςικότερο να ζχει επαφι με τα παιδιά, να βλζπει τθν εξζλιξθ των παιδιϊν.» (Δ1).
«…πολλά κακικοντα, πολλι γραφειοκρατία *…+ από τα πολλά αντικείμενα, ςου ακυρϊνουν
τον παιδαγωγικό ρόλο, δεν ζχεισ το χρόνο…» (Δ6).

γ) Δζκα Διευκυντζσ (όλοι εκτόσ από τον Δ1) αναφζρονται ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ
του ΕΑΕΥ ςε ςχζςθ με τθν κακοδιγθςθ και το ςυντονιςμό του προςωπικοφ, λόγω τθσ
αφξθςθσ του αρικμοφ των εκπαιδευτικϊν:
«Εξαιρετικά δφςκολοσ ςε όλουσ τουσ τομείσ *…+. Είναι, πρϊτον, πάρα δφςκολο να
ςυντονίςεισ όλουσ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ. Ασ ξεκινιςουμε απ’ αυτό…» (Δ5).
«Ζχω τθν αίςκθςθ ότι ς’ αυτά τα ςχολεία ο ρόλοσ του Διευκυντι είναι πιο απαιτθτικόσ με
τθν ζννοια και μόνο ότι ζχει να ςυντονίςει ζνα πολφ μεγάλο αρικμό διδαςκόντων.*…+ το πϊσ κα
καταφζρει, κα βρει τουσ χρόνουσ, κα βρει τισ διεξόδουσ, κα βρει τουσ ανκρϊπουσ και κα βρει ζτςι
τον τρόπο για να βελτιϊςει τα πράγματα… ζχει μεγαλφτερθ ευκφνθ…» (Δ2).
«Ζχει μεγαλφτερεσ ευκφνεσ, ζχει κα ζλεγα να ςυςχετίςει απόψεισ, να ςυνταιριάξει ομάδεσ,
να πάρει από τον κακζναν, από όλουσ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ που ιρκαν, που ζρχονται ςτο
καινοφριο ςχολείο ό,τι περιςςότερο μπορεί *…+ είναι κομβικόσ ο ρόλοσ του. Πχι μόνο ςτο διοικθτικό,
αλλά και ςτο παιδαγωγικό και ςτο κακοδθγθτικό, ςε όλα τα επίπεδα.» (Δ3).
«…πολφ πιο δφςκολθ θ κατάςταςθ ςε όλα. Δθλαδι και ςτθ διαχείριςθ του προςωπικοφ και
ςτο πρόγραμμα *…+ ςτα πάντα, ςτα πάντα.» (Δ8).

δ) Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, οι οκτϊ (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ10) κεωροφν
ότι επωμίςκθκαν μεγάλεσ ευκφνεσ, χωρίσ να ζχουν ουςιαςτικι ςτιριξθ. Επίςθσ, μερικοί (Δ3,
52

Για διαςφάλιςθ τθσ ανωνυμίασ δεν αναγράφονται οι κωδικοί.
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Δ7) υποςτθρίηουν ότι ο Διευκυντισ χρειάηεται περιςςότερεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για να
υλοποιιςει αποτελεςματικά το ΕΑΕΥ. Ωςτόςο, θ ειςαγωγι του κεςμοφ δεν ςυνοδεφτθκε
από επιμόρφωςθ ανάλογθ των απαιτιςεων του κεςμοφ:
«...χρειάηεται αςφαλϊσ υποςτιριξθ και επιμόρφωςθ και αυτό είναι από τα βαςικά
μειονεκτιματα που είπαμε *…+ Δεν μπορεί να μθν ζχει άποψθ ο Διευκυντισ του ςχολείου για τθ
διδακτικι ι παιδαγωγικι εφαρμογι ςτθν πράξθ *…+ να μθν ζχει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για να
δράςει κακοδθγθτικά με τουσ ςυναδζλφουσ, λειτουργϊντασ θγετικά ς’ ζναν τόςο μεγάλο και
διευρυμζνο Σφλλογο Διδαςκόντων. Ρρζπει να ζχει τα απαραίτθτα εφόδια και τθν απαραίτθτθ
υποςτιριξθ...» (Δ3).
«…μζχρι τϊρα είναι μοναχικόσ ο ρόλοσ του. Βαδίηει ζνα δρόμο δφςκολο με ζνα πολφ βαρφ
φορτίο, με πολφ άγχοσ να καταφζρει να ςυνδυάςει όλα αυτά, να ςυνδυάςει τθν πρωινι λειτουργία
του ςχολείου, τθν απογευματινι *…+ χωρίσ να ζχει ουςιαςτικι ςτιριξθ.» (Δ4).

Ψρεισ (Δ2, Δ6, Δ7) από τουσ οκτϊ Διευκυντζσ αναφζρουν ότι το ΩΥΔΒΠΚ δεν ζχει τθ
βοφλθςθ να ρυκμίςει ηθτιματα που κα διευκόλυναν το ζργο τουσ, όπωσ για παράδειγμα το
κζμα των ςυνεδριάςεων του Χυλλόγου Διδαςκόντων ι το διδακτικό ωράριο των
Διευκυντϊν (είναι 8 ϊρεσ τθν εβδομάδα). Δεν επικυμοφν τθν κατάργθςθ του διδακτικοφ
ωραρίου αλλά κα προτιμοφςαν να μθν ζχει υποχρεωτικό χαρακτιρα και να διδάςκουν,
όταν οι υποχρεϊςεισ τουσ το επιτρζπουν:
«Ρότε κα ςυνεδριάηει ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων να κάνει αξιολογιςεισ των τριμινων; Θ
απάντθςθ: “Καλά κα βρείτε τον τρόπο εςείσ.” […] Δεν δίνουν λφςθ ςε ουςιαςτικά προβλιματα
λειτουργίασ του ςχολείου. ίχνουνε το “μπαλάκι” ςε μασ, ςτισ πλάτεσ μασ το πρόβλθμα…» (Δ6).
«…πρζπει να ςτθριχκεί και ο Διευκυντισ.*…+ Δεν μπορείσ να ζχεισ εκπαιδευτικό ωράριο.
Εγϊ κζλω και μπαίνω και να μασ το βγάλει ο νόμοσ πάλι κα μπαίνω ςτισ τάξεισ, γιατί άμα δεν
μπαίνεισ ςτο κλίμα και τθ μυρουδιά τθσ τάξθσ δεν μπορείσ να το λειτουργιςεισ το ςχολείο. Αλλά δεν
μπορεί να είναι υποχρεωτικό αυτό…» (Δ2).
«…κάποτε είχαν βάλει και τουσ Διευκυντζσ να κάνουν και δϊδεκα και οκτϊ ϊρεσ. Ο
Διευκυντισ ςε τζτοια ςχολεία δεν πρζπει να κάνει οφτε μία ϊρα. *…+ Κα μπαίνει μζςα ςε όλεσ τισ
τάξεισ, όποτε αυτόσ ζχει τθν ευχζρεια ι χρειάηεται *…+ αλλά χωρίσ να τον υποχρεϊνει…» (Δ7).

Από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ, οι πζντε (Δ4, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10) κεωροφν ότι το ΩΥΔΒΠΚ
δεν ενδιαφζρεται για τισ απόψεισ τουσ ι δεν τισ λαμβάνει υπόψθ του, ςχετικά με τθ
λειτουργία του ΕΑΕΥ και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν. Επίςθσ, τρεισ (Δ1, Δ5, Δ9) από
τουσ ζντεκα κεωροφν ότι ο ρόλοσ τουσ ζγινε περιςςότερο διεκπεραιωτικόσ:
«…ηθτάν απόψεισ αλλά μου φαίνεται μόλισ τισ παίρνουν τισ βάηουν μεσ το καλάκι *…+ δεν
ζχουνε δει τθν πραγματικότθτα *…+ υπάρχουν αντικειμενικά προβλιματα…» (Δ10).
«Τα λζμε και που τα λζμε τι ζγινε; ωτάνε και τουσ τα λζμε και τι ζγινε;» (Δ8).
«Πχι, δυςτυχϊσ. Αυτό είναι το παράπονό μασ. *…+ Δε μασ ρωτάνε κακόλου…» (Δ7).
«Αυτό που ενιςχφεται ςτο ρόλο του Διευκυντι είναι θ διεκπεραίωςθ. Δθλαδι, ζνασ
φόρτοσ εργαςίασ, όπου κα πρζπει να φτιάχνει τα παρουςιολόγια των ΕΣΡΑ. Ζχει αυξιςει τθ δουλειά
τθ γραφειοκρατικι…» (Δ1).
«…μασ βλζπουν, ςαν διεκπεραιωτζσ. Δεν νομίηω ότι βλζπουν κάτι διαφορετικό ςε μασ.
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Εγκυκλίουσ διαβάηουμε, εκτελοφμε και προςπακοφμε, ςτο μικρόκοςμό του ο κακζνασ, να
αμβλφνουμε τισ ανιςότθτεσ.*…+ με προςωπικό κόςτοσ και προςωπικι ευκφνθ.» (Δ5).

Ψζςςερισ (Δ3, Δ6, Δ7, Δ11) από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ κεωροφν ότι ο ρόλοσ τουσ
ςτο ΕΑΕΥ είναι «κομβικόσ» και «διευρυμζνοσ»:
«Είναι διευρυμζνοσ πλζον τϊρα. Είναι κομβικότατοσ…» (Δ7).
«…ο ρόλοσ του Διευκυντι, είναι κομβικόσ γενικότερα. Κα ζλεγα, όμωσ, ότι ζνα ςχολείο
αναβακμιςμζνο, με περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ με ζνα Σφλλογο Διδαςκόντων που πλζον μπορεί
να είναι και τριάντα και τριάντα πζντε άτομα, αςφαλϊσ ο ρόλοσ του Διευκυντι είναι κακοριςτικόσ»
(Δ3).

ε) Υαρά τισ αυξθμζνεσ δυςκολίεσ των ΕΑΕΥ, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα κίνθτρα για το
Διευκυντι, εκτόσ από το επίδομα κζςθσ (300 €) που προβλζπεται ςτα 9/κ και άνω ςχολεία.
Εννζα Διευκυντζσ (Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11) αναφζρουν ότι τα κίνθτρα
είναι ανφπαρκτα ςε ςχζςθ με τθν εργαςία και τισ ευκφνεσ τουσ. Ωςτόςο, είχαν επιλζξει ςτισ
πρόςφατεσ επιλογζσ να γίνουν Διευκυντζσ ςτα ςυγκεκριμζνα ςχολεία. Σι λόγοι που
οδιγθςαν τουσ περιςςότερουσ (Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ10, Δ11) ςτθν επιλογι αυτι είναι το
μεράκι, θ διάκεςθ προςφοράσ και το γεγονόσ ότι πολλοί εργάηονταν ςτα ίδια ςχολεία και
γνϊριηαν το περιβάλλον του. Δφο (Δ6, Δ9) από τουσ εννζα αναφζρουν ότι επζλεξαν ςχολεία
με ΕΑΕΥ και όχι κάποια μικρότερα, γιατί θ πρόκλθςθ είναι μεγάλθ:
«…τα κίνθτρα δεν είναι αρκετά με το ζργο το οποίο ζχει να επωμιςκεί ζνασ Διευκυντισ οφτε
θ υποςτιριξθ είναι αυτι *…+ που πρζπει να ζχει ζνασ Διευκυντισ για να αναλάβει ζνα τζτοιο ζργο ς’
ζνα μεγάλο πλζον ςχολείο με πολλοφσ ςυναδζλφουσ, με πολλά αντικείμενα…» (Δ3).
«Το κίνθτρο δεν είναι το οικονομικό βζβαια, το κίνθτρο είναι μόνο θ διάκεςι του να
προςφζρει ςε όςουσ δυνατόν περιςςότερουσ μακθτζσ.» (Δ4).
«Κοίταξε αυτό το ςχολείο ζχει δουλειά. Δεν υπάρχουν κίνθτρα, κανζνα κίνθτρο… πολλζσ οι
ϊρεσ δουλειάσ αλλά είναι το μεράκι. Είναι πϊσ βλζπεισ τα πράγματα, τι κζλεισ ν’ αλλάξεισ, πϊσ κα
δουλζψεισ γι’ αυτό.» (Δ11).
«Δεν υπάρχουν κίνθτρα.*…+ κα μποροφςα να επιλζξω κάποιο άλλο ςχολείο *…+ αλλά επειδι
γνωρίηω τουσ ςυναδζλφουσ, γνωρίηω το ςχολείο *….+ δεν ικελα να τ’ αφιςω…» (Δ10).
«Εγϊ ςτισ πρόςφατεσ κρίςεισ αντί να επιλζξω τθν θρεμία *…+ ενόσ μικρότερου ςχολείου *…+
με καλφτερο ωράριο, προτίμθςα να ζρκω εδϊ *…+ Ριςτεφω ότι θ πρόκλθςθ είναι μεγάλθ να είςαι ςε
τζτοιο ςχολείο. Είναι καλό. Εγϊ τουσ νζουσ κεςμοφσ όχι μόνο τουσ αποδζχομαι, όταν είναι ςε ςωςτι
βάςθ, τουσ υπθρετϊ με μεγάλθ πίςτθ και με μεγάλο μεράκι.» (Δ6).

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ:
Σι Διευκυντζσ, ςτο ςφνολό τουσ, αναφζρουν ότι ο κεςμόσ των ΕΑΕΥ ζχει επθρεάςει
το ρόλο τουσ ςτο διοικθτικό επίπεδο, ςτο παιδαγωγικό και ςτο επίπεδο ςυντονιςμοφ/
κακοδιγθςθσ. Τλοι αναφζρουν ότι ζχουν αυξθκεί οι απαιτιςεισ, οι ευκφνεσ και όγκοσ τθσ
δουλειάσ. Ζξι διαπιςτϊνουν διόγκωςθ τθσ γραφειοκρατίασ, κάτι που αποδυναμϊνει τον
παιδαγωγικό τουσ ρόλο όπωσ αναφζρουν δφο Διευκυντζσ. Τλοι αναφζρουν ότι ο
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παιδαγωγικόσ τουσ ρόλοσ ζγινε δυςκολότεροσ. Επίςθσ, δζκα Διευκυντζσ υποςτθρίηουν ότι
κακοδθγθτικόσ και ο ςυντονιςτικόσ τουσ ρόλοσ ζχει δυςκολζψει, λόγω του αυξθμζνου
αρικμοφ των εκπαιδευτικϊν. Σκτϊ Διευκυντζσ αναφζρουν ότι επωμίςκθκαν πολλζσ
ευκφνεσ, χωρίσ να ζχουν επαρκι υποςτιριξθ. Ψρεισ από αυτοφσ κεωροφν ότι το ΩΥΔΒΠΚ
δεν ζχει τθ βοφλθςθ να λφςει ηθτιματα που ςχετίηονται με τα κακικοντά τουσ, όπωσ το
ηιτθμα των ςυνεδριάςεων και το ηιτθμα του διδακτικοφ τουσ ωραρίου. Επίςθσ, δφο από
τουσ οκτϊ αναφζρουν ότι ο ρόλοσ τουσ απαιτεί αυξθμζνεσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ.
Ψζςςερισ Διευκυντζσ χαρακτθρίηουν το ρόλο τουσ διευρυμζνο και κομβικό, όμωσ υπάρχουν
και απόψεισ (τρεισ) ότι ο ρόλοσ τουσ ζγινε περιςςότερο διεκπεραιωτικόσ λόγω τθσ
γραφειοκρατίασ. Σι μιςοί περίπου Διευκυντζσ (πζντε) εκφράηουν δυςαρζςκεια, επειδι οι
απόψεισ τουσ και οι εμπειρίεσ τουσ δεν λαμβάνονται υπόψθ από τουσ αρμοδίουσ. Θ
διαπίςτωςθ αυτι, οι δυςκολίεσ και θ ελλιπισ υποςτιριξθ, ενδεχομζνωσ, επθρεάηουν ωσ
ζνα βακμό και τισ απόψεισ τουσ για το κεςμό.
Εννζα κεωροφν ανεπαρκι τα κίνθτρα για το ζργο που παρζχουν. Σι λόγοι για τουσ
οποίουσ επζλεξαν να γίνουν Διευκυντζσ ςτα ςυγκεκριμζνα ςχολεία είναι: θ πρόκλθςθ, το
μεράκι, θ διάκεςθ προςφοράσ και το γεγονόσ ότι (πολλοί) εργάηονταν ςτα ίδια ςχολεία.
Συνεπϊσ, θ απάντθςθ ςτο δωδζκατο ερευνθτικό ερϊτθμα είναι ότι ο ρόλοσ του
Διευκυντι ζχει επθρεαςτεί από τθν εφαρμογι του ΕΑΕΥ και ζγινε πιο δφςκολοσ ςε όλεσ τισ
πτυχζσ του, χωρίσ να ζχει λθφκεί μζριμνα για τθν υποςτιριξθ των Διευκυντϊν.

6.2.13. 13θ κατθγορία: Ρροτάςεισ για τθ βελτίωςθ του κεςμοφ
Θ τελευταία κατθγορία περιλαμβάνει 82 αναφορζσ με προτάςεισ για τθ βελτίωςθ
των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ:
1) Επιμόρφωςθ - υποςτιριξθ: Δζκα από τουσ ζντεκα Διευκυντζσ κάνουν προτάςεισ
για τθν επιμόρφωςθ και τθν υποςτιριξθ του διδακτικοφ προςωπικοφ (μόνο ο Δ1 δεν
ζκανε). Τλοι οι Διευκυντζσ είχαν αναφζρει (ςτθ 2θ κατθγορία) ότι δεν είναι ικανοποιθμζνοι
από τθν επιμόρφωςθ και τθν υποςτιριξθ του προςωπικοφ. Επιςθμαίνουν τθ ςθμαςία τθσ
επιμόρφωςθσ και τθσ υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν για τθν αλλαγι του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ και προτείνουν επιμόρφωςθ διαρκι και ουςιαςτικι που να δίνει απαντιςεισ
ςτα κακθμερινά προβλιματα και όχι να ζχει τθν ταμπζλα τθσ επιμόρφωςθσ:
«Διαρκισ και ουςιαςτικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν είναι το βαςικό και μόνιμο
εκπαιδευτικό προςωπικό, για να μπορεί να λειτουργεί το ςχολείο καλφτερα *…+ όταν λζμε
ουςιαςτικι, πρζπει *…+ να φτάνει ςτο αποτζλεςμα. Να περάςει τθν εμπειρία κάποιων που τθν ζχουν
ς’ αυτόν που κζλει να τθ μάκει και να μπορζςει αυτόσ να τθν εφαρμόςει. Δεν πρζπει θ επιμόρφωςθ
να ζχει τθν ταμπζλα μόνο ότι γίνεται μια επιμόρφωςθ.» (Δ2).
«Νομίηω ότι το Υπουργείο πρζπει να δϊςει μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν επιμόρφωςθ και κυρίωσ
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ςτθν ενδοςχολικι επιμόρφωςθ, με τθν ευκφνθ των Σχολικϊν Συμβοφλων αλλά και των
Ρανεπιςτθμίων. Γιατί κάκε αλλαγι, γίνεται μζςα από το ςχολείο. Ρρϊτα πρζπει ν’ αλλάξει ο
δάςκαλοσ και ςιγά ςιγά το εκπαιδευτικό ςφςτθμα.» (Δ9).
«Το βαςικότερο είναι θ επιμόρφωςθ, ζτςι; *…+ και ενδοςχολικι και με τουσ Συμβοφλουσ *…+
να μασ δϊςουν ουςιαςτικι επιμόρφωςθ όμωσ. Πχι τθν κάνουμε, για να γράψουμε ςτο χαρτί μασ ότι
ζκανα επιμόρφωςθ ςτουσ δαςκάλουσ…» (Δ10).
«Αυτά τα ςχολεία πρζπει να υποςτθριχκοφν ςτον καλφτερο βακμό. Χρειάηεται καλφτερθ
επιμόρφωςθ κατ’ αρχάσ, πιο αποτελεςματικι και ςυνεχισ υποςτιριξθ.» (Δ11).

