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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

΄ έλα  θφζκν πνπ ζπλερψο κε ηαρχηεηα κεηαβάιιεηαη  ην ζρνιεηφ δελ κπνξεί λα παξακέλεη ζηαηηθφ 

θαη ακεηάβιεην, αξλνχκελν λα αθνινπζήζεη ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο. 

Ζ «βξαδππνξία» πξνζαξκνγήο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα ζχγρξνλα θνηλσληθά-

νηθνλνκηθά δεδνκέλα, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδηφξξπζκεο θνηλσληθήο θαη θξαηηθήο 

ζπγθξφηεζεο ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. Σν θαηλφκελν απηφ  δελ εκπφδηζε ηηο θαηά θαηξνχο  

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ηηο αιιαγέο ή ηνπο εθζπγρξνληζκνχο, αιιά ηηο θαζπζηέξεζε ρξνληθά. 

Οη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ζηε ρψξα καο πξαγκαηνπνηνχληαη  ρξνληθά θαζπζηεξεκέλα θαη κε βξαδείο 

ξπζκνχο ζε ζρέζε ηφζν κε ηηο αληίζηνηρεο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζην δηεζλέο εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

φζν θαη κε ηηο πξαγκαηηθέο  αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. 

 

Ζ απνδνρή ησλ ζχγρξνλσλ  παηδαγσγηθψλ  θαη δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη απφ ηελ ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα δελ ήηαλ εχθνιε, νχηε ρσξίο εκπφδηα θαη αληηδξάζεηο. 

Ζ κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα  ηεο  ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο,  ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε,  

μεθίλεζε κε ηελ  ςήθηζε ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ λφκνπ 2525/97 θαη κε ηα 28 Πηινηηθά 

Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία πνπ εηζήγαγαλ θαηλνηνκίεο σο πξνο ηελ δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηελ 

αιιαγή ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, ηελ εηζαγσγή λέσλ  

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ , ηελ βειηίσζε  θαη δηεχξπλζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πξφγξακκα 

απηφ πινπνηήζεθε πηινηηθά, αιιά «πάγσζε» σο πξνο ηελ γελίθεπζε ηνπ. 

«Γπζηπρψο, ζην ηφπν καο, ην πξφγξακκα απηφ  ζηαδηαθά εγθαηαιείθζεθε κε ην  απαξάδεθην επηρείξεκα 

φηη ¨ηα νινήκεξα ζρνιεία ζηνηρίδνπλ αθξηβά¨. Φνβάκαη  φηη ηελ πνιηηηθή ηεο θηελήο παηδείαο  ζα ηελ 

πιεξψζνπκε ζην κέιινλ αθξηβά. Ζ κεηνλνκαζία  ησλ ζρνιείσλ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ ζε νινήκεξα 

ζρνιεία δελ κπνξεί λα ζπγθαιχςεη  ην ζιηβεξφ γεγνλφο φηη ε Πνιηηεία δελ επελδχεη ζην κέιινλ θαη δελ 

εμνπιίδεη ηα παηδηά καο κε εθπαίδεπζε πςειήο πνηφηεηαο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ησλ 

θαηξψλ» επηζεκαίλεη  ην 2006 ν πξψελ  Τπνπξγφο Παηδείαο Γεξάζηκνο Γ.  Αξζέλεο. 

 

Πεξίπνπ κία δεθαεηία αξγφηεξα, απφ ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ησλ 28 Οινήκεξσλ 

Γεκνηηθψλ,  ε ηφηε Τπνπξγφο Παηδείαο δηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Άλλα Γηακαληνπνχινπ 

αλέζεηε ζε Οκάδα Δξγαζίαο ηελ πξνζαξκνγή  ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα λέα δεδνκέλα  θαη ηελ 

ζηαδηαθή  θαζνιηθή εθαξκνγή  ηνπ ζεζκνχ γηα φια ηα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο ρψξαο. 

 «ε αληίζεζε κε ην παξειζφλ πνπ θάζε κεηαξξχζκηζε μεθηλνχζε κε ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηα ΑΔΗ, εκείο  

μεθηλάκε απφ ηε βάζε –απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ην Λχθεην- γηα λα πξνεηνηκάζνπκε κία πξαγκαηηθή 

αιιαγή ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Πξφθεηηαη γηα  κία ζπλνιηθή πνιηηηθή πξφηαζε πνπ νδεγεί ζηε 

δέζκεπζε γηα ¨Γεκφζηα ,δσξεάλ θαη πςειήο πνηφηεηαο παηδεία γηα φινπο¨. Μία πξφηαζε πνπ  επίζεο 

θάλεη πξάμε ην ζχλζεκα «Πξψηα ν Μαζεηήο» ,δηφηη ζέηεη ηνλ καζεηή ζην επίθεληξν ησλ πξσηνβνπιηψλ 
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καο θαη κε φια ηα άιια λα αθνινπζνχλ», αλαθέξεη ζην  Δηζαγσγηθφ  εκείσκα πξνο  ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην  ε Α. Γηακαληνπνχινπ. 

Σν λέν Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα  μεθίλεζε λα πινπνηείηαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 

2010-11 ζε 800 δσδεθαζέζηα  θαη  ελδεθαζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία,  πνπ αληηπξνζψπεπαλ ην 40% ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. 

Σα 800 νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε ΔΑΔΠ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2010-11, απμήζεθαλ ζε 961  ην 

ζρνιηθφ έηνο 2011-12 θαη ζε 1287 ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14, κε πξννπηηθή ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε φια ην Γεκνηηθά ρνιεία ηεο ρψξαο. 

ήκεξα 3 ζρνιηθά έηε κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ, θαηαγξάθεηαη επηηπρήο εμέιημε 

ηνπ ζεζκνχ, παξά ηα πξνβιήκαηα ππνδνκήο, ηηο αληηδξάζεηο ζπλδηθαιηζηηθψλ παξαγφλησλ, ηηο 

αγθπιψζεηο θαη  παξαδνζηαθέο λννηξνπίεο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ην  θφβν σο πξνο ηηο θαηλνηνκίεο 

θαη ην  «άγλσζην». 

 

Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ πινπνίεζε  φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  ζπλεπψο  θαη ηνπ 

ΔΑΔΠ, είλαη νη εθπαηδεπηηθνί,  νη νπνίνη απνηεινχλ  ηελ ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξν γηα ηελ πνηφηεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο , παξφηη δελ ηνπο παξέρεηαη ε αλαγθαία επηκνξθσηηθή ππνζηήξημε, παξφηη ην θχξνο 

θαη ε ακνηβή ηνπο δελ είλαη αλάινγε ηεο πςειήο επζχλεο ηνπ Δπαγγέικαηνο  ηνπο. 

Παξφια απηά, ε  κέρξη ηα ζήκεξα επηηπρήο ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη εθαξκνγήο ησλ 

θαηλνηνκηψλ πνπ απηφ εηζήγαγε , νθείιεηαη ζηελ θαζεκεξηλή «θαηάζεζε  ςπρήο» ζεκαληηθήο κεξίδαο 

εθπαηδεπηηθψλ, δαζθάισλ θαη εηδηθνηήησλ,  πνπ αληειήθζεζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα, ηε ρξεζηκφηεηα θαη 

ην λέν παηδαγσγηθφ «πλεχκα» ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ, ην νπνίν αλαβαζκίδεη ην δεκνηηθφ ζρνιείν 

θαη ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ καζεηψλ. Ζ αληαπφθξηζε απηή απνθηά 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία πεξίνδν θξίζεο πνπ δπζρεξαίλεη ηφζν ηηο 

πξνζσπηθέο – αηνκηθέο ζπλζήθεο , φζν θαη ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο ππνζηήξημεο. 

κσο,  φπσο έρεη εηπσζεί πνιιέο θνξέο, ην κέιινλ αλήθεη ζε απηνχο πνπ ην πξνεηνηκάδνπλ. 

πληάζζνκαη ινηπφλ αλεπηθχιαθηα κε φζα ν Paulo Freire  αλαθέξεη , πξνζεγγίδνληαο ην  ζρεηηθφ ζέκα 

γηα ην  ξφιν ησλ δαζθάισλ, ηα εκπφδηα θαη ηε κνηξνιαηξηθή παξαίηεζε. 

« ¨Καη ηη κπνξψ λα θάλσ ; Δίηε κε απνθαινχλ δάζθαιφ , είηε ζηνξγηθή κεηέξα , εγψ πάιη είκαη 

θαθνπιεξσκέλνο, αγλνεκέλνο θαη παξακειεκέλνο. Αο είλαη ινηπφλ¨.                                                                  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή είλαη ε πην βνιηθή ζέζε, αιιά είλαη θαη ε ζέζε απηνχ πνπ παξαηηείηαη  απφ ηνλ 

αγψλα, πνπ παξαηηείηαη απφ ηελ ηζηνξία…                                                                                                             

Γελ βιέπσ, ζπλεπψο άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ ελφηεηα  κέζα απφ ηελ 

πνηθηινκνξθία ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο γηα λα ππεξαζπίζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο…                                                                                                                                                                   

Σν δηθαίσκα  γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο ζηελ άζθεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ηνπο έξγνπ, ην δηθαίσκα λα 

παίξλνπλ πιεξσκέλεο εηήζηεο άδεηεο γηα επηκφξθσζε, ην δηθαίσκα λα είλαη ζπγθξνηεκέλνη…ην δηθαίσκα 

ζην θαζήθνλ  λα είλαη ζνβαξνί θαη ζαθείο θαη λα κελ ςεχδνληαη γηα λα επηβηψζνπλ…                                                                                                                

Πξέπεη λα αγσληδφκαζηε ψζηε απηά ηα δηθαηψκαηα φρη κφλν λα αλαγλσξηζζνχλ, αιιά θαη λα γίλνπλ 
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ζεβαζηά θαη λα εθαξκνζζνχλ. Κάπνηεο θνξέο κπνξεί  λα ρξεηαζηεί λα αγσληζζνχκε ζην πιεπξφ ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θη άιιεο θνξέο ελαληίνλ ηνπο, αλ ε εγεζία ηνπο είλαη ζερηαξηζηηθή, είηε  

είλαη αξηζηεξή είηε δεμηά. Άιιεο θνξέο πάιη κπνξεί λα πξέπεη λα αγσληζηνχκε σο πξννδεπηηθή δηνίθεζε 

ελάληηα ζηελ νξγηζκέλε αληίδξαζε ηεο ζπληήξεζεο, ησλ πξνζεισκέλσλ ζηηο παξαδφζεηο θαη ελαληίσλ 

ησλ λενθηιειεχζεξσλ πνπ  βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο ην απαχγαζκα ηεο ηζηνξίαο…» 

 

ην πλεχκα απηφ πξνζπάζεζα, θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηξηεηνχο ζεηείαο κνπ (2010-2013) σο  

Πεξηθεξεηαθφο  Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο  Αηηηθήο, λα ππνζηεξίμσ θαη λα πξνσζήζσ  δηνηθεηηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά ην ζεζκφ ηνπ Οινήκεξνπ  Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε  ην Δληαίν Αλακνξθσκέλν 

Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα. 