Σι περιςςότεροι Διευκυντζσ δεν αναφζρονται ςτθ μορφι, ςτον τόπο διεξαγωγισ και
ςτο φορζα υλοποίθςθσ. Ωςτόςο, μερικοί (Δ4, Δ9, Δ10) προτείνουν ενδοςχολικι
επιμόρφωςθ με φορζα διοργάνωςθσ τα Υανεπιςτιμια, ςε ςυνεργαςία με τουσ Χχολικοφσ
Χυμβοφλουσ. Δφο Διευκυντζσ (Δ5, Δ9) προτείνουν θ επιμόρφωςθ να γίνεται ςε χρόνο που
δεν λειτουργεί το ςχολείο ι προτείνουν τθν απαλλαγι από τα διδακτικά κακικοντα:
«Ριςτεφω κα ζπρεπε τθν ευκφνθ να τθν ζχουν τα Ρανεπιςτιμια, γιατί ζχουν και τουσ
κακθγθτζσ, το κατάλλθλο δυναμικό, κα μποροφςαν ςε ςυνεργαςία ίςωσ και με τουσ Σχολικοφσ
Συμβοφλουσ τθσ περιοχισ…» (Δ4).
«Τουλάχιςτον επιμόρφωςθ *…+ για τουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι δουλεφουν ς’ αυτά τα
ςχολεία και φυςικά να βγοφνε και λίγο από το ςχολείο *…+ Κα πρότεινα ασ ποφμε *…+ το πρόγραμμα
να αλλάξει, ϊςτε κάποιοι δάςκαλοι να αποδεςμευτοφν για ζνα μινα.» (Δ5).
«… το ςθμαντικότερο απ’ όλα ίςωσ είναι θ επιμόρφωςθ, θ ςυςτθματικι, θ διαρκισ *…+ και
πρζπει να γίνεται κυρίωσ ςε περιόδουσ που δε λειτουργεί το ςχολείο, όπωσ αρχζσ του Σεπτζμβρθ ι
τζλοσ του Ιοφνθ. *…+ με βιωματικζσ μεκόδουσ και όχι μόνο κεωρθτικά.» (Δ9).

2) Οικονομικι υποςτιριξθ: Επτά Διευκυντζσ (Δ3, Δ4, Δ5, Δ7, Δ8, Δ9, Δ11)
προτείνουν γενναία χρθματοδότθςθ των ΕΑΕΥ για να αντιμετωπίςουν τα αυξθμζνα ζξοδα.
Σι ςυγκεκριμζνοι είχαν αναφζρει (ςτθν 3θ κατθγορία) ότι αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ λόγω
τθσ υποχρθματοδότθςθσ και των αυξθμζνων εξόδων που ζχει δθμιουργιςει το ΕΑΕΥ:
«Και το άλλο το οποίο κα πρότεινα είναι πολφ γενναία οικονομικι επιδότθςθ αυτϊν των
ςχολείων για να ςτακοφν. Διαφορετικά δεν πρόκειται να ςτακοφν με τίποτα.» (Δ5).
«Λοιπόν, πρϊτα απ’ όλα *…+ χρειάηεται γενναία χρθματοδότθςθ *…+ και ςτοχευμζνθ
χρθματοδότθςθ ςτα ςχολεία που ζχουν ΕΑΕΡ, πριν ξεκινιςει θ ςχολικι χρονιά.» (Δ7) .
«Ζχω τθν εντφπωςθ ότι τα προβλιματα ςτθν πορεία αυτισ τθσ ςυηιτθςθσ τα τονίςαμε. Είτε
ζχουν ςχζςθ με τθ χρθματοδότθςθ είτε ζχουν ςχζςθ με τισ υποδομζσ *…+ είτε ζχουν ςχζςθ με τθ
βελτίωςθ των ςχολικϊν βιβλίων είτε ζχουν ςχζςθ με τον ζγκαιρο διοριςμό εκπαιδευτικϊν είτε
ζχουν ςχζςθ με τθν υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ςτο ζργο τουσ. Εάν αυτά τα λφςουμε,*…+ και αν
υπάρχει μία ςυνζχεια ς’ αυτό που κζλουμε να λζμε ςχολεία ΕΑΕΡ, τότε πιςτεφω ότι κα ζχουμε μια
καλφτερθ λειτουργία και μια γενικότερθ βελτίωςθ ςτο ςχολείο.» (Δ3).

3) Μονιμότθτα προςωπικοφ - οργανικζσ κζςεισ ειδικοτιτων: Ζξι Διευκυντζσ (Δ2,
Δ5, Δ6, Δ8, Δ9, Δ11) προτείνουν τθ δθμιουργία οργανικϊν κζςεων για τισ νζεσ ειδικότθτεσ
και πρόςλθψθ μόνιμου προςωπικοφ. Ξαι οι ζξι είχαν αναφζρει το κζμα τθσ μονιμότθτασ του
προςωπικοφ (3θ κατθγορία). Αρκετά από τα προβλιματα που είχαν επιςθμάνει και
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επθρεάηουν αρνθτικά τθ λειτουργία του ΕΑΕΥ (ςυνεργαςία, μετακινιςεισ, ςυντονιςμόσ),
απορρζουν από τθ μθ ςτακερότθτα του προςωπικοφ και τισ ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ:
«Μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ, με καλφτερθ, με διαρκι επιμόρφωςθ...» (Δ2).
«Λοιπόν, ςτακερό μόνιμο προςωπικό...» (Δ8).
«Το δεφτερο που κα ζλεγα είναι θ δθμιουργία οργανικϊν κζςεων για τισ ειδικότθτεσ για να
είναι ςτθ κζςθ τουσ απ’ τθν πρϊτθ Σεπτεμβρίου. Και φυςικά να ζχουν καλφτερουσ όρουσ δουλειάσ
και καλφτερεσ αμοιβζσ.» (Δ9).
«…οι ειδικότθτεσ εννοϊ, να διοριςτοφν και να ζχουν οργανικι κζςθ...» (Δ11).

4) Ζγκαιρθ ςτελζχωςθ: Υζντε Διευκυντζσ (Δ3, Δ6, Δ7, Δ9, Δ11) προτείνουν τθν
ζγκαιρθ ςτελζχωςθ του ςχολείου. Ξαι οι πζντε είχαν αναφερκεί ςτο πρόβλθμα αυτό:
«Θ πρϊτθ πρόταςθ που κα ζκανα είναι από τον Αφγουςτο να ζχουν λυκεί όλα τα
προβλιματα με τθ ςτελζχωςθ των ςχολείων και τθν επιμόρφωςθ *…+ να ξζρει ο εκπαιδευτικόσ που
κα βρίςκεται τθ νζα ςχολικι χρονιά...» (Δ6).
«…επίςθσ χρειάηεται γρθγορότερθ κάλυψθ των ειδικοτιτων. Δθλαδι, αυτά πρζπει να
γίνονται απ’ τον Αφγουςτο. Να ’χουν καλυφτεί, δθλαδι, οι ειδικότθτεσ αυτζσ που ’ναι να καλφψουν
τα ΕΑΕΡ, δεν είναι ανάγκθ να περιμζνουμε τον Οκτϊβρθ…» (Δ7).

5) Υποδομζσ: Υζντε (Δ2, Δ3, Δ7, Δ8, Δ11) προτείνουν βελτίωςθ των κτθριακϊν
εγκαταςτάςεων και τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ. Ψζςςερισ (Δ3, Δ4, Δ6, Δ7) είχαν αναφζρει
κτθριακά προβλιματα και ζνασ (Δ7) ςοβαρζσ υλικοτεχνικζσ ελλείψεισ:
«Καλφτερθ υλικοτεχνικι υποδομι, ιδιαίτερα όςον αφορά το χϊρο των ολοιμερων
ςχολείων…» (Δ2).
«… λοιπόν, ςφγχρονθ υλικοτεχνικι υποδομι και εξοπλιςμόσ.» (Δ7).

6) Ωράριο: Ψζςςερισ (Δ1, Δ4, Δ8, Δ10) προτείνουν παρεμβάςεισ ςτο ωράριο των
μικρϊν τάξεων (χρόνοσ προςαρμογισ ι μείωςθ μία ϊρα τθν θμζρα). Ωςτόςο, είχαν
αναφζρει ότι το ωράριο είναι κουραςτικό επτά Διευκυντζσ (Δ1, Δ2, Δ4, Δ5, Δ7, Δ8, Δ10):
«Από ’κει και πζρα αν κζλουμε να μιλιςουμε για μπαλϊματα πάνω ς’ αυτό το ςχολείο,
ςαφϊσ κα πρζπει να υπάρχει μία περίοδοσ προςαρμογισ, τουλάχιςτον να μθν κάνουμε τόςθ ηθμιά
ςτα μικρά παιδιά ςε ςχζςθ με το ωράριο…» (Δ1).
«…το ωράριο ίςωσ, κα πρζπει να γίνει τουλάχιςτον μία και τζταρτο. Κουράηονται τα παιδιά,
ειδικά οι μικρζσ τάξεισ. Εάν τα δεισ πϊσ φεφγουν το μεςθμζρι…» (Δ10).

7) Αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ των ΕΑΕΡ: Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ1, Δ4, Δ5, Δ10)
προτείνουν τθν αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ των ςχολείων, ϊςτε να γίνουν τροποποιιςεισ:
«Κατ’ αρχάσ κα πρότεινα να υπάρχει μία ομάδα ανκρϊπων θ οποία κα μελετιςει τθ
λειτουργία των ςχολείων, ζςτω αυτι θ οποία ζγινε τα δφο χρόνια, πρϊτον. Είναι πολφ βαςικό αυτό,
γιατί κα καταγράψει κυρίωσ τα προβλιματα, τα οποία είναι πάρα πολλά *…+ θ οποία όμωσ δεν κα
ζχει αγκυλϊςεισ, κα είναι ανεξάρτθτθ ι ίςωσ να είναι κάποιοι άνκρωποι του Ραιδαγωγικοφ
Λνςτιτοφτου ι και κάποιοι επιςτιμονεσ οι οποίοι ζχουνε λόγο και άποψθ για τθν παιδεία.» (Δ5).
«Μια διαμορφωτικι αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ. Να εντοπιςτοφν, δθλαδι, τα ςθμεία που
κζλουν βελτίωςθ και ζτςι να φτάςουμε πιο εφκολα ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του ςχολείου που
είναι αρκετά φιλόδοξοι μ’ αυτό το πρόγραμμα, όπωσ είπαμε και ςτθν αρχι.» (Δ4).
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Ωςτόςο, δφο (Δ1, Δ10) προτείνουν το ςχεδιαςμό του ΕΑΕΥ από τθν αρχι:
«Κατ’ αρχιν αυτό το ςχολείο κα πρζπει να το κοιτάξουμε ξανά. Κα πρζπει να ξαναδοφμε τι
ακριβϊσ κζλουμε από αυτό το ςχολείο. Κα πρζπει να βάλουμε προτεραιότθτεσ ςτουσ ςτόχουσ μασ,
κα πρζπει να βάλουμε πραγματικά ςτο κζντρο το μακθτι όχι για να τον βομβαρδίηουμε αλλά για
να του φτιάξουμε ζνα περιβάλλον που κα μπορεί να εξελιχκεί, να ανκίςει θ προςωπικότθτά του, να
βγαίνουν διαφορετικοί άνκρωποι, να ςυνεργάηονται να είναι δθμιουργικοί και πάνω ςε αυτοφσ τουσ
άξονεσ να χτίςουμε το ςχολείο. Πχι ζνα ςχολείο που κα καλφπτει άλλεσ ανάγκεσ πζρα από το
μακθτι και ςε επίπεδο διακιρυξθσ να λζμε βάηουμε ςτο κζντρο το μακθτι…» (Δ1).
«… πρζπει το Υπουργείο Ραιδείασ να το ξαναδεί αυτό. Ρρζπει να κάνει μια αποτίμθςθ, να
δει. Δφο χρόνια λειτουργεί αυτό το ςχολείο, τι ζχει γίνει; Ρροςφζρουνε; Δεν προςφζρουνε; Τι
παρεμβάςεισ πρζπει να κάνω; Μιπωσ είναι πολλζσ οι ειδικότθτεσ; Μιπωσ ζχουν περιοριςτεί τα
μακιματα, τα βαςικά μακιματα;» (Δ10).

8) Κεςμοκζτθςθ ϊρασ προετοιμαςίασ: Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ1, Δ6, Δ8, Δ10)
προτείνουν να κεςμοκετθκεί μία ϊρα τθν θμζρα (από τισ επτά) για προετοιμαςία των
μακθτϊν, προκειμζνου να γίνει εφικτόσ ο ςτόχοσ θ «τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο». Σι
τζςςερισ Διευκυντζσ και ο Δ9 είχαν αναφζρει ότι θ ζλλειψθ διακριτισ ϊρασ για
προετοιμαςία είναι ζνασ από τουσ λόγουσ που δεν επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ:
«…αν κζλουμε να μθν κουβαλάνε αυτι τθ ςάκα *…+ ασ κεςμοκετιςουν μία ϊρα απ’ αυτζσ
μεσ τθ μζρα για προετοιμαςία. Μία! Μία ϊρα απ’ αυτζσ να παίρνει ο δάςκαλοσ τα παιδιά να τα
προετοιμάηει για τθν επόμενθ μζρα, να αφιςουν και τθν τςάντα τουσ ςτο ςχολείο.[...] Ασ δϊςουμε
μία ϊρα τθν θμζρα να προετοιμαςτοφν για τθν επόμενθ μζρα, να μθν παίρνουν τθν τςάντα τουσ, να
μθ φορτϊνουμε τουσ γονείσ και να χτυπιςουμε και τθν παραπαιδεία.» (Δ1).

9) Ραιδαγωγικι κατάρτιςθ ειδικοτιτων: Ψζςςερισ (Δ4, Δ7, Δ8, Δ9) προτείνουν οι
εκπαιδευτικοί των ειδικοτιτων, πριν εργαςτοφν ςτα ΕΑΕΥ, να καταρτίηονται παιδαγωγικά.
Σι ςυγκεκριμζνοι Διευκυντζσ (και ο Δ6) είχαν αναφζρει ότι αντιμετωπίηουν προβλιματα
λόγω τθσ μθ παιδαγωγικισ επάρκειασ των εκπαιδευτικϊν (κάποιων) ειδικοτιτων:
«…ζναν χρόνο υποχρεωτικά, τον προτελευταίο ι και τον τελευταίο, πρζπει κι αυτοί να
περνάνε από παιδαγωγικι κατάρτιςθ. *…+ δθλαδι πϊσ κα κάνουν το μάκθμα παιδαγωγικά ςωςτά,
ορκά. Δεν είναι μονάχα τ’ αντικείμενό τουσ.» (Δ7).
«…αυτοί που κα ζρκουν ςτο Δθμοτικό Σχολείο πρζπει να ζχουν κάνει, δεν ξζρω
επιμόρφωςθ, να ’χουν κάνει παιδαγωγικά, να ξζρουν ςε τι περιβάλλον πθγαίνουν, για τι παιδιά
πθγαίνουν.» (Δ8).

10) Διδακτζα φλθ - ςχολικά εγχειρίδια: Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ3, Δ6, Δ8, Δ9)
προτείνουν τθ μείωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ και τον εκςυγχρονιςμό των βιβλίων. Σι
προτάςεισ για τθ διδακτζα φλθ και τα βιβλία δεν βρίςκονται ςε αντιςτοιχία με τα
προβλιματα που είχαν αναφερκεί. Εννζα Διευκυντζσ (Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11)
είχαν αναφζρει ότι ζνασ από τουσ λόγουσ που δεν ολοκλθρϊνεται θ προετοιμαςία ςτο
ςχολείο είναι θ ζκταςθ τθσ φλθσ και ζξι (Δ5, Δ6, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11) είχαν αναφζρει ότι θ
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δυςκολία των βιβλίων είναι εμπόδιο για τθ βελτίωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων:
«Το τρίτο είναι τα βιβλία. Τα βιβλία κα πρζπει να ζρχονται ζγκαιρα ςτο ςχολείο και τα
οποία κα πρζπει βζβαια να ανακεωρθκοφν. Θ φλθ, δθλαδι, θ απλωμζνθ φλθ *…+ δεν προςφζρει
τίποτα…» (Δ6).

11) Συνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ: Ψζςςερισ Διευκυντζσ (Δ2, Δ4, Δ5,
Δ6) προτείνουν τθ βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθν
ουςιαςτικοποίθςθ του ρόλου του Χχολικοφ Χυμβοφλου. Εννζα Διευκυντζσ (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5,
Δ6, Δ7, Δ8, Δ10, Δ11) είχαν αναφζρει ότι δεν ζχουν ικανοποιθτικι υποςτιριξθ:
«Ο ρόλοσ του Σχολικοφ Συμβοφλου να είναι ο πραγματικόσ, όπωσ προβλζπεται από το
νόμο. Να είναι εδϊ ςε κακθμερινι βάςθ ο Σφμβουλοσ, ςτο ςχολείο.» (Δ6).
«Ππωσ και ο ρόλοσ των Συμβοφλων ζτςι; που μποροφςε να είναι ουςιαςτικόσ ο ρόλοσ των
Συμβοφλων. *…+ Δεν κατθγορϊ τουσ Συμβοφλουσ προςπακοφν να κάνουν τθ δουλειά τουσ καλφτερα
όςο μποροφν…» (Δ2).
«Το τζταρτο το οποίο είναι πάρα πολφ βαςικό και το οποίο εκτιμϊ ότι κα πρζπει να γίνει, να
υπάρχει ςυνεργαςία και των Σχολικϊν Συμβοφλων.» (Δ5).
«Το κομβικό ςθμείο για μζνα είναι θ ςυνεργαςία του ςχολείου, του Διευκυντι, των
εκπαιδευτικϊν με τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που είναι πιο πάνω απ’ αυτοφσ, μ’ αυτοφσ δθλαδι που
ζχουν τθν ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ, του προγραμματιςμοφ. Αυτι θ ςυνεργαςία –είμαςτε βζβαια και
ςε μια χϊρα που είναι δφςκολθ, δεν υπάρχει κουλτοφρα ςυνεργαςίασ, δυςτυχϊσ– μζχρι τϊρα για
μζνα δεν υπάρχει, δεν είναι αυτι που κα ζπρεπε...» (Δ4).