ήκεξα σο ρνιηθφο χκβνπινο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ 

επζχλεο κνπ πξνζπαζνχκε λα επηζεκάλνπκε ηα εκπφδηα θαη  ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηηο επηκνξθσηηθέο   αλάγθεο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ, ψζηε λα ππνζηεξηρζεί 

ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο θαη ηεο πξάμεο, γηα λα βειηησζεί θαη λα επηηχρεη ην πξφγξακκα ΔΑΔΠ. 

 

Ζ εξγαζία πνπ αθνινπζεί θηινδνμεί λα ελεκεξψζεη γηα ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα 

δηεξεπλήζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ελέζθεςαλ θαηά ηελ εμέιημε εθαξκνγήο θαη λα πξνζδηνξίζεη  ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δαζθάισλ θαη εηδηθνηήησλ, φπσο απηέο  πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ  θαηλνηνκηψλ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

έξεπλα θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα απηή. 

                                                                                   

 

                                                                                                                 Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο 
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1.Οη ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο 

 

ηε ζεκεξηλή παγθνζκηνπνηεκέλε επνρή νη λέεο ηερλνινγίεο, νη επηθνηλσλίεο, νη αλνηρηέο αγνξέο 

επηδξνχλ θαη πξνθαινχλ αιιαγέο ζηηο θνηλσλίεο θαη ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. ια ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αλαδεηνχλ ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο  θαη 

πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο.  

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη ε απμαλφκελε απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, 

νδήγεζε ηηο πνιηηηθέο εμνπζίεο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ παηδεία σο  αλαγθαίν 

«κνξθσηηθφ αγαζφ ηεο θνηλσλίαο» θαη λα «ππνρξεψζνπλ»  ηνπο παηδαγσγνχο λα ζρεδηάζνπλ 

κεζνδνινγηθέο ζηξαηεγηθέο, ψζηε λα θαηαζηνχλ κέηνρνη απηνχ ηνπ αγαζνχ  φια ηα παηδηά. Καη απηά 

πνπ πξνέξρνληαη απφ απνζηεξεκέλα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη απηά πνπ -γηα δηάθνξνπο 

ςπρνθνηλσληθνχο ιφγνπο- εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε.  

πσο  εχζηνρα ππνζηεξίδεη ε Σδάλε Μ.(2006, ζει. 29) «Οη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο πνπ πξπηάλεπζαλ 

θαηά ηνλ 20φ αηψλα, ελψ είραλ ζσζηέο πξνζέζεηο απέλαληη ζην αλαπηπζζφκελν παηδί  εθηηκνχκε φηη δελ 

γλψξηδαλ-θαη δελ κπνξνχζαλ λα γλσξίδνπλ- ην πψο καζαίλεη ην παηδί. Έηζη, ε θαηαιιειφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη πεξηνξηζηηθή θαη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

εκθαλίδνληαη εθεί πνπ γίλνληαη ζπλδπαζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ, πνπ απέξξεαλ απφ απηέο ηηο ζεσξίεο 

κάζεζεο».  

Πξνο ην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζην ρψξν ησλ Νεπξνεπηζηεκψλ θαη  νη εμειίμεηο 

ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο δηακφξθσζαλ  λέα δεδνκέλα  ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

«Απφ ηε κία πιεπξά, νη Νεπξνεπηζηήκεο αγγίδνπλ ηελ θπζηνινγία ησλ λνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ κέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ εγθεθάινπ, εμηρληάδνληαο ηηο βηνινγηθέο βάζεηο ηεο κάζεζεο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο έξρνληαη θαη πξνζθέξνπλ ζχλζεηα θαη νηθνλνκηθά κέζα γηα 

ηελ εμππεξέηεζε παιαηψλ θαη λέσλ αλαγθψλ. Οη θνηλσληθέο αλάγθεο επεξεάδνπλ ,θαη επεξεάδνληαη απφ 

ηηο παξαπάλσ επηζηεκνληθέο-ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Μία ζεκαληηθή έθθαλζε ηεο δηαιεθηηθήο απηήο 

ζρέζεο παξνπζηάδεηαη ζην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο» Σδάλε Μ.(2004,ζει31). 

Με ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ηξφπσλ πξφζιεςεο γλψζεσλ νη καζεηέο 

πξνζέξρνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε έλα επξχ θάζκα γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ θαζηζηά 

αλαγθαία ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηα ζρνιεία.  

Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φισλ ησλ ρσξψλ, σο ζεζκνί ηνπ επνηθνδνκήκαηνο πξνζπαζνχλ έζησ θαη 

κε ρξνληθή πζηέξεζε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο, πξνσζψληαο 

ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο. Ζ θνηλσλία ηνπ κέιινληνο δηαγξάθεηαη σο κία θνηλσλία «ηεο 

γλψζεο»ζηελ νπνία είλαη αλαγθαίν λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ πνιηηψλ. 
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Νεψηεξεο ζεσξίεο  ηεο γλσζηηθήο  αλάπηπμεο (Βνζληάδνπ,1992, Βαξλάβα-θνχξα,1990, Giordan, De 

Vecchi,1990, Lecuyer,1990, θ.ά.)  αληηιακβάλνληαη ηε κάζεζε  θαη ηελ αλάπηπμε σο δηεξγαζίεο 

ππέξβαζεο ησλ ήδε  ππαξρνπζψλ θαη εγθαηεζηεκέλσλ γλψζεσλ θαη ζεσξηψλ γηα ηνλ θφζκν θαη ηελ 

ζρέζε  κε απηφλ.  Ζ κάζεζε  ζπλίζηαηαη ζηε γεληθφηεξε αιιαγή ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη αλάπηπμεο 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Απηέο νη αιιαγέο πξνέξρνληαη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ βηψλεη ην παηδί, ηηο 

νπνίεο ηδηνπνηείηαη  θαη ηηο ελζσκαηψλεη σο λέα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Πάλσ ζηηο παιαηέο 

γλψζεηο «θηίδεη», επεθηείλεη ηηο λέεο γλψζεηο, ή αιιάδεη κε λέεο  πξνζεγγίζεηο ηηο παιαηέο.    

χκθσλα  κε ηηο επηθξαηνχζεο επηζηεκνληθέο απφςεηο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο επεξεάδεηαη απφ γλσζηηθνχο, ςπρνινγηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο, θνηλσληθνχο, 

πεξηβαιινληηθνχο θαη θπζηθνχο παξάγνληεο.  

Οη πξνζεγγίζεηο απηέο ππαγνξεχνπλ  ηε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ  πεξηβάιινληνο ην νπνίν δίλεη 

έκθαζε ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Σν λέν απηφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ  

ραξαθηεξίδεηαη σο βησκαηηθφ. Ζ βησκαηηθή κάζεζε ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ελφο πιέγκαηνο 

δεμηνηήησλ ζπκπεξηθνξάο, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν  ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φζν θαη 

ηνπ καζεηή (ελεξγεηηθή κάζεζε).  (Βνζληάδνπ, 2006, Κνιηάδεο, 2004, Μαηζαγγνχξαο, 2003, 

Σξηιηαλφο, 1998). 

 

Ο Ππξγησηάθεο (2002) ππνζηεξίδεη πσ ην ζρνιείν νθείιεη λα αλαπηχζζεη ζην ζεκεξηλφ καζεηή θαη 

απξηαλφ πνιίηε ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα θαη λα ηνλ εζίδεη λα επεμεξγάδεηαη ηεο πιεξνθνξίεο 

κε ηξφπν πνπ λα νδεγείηαη κε επίγλσζε ζηε γλψζε. Απηφ δηαθνξνπνηεί ηηο δαζθαινθεληξηθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο  θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν κέζνδνη κε ζπκκεηνρηθφ, καζεηνθεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη δηεξεπλεηηθή κάζεζε. Ο δάζθαινο αιιάδεη ξφιν θαη αιιάδεη θαη ην παηδαγσγηθφ 

θιίκα.    

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ κνλνκέξεηα ησλ αθαδεκατθψλ καζεκάησλ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  ν θαζεγεηήο Η.Δ.Ππξγησηάθεο (2002,ζει. 31) επηζεκαίλεη: «Τθίζηαηαη έηζη κία 

δηρνηφκεζε ηεο πξνζθνξάο ,κέζα απφ ηελ νπνία ε αθαδεκατθή γλψζε πξνζθέξεηαη απφ ην δεκφζην 

ζρνιείν, ελψ ε πνιηηηζηηθή αθίεηαη ζηε ηδησηηθή αγνξά,… Αλαδεηείηαη ινηπφλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 

αξζεί ε δηρνηφκεζε απηή κε ελζσκάησζε ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ φισλ εθείλσλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ κάζεζεο πνπ ζήκεξα έρνπλ ηδησηηθφ ραξαθηήξα. Με κία ηέηνηα ιχζε δηεπξχλεηαη ν 

δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο ζε λέα αληηθείκελα θαη έηζη πξνζθέξνληαη ίζεο επθαηξίεο γηα 

ζχκκεηξε θαιιηέξγεηα θαη κφξθσζε ησλ παηδηψλ».                                                                              

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εμαθνινπζεί λα ηαιαλίδεηαη απφ παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο  

νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ, πεξηερνκέλνπ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, δηδαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ. 

Δηδηθφηεξα ε Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε έρεη δερζεί ζε αξθεηφ βαζκφ ηα ξεχκαηα ησλ δηαθφξσλ 
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κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ε εζσηεξηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ έρεη αλαλεσζεί 

θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, σζηφζν εμαθνινπζνχλ λα παξαηεξνχληαη  θάπνηα αλεπηζχκεηα 

ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηα νπνία ζα πξέπεη λα απαιιαγεί. 

Απηφ ζεκαίλεη  πσο πξέπεη λα ππάξμνπλ λέεο πξνζεγγίζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο  κεζφδνπο, ζηηο  δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

ε φηη αθνξά ηηο ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο  Έλσζεο, ην 2007 ην Δπξσπατθφ πκβνχιην  πηνζέηεζε έλα 

πιαίζην  βαζηθψλ δεηθηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηεο Δθπαίδεπζεο πξνο ηνπο «ζηφρνπο ηεο 

Ληζαβφλαο».  

Πξφθεηηαη γηα ηνπο  αθφινπζνπο 16 δείθηεο:  

πκκεηνρή ζηελ Πξνζρνιηθή  Δθπαίδεπζε, Δθπαίδεπζε αηφκσλ  Δηδηθψλ Αλαγθψλ,  

Δγθαηάιεηςε ζρνιείνπ, Δγγξακκαηνζχλε ζηελ Αλάγλσζε, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 

Γισζζηθέο δεμηφηεηεο, Γεμηφηεηεο ζηηο ηερλνινγίεο Πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσληψλ, Πνιηηεηαθέο 

δεμηφηεηεο, Γεμηφηεηεο καζαίλσ πψο λα καζαίλσ, Αξηζκφο  λέσλ πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Λχθεην),Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

επηκνξθσηψλ, Απφθνηηνη Αλσηάηεο εθπαίδεπζεο, Γηεζληθή θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ ηεο Αλσηάηεο 

εθπαίδεπζεο, πκκεηνρή ελειίθσλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη δεμηφηεηεο ελειίθσλ, Δπίδνζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη επέλδπζε ζηε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. (Progress Towards the 

Lisbon Objectives in Education and Training: Indicators and benchmarks,2008 ) 

 

 

 

2.Από ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά ζρνιεία θαη ηα 28 Πηινηηθά Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία, ζηα 

Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία κε ην Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ) 

 

Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο  επέδξαζαλ δηαθνξνπνηεηηθά ζηηο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζεζκψλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νη νπνίεο  απαηηνχζαλ θαη απαηηνχλ κία 

δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ. 

Παξάιιεια ε Διιάδα είρε θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε ηφζν απέλαληη ζηνπο πνιίηεο ηεο φζν θαη ζηνπο 

θνηλνηηθνχο ηεο εηαίξνπο λα πξνβεί ζε κηα  ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ  

 ζηελ πνηνηηθή  αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ, ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε  

ησλ πξνθιήζεσλ ζηε ζχγρξνλε  εληαία επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα.  

 ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο φισλ ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 
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ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο  ηνπ ΄90 επηρεηξήζεθε ηνκή ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηε 

ζεζκνζέηεζε θαη  ιεηηνπξγία  ησλ πξψησλ νινήκεξσλ  δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ  Διιάδα .  

Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 1986-87 ην ΤΠΔΠΘ απνθάζηζε ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηκεκάησλ 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο παηδηψλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ (10 Οινήκεξα ζην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο). 

Σν κέηξν αθνξνχζε ηνπο καζεηέο ησλ ηξηψλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ,φπνπ 

κπνξνχζαλ ηα παηδηά λα παξακέλνπλ κέρξη ην απφγεπκα ,αλαιακβάλνληαο  νη γνλείο  θαη νη νξγαληζκνί 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηε ρξεκαηνδφηεζε . 

Σν 1989 ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε  ηελ εγθχθιηφ (Γ1/98/265/2-3-1989) θαζηέξσζε ηα «Πξνγξάκκαηα 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Μαζεηψλ –Παηδηψλ Δξγαδφκελσλ Γνλέσλ» (ΠΓΑΜΔΓ)  

Σν ζρνιηθφ έηνο 1994-1995 ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξνρψξεζε ζηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή 

Πξνγξακκάησλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο ζε  δεκνηηθά ζρνιεία θπξίσο γηα ηα παηδηά ησλ 

εξγαδφκελσλ γνλέσλ, ζε πεξηνρέο θνηλσληθννηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο  

Σν κνληέιν απηφ ιεηηνχξγεζε παξάιιεια κε ηα Σκήκαηα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο πνπ είραλ 

ηδξχζεη νη γνλείο κέρξη ην 1998, θαιχπηνληαο  θπξίσο θνηλσληθέο αλάγθεο . 

Ο ζεζκφο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ ζεκειηψζεθε κε  ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ  2525/97. Ζ εθαξκνγή 

ηνπ  ππήξμε θαηλνηνκία γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη εληάρζεθε ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα 

ζηα πιαίζηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ.  

«Δίλαη ζαθέο φηη ην νινήκεξν ζρνιεηφ αιιάδεη ξηδηθά ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη απαηηεί δηαθνξεηηθή 

νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ ρψξνπ. Έηζη ν ξπζκφο πινπνίεζεο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ,θαη’  αλάγθε, απφ ηνλ εθηθηφ ξπζκφ κεηεθπαίδεπζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ δαζθάινπ ζην 

λέν ηνπ ξφιν θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δμ’ άιινπ ,ε 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπνπδψλ έπξεπε λα πεξάζεη απφ 

έλα πηινηηθφ ζηάδην εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο». 

 Αξζέλεο Γ. Γεξάζηκνο, πξψελ Τπνπξγφο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Σδάλε Μ., 2006,ζει.17) 

Σα δεκνηηθά ζρνιεία δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, νλνκάζζεθαλ Οινήκεξα θαη αλαπηχρζεθαλ ζηαδηαθά γηα 

φια ηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο  (πεξίπνπ 4.600) ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ  σο πξνο ην σξάξην 

δηεπξπκέλε κε ππνρξεσηηθή παξακνλή ησλ καζεηψλ, πνπ νινθιήξσλαλ  ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο (12.30 

θαη 13.15) ην πξσηλφ ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα. 

 Σα ζρνιεία απηά δελ δηαθνξνπνίεζαλ ξηδηθά ην πξφγξακκα ηνπο, νχηε αλέηξεςαλ ηηο θπξίαξρεο 

κεζνδνινγίεο δηδαζθαιίαο, αιιά πξνζέθεξαλ  ζην πξσηλφ πξφγξακκα θαηλνηφκεο δξάζεηο, φπσο 

Αγσγή Τγείαο, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  δηα κέζνπ ησλ σξψλ ηεο  Δπέιηθηεο Εψλεο θαη 

απνζπαζκαηηθά ηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο (Μειέηε, Πιεξνθνξηθή, Θεαηξηθή Αγσγή, ρνξφ θ.ιπ.) ζην 

απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα ( κέρξη ηηο 16.15). 
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Παξάιιεια κε ηελ γεληθεπκέλε εθαξκνγή ηνπ νινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ,                                                        

εθαξκφζζεθαλ Πηινηηθά Παλειιαδηθά ζε 28 ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λέα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη κεζνδνινγίαο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη  σξαξίνπ. Σν πξφγξακκα ησλ 28 

Πηινηηθψλ  Οινήκεξσλ  Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ήηαλ εληαίν θαη ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη 

αλαπηχζζνληαλ απφ ηηο 8.00 ην έσο ζηηο 16.00 . Τηνζεηνχζε λέεο  αξρέο νξγάλσζεο θαη δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο. Ήηαλ,  έλα ζρνιείν  Αλνηρηφ θαη επέιηθην,  ηνρνθεληξηθφ, Γηαζεκαηηθφ, Βησκαηηθφ θαη 

πλεξγαηηθφ, Παηδαγσγηθά Γηαθνξνπνηεκέλν,  Καηλνηφκν. 

Αλαθέξεη ζρεηηθά γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 28 πηινηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ε 

Σδάλε Μ.(2006,ζει.231-232) «…εθείλν ην ζηνηρείν ,πνπ δηαθνξνπνίεζε ηα λέα  απηά Οινήκεξα απφ ηα 

ζρνιεία δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ είλαη ε εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή πξφηαζε πνπ ελζσκαηψλεη, 

πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί ζαλ κία νινθιεξσκέλε ,παηδαγσγηθά, πξφηαζε άξξεθηα δεκέλε κε ην 

πξσηλφ ζρνιηθφ πξφγξακκα. Δπηπιένλ , ην πξαγκαηηθφ νινήκεξν ζρνιεηφ δελ πξνζθέξεηαη  επηιεθηηθά 

ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο ηνπο, αιιά ππνρξεσηηθά ζε φινπο, φπσο άιισζηε θαη ην πξσηλφ ζρνιηθφ 

πξφγξακκα.»  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ εθαξκνγψλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπγθξνηήζεθε Οκάδα Δξγαζίαο ΤΠΓΒΜΘ -2010 «γηα ην λέν 

Γεκνηηθφ ρνιείν». 

Ζ εθαξκνγή  ηνπ δηπινχ ζεζκνχ ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ αλέδεημε θαηά θνηλή νκνινγία ηηο ζεηηθέο 

θαη ηηο αξλεηηθέο πιεπξέο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο.  

χκθσλα κε ηελ νκάδα Δξγαζίαο νη ζεηηθέο πιεπξέο   ηνπ Οινήκεξνπ ππήξμαλ πνιιέο, φπσο: 

 ε ππεξάζπηζε  ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα πνπ νθείιεη λα έρεη ε εθπαίδεπζε. 

 ε δηακφξθσζε  επράξηζηνπ  παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, κε ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ 

κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.   

 ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηα καζήκαηα ηεο επφκελεο εκέξαο 

 ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ καζεηή, θαη ε ηφλσζε ηνπ αηζζήκαηνο ζπιινγηθφηεηαο. 

 ε κείσζε  ησλ ζρνιηθψλ αληζνηήησλ - φρη βέβαηα ζην κέηξν πνπ ζα ήηαλ εθηθηφ. 

 ε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ 

 Ζ νηθνλνκηθή δηεπθφιπλζε ζηνπο γνλείο- ηδηαίηεξα ζε απηνχο πνπ αλήθνπλ ζηα 

ρακειφηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα- νη νπνίνη δελ θαηαθεχγνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αγνξά γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ πνπ 

ηνπο παξέρεη ην ζρνιείν. 
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Σαπηφρξνλα φκσο αλαδείρηεθαλ θαη αδπλακίεο: 

 ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δε ζηακάηεζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, παξά ηελ παξνρή πνηθίιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πξφγξακκα ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ.  

 ε δηακφξθσζε αληίιεςεο φηη ππάξρνπλ δχν είδε ζρνιείσλ: ην πξσηλφ θαη ην 

νινήκεξν, ή ην θαλνληθφ θαη ην νινήκεξν.  

 ε απνζπαζκαηηθή θαη κε νινθιεξσκέλε πξνζθνξά ησλ λέσλ αληηθεηκέλσλ, φπσο  

Πιεξνθνξηθή ,Θέαηξν, Σέρλεο, Αγγιηθή Γιψζζα. 

 ε επηζπκία ησλ γνλέσλ γηα άιιεο ψξεο απνρψξεζεο, ήηαλ ηξνρνπέδε ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ.   

 Καζψο θαη έιιεηςε κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ θαη 

ε ζρεηηθή ππνζηήξημε-επηκφξθσζε ηνπ.  