12) Θ μετακίνθςθ των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων: Ψρεισ Διευκυντζσ (Δ7, Δ8, Δ9)
προτείνουν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων να μθν μετακινοφνται ςε πολλά ςχολεία:
«…επίςθσ οι ειδικότθτεσ να μθν μετακινοφνται ςε δφο και τρία ςχολεία ταυτόχρονα κατά τθ
διάρκεια τθσ χρονιάσ για να ςυμπλθρϊνουν ϊρεσ.» (Δ9).

Επιςθμαίνεται ότι επτά Διευκυντζσ (Δ3, Δ5, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11) είχαν αναφζρει ότι
θ μετακίνθςθ των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων ςε πολλά ςχολεία δθμιουργεί προβλιματα
ςτθ ςφνταξθ του προγράμματοσ, τθ ςυνεργαςία και τθν πραγματοποίθςθ των
ςυνεδριάςεων. Ωςτόςο, για τισ ςυνεδριάςεισ δεν υπάρχει καμία πρόταςθ παρόλο που ζξι
Διευκυντζσ (Δ2, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10) είχαν αναφζρει ότι αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ.
13) Διάφορεσ προτάςεισ: α) γραμματειακι υποςτιριξθ των ςχολείων (Δ2, Δ8), β)
τοποκζτθςθ ενόσ δαςκάλου επιπλζον, για τθν κάλυψθ απουςιϊν (Δ10), γ) ςυγκρότθςθ
ολιγομελϊν τμθμάτων (Δ?), δ) ενθμζρωςθ των γονζων και τθσ κοινισ γνϊμθσ για τα ΕΑΕΥ
(Δ7), ε) μείωςθ του αρικμοφ των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςτισ μικρζσ τάξεισ (Δ1), ςτ)
κεςμοκζτθςθ πρακτικϊν (π.χ. του ςχολικοφ κιπου) που προωκοφν τθ βιωματικι μάκθςθ
και τθ ςφνδεςθ του ςχολείου με το περιβάλλον του (Δ1):
«Επίςθσ, νομίηω ότι είναι αναγκαίο πια ςτα ςχολεία να υπάρξει μια γραμματειακι
υποςτιριξθ. Ο Διευκυντισ του ςχολείου δεν μπορεί να είναι γραμματζασ, κλθτιρασ, ζωσ
επιςκευαςτισ ςτισ τουαλζτεσ του ςχολείου.» (Δ2).
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«…το βαςικότερο γι’ αυτά τα ςχολεία είναι ότι πρζπει να υπάρχει ζνασ επιπλζον δάςκαλοσ.»
(Δ10).
«…ασ κεςμοκετιςουν πρακτικζσ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ που διακθρφττει, νζεσ πρακτικζσ
που κα βοθκιςουν τθ δθμιουργικότθτα και τθ ςυνεργαςία ςτα παιδιά.*…+ του ςχολικοφ κιπου, ασ
ποφμε, όπου υπάρχει θ δυνατότθτα. Αλλά αυτό με κεςμό, να δίνουν ϊρεσ γι’ αυτό, βιωματικι
μάκθςθ, του καλλωπιςμοφ του ςχολείου τουσ, παράδειγμα. *…+ Για τι προορίηουμε τα παιδιά μασ
ακριβϊσ, για διευκυντζσ; *…+ Μιλάμε για ζλλειψθ παραγωγικότθτασ ςτθ χϊρα, μιλάμε για τον
πρωτογενι τομζα [...] Είναι δυνατόν να μθ γνωρίηουν από ποφ παίρνουν το γάλα, ποφ φυτεφουν
ντομάτεσ; Εδϊ, ςτθν περιφζρεια; Τι ακριβϊσ φτιάχνουμε εμείσ; Ροφ χτίηουμε; Και το ςθμαντικότερο
είναι αυτό: πϊσ εκτιμοφν τθν εργαςία για το ςυνάνκρωπο; Με τθ γραβάτα; Με αυτό που τουσ
δείχνει το πρότυπο ςτθν τθλεόραςθ, τουσ καλοντυμζνουσ με τα γυαλιςτερά αυτοκίνθτα;» (Δ1).

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ:
Για τθ βελτίωςθ των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ οι Διευκυντζσ ζκαναν δεκαοκτϊ
διαφορετικζσ προτάςεισ. Τλοι ςχεδόν (δζκα από τουσ ζντεκα) πρότειναν διαρκι και
ουςιαςτικι επιμόρφωςθ-υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν. Άλλωςτε, όλοι είχαν αναφζρει
ότι θ επιμόρφωςθ — υποςτιριξθ που ζχουν είναι ανεπαρκισ. Επίςθσ, θ πλειονότθτα των
Διευκυντϊν ζκανε προτάςεισ για οικονομικι υποςτιριξθ των ςχολείων (επτά) και
μονιμότθτα του προςωπικοφ (ζξι). Θ ζγκαιρθ ςτελζχωςθ και θ βελτίωςθ των υποδομϊν
προτάκθκαν από πζντε Διευκυντζσ. Πικρότεροσ αρικμόσ Διευκυντϊν (τζςςερισ) ζκαναν
προτάςεισ για τθν τροποποίθςθ του ωραρίου ςτισ μικρζσ τάξεισ, τθ κεςμοκζτθςθ ϊρασ
προετοιμαςίασ, τθ μείωςθ τθσ φλθσ, τθν παιδαγωγικι επάρκεια των εκπαιδευτικϊν, τθ
ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ (κυρίωσ τουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ) αλλά και
τθν αξιολόγθςθ-αποτίμθςθ τθσ λειτουργίασ των ΕΑΕΥ. Ψρεισ πρότειναν να μθν
μετακινοφνται ςε πολλά ςχολεία οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων. Επίςθσ, ζγιναν διάφορεσ
προτάςεισ (από 1-2 Διευκυντζσ) για γραμματειακι υποςτιριξθ, ολιγομελι τμιματα,
αμοιβζσ ειδικοτιτων, προβολι των ΕΑΕΥ, πρακτικζσ βιωματικισ μάκθςθσ, μείωςθ του
αρικμοφ των εκπαιδευτικϊν ςτισ μικρζσ τάξεισ. Σι προτάςεισ καλφπτουν όλο (ςχεδόν) το
εφροσ των προβλθμάτων που είχαν αναφζρει και αντιςτοιχίηονται με τισ ερμθνείεσ που
είχαν δϊςει ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ των ςτόχων, εκτόσ οριςμζνων περιπτϊςεων (π.χ. για
το πρόβλθμα των ςυνεδριάςεων του Χυλλόγου Διδαςκόντων δεν ζγινε καμία πρόταςθ).
Συνεπϊσ, θ απάντθςθ ςτο δζκατο τρίτο ερϊτθμα είναι ότι οι Διευκυντζσ
διατφπωςαν προτάςεισ οι οποίεσ είναι ςε αντιςτοιχία με τα προβλιματα που
αντιμετωπίηουν. Θ ουςιαςτικι επιμόρφωςθ και θ υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ιταν θ
πρόταςθ που ζγινε από όλουσ ςχεδόν τουσ Διευκυντζσ.
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ΣΥΗΘΤΘΣΘ – ΓΕΝΛΚΑ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ
Ψα (ολοιμερα) Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ κεςμοκετικθκαν το ςχολικό ζτοσ 20102011 ςτο πλαίςιο ενόσ ευρφτερου μεταρρυκμιςτικοφ ςχεδίου για τθ βελτίωςθ του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τθ δθμιουργία του «Ρζου Χχολείου». Σ κεςμόσ, με βαςικό
μοχλό το ΕΑΕΥ, ςτοχεφει ςτθν αλλαγι τθσ «βακιάσ» δομισ του ςχολείου και ςτον πυρινα
των αλλαγϊν βρίςκονται όλεσ οι διαςτάςεισ του Ωρολογίου Υρογράμματοσ. Ψο διδακτικό
ωράριο του πρωινοφ προγράμματοσ αυξικθκε από 174 ςε 210 ϊρεσ τθν εβδομάδα, που
είναι ο υψθλότεροσ αρικμόσ ωρϊν ςτθν ιςτορία τθσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ζχουν
ειςαχκεί νζα διδακτικά αντικείμενα, τα οποία διδάςκονται από εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων
και ζχει δοκεί ζμφαςθ ςτισ Ρζεσ Ψεχνολογίεσ και τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν. Ψα
διδακτικά αντικείμενα του πρωινοφ προγράμματοσ ζφταςαν ςτον αρικμό 16, που είναι ο
μεγαλφτεροσ ςτθν ιςτορία των ΩΥ (από το 1894). Επιχειρείται ο εκςυγχρονιςμόσ των
διδακτικϊν μεκόδων και προωκοφνται νζα ςτοχοκεντρικά ΑΥΧ τα οποία καλλιεργοφν
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ οι οποίεσ προτείνονται από ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ.
Επιπλζον, το πρωινό πρόγραμμα (08.00-14:00) και το απογευματινό (14:00-16:15)
αντιμετωπίηονται «ενιαία». Ψο απογευματινό είναι προαιρετικό και αναμορφϊκθκε, ϊςτε
να εξυπθρετεί καλφτερα τισ ανάγκεσ των γονζων.
Θ κεςμοκζτθςθ των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ ςυνοδεφεται από πολλοφσ και
φιλόδοξουσ ςτόχουσ, οι οποίοι προςδίδουν ςτο νζο κεςμό ζναν τριςυπόςτατο ρόλο:
παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό, αντιςτακμιςτικό/κοινωνικό και μεταρρυκμιςτικό. Χφμφωνα
με τισ διακθρφξεισ του ΩΥΔΒΠΚ, τα ςυγκεκριμζνα ςχολεία επιδιϊκουν τθν κατοχφρωςθ τθσ
ουςιαςτικισ ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και τθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν
ανιςοτιτων, αφοφ ζχουν ωσ βαςικό ςτόχο να μειϊςουν τθν παραπαιδεία ςτο ελάχιςτο, να
περιορίςουν τθν ταλαιπωρία των μακθτϊν και τα ζξοδα των γονζων τουσ. Θ ενοποίθςθ τθσ
πρωινισ και απογευματινισ λειτουργίασ ςτοχεφει ςτθν παιδαγωγικι αναβάκμιςθ και τθν
ενίςχυςθ του εξιςωτικοφ χαρακτιρα τουσ. Επίςθσ, ςτόχοσ των ςχολείων είναι να
ολοκλθρϊνουν οι μακθτζσ τθν προετοιμαςία τουσ ςτο ςχολείο και να αφινουν τθν τςάντα
τουσ ςτο ςχολείο. Ψα νζα μακιματα, τα ΑΥΧ και οι «μακθτοκεντρικζσ» διδακτικζσ
προςεγγίςεισ ζχουν ωσ ςτόχο να κζςουν τον μακθτι ςτο επίκεντρο τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ και να αναβακμίςουν ςυνολικά τθν παιδαγωγικι λειτουργία του ςχολείου.
Διακθρυγμζνοσ ςτόχοσ του ΩΥΔΒΠΚ είναι θ επζκταςθ του κεςμοφ ςε όλα τα ςχολεία με
απϊτερο ςκοπό τον «επαναπροςδιοριςμό του εκπαιδευτικοφ μοντζλου τθσ χϊρασ» και τθ
δθμιουργία του «Ρζου ςχολείου».
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Θ παροφςα εργαςία διερευνά εμπειρικά το νεοςφςτατο κεςμό των Δθμοτικϊν
Χχολείων με ΕΑΕΥ, εςτιάηοντασ ςε μία γεωγραφικι ομάδα ςχολείων και ςυγκεκριμζνα ςτα
ςχολεία του νομοφ Θλείασ. Πζςα από τισ εμπειρίεσ και τισ απόψεισ των Διευκυντϊν των
ζντεκα Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ επιχειρεί να διερευνιςει: α) τον τρόπο πρόςλθψθσ και
ερμθνείασ των αλλαγϊν που ζχει ειςαγάγει ο κεςμόσ, β) τον τρόπο με τον οποίο αυτζσ
εφαρμόηονται ςτθν πράξθ και τισ δυςκολίεσ υλοποίθςθσ και γ) τθν επίτευξθ ι μθ των
διακθρυγμζνων ςτόχων του. Σι (δεκατρείσ) επιμζρουσ ςτόχοι τθσ ζρευνασ εντάςςονται
ςτουσ προαναφερκζντεσ άξονεσ. Ψα «γενικά ςυμπεράςματα» παρουςιάηονται με βάςθ τουσ
τρεισ άξονεσ, ενϊ τα επιμζρουσ παρουςιάςτθκαν ςτο τζλοσ κάκε κατθγορίασ ανάλυςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι θ ζρευνα δεν αποβλζπει ςε γενικεφςεισ αλλά ςτθν ολόπλευρθ και ςε
βάκοσ μελζτθ του κεςμοφ. Χυνεπϊσ, τα «γενικά ςυμπεράςματα» που ακολουκοφν
αφοροφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςχολείων και δεν υπονοοφν «γενίκευςθ» ςτο ςφνολο
των 961 Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ τθσ χϊρασ.
α) Θ πρόςλθψθ και ερμθνεία των αλλαγϊν:
 Θ εκπαιδευτικι αλλαγι, ςθμειϊνει ο M. Fullan, εξαρτάται από το τι πράττουν και
ςκζφτονται οι εκπαιδευτικοί. «Κα ιταν όλα τόςο εφκολα, εάν μποροφςαμε να
νομοκετιςουμε αλλαγζσ ςτον τρόπο ςκζψθσ» (Fullan, 2001: 77). Ψα ευριματα τθσ ζρευνασ
ζδειξαν ότι θ πλειονότθτα των Διευκυντϊν υιοκζτθςε εν μζρει τθ ρθτορικι του ΩΥΔΒΠΚ
για τουσ λόγουσ ίδρυςθσ των ςχολείων (εξυπθρζτθςθ εκπαιδευτικϊν και κοινωνικϊν
αναγκϊν). Σι Διευκυντζσ κάνουν πολλαπλζσ αναγνϊςεισ ςτο «λόγο» του ΩΥΔΒΠΚ και
πολλοί κεωροφν πωσ ο κεςμόσ –πζραν των διακθρυγμζνων ςτόχων– εξυπθρετεί και
άρρθτουσ ςκοποφσ, κεμιτοφσ (αντιμετϊπιςθ ανεργίασ) ι ακζμιτουσ (προςωπικζσ
φιλοδοξίεσ). Σι περιςςότεροι αναφζρουν ότι τα ςχολεία τουσ άλλαξαν (γενικά) προσ το
καλφτερο, ωςτόςο αςκοφν κριτικι ςτο ΩΥΔΒΠΚ για τουσ χειριςμοφσ του οι οποίοι
παραπζμπουν ςε αλλαγζσ ευκαιριακοφ χαρακτιρα. Φαίνεται ότι αρκετοί Διευκυντζσ δεν
ζχουν πειςτεί ότι το ςχολείο βρίςκεται ςτο επίκεντρο των αλλαγϊν. Σι Διευκυντζσ που
υποςτθρίηουν ότι οι αλλαγζσ άλλαξαν τα ςχολεία τουσ προσ το καλφτερο, διατυπϊνουν
(ςυνικωσ) πιο κετικζσ απόψεισ ςτα επιμζρουσ ερωτιματα.
 Ψο διευρυμζνο ωράριο αποτελεί πρόβλθμα για τουσ μακθτζσ των τάξεων Αϋ-Βϋ,
κυρίωσ, ςτισ οποίεσ κεςμοκετικθκε θ μεγαλφτερθ αφξθςθ (δφο ϊρεσ τθν θμζρα). Θ
πλειονότθτα των Διευκυντϊν αναφζρει ότι οι μακθτζσ κουράηονται και δεν είναι
αποδοτικοί τισ τελευταίεσ ϊρεσ, ενϊ κάποιοι πιςτεφουν ότι μειϊκθκε ο ελεφκεροσ χρόνοσ
τουσ. Ωςτόςο, μόνο οι μιςοί (περίπου) από αυτοφσ τουσ Διευκυντζσ κα προτείνουν τθ
μείωςθ του ωραρίου. Σριςμζνεσ απόψεισ για τθν «απόδοςθ» των μακθτϊν ςχετίηονται με
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παιδαγωγικζσ