 

3.Πεξηγξαθή ηνπ λένπ  παηδαγσγηθνύ πιαηζίνπ 

 

Με ζηφρεπζε ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ, ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνδφκεζεο ηνπ «λένπ ρνιείνπ», πξνηάζεθε λα εθαξκνζζεί γηα φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ην Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν πξνήιζε 

απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφζζεθε  ζηα 28 Οινήκεξα Πηινηηθά Γεκνηηθά 

ρνιεία. 

Γειαδή  πξνηάζεθε: 

 Να εηζαρζεί κία λέα εθπαηδεπηηθή, παηδαγσγηθή πνιηηηθή, ε νπνία λα ζηεξίδεηαη ζηελ 

παξνρή γλψζεσλ, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ζηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη ζηάζεσλ. 

 Να πηνζεηεζεί κηα θηινζνθία  πνπ λα ζπλάδεη ηφζν κε ηηο ζχγρξνλεο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, φζν θαη κε ηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο  

θνηλσλίαο. Γίλεηαη αλαθνξά γηα έλα ζρνιείν, εληαίν θαη πνιπζπιιεθηηθφ πνπ λα 

εζηηάδεηαη ζηνλ αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο, ψζηε, εθηφο απφ ηα ηππηθά 

καζήκαηα, λα εκπινπηηζηεί κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα πξνάγνπλ ζην 

κέγηζην βαζκφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ επηπέδνπ πνιηηηζκνχ θαη παηδείαο κε ζθνπφ ηελ 

νιφπιεπξε αλάδεημε ηεο γλσζηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρνθηλεηηθήο δηάζηαζεο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

  Να ζεζκνζεηεζεί ε δπλαηφηεηα ηεο ελδηάκεζεο απνρψξεζεο ηεο εζεινληηθήο 

παξακνλήο ησλ καζεηψλ κεηαμχ 14.00 θαη 16.00.Ζ ξχζκηζε απηή ζα εμππεξεηήζεη 
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θαη’ αξράο πάγηα αηηήκαηα γνλέσλ πνπ δεηνχζαλ λα ηνπο δνζεί ε επρέξεηα πξφσξεο 

απνρψξεζεο ζηα ελδηάκεζα εθείλσλ ησλ καζεηψλ πνπ αδπλαηνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην Πξφγξακκα ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε.  

 Να παξέρεηαη ην κάζεκα  Πιεξνθνξηθήο σο μερσξηζηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε επρέξεηα ζηνπο καζεηέο λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηελ επηζηήκε πνπ ζα ηνπο θαλεί ρξήζηκε θαη ζηηο επφκελεο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν,  αιιά θαη γηα ηε ρξήζε ηεο 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ θαηάθηεζεο 

ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ θαηά ηε απνθνίηεζε ηνπο απφ ηελ  

Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε. 

 Να εληζρπζεί ε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ. Ζ φιε πξνζπάζεηα 

απνζθνπεί ζηελ ηππηθή θαη νπζηαζηηθή εθκάζεζε κηαο  μέλεο  γιψζζαο, εθηφο ηεο 

κεηξηθήο, θαηά ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε κε 

παξάιιειε πηζηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ. ην πιαίζην δηάδνζεο ηεο 

πνιπγισζζίαο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ε επαθή θαη ε γλψζε 

ησλ καζεηψλ κε ηηο μέλεο γιψζζεο ζπληειεί ζηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο κε 

άιιεο θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκνχο. 

 Να επηκεθπλζεί ην πξσηλφ σξάξην  πνπ ζα  είλαη θαη ππνρξεσηηθφ  γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο, φισλ ησλ ηάμεσλ κέρξη ηελ 14.00 (2 επηπιένλ δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εκέξα 

ζηελ Α΄ θαη  ηε Β΄ ηάμε θαη  1 δηδαθηηθή ψξα ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο).  

 Να  απμεζνχλ νη ψξεο  ζην ππνρξεσηηθφ Χξνιφγην  Πξφγξακκα νχησο ψζηε λα δνζεί ε 

επρέξεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ, εθηφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ηππηθψλ καζεκάησλ, έλα 

επξχηεξν πιαίζην δξάζεσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ  ζπλδένπλ  θαη 

εκπιέθνπλ ηα καζήκαηα απηά. Ζ  πηνζέηεζε  θαηλνηφκσλ, ελαιιαθηηθψλ 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ βησκαηηθνχ ραξαθηήξα, φπνπ ζα δηαρένληαη νη 

ζχγρξνλεο Σάζεηο ηεο Αγσγήο (Δθπαίδεπζε γηα ηελ  Αγσγή Τγείαο, Αγσγή 

Καηαλαισηή, Σνπνγεσγξαθία, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, 

Κπθινθνξηαθή αγσγή, Αλαθχθισζε, Τγηεηλή, Καζαξηφηεηα θιπ.) κέζσ ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο.  Δηδηθφηεξα, ε νξηδφληηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε  ζηα καζήκαηα 

κηαο ηάμεο, κπνξεί λα πινπνηεζεί ,είηε ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο, είηε ζην 

πιαίζην ησλ άιισλ καζεκάησλ.  

 Ο βησκαηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ καζεκάησλ λα ζπκπιεξψλεηαη  κε ηελ 

θαζηέξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ζην 
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ππνρξεσηηθφ σξάξην ζε φιεο ηηο ηάμεηο. Ζ Θεαηξηθή Αγσγή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζηηο  πξψηεο  ηάμεηο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ καζήκαηνο  ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

Δηθαζηηθψλ. 

 Να εληζρπζεί ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κε ηελ εηζαγσγή 

θαη  ηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο. Με ηε δεκηνπξγία ζρέζεο-επαθήο παηδηνχ θαη 

βηβιίνπ πξνζθέξεηαη ε ραξά θαη ε απφιαπζε κέζα απφ ηε ινγνηερλία, θαιιηεξγείηαη ε 

γισζζηθή έθθξαζε, ν εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεψλ, ε αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, ε 

θξηηηθή  θαη δεκηνπξγηθή ηνπ ζθέςε ηνπ καζεηή.  Σν γισζζηθφ κάζεκα έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ βαζηθψλ γισζζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

(εγγξακκαηηζκφο) πνπ άπηνληαη ηεο απξφζθνπηεο ρξήζεο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ 

ιφγνπ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε πνηθίια επηθνηλσληαθά πιαίζηα, αλαγθαία θαη ηθαλή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ θάζε καζεηή.  

 Να εληζρπζεί ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο 

λα θαηαθηήζνπλ ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο  γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (εγγξακκαηηζκφο). 

Δηδηθφηεξα, λα πξνζεγγίζνπλ ζε βάζνο νπζηαζηηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηε καζεκαηηθή ινγηθή θαη ηελ αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα θαη λα ζπλδέζνπλ 

κε επηηπρή ηξφπν ηελ καζεκαηηθή ηνπο ζθέςεο -ζε πξαθηηθφ επίπεδν- ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο.  

 Να εληζρπζεί  ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο (Φ.Α.), ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο ηάμεηο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεηαη ε ηζφξξνπε ζσκαηηθή, ςπρνπλεπκαηηθή θαη 

θηλαηζζεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ αληηιεπηηθψλ, 

θηλεηηθψλ  δεμηνηήησλ ηνπο, ψζηε λα εληάμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζην ρψξν, ζην ξπζκφ, 

ηελ θίλεζε θαη ην ζπληνληζκφ κέζα ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ σο πιαίζην αξρψλ. ηε  δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Φ.Α. 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εθκάζεζε παξαδνζηαθψλ ρνξψλ σο δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθία ,ηνπο ρνξνχο ζε ηνπηθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθήο ιατθήο θαη πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηίκεζε ησλ αηζζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θίλεζεο θαη ηνπ 

ξπζκνχ».  

Οη πξναλαθεξφκελεο  πξνζεγγίζεηο  πνπ αλαδχζεθαλ θαηά ηελ  εθαξκνγή   θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Οινήκεξνπ ζρνιείνπ θαη ησλ 28 Πηινηηθψλ Οινήκεξσλ , αμηνινγήζεθαλ θαη απνηέιεζαλ ηνλ βαζηθφ 

ππξήλα ηνπ πεξηερνκέλνπ  ηεο πξφηαζεο ηνπ Αλακνξθσκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 
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«Πνιχ ζχληνκα ζα πνχκε φηη ην Οινήκεξν ζρνιείν είλαη κηα πξφθιεζε ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή  

αλαγθαηφηεηα. Δίλαη έλα ζρνιείν κε πξννπηηθή: ζηε γλψζε, ζηε δξάζε θαη ηε δεκηνπξγία. Δίλαη ην 

δπλακηθφ ζρνιείν, πνπ ζέιεη λα απνθνιιεζεί απφ ηε ζηαηηθφηεηα θαη λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο λα μεδηπιψζνπλ ην πνιχπιεπξν ηαιέλην ηνπο ζηελ θαηάθηεζε ησλ γλψζεσλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ κε πξνζσπηθή ζπκκεηνρή θαη ηαπηφρξνλα λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ Κξηηηθή-Γεκηνπξγηθή θαη 

Γηαιεθηηθή ηνπο ζθέςε. Γελ πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα ζρνιείν θχιαμεο ησλ καζεηψλ, νχηε αθφκα γηα έλα 

παξαηεηακέλν θξνληηζηήξην γηα ελίζρπζε κφλν ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα. Δδψ έρνπκε κία Βησκαηηθή   

παξνπζία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, φπνπ ην παηδί αηζζάλεηαη ειεχζεξν λα κάζεη, λα δεκηνπξγήζεη, λα 

νηθνδνκήζεη, θαη λα αμηνινγήζεη ηαπηφρξνλα ην δηθφ ηνπ έξγν» . ( Παπάο , 2002,ζει.177) 

 

4.Πεξί  Δληαίνπ Αλακνξθσκέλνπ Δθπαηδεπηηθνύ  Πξνγξάκκαηνο 

«Βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη λα απνθηήζνπλ φια ηα παηδηά φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ «κνξθσκέλν» άλζξσπν ηνπ 21νπ αηψλα. Γηα λα πεηχρνπκε απηφ ην ζηφρν ην Νέν 

ρνιείν πξέπεη λα είλαη νινήκεξν, κε εληαίν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, κε εληζρπκέλε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ πνπ νδεγεί ζε πηζηνπνίεζε, κε 

νξγαλσκέλν πξφγξακκα αζιεηηζκνχ θαη θαιιηηερληθψλ-πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν Νέν ρνιείν 

πξέπεη λα είλαη αλνηθηφ ζηηο εμειίμεηο θαη ζηελ θνηλσλία,  εληαμηαθφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, λα  

αμηνπνηεί  παηδαγσγηθά φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, λα αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο 

αεηθνξίαο, ζπλδπάδνληαο ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία κε ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε. Με ιίγα ιφγηα ην Νέν 

ρνιείν πξέπεη λα είλαη δεκηνπξγηθφ, δεκνθξαηηθφ, αλζξψπηλν, έλα ζρνιείν  πνπ  «αγαπά ηα παηδηά» θαη 

ην αγαπνχλ θη απηά».   (Γηακαληνπνχινπ, 2010, Δηζήγεζε ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, 04/03/2010) 

                     

«Σν λέν ζρνιείν» ζήκεξα, φζνλ αθνξά ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ,πινπνηείηαη ζε έλα κεγάιν 

αξηζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ  πξνγξάκκαηνο  ησλ νινήκεξσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ) (ΦΔΚ 804/9-6-2010).                                                                                                                                                        

Θα πξέπεη  λα αλαθέξνπκε φηη  ην πξφγξακκα ησλ 800 νινήκεξσλ δεκνηηθψλ  ζρνιείσλ  πνπ μεθίλεζε 

λα πινπνηείηαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-11 ζηεξίρζεθε  ζηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα  ηεο 

πεηξακαηηθήο  εθαξκνγήο ησλ  Οινήκεξσλ  Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη ησλ  28 Πηινηηθψλ Οινήκεξσλ  

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ   ( ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ Ν. 2525/1997), πνπ  πινπνηήζεθε   ηελ πξνεγνχκελε  

δεθαεηία.  

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ  πξνγξάκκαηνο  ησλ νινήκεξσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν 

Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα  παξέκεηλε ε ίδηα θηινζνθία, κε απηή πνπ εθαξκφζζεθε ζηα  28 Πηινηηθά,  
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νη  ίδηνη ζθνπνί θαη ζηφρνη, ηα ίδηα πξνγξάκκαηα, ε ίδηα κεζνδνινγία θαη εζσηεξηθή ιεηηνπξγία.   Θα 

κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζζεί πσο ε εθαξκνγή γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2010-11 ησλ 800 δεκνηηθψλ  κε 

ΔΑΔΠ θαη ησλ αληίζηνηρσλ  961 δεκνηηθψλ κε ΔΑΔΠ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2011-12 θαζψο θαη ε 

εμαγγειζείζα πξφζεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ γηα ηελ επέθηαζε ηνπο ζε 1240 δεκνηηθά κε πξφγξακκα ΔΑΔΠ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 

2012-13, απνηειεί  απνδνρή θαη  θαζνιηθνπνίεζε  ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ησλ 28 Πηινηηθψλ 

Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ. 

Ζ κφλε δηαθνξά πξνζδηνξίδεηαη  ζην σξάξην, φπνπ ην σξάξην ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο  ησλ 

νινήκεξσλ δεκνηηθψλ κε ΔΑΔΠ  είλαη γηα φινπο ηνπο καζεηέο απφ ηηο 08:00 έσο ηηο 14:00,  ελψ ζηα 

28 Πηινηηθά Οινήκεξα ήηαλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο έσο ζηηο16.00.                                                                                                                                                                            

ηα δεκνηηθά κε ην ΔΑΔΠ φζνη καζεηέο επηζπκνχλ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξναηξεηηθφ 

Οινήκεξν Πξφγξακκα ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ζηηο 16:15. 

Σν πξσηλφ ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΔΑΔΠ απμάλεη ηηο δηδαθηηθέο εβδνκαδηαίεο ψξεο ζηηο Α΄ θαη 

Β΄ ηάμε απφ 25 ζε 35 ψξεο ,ζηηο Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεηο απφ 28 ζε 35 ψξεο θαη ζηηο Δ΄ θαη η΄ ηάμεηο απφ 32 

ζε 35ψξεο , αθνχ πξνζηίζεληαη  ζε απηφ  λέα δηδαθηηθά αληηθείκελα (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο, ζεαηξηθή 

αγσγή) θαη λέεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ρνξφο, θηιναλαγλσζία ,  θαηλνηνκίεο ). 

Σν πξφγξακκα ησλ νινήκεξσλ  δεκνηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ ην Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ 

Πξφγξακκα ζηεξίρζεθε θαη ζεκειηψζεθε ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ,φπσο θαη 

έρνπκε πξναλαθέξεη. Ζ βάζε ηεο πξνζέγγηζεο  απηήο είλαη  νη αιιαγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

βησκαηηθέο αιιαγέο  πνπ ελζσκαηψλεη ην παηδί ζηηο ήδε εγθαηεζηεκέλεο παιαηέο γλψζεηο, ζεσξίεο, 

πξαθηηθέο ηνπ. 

Ζ βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο, γλσζηή θαη σο βησκαηηθή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία ή 

πξνζέγγηζε  project, άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

  αηψλα θαη έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην 

έξγν ησλ Kilpatrick, Dewey,Vygotsky, Piaget, Bruner, Gardner θ.ά. (Katz & Chard, 1993, 1995). 

Ο Gardner  ζηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ πνιιαπιή λνεκνζχλε, ππνζηεξίδεη πσο ε δηαπξνζσπηθή  

λνεκνζχλε (επηθνηλσλία θαη θαηαλφεζε ζπλαηζζεκάησλ άιισλ αλζξψπσλ ) θαη ε 

ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε (εζσηεξηθέο ηθαλφηεηεο, ζπλαηζζήκαηα, θαηαλφεζε εαπηνχ) 

θαιιηεξγνχληαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ βησκαηηθψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Ζ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο κάζεζεο απαηηεί ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο. Οη παιαηέο θπξίαξρεο δηδαθηηθέο ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο 

θαη ηεο απνκλεκφλεπζεο  αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο δηδαθηηθέο πνπ ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο σο  δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηε βησκαηηθή, 
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δηαζεκαηηθή,  αλαθαιππηηθή, ζπλεξγαηηθή θαη παξαγσγηθή κάζεζε. Απηέο  είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζρνιείνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

έρεη εηζαρζεί ε λέα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο. Ζ επίζεκε ζπζηεκαηηθή πξαθηηθή 

ηεο εθαξκνγή  έγηλε κε ηε δεθαεηή πηινηηθή πινπνίεζε ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζηα 28 

νινήκεξα Γεκνηηθά  ρνιεία. Ζ καδηθή  εθαξκνγή  πξαγκαηνπνηήζεθε  ηελ ηειεπηαία δηεηία κε ηα 800 

ζηελ αξρή θαη ηα 961 νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Δληαίνπ Αλακνξθσκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο (ΔΑΔΠ).Ο αξηζκφο απηφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αληηζηνηρεί ζην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο  καο. Ο ζρεδηαζκφο πξνβιέπεη  ηε 

ζηαδηαθή  αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ απφ ηα εμαζέζηα ,κέρξη 

ηα δσδεθαζέζηα  Γεκνηηθά ρνιεία, ζηα πιαίζηα ηνπ «λένπ ζρνιείνπ».  

Σν εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  εηζάγεη  λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη εκπινπηίδεη 

ηα ήδε ππάξρνληα. Έηζη ζην πξφγξακκα:  

 Πξνζηίζεηαη ην κάζεκα ησλ  Νέσλ Σερλνινγηψλ, ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο θαζψο θαη ην 

κάζεκα ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. 

 Απμάλνληαη νη ψξεο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο,  δηδάζθεηαη ππνρξεσηηθά ν ρνξφο, 

απμάλνληαη νη ψξεο ηεο Μνπζηθήο  θαη εηζάγεηαη ην κάζεκα ηεο Φηιαλαγλσζίαο.  

 Γίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε φιεο ηηο ηάμεηο, κε 

Αγσγή Τγείαο, Γηαηξνθηθέο πλήζεηεο, Κπθινθνξηαθή Αγσγή, Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, Σνπηθή Ηζηνξία- Σνπνγεσγξαθία. 

 Δηζάγεηαη σο θπξίαξρε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ε βησκαηηθή, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

θαη ε αλαθαιππηηθή κέζνδνο. 

 

 πλνςίδνληαο, ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ην νπνίν είλαη  εληαγκέλν 

ζην Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά, ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε 

ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ζπνπδψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ελφο αλζξσπνθεληξηθνχ κνληέινπ 

εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, εληζρχεηαη ν δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο, ε νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ε ελίζρπζε ησλ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο, ε άκβιπλζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, ε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ε 

ελίζρπζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο, αλαδεηθλχνληαο ην ζεζκφ ηνπ σο έλαλ απφ ηνπο θαη’ εμνρήλ 

ηξφπνπο παξνρήο αληηζηαζκηζηηθήο αγσγήο ζηε ρψξα καο.  
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Παξαηίζεηαη ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο 6/ζεζίνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. ηελ πξψηε ζηήιε 

αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ σξψλ  ηνπ νινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ζηε δεχηεξε ζηήιε ν 

αξηζκφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν 

Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα.  

 

 

 

Πίλαθαο 1:Αλακόξθσζε Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο/Καηαλνκή ηνπ ρξόλνπ 

                  αλά δηδαθηηθό  αληηθείκελν  

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΑΞΔΙ 

  Α Β Γ Γ Δ Σ 

1 ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 ΓΛΧΑ 9 10 9 10 8 8 8 8 7 7 7 7 

3 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 ΗΣΟΡΗΑ - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 ΜΔΛ. ΠΔΡΗΒΑΛ 4 4 4 4 3 3 3 4 - - - - 

6 ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ - - - - - - - - 2 2 2 2 

7 ΦΤΗΚΑ - - - - - - - - 3 3 3 3 

8 ΚΟΗΝ.ΠΟΛ.ΑΓ. - - - - - - - - 1 1 1 1 

9 ΑΗΘ.ΑΓΧΓΖ  

 ΔΗΚΑΣΗΚΑ 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 

ΜΟΤΗΚΖ 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

ΘΔΑΣΡ. ΑΓΧΓΖ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

10 ΦΤ. ΑΓΧΓΖ 2 4 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 

11 ΑΓΓΛΗΚΑ - 2 - 2 3 4 3 4 3 4 3 4 

12 ΓΔΤΣ. ΞΔΝ. ΓΛ. - - - - - - - - 2 2 2 2 

13 Ζ/Τ - 2* - 2* - 2 - 2 - 2 - 2 

14 ΔΤΔΛ.ΕΧΝΖ 3 3* 3 3* 3 3 3 3 2 1 2 1 

 ΤΝΟΛΟ 25 35 25 35 30 35 30 35 32 35 32 35 
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Οη αιιαγέο είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Αχμεζε θαηά 1 ψξα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο. Ζ επηπιένλ ψξα ζα δηαηίζεηαη 

γηα αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ (θηιαλαγλσζία) 

2. Αχμεζε θαηά 1 ψξα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο. 