αντιλιψεισ

που

αφοροφν

ςτθν

ιεράρχθςθ

των

μακθμάτων

ςε

πρωτεφοντα/δευτερεφοντα και τθν κατάλλθλθ ϊρα διδαςκαλίασ. Ωςτόςο, αρκετοί
Διευκυντζσ αναφζρουν ότι τα παιδιά «προςαρμόςτθκαν» ςτο ωράριο και δεν
αντιμετωπίηουν πρόβλθμα, γιατί με τα νζα μακιματα ξεκουράηονται. Κεωροφν ότι θ
αφξθςθ του ωραρίου ιταν αναγκαία για να εμπλουτιςτεί το πρόγραμμα και να
εξυπθρετθκοφν οι γονείσ. Υρόκειται για Διευκυντζσ οι οποίοι υποςτθρίηουν ότι το ςχολείο
άλλαξε προσ το καλφτερο.
 Σι απόψεισ για τισ αλλαγζσ ςτο ΩΥ κα μποροφςαν να χαρακτθριςκοφν γενικά
κετικζσ. Υαρόλο που τρεισ Διευκυντζσ κεωροφν ότι το πρόγραμμα είναι αςφυκτικό ι
εντατικοποιεί τουσ μακθτζσ, οι υπόλοιποι αποδζχονται ςε γενικζσ γραμμζσ τα επιχειριματα
του ΩΥΔΒΠΚ (ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ, παροχι νζων εφοδίων, ολόπλευρθ καλλιζργεια των
μακθτϊν). Ειδικά για τθν ειςαγωγι των ΨΥΕ ωσ διακριτοφ μακιματοσ από τθν Υρϊτθ τάξθ,
υπάρχει (ςχεδόν) ομοφωνία. Σι Διευκυντζσ αναφζρουν ότι οι Θ/Ω αποτελοφν μζροσ τθσ
κακθμερινισ μασ ηωισ, γεγονόσ που κακιςτά αναγκαίο τον τεχνολογικό αλφαβθτιςμό και
«επιβάλλει» ςτο ςχολείο να παρακολουκιςει τθν εξζλιξθ, αναλαμβάνοντασ τθ ςυςτθματικι
εκπαίδευςθ, για να μθν μείνει το παιδί «αναλφάβθτο». Θ διευκόλυνςθ τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ, θ ιςότθτα των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και θ προφφλαξθ των παιδιϊν από
τουσ κινδφνουσ του διαδικτφου ςυμπλθρϊνουν τα επιχειριματα. Ελάχιςτοι Διευκυντζσ,
χωρίσ να είναι αντίκετοι, εκφράηουν επιφυλάξεισ και τονίηουν ότι δεν πρζπει να ταυτιςκεί ο
εκςυγχρονιςμόσ του ςχολείου με τθν τεχνολογικι του επάρκεια.
Θ ομοφωνία για τισ ΨΥΕ ςταματά ςτο μάκθμα των Αγγλικϊν. Σι Διευκυντζσ δεν
ζχουν πειςκεί οφτε για τθν ειςαγωγι του μακιματοσ ςτθν Αϋ τάξθ οφτε για τθν αφξθςθ των
ωρϊν ςτισ τάξεισ Γϋ-ΧΨϋ. Ξάποιοι ςυμφωνοφν, κάποιοι διαφωνοφν και οριςμζνοι είναι
επιφυλακτικοί. Σι Διευκυντζσ που ςυμφωνοφν με τθν ειςαγωγι τουσ μακιματοσ
αναφζρουν ότι το μάκθμα ςυμβάλλει ςτθν ομαλι και παιδαγωγικι ειςαγωγι ςτθν
εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ, υιοκετϊντασ τα επιχειριματα τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ του
ΥΕΑΥ. Τςοι διαφωνοφν είτε εκφράηουν φόβουσ για αρνθτικι επίπτωςθ ςτο γραπτό λόγο
τθσ Ελλθνικισ είτε διατυπϊνουν ελλθνοκεντρικζσ απόψεισ, υποςτθρίηοντασ ότι το ςχολείο
πρζπει να ζχει ωσ προτεραιότθτα τθ γλϊςςα μασ και τον πολιτιςμό μασ. Τςοι διαφωνοφν με
τθ διεφρυνςθ των ωρϊν πιςτεφουν ότι πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και
τα Πακθματικά, όπωσ και όςοι διαφωνοφν με τθν ειςαγωγι ςτθν Αϋ τάξθ. Τςοι ςυμφωνοφν
προβάλλουν το επιχείρθμα ότι οι ξζνεσ γλϊςςεσ είναι απαραίτθτο εφόδιο ςτθν εποχι μασ.
Ωςτόςο, μερικοί από αυτοφσ κεωροφν ότι τα ςυντεχνιακά ςυμφζροντα που ςχετίηονται με
τα ξενόγλωςςα μακιματα κακιςτοφν το Ωπουργείο άτολμο ι το κάνουν να αυτοαναιρείται
(μθ υλοποίθςθ τθσ πιςτοποίθςθσ, αςυνζχεια από βακμίδα ςε βακμίδα, τρόποσ επιλογισ
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γλωςςϊν). Επίςθσ, κάποιοι ςυνδζουν τθν αφξθςθ των ωρϊν των Αγγλικϊν με προςωπικζσ
επιλογζσ πρϊθν Ωπουργοφ.
Κετικζσ είναι οι απόψεισ για το ςτόχο τθσ πιςτοποίθςθσ, κακόςον κεωροφν ότι κάτι
τζτοιο κα μποροφςε να απαλλάξει τουσ γονείσ από τα φροντιςτιρια. Ωςτόςο, ςχεδόν
κανζνασ δεν πιςτεφει ότι κα γίνει λόγω των ςυμφερόντων. Βζβαια υπάρχουν μερικοί που
αςκοφν κριτικι είτε γιατί κεωροφν ότι το ςχολείο κα γίνει πιςτοποιθτικόσ οργανιςμόσ είτε
για πιςτεφουν ότι κα ενιςχυκοφν τα φροντιςτιρια ακόμθ περιςςότερο.
Ψα προθγοφμενα ευριματα, ςχετικά με τον τρόπο που ερμθνεφουν οι Διευκυντζσ τισ
βαςικζσ αλλαγζσ που ζχουν επζλκει, δείχνουν ότι οι Διευκυντζσ «φιλτράρουν» το λόγο του
ΩΥΔΒΠΚ, ιεραρχοφν τουσ φανεροφσ ςτόχουσ και αποκαλφπτουν άδθλουσ. Επιπλζον,
φανερϊνουν ότι το ΩΥΔΒΠΚ δεν προετοίμαςε το ζδαφοσ αλλά αιφνιδίαςε τθν
εκπαιδευτικι κοινότθτα, κάτι που δεν διευκολφνει τθν προςπάκεια για αλλαγι. Κα
μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι οι Διευκυντζσ δεν ενςτερνίηονται τισ απόψεισ του ΩΥΔΒΠΚ
ςε όλθ τουσ τθν ζκταςθ αλλά και αυτζσ που αποδζχονται δεν τισ υιοκετοφν αβαςάνιςτα. Θ
αλλαγι που δεν εςωτερικεφεται, ςθμειϊνει ο C. Day, είναι «διακοςμθτικι» και «εφιμερθ»
(Day, 2003: 219). Θ μθ εςωτερίκευςθ των αλλαγϊν επθρεάηει ενδεχομζνωσ τισ απόψεισ
τουσ ωσ ζνα βακμό ςε όλα τα επίπεδα. «Οι αλλαγζσ ςτισ πεποικιςεισ και θ κατανόθςθ (των
βαςικϊν αρχϊν), υπογραμμίηει ο M. Fullan, «είναι το κεμζλιο για τθν επίτευξθ τθσ διαρκοφσ
μεταρρφκμιςθσ» (Fullan, 2001: 29). Ωςτόςο οι αλλαγζσ των πεποικιςεων είναι δφςκολεσ,
γιατί «αμφιςβθτοφν τον πυρινα των αξιϊν των ατόμων ςχετικά με τουσ ςκοποφσ τθσ
εκπαίδευςθσ» (ό.π.: 28).

β) Οι δυςκολίεσ και τα προβλιματα υλοποίθςθσ του κεςμοφ:
Ξάκε εκπαιδευτικι αλλαγι, υποςτθρίηει θ Α. Ωφαντι, ζχει δφο όψεισ: «Θ μία
ςχετίηεται με τισ αλλαγζσ που είναι να εφαρμοςτοφν και θ άλλθ με τον τρόπο που αυτζσ κα
εφαρμοςτοφν» (Ωφαντι, 2000β: 59). Θ επιμόρφωςθ κεωρείται ςθμαντικόσ παράγοντασ για
τθν επιτυχία των αλλαγϊν. Ωςτόςο, οι επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ για τα Δθμοτικά
Χχολεία με ΕΑΕΥ είναι απογοθτευτικζσ, όπωσ προκφπτει από τα ερευνθτικά δεδομζνα τθσ
παροφςασ ζρευνασ.

 Πλοι οι Διευκυντζσ χαρακτθρίηουν τθν επιμόρφωςθ που είχαν (και ζχουν), τόςο
οι ίδιοι όςο και οι εκπαιδευτικοί, ανεπαρκι και μθ ουςιαςτικι, ενϊ αρκετοί τθ
χαρακτθρίηουν ανφπαρκτθ ι απαράδεκτθ. Επίςθσ, θ πλειονότθτα των Διευκυντϊν αναφζρει
ότι θ υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ςτο κακθμερινό τουσ ζργο δεν είναι κακόλου
ικανοποιθτικι, Κεωροφν ότι θ υποςτιριξθ που ζχουν από το κεςμό του Χχολικοφ
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Χυμβοφλου και κυρίωσ από τουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ Ειδικοτιτων δεν είναι ανάλογθ με
τισ ανάγκεσ που υπάρχουν ςτα ςχολεία τουσ. Σι Διευκυντζσ ςυνδζουν τθν ελλιπι
επιμόρφωςθ και υποςτιριξθ με κάποια από τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν αλλά και
με τθ (μθ) επίτευξθ των ςτόχων: ολοκλιρωςθ προετοιμαςίασ ςτο ςχολείο, εφαρμογι νζων
διδακτικϊν μεκόδων, προβλιματα διαχείριςθσ τθσ τάξθσ, απουςία ςυναντίλθψθσ των
εκπαιδευτικϊν για τουσ ςτόχουσ. Άλλωςτε, μερικοί Διευκυντζσ χαρακτθρίηουν τθν
επιμόρφωςθ–υποςτιριξθ ωσ το «αδφνατο ςθμείο» του ΕΑΕΥ και αυτό αντικατοπτρίηεται
ςτθν κακολικότθτα τθσ πρόταςθσ για «ουςιαςτικι επιμόρφωςθ και υποςτιριξθ». Ψο
ςυμπζραςμα που ςυνάγεται είναι ότι παρά τισ διακθρφξεισ του ΩΥΔΒΠΚ για τον «μαχόμενο
εκπαιδευτικό» και το «Πείηον» επιμορφωτικό πρόγραμμα, θ επιμόρφωςθ και θ υποςτιριξθ
είναι το «μείηον» πρόβλθμα των ςχολείων με ΕΑΕΥ. Σι εκπαιδευτικοί κλικθκαν να
εφαρμόςουν ζναν νζο κεςμό που φιλοδοξεί να εκςυγχρονίςει ςτο ςχολείο χωρίσ να
επιμορφωκοφν ουςιαςτικά ςτισ αλλαγζσ. Επιπλζον, ο κεςμόσ του Χχολικοφ Χυμβοφλου δεν
ζχει ενιςχυκεί και υποςτθριχκεί για τισ απαιτιςεισ του νζου κεςμοφ, ϊςτε να εκπλθρϊνει
αποτελεςματικά τον επιςτθμονικό-κακοδθγθτικό του ςκοπό.

 Εκτόσ από τθν ελλιπι επιμόρφωςθ, τα ςχολεία αντιμετωπίηουν κι άλλα
προβλιματα. Ξάποια από αυτά προιλκαν από το ΕΑΕΥ, ενϊ άλλα προχπιρχαν. Για
παράδειγμα, το ηιτθμα των υποδομϊν αποτελεί διαχρονικό πρόβλθμα των ολοιμερων
ςχολείων. Περικά ςχολεία αντιμετωπίηουν πρόβλθμα με τισ υποδομζσ, αφοφ το ΩΥΔΒΠΚ
δεν ζλαβε υπόψθ τθν κατάςταςθ που επικρατοφςε οφτε και τισ αντιρριςεισ που
εκφράςτθκαν. Θ πλειονότθτα των Διευκυντϊν αναφζρεται ςτισ οικονομικζσ δυςκολίεσ που
αντιμετωπίηουν, εξαιτίασ τθσ υποχρθματοδότθςθσ (όλων) των ςχολείων (λόγω τθσ κρίςθσ)
και των αυξθμζνων υποχρεϊςεων που δθμιοφργθςε θ εφαρμογι του ΕΑΕΥ. Ωςτόςο, οι
Διευκυντζσ δεν εςτιάηουν τόςο ςτισ υποδομζσ όςο ςτισ δυςκολίεσ που ςυνδζονται με τον
τρόπο ςτελζχωςθσ (μθ ζγκαιρθ ςτελζχωςθ, μετακινιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςε πολλά
ςχολεία, μθ ςτακερότθτα του προςωπικοφ). Θ πλειονότθτα των Διευκυντϊν αναφζρει ότι
τα προθγοφμενα ςε ςυνδυαςμό με τθ μεγάλθ αφξθςθ του προςωπικοφ (υπάρχουν ςχολεία
με 35-38 εκπαιδευτικοφσ) δθμιουργοφν προβλιματα που ζχουν ςχζςθ: με τθ ςφνταξθ και τθ
λειτουργικότθτα του προγράμματοσ, τθ ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και τισ
ςυνεδριάςεισ του Χυλλόγου Διδαςκόντων.
Ψο ΩΥΔΒΠΚ, όχι μόνο δεν ζλαβε υπόψθ του αυτζσ τισ δυςκολίεσ αλλά δεν ζχει τθ
βοφλθςθ να ρυκμίςει ηθτιματα όπωσ το κζμα των ςυνεδριάςεων ι των μετακινιςεων του
προςωπικοφ. Εμμζνει ςε ζνα άκαμπτο νομοκετικό πλαίςιο, αφινοντασ τουσ Διευκυντζσ να
βρίςκουν λφςεισ. Ζνα, επίςθσ, πρόβλθμα που ςχετίηεται και με τθν επιμόρφωςθ είναι θ
παιδαγωγικι επάρκεια. Σι μιςοί περίπου Διευκυντζσ αναφζρουν ότι αντιμετωπίηουν
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δυςκολίεσ με εκπαιδευτικοφσ των νζων ειδικοτιτων, οι οποίοι δεν μποροφν να
προςεγγίςουν και να διδάξουν μικρά παιδιά. Ωςτόςο, οι Διευκυντζσ καταλογίηουν ευκφνθ
ςτο ΩΥΔΒΠΚ και όχι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Ψο ΩΥΔΒΠΚ είχε προβλζψει το ηιτθμα αυτό και
υπάρχει ρφκμιςθ ςτο νόμο 3848/2010 (για το διαγωνιςμό του ΑΧΕΥ) αλλά δεν ζχει τεκεί ςε
εφαρμογι. Σι Διευκυντζσ αναφζρονται ςτισ ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ και τισ αμοιβζσ των
εκπαιδευτικϊν αλλά δεν κεωροφν ότι επθρεάηουν το ζργο τουσ, γιατί το αντιμετωπίηουν ωσ
«λειτοφργθμα».
Ξάποια από τα προβλιματα, όπωσ θ ςφνταξθ και θ λειτουργικότθτα του
προγράμματοσ, δεν ςχετίηονται μόνο με τισ αντικειμενικζσ δυςκολίεσ (μονιμότθτα
προςωπικοφ, μετακινιςεισ ςε πολλά ςχολεία, μεγάλοσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν). Χυνδζονται
με παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ –περιοριςμζνεσ μεν, υπαρκτζσ δε– που αφοροφν ςτθν
ιεράρχθςθ των μακθμάτων (βαςικά/ δευτερεφοντα), τθ διαδικαςία μάκθςθσ και τθ
διαχείριςθ τθσ τάξθσ. Δθλαδι, αντιλιψεισ που ιταν κυρίαρχεσ ςτο εκπαιδευτικό μασ
ςφςτθμα. Επίςθσ, το ηιτθμα τθσ παιδαγωγικισ επάρκειασ –πζρα από το κζμα τθσ
πανεπιςτθμιακισ κατάρτιςθσ– ςχετίηεται ενδεχομζνωσ και με τθν Υαιδαγωγικι που
επικράτθςε ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα. Ψθν άποψθ αυτι ενιςχφουν οι αναφορζσ
οριςμζνων Διευκυντϊν ότι οι δυςκολίεσ δεν αφοροφν εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων που
είναι μόνιμοι και χρόνια ςτο ςχολείο (π.χ. εκπαιδευτικοφσ Αγγλικϊν, Φυςικισ Αγωγισ) αλλά
κυρίωσ εκπαιδευτικοφσ «καλλιτεχνικϊν» ειδικοτιτων. Αφενόσ θ φφςθ των νζων μακθμάτων
απαιτεί διαφορετικι οργάνωςθ τθσ τάξθσ (π.χ. ελευκερία κινιςεων) κάτι που ζρχεται ςε
αντίκεςθ με τθν παλιά Υαιδαγωγικι και τισ ςυνθκιςμζνεσ πρακτικζσ, αφετζρου οι νζεσ
ειδικότθτεσ μάλλον δεν πρόλαβαν να «προςαρμοςτοφν». Ωςτόςο, υπάρχουν και απόψεισ
ότι οι νζεσ ειδικότθτεσ ζφεραν ζναν «καινοφριο αζρα», άλλαξαν το κλίμα του ςχολείου και
αυτό είναι το μεγαλφτερο όφελοσ από το ΕΑΕΥ.

 Χφμφωνα με το Χ. Χαΐτθ, ο ρόλοσ του Διευκυντι του ςχολείου είναι κακοριςτικόσ
για τθν επιτυχία των αλλαγϊν, γιατί κάκε πρόγραμμα εκπαιδευτικισ πολιτικισ
«φιλτράρεται μζςα από τθ ςχολικι διεφκυνςθ» (Χαΐτθσ, 2005: 118). Ψο ΩΥΔΒΠΚ δεν
φαίνεται να ζλαβε υπόψθ του αυτι τθ διάςταςθ.
Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι ο ρόλοσ του Διευκυντι ςτα Δθμοτικά
Χχολεία με ΕΑΕΥ ζχει αλλάξει ςε όλα τα επίπεδα (διοικθτικό, παιδαγωγικό,
ςυντονιςμοφ/κακοδιγθςθσ), ςφμφωνα με τισ απόψεισ όλων των Διευκυντϊν. Ψο ζργο τουσ
ζγινε πιο απαιτθτικό και δφςκολο, επωμίςκθκαν μεγάλεσ ευκφνεσ, χωρίσ ωςτόςο να ζχουν
επαρκι επιμόρφωςθ και υποςτιριξθ. Αρκετοί Διευκυντζσ αναφζρουν ότι το ΕΑΕΥ ενίςχυςε
τθ γραφειοκρατία και το διεκπεραιωτικό τουσ ρόλο, ενϊ το ΩΥΔΒΠΚ δεν δείχνει τθ διάκεςθ
να επιλφςει προβλιματα που κα διευκόλυναν το ζργο τουσ (ςυνεδριάςεισ, διδακτικό
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ωράριο). Σι μιςοί περίπου Διευκυντζσ κεωροφν ότι το ΩΥΔΒΠΚ δεν λαμβάνει υπόψθ του ι
δεν ενδιαφζρεται για τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με το κεςμό και δεν αποτυπϊνει τθν
εμπειρία τουσ. Θ μθ αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ των Διευκυντϊν δεν βοθκά ςτθ βελτίωςθ
του κεςμοφ. Σι αναφορζσ αυτζσ δικαιολογοφν τθν επιλογι να διερευνθκοφν με τθν
παροφςα ζρευνα οι απόψεισ τουσ.
γ) Θ επίτευξθ των ςτόχων:

 Θ Α. Ωφαντι, αναφερόμενθ ςτισ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ, επιςθμαίνει ότι δεν
μπορεί να είναι κάποιοσ ςίγουροσ για τισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ ι για τα ζμπρακτα
αποτελζςματα των προτεινόμενων αλλαγϊν (Ωφαντι, 2000β: 57). Ψα ευριματα τθσ ζρευνασ
ζδειξαν ότι ο ςτόχοσ του ΩΥΔΒΠΚ «θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο» δεν επιτυγχάνεται ςτο
ςφνολο (ςχεδόν) των ςχολείων. Θ μθ επίτευξθ του ςτόχου αφενόσ περιορίηει τον ελεφκερο
χρόνο των μακθτϊν, αφετζρου αποδυναμϊνει τον αντιςτακμιςτικό ρόλο του ΕΑΕΥ, αφοφ
δεν μποροφν όλεσ οι οικογζνειεσ να βοθκιςουν τα παιδιά τουσ. Πόνο ςε δφο ςχολεία
φαίνεται ότι ζχουν γίνει βιματα για τθν επίτευξθ του ςτόχου.
Υαρόλο που όλοι οι Διευκυντζσ ςυμφωνοφν με το ςτόχο, ο όγκοσ τθσ διδακτζασ
φλθσ και θ μθ κεςμοκζτθςθ διακριτισ ϊρασ ςτο πρόγραμμα κακιςτοφν αδφνατθ τθν
επίτευξι του, ςφμφωνα με τισ ερμθνείεσ τουσ. Ξάποιοι ιςχυρίηονται ότι θ προετοιμαςία
ζγινε δυςκολότερθ με το ΕΑΕΥ, γιατί περιορίςτθκε το «κρυφό» πρόγραμμα. Κα μποροφςε
να υποκζςει κανείσ ότι τα νζα ςτοχοκεντρικά ΑΥΧ που εφαρμόηονται πιλοτικά κα λφςουν το
πρόβλθμα. Ωςτόςο, το ηιτθμα δεν είναι απλό, γιατί ςυνδζεται και με κζματα πζρα από το
πρόγραμμα και ζξω από το ςχολείο. Σι περιςςότεροι Διευκυντζσ εντοπίηουν ευκφνεσ τόςο
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ όςο και ςτουσ γονείσ. Σι πρϊτοι, λόγω τθσ ανεπαρκοφσ επιμόρφωςθσ
και των κυρίαρχων παιδαγωγικϊν αντιλιψεων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα για τον τρόπο
πρόςκτθςθσ τθσ γνϊςθσ, επιβαρφνουν τουσ μακθτζσ με «κατ’ οίκον» εργαςίεσ. Σι δεφτεροι
με τισ αντιλιψεισ τουσ για τον «καλό» δάςκαλο τροφοδοτοφν αυτι τθν πρακτικι. Φαίνεται
πωσ το ΕΑΕΥ δεν κατάφερε να αντιμετωπίςει αυτι τθ διαχρονικι «πλθγι», αφοφ ελάχιςτοι
Διευκυντζσ αναφζρουν δραςτικι μείωςθ. Ζνα εμπόδιο που αναφζρουν αρκετοί Διευκυντζσ
είναι οι αντιςτάςεισ κάποιων γονζων οι οποίοι κζλουν τα παιδιά τουσ να παίρνουν εργαςίεσ
ςτο ςπίτι, γιατί ζχουν τθ νοοτροπία να ελζγχουν τθ δουλειά που γίνεται ςτο ςχολείο αλλά
και να βοθκοφν τα παιδιά τουσ. Περικοί κεωροφν ότι οι νοοτροπίεσ των γονζων
ενιςχφονται από το βακμοκθρικό και ανταγωνιςτικό χαρακτιρα του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ, κακϊσ απϊτερθ ςτόχευςι τουσ είναι να μπουν τα παιδιά τουσ ςτο
Υανεπιςτιμιο.
Ψα προθγοφμενα δείχνουν ότι οι Διευκυντζσ δεν περιορίηονται απλϊσ ςε
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διαπιςτϊςεισ και κοντόφκαλμεσ ερμθνείεσ. Θ ποικιλία των απόψεων φανερϊνει ότι με τθν
εμπειρία τουσ ερμθνεφουν το ηιτθμα ςφαιρικά και αναδεικνφουν τθν πολυπλοκότθτά του.
Φανερϊνει, επίςθσ, ότι θ ςχολικι πραγματικότθτα δεν αλλάηει με εξαγγελίεσ και
νομοκετιματα, γιατί οι αντιλιψεισ των γονζων και των εκπαιδευτικϊν δεν αλλάηουν
εφκολα. Σριςμζνεσ απόψεισ (αν και λιγοςτζσ) δείχνουν ότι θ παιδαγωγικι ιδεολογία –
«νεοερβαρτιανισ» προζλευςθσ– που κυριάρχθςε τον 20ο αιϊνα ςτο ςχολικό μασ ςφςτθμα
είναι βακιά ριηωμζνθ. Σι «εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ», υπογραμμίηει ο T. Husen,
«παρουςιάηουν αξιοςθμείωτθ διάρκεια και αντοχι, ακόμθ και ςτισ προςπάκειεσ αλλαγισ
που απολαμβάνουν τθ γενικι αναγνϊριςθ» (Husen, 1991: 227).
Επιπλζον, το κρυφό» πρόγραμμα (όπωσ το αποκάλεςαν κάποιοι) που περιορίςτθκε
με το ΕΑΕΥ (κατά τθν άποψι τουσ), φανερϊνει ότι παράλλθλα με το επίςθμο πρόγραμμα
υπάρχει και το ανεπίςθμο, το «παραπρόγραμμα», το οποίο επθρεάηει το επίςθμο αλλά και
επθρεάηεται από αυτό ςε κάκε αλλαγι του.

 Σ βαςικόσ ςτόχοσ των ΕΑΕΥ να περιοριςτεί θ παραπαιδεία και να μειωκεί θ
απογευματινι ταλαιπωρία των παιδιϊν και τα ζξοδα των γονζων δεν ζχει επιτευχκεί, ςτο
ςφνολο (ςχεδόν) των ςχολείων. Θ αφξθςθ των ωρϊν ςτα Αγγλικά, θ ειςαγωγι τουσ ςτθν Αϋ
τάξθ και θ διδαςκαλία δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ δεν ζπειςαν τουσ γονείσ να ςταματιςουν τα
φροντιςτιρια. Σι Διευκυντζσ εςτιάηουν κυρίωσ ςτα φροντιςτιρια ξζνων γλωςςϊν, ωςτόςο
μείωςθ δεν υπιρξε οφτε ςτισ «καλλιτεχνικζσ/ακλθτικζσ» δραςτθριότθτεσ παρά τον
εμπλουτιςμό του προγράμματοσ με νζα μακιματα. Επιπλζον, θ μθ ολοκλιρωςθ τθσ
προετοιμαςίασ ςτο ςχολείο ευνοεί τθν παραπαιδεία και ςε άλλα μακιματα, ςφμφωνα με
τθν άποψθ μερικϊν Διευκυντϊν. Θ μθ επίτευξθ του ςτόχου αποδυναμϊνει τθν
αντιςτακμιςτικι/κοινωνικι διάςταςθ του κεςμοφ.
Σι ερμθνείεσ των Διευκυντϊν, αλλθλοςυμπλθροφμενεσ, ςυγκροτοφν ολιςτικι
προςζγγιςθ του προβλιματοσ. εκινοφν από το εςωτερικό του ςχολείου, φτάνουν ςτουσ
γονείσ και τισ νοοτροπίεσ τουσ (κοινωνικζσ ι ψυχολογικζσ) και εκτείνονται ςε όλο το
εκπαιδευτικό οικοδόμθμα. Ξαι οι ερμθνείεσ τουσ ζχουν ιδιαίτερθ αξία, γιατί δεν μιλοφν ωσ
παρατθρθτζσ οφτε απλϊσ ωσ εκπαιδευτικοί που ζχουν κάποια επαφι με το κζμα. Περικοί
μιλοφν και ωσ γονείσ χρθςιμοποιϊντασ πρϊτο πλθκυντικό πρόςωπο: «όλοι μασ ζχουμε
χρυςοπλθρϊςει τα φροντιςτιρια» (Δ6).
Σ πλοφτοσ των ερμθνειϊν που ζδωςαν οι Διευκυντζσ αποκαλφπτει ότι θ
παραπαιδεία αποτελεί ζνα πολφπλοκο κοινωνικό φαινόμενο. Ζνα φαινόμενο που δεν
αντιμετωπίηεται μόνο με αλλαγζσ ςτο ςχολικό πρόγραμμα, γιατί επθρεάηεται από
παράγοντεσ εντόσ και εκτόσ ςχολείου. Σι παράγοντεσ αυτοί αλλθλεπιδροφν και
δθμιουργοφν ζναν φαφλο κφκλο που διαιωνίηει το φαινόμενο. Αξίηει να επιςθμανκεί ότι οι
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περιςςότεροι Διευκυντζσ αναφζρουν πωσ θ οικονομικι κρίςθ δεν ανζςτειλε τθν επιλογι
των γονζων για το φροντιςτιριο. Θ οικονομικι ευμάρεια κεωρείται παράγοντασ που
διογκϊνει τθν παραπαιδεία, ωςτόςο ςτθν ζρευνα αυτι δεν φαίνεται να ιςχφει και τόςο.
Περικοί Διευκυντζσ αναφζρουν ότι οι γονείσ κεωροφν «ιερό χρζοσ» να προςφζρουν ςτα
παιδιά τουσ όςα περιςςότερα μποροφν και να τα εφοδιάςουν με (ξενόγλωςςα) πτυχία.
Βζβαια, κα πρζπει να τονιςτεί ότι τα δφο χρόνια ίςωσ δεν είναι αρκετά, ϊςτε να
«πείςει» ζνασ κεςμόσ. Ωςτόςο, ςφμφωνα με τουσ Διευκυντζσ, θ Υολιτεία ζχει χρζοσ να
πείςει με ευρφτερεσ αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ και να ςυγκρουςτεί με ςυμφζροντα που
ςυνδζονται με τθν παραπαιδεία. Ξάποιοι Διευκυντζσ κεωροφν ότι οι νοοτροπίεσ των
γονζων τροφοδοτοφν τα φροντιςτιρια (νοοτροπίεσ ανταγωνιςμοφ, εμπιςτοςφνθ ςτα
φροντιςτιρια και όχι ςτο ςχολείο, αναπαραςτάςεισ για το πτυχίο). Τμωσ, εντοπίηουν
ςοβαρότερεσ ευκφνεσ ςτθν πλευρά τθσ Υολιτείασ, ειδικά αν ςυνδυαςτοφν με τισ απόψεισ
που ζχουν διατυπϊςει για τα Αγγλικά. Επιπλζον, καταλογίηουν ζλλειψθ βοφλθςθσ ςτο
ΩΥΔΒΠΚ να κακιερϊςει τθν πιςτοποίθςθ και να ςυγκρουςτεί με τθν «αγορά» των
φροντιςτθρίων.
Είναι φανερό ότι θ παραπαιδεία δεν εξαρτάται μόνο από το εάν το ςχολείο
προςφζρει διδακτικά αντικείμενα που διακζτει θ «αγορά», όπωσ κζλει να πιςτεφει το
ΩΥΔΒΠΚ. Χθμαςία ζχει αν αυτά που προςφζρει, τα προςφζρει με αξιόπιςτο τρόπο και
προπάντων, αν προςλαμβάνονται από τουσ γονείσ ωσ αξιόπιςτα. Γιατί «ο κόςμοσ του
φροντιςτθρίου», ςθμειϊνει εφςτοχα ο Υ. Ξυπριανόσ, «ςυνιςτά ζνα ςφμπαν με τουσ δικοφσ
του κανόνεσ» (Ξυπριανόσ, 2010α).

 Ζνασ από τουσ ςτόχουσ του ΕΑΕΥ είναι θ αλλαγι των «δαςκαλοκεντρικϊν»
διδακτικϊν μεκόδων με «μακθτοκεντρικζσ», ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με τα νζα διδακτικά
αντικείμενα να τεκεί ο μακθτισ ςτο επίκεντρο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και να
αναβακμιςτεί παιδαγωγικά το ςχολείο. Θ πλειονότθτα των Διευκυντϊν αναφζρει ότι
χρθςιμοποιοφνται ωσ ζνα βακμό νζεσ διδακτικζσ μζκοδοι αλλά μάλλον θ αλλαγι είναι
περιοριςμζνθ, κακόςον οι μιςοί αναφζρουν ότι χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ από «νζουσ»
εκπαιδευτικοφσ, ενϊ οι «παλιοί» ακολουκοφν πιο διςτακτικά. Ψο κζμα του εκςυγχρονιςμοφ
των μεκόδων ξαναφζρνει ςτθν επιφάνεια το ηιτθμα τθσ ελλιποφσ επιμόρφωςθσ θ οποία
δεν ςυμβάλλει ςτθν αλλαγι παγιωμζνων διδακτικϊν πρακτικϊν.
Ωςτόςο, θ όποια αλλαγι ςτισ μεκόδουσ φαίνεται να ζχει μικρι επίδραςθ ςτα
μακθςιακά αποτελζςματα, αφοφ ελάχιςτοι Διευκυντζσ αναφζρουν ότι βελτιϊκθκαν. Τμωσ,
οι μιςοί (ςχεδόν) διαπιςτϊνουν κετικζσ αλλαγζσ ςε ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κυρίωσ λόγω των νζων μακθμάτων τα οποία ζδωςαν
περιςςότερεσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ ζκφραςθσ ςε διάφορεσ ομάδεσ μακθτϊν. Επίςθσ,
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εμπόδιο ςτθ μακθςιακι διαδικαςία κεωροφνται και τα διδακτικά βιβλία τα οποία
απευκφνονται ςε μεςαίο και ανϊτερο επίπεδο μακθτϊν.
Χε ό,τι αφορά τθν παιδαγωγικι ςχζςθ και το ηιτθμα τθσ εναλλαγισ πολλϊν
εκπαιδευτικϊν ςτισ τάξεισ, από τισ απόψεισ των Διευκυντϊν δεν φαίνεται να υπάρχουν
ιδιαίτερα προβλιματα. Σι μιςοί περίπου Διευκυντζσ κεωροφν ότι θ εναλλαγι βελτιϊνει τθν
παιδαγωγικι ςχζςθ, γιατί οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με πολλά πρόςωπα και ζχουν
περιςςότερεσ ευκαιρίεσ και «πρότυπα», ενϊ δεν επθρεάηει αρνθτικά τθ ςυνεργαςία
γονζων-ςχολείου. Σι υπόλοιποι κεωροφν ότι δεν είναι δυνατό να αναπτυχκοφν τόςο θ
παιδαγωγικι ςχζςθ με τουσ μακθτζσ όςο και θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, αφενόσ γιατί οι
εκπαιδευτικοί μετακινοφνται ςε πολλά ςχολεία και αφετζρου γιατί αλλάηουν κάκε χρόνο.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα όποια προβλιματα δεν προζρχονται από τθν εναλλαγι αλλά από
τθ μθ ςτακερότθτα του προςωπικοφ. Επίςθσ, οι περιςςότεροι Διευκυντζσ πιςτεφουν ότι
υπάρχει κάποια βελτίωςθ ςτθν παιδαγωγικι διάςταςθ του ςχολείου αλλά ο
«γνωςιοκεντρικόσ» προςανατολιςμόσ του παραμζνει ιςχυρόσ. Θ βελτίωςθ αυτι, ίςωσ, να
ςυνδζεται περιςςότερο με τισ διαπιςτϊςεισ τουσ ότι το πρόγραμμα ζγινε πιο ελκυςτικό για
τουσ μακθτζσ, λόγω των νζων μακθμάτων.
Χυνοψίηοντασ τα προθγοφμενα, φαίνεται ότι το ΕΑΕΥ ζχει βελτιϊςει διάφορεσ
πτυχζσ τθσ λειτουργίασ του ςχολείου αλλά δεν ζχει επιφζρει, τουλάχιςτον ακόμα, τθν
παιδαγωγικι αναβάκμιςθ ςτθν οποία ςτοχεφει το ΩΥΔΒΠΚ. Χτο κεωρθτικό πλαίςιο
υποςτθρίχκθκε ότι οι αλλαγζσ του ΕΑΕΥ μποροφν να ενταχκοφν ςτισ αποκαλοφμενεσ
«εςωτερικζσ» ι «ουςιαςτικζσ μεταρρυκμίςεισ», γιατί αφοροφν όλεσ τισ πτυχζσ του
προγράμματοσ (ωράριο, μακιματα, ΑΥΧ, διδακτικζσ μεκόδουσ). Ωςτόςο, δεν φαίνεται οι
αλλαγζσ να ζχουν επθρεάςει τθ «βακιά δομι» του ςχολείου, κακόςον δεν ζχουν αλλάξει
ριηικά οφτε οι διδακτικζσ πρακτικζσ οφτε ο ακαδθμαϊκόσ προςανατολιςμόσ του ςχολείου. Ψο
ςχολείο εξακολουκεί να δίνει ζμφαςθ ςτθ γνϊςθ, να φορτϊνει με δουλειά τουσ μακθτζσ
παρά τθν αφξθςθ του ςχολικοφ χρόνου και να μθ λαμβάνει υπόψθ τισ ανάγκεσ τουσ.
Χυνεπϊσ, θ προςδοκία του ΩΥΔΒΠΚ ότι το ΕΑΕΥ κα μετατρζψει το «ςχολείο-αγγαρεία» ςε
«ςχολείο δθμιουργικισ μάκθςθσ» δεν φαίνεται να επαλθκεφεται ιδιαίτερα.