 3. Αχμεζε θαηά 1 ψξα ηνπ καζήκαηνο ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ζηελ Γ΄ ηάμε. Ζ επηπιένλ ψξα ζα 

δηαηίζεηαη γηα ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηελ ηνπνγεσγξαθία. 

4.  Αηζζεηηθή Αγσγή : Πεξηιακβάλεη ηα εηθαζηηθά, ηε κνπζηθή θαη ηε ζεαηξηθή αγσγή. Σν κάζεκα ηεο 

Μνπζηθήο δηδάζθεηαη απφ εθπαηδεπηηθφ ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ θαη απμάλεηαη θαηά 1 ψξα ζηηο Α΄ θαη 

Β΄ ηάμεηο. Σν κάζεκα ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο  είλαη 1 ψξα γηα θάζε ηάμε, δηδάζθεηαη απφ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ θαη εηζάγεηαη ζην ππνρξεσηηθφ σξάξην. 

5. Οη ψξεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απμάλνληαη θαηά 2 γηα ηηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεηο θαη 

θαηά 1 γηα ηε Γ΄ ηάμε. 

6. Πξνζηίζεηαη ην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο γηα 2 ψξεο θαη απμάλεηαη θαηά 1 ψξα 

γηα ηηο ππφινηπεο ηάμεηο. 

7. Πξνζηίζεηαη ην κάζεκα ησλ Ζ/Τ γηα 2 ψξεο εβδνκαδηαίσο ζε φιεο ηηο ηάμεηο. 

8. Μεηψλεηαη ε ψξα ηε επέιηθηεο δψλεο θαηά 1 ζηηο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο. 

 

 ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο 1ψξα δηαηίζεηαη ζηελ Α΄ ηάμε γηα Αγσγή Τγείαο, ζηε Β΄ ηάμε 

γηα Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζηε Γ΄ ηάμε γηα Κπθινθνξηαθή Αγσγή θαη ζηε Γ΄ ηάμε γηα 

ζέκαηα αλαθχθισζεο –πγηεηλήο - θαζαξηφηεηαο. 

 ηε Φπζηθή Αγσγή δηαηίζεληαη 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα γηα  εθκάζεζε παξαδνζηαθψλ  ρνξψλ 

(ζηφρνο  4 παξαδνζηαθνί ρνξνί αλά έηνο). 

 ηελ Δπέιηθηε Εψλε αλαπηχζζνληαη δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα κε πξσηνβνπιία ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ. 

 *Απφ ην δεχηεξν ζρνιηθφ  έηνο (2011-12) εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο νινήκεξνπ ΔΑΔΠ    

νη ψξεο ΣΠΔ ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε κεηψζεθαλ ζε 1 θαη αληίζηνηρα απμήζεθαλ  ζε 4 νη ψξεο 

ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. 

Σν εβδνκαδηαίν ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ηξνπνπνηείηαη απμαλφκελν θαηά 10 ψξεο ζηηο 

ηάμεηο Α θαη Β (απφ 25 γίλνληαη 35), θαηά 5 ζηηο ηάμεηο Γ θαη Γ (απφ 30 γίλνληαη 35) θαη θαηά 3  ζηηο 

ηάμεηο Δ θαη Σ (απφ 32 γίλνληαη 35).  
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Πίλαθαο 2 :  Γηδαθηηθό Ωξάξην Πξσηλήο Λεηηνπξγίαο 

ΧΡΔ ΓΗΑΡΚΔΗΑ  

07.00 – 07.15 

07.15 - 08.00 

15΄ 

45΄ 

Τπνδνρή καζεηψλ 

Πξσηλή πξναηξεηηθή δψλε 

08.00 – 08.10 10΄ Τπνδνρή καζεηψλ 

08.10 – 09:40 90΄ 1ε δηδαθηηθή πεξίνδνο 

09:40 – 10:00 20΄ δηάιεηκκα 

10:00 – 11:30 90΄ 2ε δηδαθηηθή πεξίνδνο 

11:30– 11:45 15΄ δηάιεηκκα 

11:45 – 12:25 40΄ 5ε δηδαθηηθή ψξα 

12:25 – 12:35 10΄ δηάιεηκκα 

12.35– 13:15 40΄ 6ε δηδαθηηθή ψξα 

13:15– 13:25 10΄ δηάιεηκκα 

13:25 -14:00 35΄ 7ε δηδαθηηθή ψξα  

(Λήμε ππνρξεσηηθνχ  πξνγξάκκαηνο) 

14:00 – 14:05 5΄ Γηάιεηκκα – Απνρψξεζε καζεηψλ ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο  

14:05 – 14:40 35΄ θαγεηφ- ραιάξσζε 

14:40 – 14:50 10΄ δηάιεηκκα 

14:50 – 15:30 40΄ 8ε δηδαθηηθή ψξα 

15:30 – 15:40  10΄ Γηάιεηκκα 

15:40 – 16:15 35΄ 9ε δηδαθηηθή ψξα 

(Λήμε νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο) 

Απνγεπκαηηλή πξναηξεηηθή δψλε 

16:15 – 16:25 10΄ δηάιεηκκα 

16:25 – 17:00 35΄ 10ε δηδαθηηθή ψξα 

 

Ζ έλαξμε ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ζηηο 8: 10  θαη ε ιήμε ζηηο 14:00 γηα φιεο ηηο ηάμεηο.         

ηελ Απνγεπκαηηλή Εψλε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξφσξεο απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ απφ 15:30 έσο 

15:40  (εθφζνλ ην επηζπκνχλ νη γνλείο ). 
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Σα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη νη ψξεο επηινγήο ηεο δίσξεο απνγεπκαηηλήο απαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ 

ηνπ ΔΑΔΠ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηνπ Γ/ληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηνπ: 

1.Σηο δπλαηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (πιενλάδνπζεο ψξεο, καζεζηαθφ επίπεδν καζεηψλ, 

πιηθνηερληθή ππνδνκή θιπ). 

2.Σηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ . 

3.Σελ άπνςε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ .  

Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ   ζπγθξνηεί έλα δηδαθηηθφ παθέην 10 σξψλ, επηιέγνληαο θάπνηα απφ ηα 

παξαθάησ  δηδαθηηθά αληηθείκελα: 

-Μειέηε 5 ψξεο. Πξνηείλεηαη θπξίσο  γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο  ησλ  Α΄ θαη Β΄ 

ηάμεσλ .  

-Αζιεηηζκφο απφ 1έσο 3 ψξεο . Πξνηείλεηαη θπξίσο γηα ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο  

ησλ   Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ δεδνκέλνπ ζε απηέο ηηο ηάμεηο ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο δηδάζθεηαη 

ιηγφηεξεο ψξεο ζπγθξηηηθά κε  ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄.  

-Θεαηξηθή Αγσγή απφ 1 έσο 3 ψξεο. Πξνηείλεηαη  θπξίσο γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο  ησλ   Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ δεδνκέλνπ ζε απηέο ηηο ηάμεηο ην κάζεκα ηεο Θεαηξηθήο 

Αγσγήο   δηδάζθεηαη ιηγφηεξεο ψξεο ζπγθξηηηθά κε  ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄.  

-Ζ/Τ απφ 1 έσο 3 ψξεο .  Πξνηείλεηαη γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο σο επηπιένλ 

ψξεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο . 

-Αγγιηθά απφ 1 έσο 3 ψξεο Πξνηείλεηαη γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο σο 

επηπιένλ ψξεο ζην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο . 

-Μνπζηθή απφ 1 έσο 3 ψξεο .Πξνηείλεηαη θπξίσο γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο  ησλ  

Γ, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ δεδνκέλνπ ζε απηέο ηηο ηάμεηο ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο  δηδάζθεηαη ιηγφηεξεο 

ψξεο ζπγθξηηηθά κε  ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄.  

-Γεχηεξε μέλε γιψζζα  απφ 1 έσο 3 ψξεο . Πξνηείλεηαη κφλν γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο  ησλ  Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ . 

-Δηθαζηηθά απφ 1 έσο 3 ψξεο . Πξνηείλεηαη  θπξίσο γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο  

ησλ  Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ δεδνκέλνπ ζε απηέο ηηο ηάμεηο ην κάζεκα ησλ εηθαζηηθά   δηδάζθεηαη 

ιηγφηεξεο ψξεο ζπγθξηηηθά κε  ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄.                                                          

(Φ.12/879/88413/Γ1,20-7-2010 ηεο Τθππνπξγνχ Παηδείαο ΓΒΜΘ θ. Υξηζηνθηινπνχινπ Παξαζθεπήο) 

 

Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ κπνξεί λα πξνηείλεη θαη ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ αθφκα θαη αλνκνηνγελψλ 

ππφ ηε κνξθή θχθισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή αιιηψο νκίισλ δξάζεσλ δεκηνπξγίαο θαη πνιηηηζκνχ, 

φπνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο φισλ ησλ καζεηψλ απφ φια ηα ειηθηαθά επίπεδα κε 
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δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηηο θιίζεηο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε 

απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή πεξίζηαζε θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ζε επίπεδν ζρνιείνπ. 

 

     5.Σν λέν ζρνιείν, ν  λένο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη νη δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Παξά ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο, νη 

πξναλαθεξφκελεο θαηλνηνκίεο θαηά ηελ   εθαξκνγή ηνπο πξνζθξνχνπλ ζε  ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη 

εκπνδίσλ  κε θπξηφηεξα εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε 

πξνυπάξρνπζεο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ο ρψξνο ,ν ρξφλνο θαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ απνηεινχλ  ηξία δνκηθά ζηνηρεία ηεο χπαξμεο ηνπ  

ηαπηφρξνλα κε ηελ  παξνρή γλψζεσλ, ηελ  αλάπηπμε  δεμηνηήησλ, ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αμηψλ 

πνπ ζεκειηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ.       

  Ζ  ξηδηθή αλακφξθσζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπληειεζηψλ πξνζδηνξίδεη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

«λένπ ζρνιείνπ» ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

 Νέεο ζπλζήθεο ζρνιηθήο δσήο θαη δηαδηθαζία κάζεζεο 

 Νέα γλσζηηθά αληηθείκελα 

 Αλαβαζκηζκέλεο ππνδνκέο θαη  αηζζεηηθήο πεξηβάιινληνο 

 Δπέιηθην θαη ιεηηνπξγηθφ, σο πξνο ηηο λέεο απαηηήζεηο, πξφγξακκα 

 Σν λέν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

 

πσο πξναλαθέξακε (Kilpatrick, Dewey, Vygotsky , Piaget, Bruner, Gardner θ.ά. (Katz & Chard, 

1993, 1995), Βνζληάδνπ,1992, Βαξλάβα-θνχξα,1990, Giordan, De Vecchi,1990, Lecuyer,1990, θ.ά.) 