 Ψο ΩΥΔΒΠΚ υποςτθρίηει ότι το ΕΑΕΥ ςυνιςτά «μια ουςιαςτικι παιδαγωγικι
αναβάκμιςθ», γιατί θ πρωινι και θ (προαιρετικι) απογευματινι λειτουργία δεν είναι
αποκομμζνεσ αλλά «παιδαγωγικά και διδακτικά αλλθλοςυμπλθροφμενεσ», κάτι που
δθλϊνεται με το «Ε(νιαίο)». Σι αλλαγζσ ςτο ωράριο του προαιρετικοφ προγράμματοσ, ςτο
χρόνο αποχϊρθςθσ και ςτα μακιματα ζχουν ςτόχο να αντιμετωπίςουν τισ διαπιςτωμζνεσ
αδυναμίεσ του κεςμοφ, να εξυπθρετιςουν τουσ γονείσ και τελικά να το αναβακμίςουν (ςτο
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πλαίςιο του «ενιαίου»), ϊςτε να επιτυγχάνει όχι μόνο τον κοινωνικό του ρόλο αλλά και
τουσ υπόλοιπουσ (αντιςτακμιςτικό και παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό).
Ψα ερευνθτικά δεδομζνα όμωσ δεν επιβεβαιϊνουν τα προθγοφμενα. Σι αδυναμίεσ
του Σλοιμερου Χχολείου, τισ οποίεσ το ίδιο το ΩΥΔΒΠΚ διαπιςτϊνει, ςυνεχίηουν να
υπάρχουν ςε ό,τι αφορά το προαιρετικό πρόγραμμα και μάλιςτα αυξθμζνεσ. Θ πλειονότθτα
των Διευκυντϊν υποςτθρίηει ότι το πρόγραμμα δεν ζχει αναβακμιςτεί και μάλιςτα
υπάρχουν απόψεισ περί υποβάκμιςθσ. Ψο πρόγραμμα ζχει περιοριςτεί ακόμα περιςςότερο
ςτθν κοινωνικι του διάςταςθ και εξυπθρετεί (ςχεδόν αποκλειςτικά) γονείσ με μεγάλο
ωράριο εργαςίασ. Αξιοποιείται κυρίωσ από αλλοδαποφσ και γονείσ χαμθλϊν κοινωνικϊνοικονομικϊν ςτρωμάτων. Ψα μεςαία και ανϊτερα ςτρϊματα το αξιοποιοφν λιγότερο, γιατί
δεν το βρίςκουν ελκυςτικό και αξιόπιςτο, κακόςον θ ςυρρίκνωςθ του χρόνου τθσ
προετοιμαςίασ, θ ελλιπισ ςτελζχωςθ και άλλα προβλιματα που προχπιρχαν (π.χ.
υποδομζσ) δεν πείκουν τουσ γονείσ ότι παρζχει κάτι περιςςότερο από φφλαξθ. Βζβαια,
μερικοί Διευκυντζσ (τζςςερισ) αναφζρουν ότι ζχει και αντιςτακμιςτικό χαρακτιρα (ςε
ςχολεία με χαμθλά κοινωνικά ςτρϊματα).
Σι αλλαγζσ ςτο πρωινό πρόγραμμα (διεφρυνςθ ωραρίου, προςφορά μακθμάτων) ςε
ςυνδυαςμό με τισ αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα του απογευματινοφ (π.χ. μείωςθ ωρϊν
προετοιμαςίασ, κατάργθςθ υποχρεωτικϊν μακθμάτων) είχαν (ενδεχομζνωσ) αρνθτικι
επίδραςθ ςτον αρικμό των μακθτϊν, αφοφ μόνο ζνα μικρό ποςοςτό (9,6%) παρακολουκεί
το πρόγραμμα. Ωςτόςο, θ κατάργθςθ των υποχρεωτικϊν μακθμάτων και θ δυνατότθτα
αποχϊρθςθσ κρίνεται κετικά από τουσ περιςςότερουσ Διευκυντζσ. Ωσ προσ αυτζσ τισ
επιλογζσ του το ΩΥΔΒΠΚ πζτυχε τουσ (ρθτά διατυπωμζνουσ) ςτόχουσ του (να
εξυπθρετθκοφν οι γονείσ, χωρίσ να χάνουν μακιματα τα παιδιά τουσ). Αποτελζςματα
ερευνϊν (ΛΡΕ/ΓΧΕΕ-ΑΔΕΔΩ, 2003 Οάμνιασ & Ρτακοφμθσ, 2002) που ζδειχναν ότι το
Σλοιμερο το αξιοποιοφςαν κυρίωσ τα μεςαία και ανϊτερα ςτρϊματα, τα πρϊτα χρόνια του
κεςμοφ, δεν επαλθκεφονται για τα ςυγκεκριμζνα ΕΑΕΥ. Επίςθσ, απόψεισ ότι οι γονείσ των
μικροαςτικϊν ςτρωμάτων, λόγω των «κοινωνικϊν διαπιςτευτθρίων τουσ», προςανατόλιςαν
πόρουσ προσ το ολοιμερο για να λφςουν το πρόβλθμα τθσ φφλαξθσ (Ακαναςιάδθσ, 2007),
δεν φαίνεται να ιςχφουν για το προαιρετικό πρόγραμμα. Μςωσ ιςχφουν ωσ ζνα βακμό για το
πρωινό πρόγραμμα (νζα μακιματα, διευρυμζνο ωράριο).
Ζνασ ακόμθ ςτόχοσ των παρεμβάςεων ςτο μεταμεςθμβρινό πρόγραμμα είναι θ
ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ του ςχολείου μζςω τθσ ρφκμιςθσ θ οποία προβλζπει ότι ο
Χφλλογοσ Διδαςκόντων, με βάςθ τισ προτιμιςεισ των μακθτϊν, αποφαςίηει τα διδακτικά
αντικείμενα. Σι Διευκυντζσ ςτο ςφνολό τουσ κρίνουν τθ ρφκμιςθ ςωςτι αλλά χωρίσ
αντίκριςμα. Ψο προαιρετικό πρόγραμμα ςτελεχϊνεται με όποιεσ ειδικότθτεσ υπάρχουν
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διακζςιμεσ, πρακτικι που δεν φανερϊνει «ενιαία» αντιμετϊπιςθ των δφο προγραμμάτων.
Επιπλζον, θ δυςκολία που υπάρχει ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των δφο
προγραμμάτων δεν ςυμβάλλει ςτθ «ςυνζχεια» του υποχρεωτικοφ και του προαιρετικοφ
προγράμματοσ. Χυνεπϊσ, κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι το προαιρετικό πρόγραμμα
αποτελεί ζνα ςυμπλιρωμα του πρωινοφ προγράμματοσ, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν
(κυρίωσ) οι γονείσ που εργάηονται μετά τισ δφο.

 Χφμφωνα με το ΩΥΔΒΠΚ, το ΕΑΕΥ ςυμβάλλει ςτθν ουςιαςτικι κατοχφρωςθ τθσ
ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και τθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων.
Τμωσ, οι Διευκυντζσ δεν φαίνεται να ςυμμερίηονται τθ κζςθ αυτι. Σι περιςςότεροι (ζξι)
δεν βλζπουν ιδιαίτερθ διαφορά ςε ςχζςθ με τα άλλα ςχολεία. Σι υπόλοιποι κεωροφν ότι τα
ςχολεία με ΕΑΕΥ παρζχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ αλλά δεν αμβλφνουν τισ κοινωνικζσ
ανιςότθτεσ. Σι «περιςςότερεσ ευκαιρίεσ» ςχετίηονται κυρίωσ με τα νζα μακιματα ςτα
οποία δεν κα είχαν πρόςβαςθ μακθτζσ από χαμθλά κοινωνικο-οικονομικά ςτρϊματα.
Επίςθσ, υπάρχουν και (λιγοςτζσ) απόψεισ ότι τα ΕΑΕΥ δθμιουργοφν διακρίςεισ μεταξφ των
ςχολείων, λόγω των νζων μακθμάτων. Υάντωσ, οι απόψεισ των Διευκυντϊν δεν φαίνεται να
ςχετίηονται με τθ διαςτρωμάτωςθ ι τθν αςτικότθτα των ςχολείων που υπθρετοφν.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι κεςμόσ παρζχει περιςςότερεσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ ςε
ςχζςθ με τα άλλα ςχολεία, λόγω των νζων μακθμάτων, αλλά ο αντιςτακμιςτικόσ του ρόλοσ
δεν είναι τόςο ενιςχυμζνοσ όςο το ΩΥΔΒΠΚ διακθρφττει οφτε τόςο εξιςωτικόσ, ϊςτε να
αμβλφνει τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, οι οποίεσ δθμιουργοφνται εκτόσ ςχολείου, όπωσ
αναφζρουν κάποιοι Διευκυντζσ. Άλλωςτε ςτο ηιτθμα τθσ παραπαιδείασ διαπιςτϊκθκε ότι
οι γονείσ ςυνεχίηουν να καταφεφγουν ςτα φροντιςτιρια, παρά τισ οικονομικζσ δυςχζρειεσ
που αντιμετωπίηουν.
 Χε ό,τι αφορά το μεταρρυκμιςτικό ρόλο των ΕΑΕΥ και τθ μετάβαςθ ςτο «Ρζο
Χχολείο», οι Διευκυντζσ δεν ζχουν πειςκεί ότι τα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ ςυνιςτοφν
εκπαιδευτικι αλλαγι θ οποία κα αλλάξει ριηικά το πρωτοβάκμιο ςχολείο και κα οδθγιςει
ςτο «Ρζο Χχολείο», όπωσ ιςχυρίηεται το ΩΥΔΒΠΚ, παρόλο που αναγνωρίηουν τθν φπαρξθ
κετικϊν ςτοιχείων. Σ ςτόχοσ τθσ επζκταςθσ του κεςμοφ κρίνεται ανζφικτοσ λόγω τθσ
οικονομικισ κρίςθσ, ενϊ αβζβαιο κεωρείται το μζλλον και για τα υπάρχοντα ΕΑΕΥ μετά τθ
λιξθ του ΕΧΥΑ. Σι περιςςότεροι πιςτεφουν πωσ το ΕΑΕΥ είτε κα ςταματιςει εντελϊσ είτε
κα ςυνεχίςει να εφαρμόηεται χωρίσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων. Περικοί κεωροφν
πικανι τθν αφξθςθ του ωραρίου των δαςκάλων, για να καλυφκεί το κενό των ειδικοτιτων.
Ωςτόςο, οι ανθςυχίεσ για το κεςμό δεν απορρζουν μόνο από τθν οικονομικι κρίςθ.
Χυνδζονται και με τισ απόψεισ που είχαν εκφράςει για τον ευκαιριακό χαρακτιρα, τθν
προχειρότθτα και τθν αςυνζχεια των εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν. Άλλωςτε, κάποιοι
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υποςτιριξαν ότι θ κεςμοκζτθςι τουσ ςτόχευε κυρίωσ ςτθν απορροφθτικότθτα των
ευρωπαϊκϊν κονδυλίων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ και λιγότερο ςε ουςιαςτικι
αλλαγι του ςχολείου. Επιπλζον, επικαλοφνται παραδείγματα από τθν ιςτορία τθσ
εκπαίδευςθσ τα οποία δικαιολογοφν τθ δυςπιςτία και τισ ανθςυχίεσ τουσ.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι αυτοί που καλοφνται να εφαρμόςουν το κεςμό όχι μόνο δεν
υιοκετοφν τθ ρθτορικι του ΩΥΔΒΠΚ ότι το ΕΑΕΥ οδθγεί ςτο «Ρζο Χχολείο» αλλά
εκφράηουν φόβουσ ότι ο κεςμόσ ζχει θμερομθνία λιξθσ θ οποία ςυμπίπτει με τθν
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ΕΧΥΑ. Αν και δεν ζχουν πειςκεί για το μεταρρυκμιςτικό
χαρακτιρα του ΕΑΕΥ, όλοι κα ικελαν να ςυνεχίςει τθ λειτουργία του με βελτιϊςεισ ι
επαναςχεδιαςμό και επαρκι υποςτιριξθ.
δ) Οι προτάςεισ:
 Σι προτάςεισ των Διευκυντϊν βρίςκονται ςε αντιςτοιχία με τα προβλιματα που
ζχουν περιγράψει και φανερϊνουν ότι τα ςοβαρότερα προβλιματα των Δθμοτικϊν
Χχολείων με ΕΑΕΥ ςχετίηονται περιςςότερο με τθν υποςτιριξθ του διδακτικοφ προςωπικοφ
και τον τρόπο ςτελζχωςισ τουσ και λιγότερο ίςωσ με το ίδιο το πρόγραμμα ι τισ
απαιτοφμενεσ υποδομζσ. Σι προτάςεισ καλφπτουν όλο το εφροσ των προβλθμάτων που
αναφζρουν και των ερμθνειϊν που δίνουν ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ των ςτόχων, εκτόσ
οριςμζνων περιπτϊςεων (π.χ. το πρόβλθμα των ςυνεδριάςεων του Χυλλόγου
Διδαςκόντων).
Θ πρόταςθ που ζγινε από το ςφνολο ςχεδόν των Διευκυντϊν αφορά ςτθ διαρκι
και ουςιαςτικι επιμόρφωςθ-υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν. Θ οικονομικι υποςτιριξθ
των ςχολείων και θ μονιμότθτα-ςτακερότθτα του προςωπικοφ, προτάκθκε από τθν
πλειονότθτα των Διευκυντϊν. Θ ζγκαιρθ ςτελζχωςθ και θ βελτίωςθ των υποδομϊν
προτάκθκαν από τουσ μιςοφσ (περίπου) Διευκυντζσ. Επίςθσ, αρκετοί ζκαναν προτάςεισ που
αφοροφν το πρόγραμμα (μείωςθ ωραρίου, κεςμοκζτθςθ ϊρα μελζτθσ, μείωςθ φλθσ), τθν
παιδαγωγικι κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων, τθ ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ
εκπαίδευςθσ και κυρίωσ τουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ αλλά και τθν αξιολόγθςθ τθσ
λειτουργίασ του κεςμοφ. Διάφορεσ προτάςεισ ζγιναν από μικρό αρικμό Διευκυντϊν
(ολιγομελι τμιματα, γραμματειακι υποςτιριξθ, ωράριο Διευκυντϊν, τοποκζτθςθ επιπλζον
δαςκάλου).

ε) Σφγκριςθ με τα ευριματα τθσ ζρευνασ του ΛΡΕΜ-ΔΟΕ
Ψα ευριματα τθσ παροφςασ ζρευνασ ςυμπίπτουν ςε μεγάλο βακμό με τα ευριματα
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(του ποιοτικοφ τμιματοσ) τθσ πανελλαδικισ ζρευνασ του ΛΥΕΠ-ΔΣΕ, θ οποία
πραγματοποιικθκε το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ των ΕΑΕΥ. Χε ό,τι αφορά τθν πρόςλθψθ των
αλλαγϊν: Θ επιμικυνςθ του ωραρίου κρίνεται αρνθτικά, γιατί ςχολειοποιεί τον ελεφκερο
χρόνο των παιδιϊν και κουράηει, υπάρχει δυςπιςτία για τθν ενδοςχολικι πιςτοποίθςθ,
υπάρχει διάςταςθ απόψεων για τθν ειςαγωγι των Αγγλικϊν ςτθν Αϋ τάξθ, ενϊ κετικά
κρίνεται θ ειςαγωγι τθσ Κεατρικισ Αγωγισ, των ΨΥΕ, θ διεφρυνςθ των ωρϊν τθσ Φυςικισ
Αγωγισ και των καλλιτεχνικϊν μακθμάτων. Χε ό,τι αφορά τα προβλιματα: θ επιμόρφωςθ
κρίνεται ελλιπισ ι μθδενικι, θ υποςτιριξθ ανφπαρκτθ, θ χρθματοδότθςθ και οι
υλικοτεχνικζσ υποδομζσ χαρακτθρίηονται ανεπαρκείσ. Χε ό,τι αφορά τθν επίτευξθ των
ςτόχων: ο ςτόχοσ «θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο» κεωρείται ελάχιςτα επιτεφξιμοσ (λόγω
τθσ οργάνωςθσ του προγράμματοσ), ενϊ οι μακθτζσ δεν ζχουν απαλλαχκεί από τισ
εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ. Υροτείνονται: θ μείωςθ των ωρϊν ςτισ τάξεισ Αϋ-Βϋ, θ
βελτίωςθ του προγράμματοσ με ζμφαςθ ςτθν ενιςχυτικι διδαςκαλία και θ μείωςθ τθσ
φλθσ. Υαρόμοια είναι και τα ευριματα τθσ ποςοτικισ ζρευνασ. Θ ςφμπτωςθ των
ευρθμάτων (ςε όςα ςθμεία είναι δυνατόν να γίνει ςφγκριςθ), ιςχυροποιεί τα ευριματα τθσ
παροφςασ ζρευνασ.
Συνοψίηοντασ τα προθγοφμενα, κα μποροφςαν να υποςτθριχκοφν τα εξισ:

 Σι Διευκυντζσ ςυμφωνοφν ςε γενικζσ γραμμζσ με τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ και τθ
φιλοςοφία του νζου κεςμοφ (αντιμετϊπιςθ τθσ παραπαιδείασ, θ τςάντα να μζνει ςτο ςπίτι),
ωςτόςο προςεγγίηουν κριτικά τισ αλλαγζσ και κακζνασ με το δικό του μοναδικό τρόπο,
ανιχνεφοντασ άδθλουσ ςτόχουσ πίςω από τουσ φανεροφσ. Αναγνωρίηουν ότι το ςθμερινό
ςχολείο χρειάηεται αλλαγζσ αλλά δεν ζχουν πειςτεί για τθν αποτελεςματικότθτα των
ςυγκεκριμζνων. Ωπογραμμίηουν τα κετικά ςτοιχεία αλλά επιςθμαίνουν τισ αντιφάςεισ, τισ
αδυναμίεσ, τα προβλιματα και με τθν πείρα τουσ προςπακοφν να τα αντιμετωπίςουν,
ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ των ςχολείων τουσ και τισ βιογραφίεσ τουσ. Υαρόλο
που υπάρχουν κοινά χαρακτθριςτικά μεταξφ των ςχολείων (αςτικότθτα, διαςτρωμάτωςθ),
κάκε ςχολείο αποτελεί μια μοναδικι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα και οι αλλαγζσ ζχουν
διαφορετικό αντίκτυπο. Θ «εκπαιδευτικι αλλαγι δεν είναι μια ενιαία οντότθτα» και κάκε
άτομο μπορεί να εφαρμόηει κάποιεσ από τισ διαςτάςεισ τθσ, υποςτθρίηει ο M. Fullan. Για
παράδειγμα, ζνασ εκπαιδευτικόσ μπορεί να χρθςιμοποιεί τα νζα υλικά ι τισ τεχνολογίεσ
«χωρίσ να αλλάξει τθν προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ» (Fullan, 2001: 25).

 Θ εκπαιδευτικι εμπειρία που ζχουν οι Διευκυντζσ και θ κακθμερινι
πραγματικότθτα που βιϊνουν δεν τουσ επιτρζπουν να υιοκετιςουν τθ ρθτορικι του
ΩΥΔΒΠΚ για τθν επίτευξθ των ςτόχων. Αλλά δεν αρκοφνται μόνο ςε απλζσ διαπιςτϊςεισ.
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Δίνουν ερμθνείεσ οι οποίεσ –ωσ επί το πλείςτον– δεν εςτιάηουν μόνο ςτο εςωτερικό του
ςχολείου αλλά αφοροφν ςτο ευρφτερο περιβάλλον και όλο το εκπαιδευτικό οικοδόμθμα.
Ξαι οι ερμθνείεσ τουσ ζχουν αξία, γιατί προςεγγίηουν πολλζσ πτυχζσ των ηθτθμάτων και
αναδεικνφουν τθν πολυπλοκότθτά τουσ. Θ εκπαιδευτικι πράξθ «δεν είναι αυκφπαρκτθ,
εντάςςεται και αποτελεί μζροσ ενόσ κοινωνικοφ και πολιτιςμικοφ ςυνόλου το οποίο τθσ
δίδει νόθμα και ςθμαςία» (Χωτθρόπουλοσ, 2002: 25). Σι Διευκυντζσ ζχουν επίγνωςθ ότι θ
εκπαιδευτικι πραγματικότθτα δεν αλλάηει μόνο με διακθρφξεισ και νομοκετιματα και,
κυρίωσ, δεν αλλάηει δίχωσ ουςιαςτικι επιμόρφωςθ και χωρίσ αφξθςθ των δαπανϊν για τθν
παιδεία.