ζηε λέα πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ην ζχγρξνλν ζρνιείν «ρξεηάδεηαη έλαλ άιιν» 

εθπαηδεπηηθφ ( Κνιηάδεο, 2004, Μαηζαγγνχξαο, 2003, Παπάο,2002, Ππξγησηάθεο,2002, Σξηιηαλφο, 

1998,θ.ά). Έλα εθπαηδεπηηθφ  πνπ ζα πάςεη λα ιεηηνπξγεί σο πξνκεζεπηήο γλψζεσλ, αιιά πνπ πξέπεη 

λα κεηαζρεκαηηζζεί  ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζπλεξγάηε πνπ ελεξγνπνηεί ηνπο καζεηέο, θαιιηεξγεί ηελ 

αληηιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, πνπ ζπληνλίδεη ηε δηαδηθαζία γλψζεο,  

 Έλαλ  εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα εξεπλνχλ, λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα, 

λα βξίζθνπλ θαη λα αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο, λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα ζπλεξγάδνληαη, λα 

ζηνράδνληαη  θξηηηθά, λα πξνρσξνχλ  ζε δεκηνπξγηθέο ζπλζέζεηο. 
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 Έλα εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα αθνπγθξάδεηαη ηηο δηαζέζεηο ,ηα δπλακηθά, ηηο  ζπκπεξηθνξέο ηεο  νκάδαο 

ηεο ηάμεο.  Έλαλ εθπαηδεπηηθφ πνπ λα έρεη εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε βησκαηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην  ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  κεηαζρεκαηίδεηαη, κεηαηξέπεηαη ζε θξηηηθφ 

ζπληνληζηή, πξνζεθηηθφ παξαηεξεηή θαη εκςπρσηή. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ θάλεη ην ζρέδην 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο απηφ πνπ πξέπεη λα είλαη, κία ζθφπηκε ζπζηεκαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

πνπ νδεγεί ηα παηδηά ζε πξαθηηθά θαη ρξήζηκα απνηειέζκαηα  αλαθέξεη ν Υξπζαθίδεο (2000). 

πσο εχζηνρα επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηελ Γαζθνιηά (2005, ζει.49) «…ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κηα 

θαηλνηνκία πηνζεηείηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηειηθά πινπνηείηαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ ππαθνχεη ηφζν ζηηο επηηαγέο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά ζηηο 

πξνζσπηθέο απφςεηο θαη πεπνηζήζεηο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ…»  

 Ο λένο ξφινο  θαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηακνξθψλεηαη   απφ 

ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο γηα ηελ εθπαίδεπζε  πνπ απαηηεί παξάιιεια  ηελ  επηκφξθσζε θαη 

κεηεθπαίδεπζε ηνπο.  Ζ λέα Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία γηα λα πινπνηεζεί πξνυπνζέηεη  έλα δάζθαιν 

θαηεξηηζκέλν  θαη ππνζηεξηδφκελν, νχησο ψζηε λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα παηδηά, 

λα ζπζρεδηάδεη θαη λα «δαλείδεη» ηελ θξίζε θαη ηηο γλψζεηο ηνπ, λα παξέρεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ ηδεψλ ηεο ηάμεο, λα θαζνδεγεί εξσηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, λα επηιχεη θξίζεηο 

θαη ζπγθξνχζεηο, λα ελζαξξχλεη  θαη λα ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο ηνπ, λα αμηνινγεί ην ζρέδην 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο, ηελ πνξεία ηνπ, ηελ πνηφηεηα ηεο ζθέςεο, ην απνηέιεζκα. 

 πσο επηζεκαίλεη ε Σδάλε (2006, ζει.88) «Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ αιιάδεη ξηδηθά ζην Οινήκεξν 

ρνιείν, φπνπ πξνζθέξεηαη  ε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο κε πξνζσπηθή ή 

νκαδηθή πξνζπάζεηα. Απαηηείηαη απφ ην δάζθαιν λα κεηαηξαπεί απφ  «ηατζηή» ηεο γλψζεο, απνκνλσκέλν 

θαη πξνβιέςηκν, ζε έλαλ πξαγκαηηθφ Παηδαγσγφ». 

 Σα λέα θαηλνηφκα    πξνγξάκκαηα έρνπλ   απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη 

αληηκεησπίδνπλ πνηθηιφκνξθα εκπφδηα ζηε εθαξκνγή ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη νξγάλσζεο 

ηεο ηάμεο, αιιά θαη ηνπ λένπ ιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.                                 

Παξάιιεια ζα  πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ζηα δεκνηηθά Οινήκεξα  κε ΔΑΔΠ εθηφο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθφηεηαο Γαζθάισλ, εξγάδνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ, 

φπσο Φπζηθήο Αγσγήο, Αγγιηθήο Γιψζζαο, Μνπζηθήο κε νξγαληθή ζέζε θαη  κε απφζπαζε –δηάζεζε ή 

αλαπιήξσζε κέρξη πξφηηλνο εηδηθνηήησλ Πιεξνθνξηθήο, Καιιηηερληθψλ, Θεαηξηθήο Αγσγήο, 

Γαιιηθήο θαη Γεξκαληθήο Γιψζζαο. Σν γεγνλφο απηφ, δειαδή ηεο χπαξμεο εηδηθνηήησλ ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν απμάλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ππνζηήξημεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηδαθηηθά 

θαη παηδαγσγηθά ζέκαηα, πνπ λα άπηνληαη ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 
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πσο εχζηνρα επηζεκαίλεη ν Ν. Παηεληψηεο (2007, ζει.86)  «νη κεηαζρεκαηηζκνί αξκνδηνηήησλ θαη 

ξφισλ απαηηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ λέεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, λα 

αλαθαιχςνπλ άιιεο, πηζαλφλ θξπκκέλεο θαη μεραζκέλεο εληφο ηνπο».  

Ζ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ, ή λέσλ πξνγξακκάησλ απαηηεί έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνζαξκνγήο 

θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ .                                                                                                                  

Παξά ηα πξναλαθεξφκελα δεηήκαηα  νη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί, δάζθαινη, εηδηθφηεηεο θαη 

δηεπζπληέο πηζηψλνπλ ζεηηθά ηελ επηινγή θαη ηελ πινπνίεζε ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ηνπ λένπ, 

θαηλνηφκνπ, Δληαίνπ Αλακνξθσκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Σν γεγνλφο απηφ, δελ αλαηξεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλερνχο  ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εξγάδνληαη ζε δεκνηηθά ζρνιεία  κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ), ψζηε 

λα κπνξέζνπλ  λα μεπεξάζνπλ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα θαη  λα αληαπνθξηζνχλ 

πιεξέζηεξα  ζηα λέα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα.                                     

«O εθπαηδεπηηθφο είλαη ην θιεηδί ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Καλέλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ 

κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, εάλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ δίλνπλ θαζεκεξηλά ηνλ θαιχηεξν εαπηφ 

ηνπο κέζα ζηελ ηάμε θαη δελ αλαδεηθλχνληαη σο ε πλεπκαηηθή θαη εζηθή πξσηνπνξία ηεο 

θνηλσλίαο.»(ει13)    «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.» 

Ζ κεηάβαζε απφ ηα ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθά Δληαία Πιαίζηα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ) ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Νένπ ρνιείνπ απνηειεί νπζηαζηηθά πξνζαξκνγή ζηνπο ζηφρνπο πνπ πεξηιακβάλεη ε 

επξσπατθή «χζηαζε γηα ηηο Ηθαλφηεηεο Κιεηδηά» (ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηεο Ληζαβφλαο) ηνπ 

2006:  

i.επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα, 

ii. επηθνηλσλία ζηηο μέλεο γιψζζεο, 

iii. καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ ηερλνινγία,  

iv. ςεθηαθή ηθαλφηεηα,  

v. κάζεζε ηξφπσλ κάζεζεο, 

 vi. θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε,  

vii. αίζζεζε πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη  

viii. πνιηηηζκηθή επίγλσζε θαη έθθξαζε.  

Ζ κεηάβαζε απηή ζεκαηνδνηεί ηελ επηθέληξσζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

(απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν), αμηνπνηψληαο αθελφο ζηνηρεία ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

εθαξκνγή ησλ ΓΔΠΠ (δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, επέιηθηε δψλε, ζρέδηα εξγαζίαο-project), αιιά 

εθαξκφδνληαο πιένλ θαη ηελ αξρή ηνπ παηδαγσγηθά δηαθνξνπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο.  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο αξρήο ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Νένπ ρνιείνπ θαη ε 

εθαξκνγή ηεο νδεγεί ζηελ θαζηέξσζε ζην πεδίν ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζηφρσλ 
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γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο καζεηψλ, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο 

κάζεζεο θαη ην δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ – πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη.  

Οη αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ είλαη ζε εμέιημε θαη ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ηα 

ζπλνδεχνπλ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαινχληαη 

λα ηα εθαξκφζνπλ (θαη νη νπνίνη ηαπηφρξνλα πξέπεη λα ηα ζπλδηακνξθψζνπλ), αιιά θαη κε ηηο 

θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ θαη κέζσλ.  

«Ζ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε είλαη εμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ παξέρεη 

εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ νινθιεξψλνληαο 

ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο «ζπλερηδφκελε» ππνδειψλεη φηη 

πξφθεηηαη γηα κία εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πέξαλ εθείλεο πνπ ζεσξείηαη  απαξαίηεηε γηα ηελ άζθεζε ελφο 

επαγγέικαηνο θαη «απνβιέπεη ζηε ζπληήξεζε, αλαλέσζε, αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ» Καξαιήο,Θ,(2004) ζην http//www.eap.gr 

programmes/ekp/ekp64/docs/Th.Karalis 1.pdf) 

 

6.Η ζεκαζία ηεο επηκόξθσζεο ζηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ  

 
Ήδε απφ ην 1985 αλαθέξνληαη ξεηά νη ζθνπνί ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη 

ζπληζηνχλ ην πξνγξακκαηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ: 

 «α) Δλεκέξσζε ησλ λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ  ζρεηηθά κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηα δηδαθηηθά 

βηβιία θαη ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πξνζθνξάο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

β) Ζ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ήδε ππεξεηνχλ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηηο λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα 

αζθνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ην έξγν ηνπο. 