 H παιδαγωγικι πράξθ δεν επιτελείται ςε κοινωνικό κενό (Ξρίβασ, 2001: 96). Θ
«οικονομικι κρίςθ» ζχει ςθμαντικι κζςθ ςτο «λόγο» των Διευκυντϊν, κακϊσ τθ ςυνδζουν
όχι μόνο με τθν επζκταςθ αλλά και με άλλα προβλιματα του κεςμοφ (χρθματοδότθςθ,
μονιμότθτα προςωπικοφ). Ξάποιοι υποςτιριξαν ότι ο κεςμόσ κα είχε καλφτερα
αποτελζςματα, αν θ κεςμοκζτθςι του δεν είχε ςυμπζςει με τθν οικονομικι ςυγκυρία.
Ξεντρικι κζςθ ζχει και θ επιμόρφωςθ θ οποία ςυνδζεται ευκζωσ με πολλά από τα
προβλιματα του ΕΑΕΥ και τθ μθ επίτευξθ των ςτόχων του. Επίςθσ, πολλοί Διευκυντζσ
ςυνδζουν τθ μθ επίτευξθ των βαςικϊν ςτόχων και με τισ αντιλιψεισ των γονζων. Κα είχε
ενδιαφζρον μία ζρευνα με τουσ γονείσ, για να προβλθκοφν και οι δικζσ τουσ ερμθνείεσ για
τθν παραπαιδεία, τθν προετοιμαςία των μακθτϊν, και γενικά να φανεί πϊσ βλζπουν από τθ
δικι τουσ ςκοπιά το ΕΑΕΥ και τουσ ςτόχουσ του.

 Σι φιλόδοξοι ςτόχοι των Δθμοτικϊν Χχολείων με ΕΑΕΥ καλλιζργθςαν πολλζσ
προςδοκίεσ και υποςχζςεισ οι οποίεσ αρδεφτθκαν από τθ ρθτορικι του ΩΥΔΒΠΚ. Ψα
ερευνθτικά δεδομζνα, ωςτόςο αποκάλυψαν ότι θ πραγματικότθτα είναι εντελϊσ
διαφορετικι ςτα ζντεκα Δθμοτικά Χχολεία με ΕΑΕΥ του νομοφ Θλείασ. Ψα ςυγκεκριμζνα
ςχολεία δεν επιτυγχάνουν το βαςικό τουσ ςτόχο για τον περιοριςμό τθσ παραπαιδείασ και
ςυνεπϊσ δεν εκπλθρϊνουν τον αντιςτακμιςτικό τουσ ρόλο. Ψα νζα μακιματα και θ
διαφαινόμενθ αλλαγι των διδακτικϊν προςεγγίςεων ζχουν βελτιϊςει ωσ ζνα βακμό τθν
εκπαιδευτικι και παιδαγωγικι διάςταςθ του ςχολείου, αλλά δεν το ζχουν μετατρζψει ςε
ςχολείο «δθμιουργικισ μάκθςθσ». Σι αλλαγζσ δεν φαίνεται να ζχουν κζςει ςτο επίκεντρο
τον μακθτι. Δεν τον ζχουν απαλλάξει από τθν προετοιμαςία τθσ επόμενθσ θμζρασ και τα
φροντιςτιρια, ενϊ δεν αφξθςαν τον ελεφκερο χρόνο του.
Χυνεπϊσ, ςτα ςυγκεκριμζνα ςχολεία, το ΕΑΕΥ δεν ζχει φζρει (τουλάχιςτον ακόμα) τθ
ριηικι παιδαγωγικι αλλαγι που επιδιϊκει το ΩΥΔΒΠΚ και τθν «εςωτερικι μεταρρφκμιςθ»
ςτθν οποία ςτοχεφει. Αυτό που φαίνεται να επιτυγχάνει είναι οι ςτόχοι που ςχετίηονται με
τθν κοινωνικι διάςταςθ και ειδικά ςε ό,τι αφορά τθν «κουςτωδιακι» λειτουργία του
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ςχολείου, θ οποία ενιςχφκθκε. Ψα προθγοφμενα δεν ςυνθγοροφν ότι τα Δθμοτικά Χχολεία
με ΕΑΕΥ –ςτο βακμό που ιςχφουν και για τα ΕΑΕΥ άλλων γεωγραφικϊν περιοχϊν–
«επαναπροςδιορίηουν το εκπαιδευτικό μοντζλο τθσ χϊρασ» και οδθγοφν ςτο «Ρζο
Χχολείο», όπωσ ιςχυρίηεται το ΩΥΔΒΠΚ. Δθλαδι, δεν ςυνθγοροφν για το μεταρρυκμιςτικό
ρόλο που τουσ αποδίδεται. Εξάλλου, τα όποια κετικά ςτοιχεία του κεςμοφ περιορίηονται
ςτα 961 ςχολεία, κακόςον ο ςτόχοσ τθσ γενίκευςισ του δεν φαίνεται εφικτόσ.
Εν κατακλείδι, όςα διακθρφςςονται ρθτά και όςα υπονοοφνται με τον τίτλο «Ρζο
Χχολείο-πρϊτα ο μακθτισ» φαίνεται να απζχουν πάρα πολφ από το «Ρζο Χχολείο» του
παιδαγωγικοφ ρεφματοσ τθσ «Ρζασ Αγωγισ», ςτο οποίο παραπζμπει ο τίτλοσ.
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ΔΣΕ (2010β). Ανακοίνωςθ 15-6-2010, Με αφορμι τθ ςυνάντθςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΟΕ με τθν
πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Ραιδείασ για τα 800 ςχολεία αναμορφωμζνου
προγράμματοσ. Ακινα: ΔΣΕ.
ΔΣΕ (2010γ). Ανακοίνωςθ 17-6-2010, Για τα 800 ςχολεία αναμορφωμζνου προγράμματοσ.
Ακινα: ΔΣΕ.
ΔΣΕ (2010δ). Α.Ρ. 1474/18-11-2010, Απόφαςθ Δ.Σ., Κιρυξθ 24ωρθσ απεργιακισ
κινθτοποίθςθσ για τουσ ςυναδζλφουσ αναπλθρωτζσ του ΕΣΡΑ. Ακινα: ΔΣΕ.
ΔΣΕ (2010ε). Δελτίο Τφπου 22-11-2010, Mε αφορμι τθ ςυνάντθςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΟΕ με τθν
πολιτικι θγεςία του Υπ. Ραιδείασ για τουσ αναπλθρωτζσ μζςω ΕΣΡΑ. Ακινα: ΔΣΕ.
ΔΣΕ (2010ςτ). Α.Ρ. 1518/1-12-2010, Ζρευνα του ΛΡΕΜ/ΔΟΕ για τα 800 ςχολεία
αναμορφωμζνου προγράμματοσ». Ακινα: ΔΣΕ.
ΔΣΕ (2010η). Θ αξιολόγθςθ-Θ ςτάςθ μασ ςτο ΧΥΔΕ. Διδαςκαλικό Βιμα, 1154, 11.
ΔΣΕ (2010θ). Διεκδικθτικό και αγωνιςτικό πλαίςιο του κλάδου. Διδαςκαλικό Βιμα, 1155, 31.
ΔΣΕ (2011α). Απόφαςθ του Δ.Χ. τθσ Δ.Σ.Ε για κιρυξθ 48ωρθσ απεργιακισ κινθτοποίθςθσ
ςτισ 22 και 23 Φλεβάρθ 2011. Διδαςκαλικό Βιμα, 1156, 16-17.
ΔΣΕ (2011β). Υροςωρινι Θμεριςια Διάταξθ 80θσ Γ.Χ., Διδαςκαλικό Βιμα, 1156, 1-6.
ΔΣΕ (2011γ). Α.Ρ. 1933/30-3-2011, Ζρευνα του ΛΡΕΜ/ΔΟΕ για τα 801 Σχολεία
αναμορφωμζνου προγράμματοσ. Ακινα: ΔΣΕ.
ΔΣΕ (2011δ). Α.Ρ. 2106/24-5-2011, Ραρουςίαςθ των ευρθμάτων πανελλαδικισ ζρευνασ
αναφορικά με τισ εμπειρίεσ και απόψεισ των εκπαιδευτικϊν που εργάηονται ςτα ςχολεία
Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ. Ακινα: ΔΣΕ.

Δ. ΥΡΔΒΜΚ – ΥΡΕΡΚ
ΩΥΔΒΠΚ

(χ.χ.).

Το

Ψθφιακό

ςχολείο.

Διακζςιμο

ςτο

δικτυακό

τόπο:
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http://digitalschool.minedu.gov.gr/manuals/sxoleio.php (17-7-2011).
ΩΥΔΒΠΚ (2010α). ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ: Ρρϊτα ο μακθτισ. Ακινα: ΩΥΔΒΠΚ.
ΩΥΔΒΠΚ (2010β). Εγκφκλιοσ Φ.12/652/63838/Γ1/3-6-2010, Διευκρινίςεισ για τα 800
Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα.
ΩΥΔΒΠΚ (2010γ). 800 Ολοιμερα Νζα Σχολεία: με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Ρρόγραμμα με
βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν. Ακινα: ΩΥΔΒΠΚ.
ΩΥΔΒΠΚ (2010δ). Εγκφκλιοσ Φ.50/194/62036/Γ1/1-6-2010, Ρρογραμματιςμόσ λειτουργίασ
των 800 Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων που κα εφαρμόςουν το ενιαίο αναμορφωμζνο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Σχολικό Ζτοσ 2010-2011.
ΩΥΔΒΠΚ (2010ε). Εγκφκλιοσ Φ.50/289/108596/3-9-2010, Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο.
ΩΥΔΒΠΚ (2010ςτ). Δελτίο Τφπου 31-5-2010, Το αναμορφωμζνο διδακτικό ωράριο και
ωρολόγιο πρόγραμμα των 800 ολοιμερων ςχολείων.
ΩΥΔΒΠΚ (2010η). Ω.Α. 101097/Γ1/16-8-2010, Αναδιάρκρωςθ και εξορκολογιςμόσ τθσ
διδακτζασ φλθσ ςτα Φυςικά Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ, ςτα Μακθματικά τθσ Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ
και ςτθ Γεωγραφία Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ.
ΩΥΔΒΠΚ (2010θ). Ζγγραφο με Α.Ρ. 135356/Γ1/27-10-2010, Επιςτολι τθσ Επιςτθμονικισ
Ομάδασ Ζργου προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν Αϋ και Βϋ Τάξεων των Ολοιμερων Δθμοτικϊν
Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα.
ΩΥΔΒΠΚ (2010κ). Εγκφκλιοσ με Α.Ρ. 50313/Γ1/5-5-2010, Αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ
ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ.
ΩΥΔΒΠΚ (2011α). Υ.Α. Φ12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327/16-6-2011, τ. Βϋ),
Τροποποίθςθ-ςυμπλιρωςθ τθσ με αρικμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ. Βϋ)
και τθσ με αρικμ. Φ.12/620/61531/31-5-2010 (ΦΕΚ 804 τ. Βϋ) Ωρολόγια Ρρογράμματα
Δθμοτικϊν Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα-ΕΑΕΡ.
ΩΥΔΒΠΚ (2011β). Εγκφκλιοσ Φ.50/289/63060/Γ1/2-6-2011, Ρρογραμματιςμόσ λειτουργίασ
των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ
Ρρογράμματοσ (ΕΑΕΡ) για το ςχολικό ζτοσ 2011-2012.
ΩΥΔΒΠΚ (2011γ). Ενθμερωτικό ςθμείωμα ςχετικά με τα Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία με
Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ) & τα Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία
Κλαςικοφ
Ρρογράμματοσ,
14-6-2011.
Διακζςιμο
ςτο
δικτυακό
τόπο:
http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typou/anakoinoseis-typoy/14-06-11-enimerotikosimeioma-sxetika-me-ta-oloimera-dimotika-sxoleia-me-eniaio-anamorfomeno-ekpaideytikoprogramma-eaep-a-ta-oloimera-dimotika-sxoleia-klasikoy-programmatos.html (20-7-2011).
ΩΥΔΒΠΚ (2011δ). Εγκφκλιοσ Φ.3/788/95795/Γ1/25-8-2011, Βαςικζσ κατευκφνςεισ και
οδθγίεσ για τθ λειτουργία ςχολικϊν μονάδων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το ςχολικό
ζτοσ 2011-2012.
ΩΥΔΒΠΚ (2011ε). Εγκφκλιοσ Φ7Α/709/138775/Γ1/2-12-2011, Αξιολόγθςθ μακθτϊν ςτα νζα
διδακτικά αντικείμενα ςτα ςχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ).
ΩΥΔΒΠΚ (2011ςτ). Εγκφκλιοσ Φ.50/376/99825/5-9-2011, Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο.
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ΩΥΔΒΠΚ (2011η). Υ.Α. Φ.12/20/2045/Γ1/10-1-2011 (ΦΕΚ 56/26-1-11, τ. Βϋ), Ωρολόγια
Ρρογράμματα ςχολικϊν μονάδων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που εντάςςονται ςτισ Ηϊνεσ
Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθ των Ρράξεων “Ηϊνεσ
Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ−ΑΡ1”, “Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ −ΑΡ2” και
“Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ −ΑΡ3” του Ε.Ρ. Εκπαίδευςθ και Δια βίου Μάκθςθ
του ΕΣΡΑ.
ΩΥΔΒΠΚ (2011θ). Υ.Α. Φ.12/80/8876/Γ1/24-1-11 (ΦΕΚ 106/1-2-11, τ. Βϋ), Οριςμόσ ςχολικϊν
μονάδων-Αυτοαξιολόγθςθ Εκπαιδευτικοφ Ζργου.
ΩΥΕΥΚ (1971). Εγκφκλιοσ με Α.Ρ. 5198/22-9-1971, Συνεχζσ ωράριον εργαςίασ Δθμοτικϊν
Σχολείων.
ΩΥΕΥΚ (1973). Εγκφκλιοσ με Α.Ρ. 28948/14-3-1973, Αι κατ’ οίκον εργαςίαι των μακθτϊν.
ΩΥΕΥΚ (1987). Απόφαςθ Α.Ρ. Γ1/636/5-10-1987, Δοκιμαςτικι Εφαρμογι νζων
προγραμμάτων φυςικισ αγωγισ, μουςικισ, ξζνων γλωςςϊν και καλλιτεχνικϊν μακθμάτων
ςτα δθμοτικά ςχολεία.
ΩΥΕΥΚ (1989). Εγκφκλιοσ Γ1/98/265/2-3-1989, Δοκιμαςτικά Ρρογράμματα Δθμιουργικισ
Απαςχόλθςθσ Μακθτϊν Εργαηόμενων Γονζων.
ΩΥΕΥΚ (1993). Εγκφκλιοσ Φ13/452/Γ1/1126/15-9-1993, Ρρογράμματα Δθμιουργικισ
Απαςχόλθςθσ Μακθτϊν Εργαηόμενων Γονζων (ΡΔΑΜΕΓ).
ΩΥΕΥΚ (1994). Εγκφκλιοσ Φ.13/1225/Γ1/1145/12-12-1994, Ολοιμερο ςχολείο-δοκιμαςτικι
εφαρμογι προγραμμάτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ μακθτϊν-παιδιϊν εργαηόμενων
γονζων.
ΩΥΕΥΚ (1997α). Εκπαίδευςθ 2000. Μία Ραιδεία Ανοιχτϊν Οριηόντων. Ακινα: ΩΥΕΥΚ.
ΩΥΕΥΚ (1997β) Y.A. Φ.13.1/962/Γ1/1281/5-11-1997 (ΦΕΚ 1022/20-11-1997,τ.Βϋ), Σφςταςθ
και ςυγκρότθςθ Επιςτθμονικισ Ομάδασ Εργαςίασ για ειςαγωγι εκπαιδευτικισ καινοτομίασ
(ςελ. 13042-13043).
ΩΥΕΥΚ (1998). Απόφαςθ Φ.13.1/767/Γ1/884/3-9-1998, “Ολοιμερο Δθμοτικό ΣχολείοΣχολείο Διευρυμζνου Ωραρίου”. Εκτεταμζνθ λειτουργία Τμθμάτων Δθμιουργικϊν
Δραςτθριοτιτων.
ΩΥΕΥΚ (1999). Εγκφκλιοσ Φ.13.1/717/Γ1/742/21-9-1999, Ολοιμερο Δθμοτικό ΣχολείοΛειτουργία Τμθμάτων Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων.
ΩΥΕΥΚ (2000α). Εγκφκλιοσ Φ.30.1/362/Γ1/256/14-3-2000, Συμμετοχι μακθτϊν ςτο πιλοτικό
πρόγραμμα “Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο”.
ΩΥΕΥΚ (2000β). Εγκφκλιοσ Γ1/1001/9-11-2000, Διδακτικό ωράριο 28 Ολοιμερων Δθμοτικϊν
Σχολείων.
ΩΥΕΥΚ (2000γ). Ζγγραφο Φ30.1/1181/Γ1/980/6-11-2000, Λειτουργία επιςτθμονικισ
Ομάδασ για το Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο.
ΩΥΕΥΚ (2000δ). Ζγγραφο ΣΤ1/812/14-3-2000, Κτιριολογικό πρόγραμμα Ολοιμερου
Δθμοτικοφ Σχολείου.
ΩΥΕΥΚ (2000ε). Εγκφκλιοσ Φ.13.1./897/Γ1/694/6-9-2000, Ρρογράμματα δθμιουργικϊν
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δραςτθριοτιτων ςχολείων διευρυμζνου ωραρίου.
ΩΥΕΥΚ (2001). Εγκφκλιοσ Φ30.1/940/Γ1/842/2-10-2001, Υποβολι προτάςεων για
λειτουργία ολοιμερων ςχολείων.
ΩΥΕΥΚ (2002α). Εγκφκλιοσ Φ.13.1./812/77250/Γ1/23-7-2002, Ρρόγραμμα ολοιμερου
δθμοτικοφ ςχολείου.
ΩΥΕΥΚ (2002β). Εγκφκλιοσ Φ13.1/885/88609/Γ1/3-9-2002, Ολοιμερο Σχολείο.
ΩΥΕΥΚ (2002γ). Υ.Α.Φ.50/576/121153/Γ1/13-11-2002 (ΦΕΚ 1471/22-11-2002 τ. Βϋ), Οριςμόσ
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν, ωραρίου λειτουργίασ και ωρολογίου προγράμματοσ Ολοιμερου
Δθμοτικοφ Σχολείου.
ΩΥΕΥΚ (2002δ). Εγκφκλιοσ Φ.50/Γ1/141/137435/23-12-2002, Φοίτθςθ μακθτϊν ςτο
Ολοιμερο Σχολείο.
ΩΥΕΥΚ (2003α). Εγκφκλιοσ Φ.50/57/26650/Γ1/17-3-2003, Σκοπόσ και περιεχόμενο του
ολοιμερου δθμοτικοφ ςχολείου.
ΩΥΕΥΚ (2003β). Υ.Α. Φ50/116/72388/Γ1/11-07-2003 (ΦΕΚ 1050/29-7-2003, τ. Βϋ), Οριςμόσ
των 28 πιλοτικϊν ολοιμερων δθμοτικϊν ςχολείων ωσ πειραματικά.
ΩΥΕΥΚ (2003γ). Εγκφκλιοσ Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003, Κατ’ οίκον εργαςίεσ.
ΩΥΕΥΚ (2006). Εγκφκλιοσ Φ.50/162/88353/Γ1/5-9-2006, Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο.

Ε. ΝΟΜΟΚΕΤΛΚΑ & ΕΜΘΝΕΥΤΛΚΑ ΚΕΛΜΕΝΑ (ΥΡΟΣΘΜΕΛΩΣΕΩΝ)
(με χρονολογικι ςειρά)
Διάταγμα 87/31 Δεκεμβρίου 1836, τ. Αϋ, Ρερί κανονιςμοφ των ελλθνικϊν ςχολείων και
γυμναςίων, άρκρα 14 & 80.
Ρόμοσ ΒΨΠΚϋ (ΦΕΞ 37/5-10-1895, τ. Αϋ), Ρερί τθσ ςτοιχειϊδουσ ι δθμοτικισ εκπαιδεφςεωσ,
άρκρο 1.
ΦΕΞ 174/10-9-1913 τ. Αϋ, Ρερί οριςμοφ των μακθμάτων, του δι’ ζκαςτον τοφτων προσ
διδαςκαλίαν αναγκαίου χρόνου, και περί τθσ κατά τάξεισ κατανομισ τθσ διδακτζασ φλθσ εισ
τα πλιρθ δθμοτικά ςχολεία αρρζνων και κθλζων.
Νόμοσ 1157/1981 (ΦΕΚ 126/12-5-1981), Ρερί κυρϊςεωσ τθσ από 29 Δεκεμβρίου 1980
Ρράξεωσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ “περί κακιερϊςεωσ
πενκθμζρου εβδομάδοσ εργαςίασ των δθμοςίων εν γζνει υπθρεςιϊν και ρυκμίςεωσ
ςυναφϊν κεμάτων” και τροποποιιςεων διατάξεων ταφτθσ.
Ρόμοσ 1566/1985 (ΦΕΞ 161/30-9-1985, τ. Αϋ), Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ, άρκρα 1, 11 και 24.
Ρόμοσ 2525/ 1997 (ΦΕΞ 188/23-9-1997, τ. Αϋ), Ενιαίο Λφκειο, πρόςβαςθ των αποφοίτων του
ςτθν Τριτοβάκμια εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ, άρκρο
4.
Ειςθγθτικι ζκκεςθ ςτο ςχζδιο νόμου: "Ενιαίο Λφκειο, πρόςβαςθ αποφοίτων του ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ."
312
ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ

Τα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)

Υ.Α. Φ13.1/1147/Γ1/1351/28-12-1997 (ΦΕΚ 8/15-1-1999), Οριςμόσ Ολοιμερων Δθμοτικϊν
Σχολείων, Σχολείων Διευρυμζνου Ωραρίου.
Y.Α. Γ1/632/1-8-2000 (ΦΕΞ 1005/10-8-2000 τ. Βϋ), Σφςταςθ και ςυγκρότθςθ Επιςτθμονικισ
Επιτροπισ για τθν εφαρμογι του κεςμοφ του “Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου“.
Εγκφκλιοσ Φ.361.22/72/91004/Δ1/29-8-2003, Τοποκζτθςθ υποδιευκυντϊν ςε Ολοιμερα
δθμοτικά ςχολεία.
Ω.Α. Φ.20/482/95210/Γ1/27-8-2003 (ΦΕΞ 1325/16-9-2003, τ. Βϋ), Διδαςκαλία Αγγλικισ
Γλϊςςασ ςτθν Γϋ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου - Ρρόγραμμα Σπουδϊν του αντικειμζνου
“Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ” του Ολοιμερου Σχολείου - Ραρεμβάςεισ ςτο
πρόγραμμα του Ολοιμερου.
Ω.Α. Φ.51/604/97284/Γ1/23-9-2005 (ΦΕΞ 1394/10-10-2005, τ. Βϋ), Ρρόγραμμα 28
Ολοιμερων Ρειραματικϊν Σχολείων.
Ω.Α. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΞ 1139/23-8-2006 τ. Β’), Αναμόρφωςθ Ωρολογίων
Ρρογραμμάτων ςτο Δθμοτικό Σχολείο.
Ω.Α. Φ51/154/77093/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΞ 1139/23-8-2006, τ. Β’), Αναμόρφωςθ Ωρολογίων
Ρρογραμμάτων των 28 Ολοιμερων Ρειραματικϊν Σχολείων.
Ρόμοσ 3848/2010 (ΦΕΞ 71/19-5-2010, τ. Αϋ), Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ –
κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ .
Αιτιολογικι Ζκκεςθ ςτο ςχζδιο νόμου: “Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ –
κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ”.
Ω.Α. Φ3/609/60745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΞ 804/9-6-10, τ. Βϋ), Οριςμόσ 800 Δθμοτικϊν Σχολείων
με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Ω.Α. Φ12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΞ 804/9-6-2010, τ. Βϋ), Ωρολόγια Ρρογράμματα
Δθμοτικϊν Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Ω.Α.Φ3/724/71442/Γ1/18-6-2010 (ΦΕΞ 1048/12-7-2010, τ. Βϋ), Τροποποίθςθ-ςυμπλιρωςθ
τθσ Φ3/609/60745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ 804/9-6-10, τ. Βϋ) Υπουργικισ απόφαςθσ με κζμα
“Οριςμόσ 800 Δθμοτικϊν Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα”.
Ω.Α. Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 (ΦΕΞ 1139/28-7-2010, τ. Βϋ), Διδαςκαλία− πρόγραμμα
ςπουδϊν των νζων διδακτικϊν αντικειμζνων που κα ειςαχκοφν ςτα ολοιμερα δθμοτικά
ςχολεία που κα λειτουργιςουν με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)−
επανεξζταςθ & επικαιροποίθςθ των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων και οδθγιϊν για τα
διδακτικά αντικείμενα του ολοιμερου προγράμματοσ.
Εγκφκλιοσ Φ14/1191/126874/Γ1/11-10-2010, Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων για
τα ολοιμερα ςχολεία με ΕΑΕΡ, & ΟΕΡΕΚ, ζγγραφο Α.Ρ. 817/13-10-2010.
Ζγγραφο με Α.Υ. Φ7/1369/144982/Γ1/16-11-2010, Αποςτολι Ρρογράμματοσ Ενθμζρωςθσ
και Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν Αγγλικισ που διδάςκουν ςτισ Αϋ & Βϋ τάξεισ του δθμοτικοφ
ςχολείου.
Ω.Α. ΑΦ.821/3412P/157476/Z1/13-12-10 (ΦΕΞ 2142/31-12-10, τ. Βϋ), υκμίςεισ Ηωνϊν
Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ (Η.Ε.Ρ.) Τάξεων Υποδοχισ Η.Ε.Ρ. και Ενιςχυτικϊν
Φροντιςτθριακϊν Τμθμάτων Η.Ε.Ρ. 2010−11.
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Ω.Α. 29984/Δ4/14-3-2011 (ΦΕΞ 440/18-3-2011, τ. Βϋ), Υποβιβαςμόσ, ςυγχϊνευςθ και
κατάργθςθ Δθμοτικϊν Σχολείων και Νθπιαγωγείων.
Ω.Α .Φ.12/443/51800/Γ1/4-5-2011 (ΦΕΞ 1096/2-6-2011, τ. Βϋ), Κζματα ςτελζχωςθσ
ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που εντάςςονται ςτισ Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ
Ρροτεραιότθτασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των Ρράξεων *…+ του ΕΣΡΑ.
Ω.Α. Φ.50/284/61570/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΞ 1360/16-6-11, τ. Βϋ), Οριςμόσ 161 Ολοιμερων
Δθμοτικϊν Σχολείων με Ενιαίο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα.
Ω.Α. Φ12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΕΞ 1345/16-6-2011, τ. Βϋ), Τροποποίθςθ –ςυμπλιρωςθ
των με αρικμ. Φ.20/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325, τ. Βϋ) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006
(ΦΕΚ 1139 τ. Βϋ) Υπουργικϊν Αποφάςεων.
Ω.Α. Φ12/668/74560/Γ1/5-7-2011, Συγκρότθςθ Επιτροπισ για τθν ςτιριξθ του μακιματοσ
Τ.Ρ.Ε. για τα Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό
Ρρόγραμμα.
Ω.Α. 97911/Γ1/31-8-2011 (ΦΕΞ 2121/22-9-2011, τ. Βϋ), Οριςμόσ των ςχολικϊν μονάδων
Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για τθν Ριλοτικι Εφαρμογι των Νζων
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν.
Ω.Α. Φ.12/819/104706/Γ1/13-9-2011 (ΦΕΞ 2156/27-9-2011, τ. Βϋ), Ωρολόγιο Ρρόγραμμα
Ολοιμερων Ριλοτικϊν Δθμοτικϊν Σχολείων.
Ω.Α. Φ.1/ΨΩ/809/101455/Γ1/7-9-2011 (ΦΕΞ 2197/30-9-2011, τ. Βϋ), υκμίςεισ Ηωνϊν
Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ (Η.Ε.Ρ.), Τάξεων Υποδοχισ Η.Ε.Ρ. και Ενιςχυτικϊν
Φροντιςτθριακϊν Τμθμάτων Η.Ε.Ρ.
Ω.Α. 119910/Δ3/20-10-2011, Ρραγματοποίθςθ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ςτο πλαίςιο
τθσ Ρράξθσ “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα)-Ριλοτικι Εφαρμογι”, ςτουσ Άξονεσ
Ρροτεραιότθτασ 1,2,3-Οριηόντια Ρράξθ.
Ω.Α. 50201/Δ1/4-5-2012 (ΦΕΞ 1493/4-5-2012, τ. Βϋ), Σφςταςθ κλάδων Γαλλικισ Γλϊςςασ,
Γερμανικισ Γλϊςςασ, Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων, Ρλθροφορικισ, Δραματικισ Τζχνθσ και
Κεατρικϊν Σπουδϊν εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
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ΡΑΑΤΘΜΑ
ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΛΕΥΚΥΝΤΕΣ
Αγαπθτζ ςυνάδελφε, αγαπθτι ςυναδζλφιςςα,
Χτο πλαίςιο των μεταπτυχιακϊν μου ςπουδϊν πραγματοποιϊ ερευνθτικι εργαςία
για το κεςμό των Δθμοτικϊν Χχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα
(ΕΑΕΥ). Χκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι θ καταγραφι των εμπειριϊν και των απόψεων των
Διευκυντϊν ςχετικά με τθ λειτουργία των ςυγκεκριμζνων ςχολείων και τθν επίτευξθ των
ςτόχων τουσ.
Θ ζρευνα είναι ποιοτικι και πραγματοποιείται με τθ μζκοδο τθσ ςυνζντευξθσ. Για
τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςι τθσ είναι απαραίτθτθ θ δικι ςου βοικεια. Θ ςυηιτθςθ κα
κινθκεί ςτουσ κεματικοφσ άξονεσ που παρακζτω ςτθ ςυνζχεια. Σι άξονεσ αποτελοφν το
ζναυςμα για μια ελεφκερθ ςυηιτθςθ κατά τθν οποία μπορείσ να επεκτακείσ και ςε άλλα
κζματα που κεωρείσ ςθμαντικά για το κεςμό των ςχολείων με ΕΑΕΥ, κακόςον δεν υπάρχει
ζνα αυςτθρό και περιοριςτικό ερωτθματολόγιο. Εκείνο που ζχει ςθμαςία είναι θ κατάκεςθ
των προςωπικϊν ςου απόψεων, για τθν πραγματικότθτα που βιϊνεισ κατά τθν άςκθςθ του
πολφπλευρου ζργου ςου. Είναι αυτονόθτο ότι κα τθρθκοφν οι δεοντολογικοί κανόνεσ τθσ
επιςτθμονικισ ζρευνασ και κα διαςφαλιςτεί θ ανωνυμία ςου.
Ελπίηω να υποςτθρίξεισ τθν προςπάκειά μου και να διακζςεισ 40-45 λεπτά από το
χρόνο ςου για τθ ςυνζντευξθ. Χ’ ευχαριςτϊ προκαταβολικά.
Πε εκτίμθςθ
Γιάννθσ Πποφργοσ

I.
ςχολείου
II.
III.

ΟΛ ΚΕΜΑΤΛΚΟΛ ΑΞΟΝΕΣ ΤΘΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘΣ
Οι λόγοι κεςμοκζτθςθσ των Δθμοτικϊν Σχολείων με ΕΑΕΡ και θ βελτίωςθ του
Θ επιμόρφωςθ και θ υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν
Ρροβλιματα-δυςκολίεσ κατά τθν υλοποίθςθ του κεςμοφ

IV.
Ο ςτόχοσ «θ τςάντα να μζνει ςτο ςχολείο»
V.
Θ αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου
VI.
Τα νζα διδακτικά αντικείμενα, θ ειςαγωγι των ΤΡΕ και των Αγγλικϊν από τθν
Αϋ τάξθ και θ προοπτικι τθσ ενδοςχολικισ πιςτοποίθςθσ
VII.
Το ΕΑΕΡ και ο περιοριςμόσ τθσ παραπαιδείασ
VIII.
Θ βελτίωςθ τθσ παιδαγωγικισ λειτουργίασ του ςχολείου, θ αλλαγι των
διδακτικϊν μεκόδων, θ εναλλαγι πολλϊν εκπαιδευτικϊν και θ παιδαγωγικι ςχζςθ
IX.
Οι αλλαγζσ ςτο προαιρετικό πρόγραμμα και θ επίτευξθ των ςτόχων του, θ
ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ του ςχολείου και θ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν των δφο
προγραμμάτων
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X.
XI.
XII.

Θ κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτασ των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν
Το ΕΑΕΡ, θ μετάβαςθ ςτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ και θ επζκταςθ του κεςμοφ
Θ επίδραςθ των αλλαγϊν ςτο ρόλο του Διευκυντι

XIII.

Ρροτάςεισ για τθ βελτίωςθ του κεςμοφ
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ΡΛΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ 961 ΔΘΜΟΤΛΚΩΝ ΣΧΟΛΕΛΩΝ ΜΕ ΕΑΕΡ
ανά Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ζτοσ λειτουργίασ
ΛΔΥΚΘΚΑΝ ι ΜΕΤΑΤΑΡΘΚΑΝ ΣΕ
ΕΑΕΡ ΤΟ 2011
ΡΕΛΑΜΑΤΛΚΑ
ΟΛΟΘΜΕΑ ΡΟΥ
ΝΕΟΛΔΥΚΕΝΤΑ
ΜΕΤΑΤΑΡΘΚΑΝ
(ΦΕΞ 1360/16ΣΕ ΕΑΕΡ (ΦΕΞ
6-2011, τ. Βϋ)
1360/16-6-2011,
τ.Βϋ)

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ
ΑΛΚΜΟΣ
ΛΕΛΤΟΥΓΟΥΝΤΩΝ ΕΑΕΡ
ΤΟ ΣΧΟΛΛΚΟ
ΕΤΟΣ 20112012

Α/Α

ΔΛΕΚΥΝΣΕΛΣ
ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ

ΛΔΥΚΘΚΑΝ
ΚΑΛ
ΛΕΛΤΟΥΓΘΣΑΝ ΤΟ
ΣΧΟΛΛΚΟ
ΕΤΟΣ 2010-11

ΣΥΝΟ
-ΛΑ

58

800

135

26

961

1

ΑΚΘΡΑΧ Αϋ

37

30

8

75

4

ΑΚΘΡΑΧ Βϋ

51

8

1

60

2

ΑΚΘΡΑΧ Γϋ

60

4

2

66

3

ΑΚΘΡΑΧ Δϋ

48

8

56

5

ΑΛΨΩΟ/ΡΛΑΧ

17

1

18

6

ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ

7

7

ΑΦΞΑΔΛΑΧ

6

6

8

ΑΦΨΑΧ

2

2

9

ΑΨΨΛΞΘΧ ΑΡΑΨ.

55

1

10

ΑΨΨΛΞΘΧ ΔΩΨΛΞΘΧ

20

2

22

11

ΑΧΑΝΑΧ

24

3

27

12

ΒΣΛΩΨΛΑΧ

6

6

13

ΓΦΕΒΕΡΩΡ

2

2

14

ΔΦΑΠΑΧ

10

10

15

ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ

22

3

16

ΕΒΦΣΩ

17

1

18

17

ΕΩΒΣΛΑΧ

16

1

17

18

ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ

1

19

ΗΑΞΩΡΚΣΩ

3

20

ΘΛΕΛΑΣ

11

21

ΘΠΑΚΛΑΧ

9

1

22

ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ
ΚΕΧ/ΡΛΞΘΧ
ΑΡΑΨΣΟ.
ΚΕΧ/ΡΛΞΘΧ
ΔΩΨΛΞΘΧ
ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ

19

4

2

25

61

4

1

66

44

9

1

54

23
24
25

1

1

1

8

57

26

1
1

4
11

4

10

4
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26

ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ

10

6

16

27

ΞΑΒΑΟΑΧ

8

28

ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ

2

29

ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ

2

30

ΞΕΦΞΩΦΑΧ

4

31

ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ

2

2

32

ΞΛΟΞΛΧ

5

5

33

ΞΣΗΑΡΘΧ

13

1

14

34

ΞΣΦΛΡΚΣΩ

10

2

12

35

ΞΩΞΟΑΔΩΡ

7

1

8

36

ΟΑΞΩΡΛΑΧ

5

2

7

37

ΟΑΦΛΧΑΧ

16

6

38

ΟΑΧΛΚΛΣΩ

10

39

ΟΕΧΒΣΩ

3

40

ΟΕΩΞΑΔΑΧ

2

41

ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ

12

42

ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ

10

3

13

43

ΑΡΚΘΧ

8

1

9

44

ΥΕΛΦΑΛΑ

33

15

45

ΥΕΟΟΑΧ

7

46

ΥΛΕΦΛΑΧ

12

47

ΥΦΕΒΕΗΑΧ

3

48

ΦΕΚΩΠΡΘΧ

11

49

ΦΣΔΣΥΘΧ

7

7

50

ΧΑΠΣΩ

1

1

51

ΧΕΦΦΩΡ

5

52

ΨΦΛΞΑΟΩΡ

7

7

53

ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ

6

6

54

ΦΟΩΦΛΡΑΧ

2

2

55

ΦΩΞΛΔΑΧ

1

56

ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ

8

57

ΧΑΡΛΩΡ

13

58

ΧΛΣΩ

3

8
6

8
2

2

6

1

23
10

3

6
2
1

2

13

50
7

1

13
3

1

3

12

1

1

9

2
8

2

15
1

4
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