γ) Ζ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά ζέκαηα κε λέα αληηθείκελα, ζε καζήκαηα, 

κέηξα θαη ζεζκνχο θαζψο θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα άζθεζε λέσλ θαζεθφλησλ»  

(Φ.Δ.Κ 167, λ. 1566/85, άξζξν 28) 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αιιά θαη  ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, δηακνξθψλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, 

αιιά  θαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, επηδξά  ζηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηφηη απηφ είλαη ππνρξεσκέλν λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πνιηηηζκνχ, δέρεηαη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηε δηεζλνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο.  
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Απηέο νη αιιαγέο πξνζδηνξίδνπλ κηα δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη κηα κεγέζπλζε ησλ 

πξνζδνθηψλ  ηεο θνηλσλίαο απφ απηφλ. H εθπαίδεπζε, απφ ηελ πξνζρνιηθή κέρξη θαη ηε 

κεηαυπνρξεσηηθή, θαιείηαη λα αληεπεμέιζεη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο, ηνπνζεηψληαο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζην πξνζθήλην ησλ εμειίμεσλ: «Οη λέεο πξνζδνθίεο θαη νη απαηηήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζηηο κέξεο καο νη εθπαηδεπηηθνί ζεκαίλνπλ φηη ηψξα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή…Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη παξάγνληεο-θιεηδί ζε φπνηεο ζηξαηεγηθέο ζηνρεχνπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο» (Eurydice, 2004, ξ.  IV).  

Χο πξνο ην ραξαθηήξα θαη ην ζθνπφ  ηεο επηκφξθσζεο, ν αθθάο δηαπηζηψλεη φηη είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνλ αλαλεψλεη θαη ηνλ επαηζζεηνπνηεί, ελψ 

βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζην θαζεκεξηλφ παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν ηνπ 

(1988, ζει. 770). 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EC, 2007)  επηζεκαίλεηαη  φηη ζην 

ζχγρξνλν ξαγδαία κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, γηα λα κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο  πνιπζχλζεηεο απαηηήζεηο ηεο επνρήο , απαηηείηαη  ππνζηήξημε ζε φιεο ηηο θάζεηο, απφ ηελ αξρηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζή ηνπο κέρξη θαη ηελ ελδνυπεξεζηαθή 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο. 

χκθσλα κε έξεπλα αμηνιφγεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ,«ε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο κάζεζεο, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο θαη ξαγδαίεο αιιαγέο, θαζηζηά αλαγθαία θαη επηηαθηηθή ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. …ν εθπαηδεπηηθφο 

αλαπηχζζεηαη επαγγεικαηηθά, φηαλ ζηηο ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο επηκφξθσζήο ηνπ ζπκκεηέρεη 

ελεξγεηηθά, εκπιέθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο παξαηήξεζήο ηνπο θαη 

θξηηηθήο αλαζθφπεζεο» (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2008) 

Ο Μπνπδάθεο (2000) επηζεκαίλεη φηη ε επηκφξθσζε ζπλδέεηαη κε ηελ αλαλέσζε θαη ηε ζπκπιήξσζε 

ηεο βαζηθήο θαηάξηηζεο αιιά θαη  κε ηε βειηίσζε, ηελ αλαλέσζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

ην πεξηβάιινλ ηνπ Νένπ ρνιείνπ «αλαδεηθλχεηαη ν θνηλσληθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη, κε απηή 

ηελ έλλνηα, ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο θαη 

ησλ ζρέζεσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε (ηδηαίηεξα ζην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ), θαζψο 

θαη ζε δεηήκαηα εγεζίαο θα δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπνκέλσο, ν ξφινο ηεο επηκφξθσζεο είλαη 

δηηηφο, θαζψο απφ ηε κηα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ην αλσηέξσ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, κε φξνπο 

δηδαθηηθήο πξάμεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο, θαη απφ 

ηελ άιιε λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο» (www.epimorfosi.edu.gr). 

http://www.epimorfosi.edu.gr/
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Οη  εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη ζήκεξα λα είλαη  επαξθείο επηζηήκνλεο αιιά θαη ηθαλνί παηδαγσγνί, 

έηνηκνη λα θνηλσληθνπνηήζνπλ επηηπρψο, πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά θαη  εζηθά ηνπο καζεηέο ηνπο. πσο 

αλαθέξεη ν Υαηδεπαλαγηψηνπ, (2001, ζει. 28) ρξεηάδεηαη: «λα κάζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο πψο λα 

καζαίλνπλ, φζν θαη λα ηνπο πξνεηνηκάζνπλ γλσζηηθά, πλεπκαηηθά θαη εζηθνθνηλσληθά ψζηε λα 

δηαδξακαηίζνπλ ην δηθφ ηνπο ξφιν ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πιαίζην θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ πξνθιήζεσλ»  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηα νινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία κε ΔΑΔΠ αληηκεησπίδνπλ ηα γεληθά 

θαη πάγηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ ,πξνζαπμεκέλα κε ηα 

λέα δηδαθηηθά αληηθείκελα ,ηηο ζχγρξνλεο  βησκαηηθέο δηδαθηηθέο, ηα ζπληνληζηηθά – δηνηθεηηθά 

πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Τπάξρεη αλάγθε λα πξνζδηνξηζζνχλ νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο θαη 

λα θαηαγξαθνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ «λένπ 

ζρνιείνπ» 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, απαηηείηαη θαηαξράο ε 

απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο αλάγθε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ηεο πεξηερνκέλνπ 

(Βεξγίδεο, 1999, ζει.22-37). 

Οη αλάγθεο κπνξεί λα είλαη αληηθαηηθέο ή/θαη ζπγθξνπζηαθέο κεηαμχ ηνπο, εθφζνλ αλαπηχζζνληαη ζε 

πνιιαπιά επίπεδα (Βεξγίδεο, 1999, ζει. 36).  

Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο έρνπλ αληηθεηκεληθέο θαη ππνθεηκεληθέο δηαζηάζεηο Δίλαη γεληθά απνδεθηφ 

φηη κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη ην πεξηερφκελφ ηεο λα 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Βεξγίδεο, 1998. Κφθθνο, 

2005,ζει.94). «Χζηφζν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη φηαλ ν πιεζπζκφο– ζηφρνο έρεη 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ζε βάζνο ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο, δελ ηηο εθθξάδεη ξεηά ή ηηο εθθξάδεη κε έκκεζν 

θαη ππαηληθηηθφ ηξφπν.» 

«Ζ  δηάθξηζε  ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζε ζπλεηδεηέο θαη ξεηέο ,ζε ζπλεηδεηέο θαη κε ξεηέο θαη ζε 

ιαλζάλνπζεο θαζηζηά ζαθέο φηη δελ κπνξεί λα ζπξξηθλψλνληαη ζηε πξνζσπηθή γλψζε καο γηα απηέο νχηε 

ζηηο ξεηά εθθξαζκέλεο [expessed] αλάγθεο ,φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Ayers (2011).Ο Ayers πξνηείλεη 

(ζην ίδην) ηνλ φξν αλαδπφκελεο [emergent] αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πνιχπινθε 

αιιειεπίδξαζε κεραληζκψλ θαη δνκψλ θαη επξχηεξα απφ ηελ πνιχπινθε αιιειεπίδξαζε ησλ ζεκαληηθψλ 

δεδνκέλσλ: κεραληζκψλ, δνκψλ θαη πξαθηηθψλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν». Βεξγίδεο ,(2012,ζει.109) 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ αλαθέξεηαη ζε ξεηέο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

«Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αλαδεηθλχνπλ ζηηο πέληε πξψηεο 

ζέζεηο, ηξεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηδαζθαιία (ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, αμηνπνίεζε λέσλ 
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ηερλνινγηψλ, δηδαθηηθή θαηά γλσζηηθφ αληηθείκελν) θαη δχν ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα (δηαρείξηζε 

ζρνιηθήο ηάμεο θαη αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε καζεηέο θαη γνλείο)…  

Όζνλ αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην 56,5% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, ζηελ έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, πξνηηκνχλ ηε δηεμαγσγή ηνπ 

ηηο πξσηλέο ψξεο κε εθπαηδεπηηθή άδεηα (εληφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ). Δπίζεο, ην 31,1% πξνηηκά ηε 

δηεμαγσγή ηεο επηκφξθσζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ θαη ην 22,4% ηνπ 

δείγκαηνο εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ».  

(Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο (2010-2013):Ζ ζπκβνιή ηεο δηεξεχλεζεο επηκνξθσηηθψλ  αλαγθψλ 

ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: πγθξηηηθή Δξκελεία Απνηειεζκάησλ ζει. 30) 

Απφ ηελ κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ  επηκφξθσζεο ππάξρνπλ αμηφινγα 

ζπκπεξάζκαηα  γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηα εκπφδηα πνπ έρνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο.    

ρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρνπλ δηαηππσζεί πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ην θαηά 

πφζν είλαη απνηειεζκαηηθή, έηζη φπσο αζθείηαη ζήκεξα: «Ζ απνηίκεζε ησλ κέρξη ηψξα επηκνξθσηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ  επηζεκαίλεη ειιείςεηο, αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα. Οη ζρεηηθέο κειέηεο δηαπηζηψλνπλ 

ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αλάγθε επηκφξθσζεο, αιιά ζπγρξφλσο ακθηζβεηνχλ ηελ πνηφηεηα 

ηεο παξερφκελεο επηκφξθσζεο, εληνπίδνπλ πξνβιήκαηα, φπσο ν ζρνιεηνθεληξηθφο ραξαθηήξαο, ε 

ζπγθεληξσηηθή ιεηηνπξγία, ε δηάζηαζε αλάκεζα ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηα 

εθαξκνδφκελα πξνγξάκκαηα, νη αλεπάξθεηεο επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ,  επηκνξθσηψλ…» (Γνχθαο θ.ά., 

2007, ζει. 119). 

Σν κέγεζνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ θαιείηαη θαη ζα θιεζεί, κε ηε ζρεδηαδφκελε  θαζνιηθή  

εθαξκνγή ηνπ  νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ ,είλαη  κεγάιν θαη νπζηαζηηθά αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ,δαζθάισλ θαη εηδηθνηήησλ ,πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή 

απνζπψληαη απφ ηε δεπηεξνβάζκηα ή πξνζιακβάλνληαη σο αλαπιεξσηέο. Σν κεγάιν κέγεζνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιεζπζκνχ ,ην νπνίν ρξήδεη ππνζηήξημεο θαη επηκφξθσζεο δεκηνπξγεί έλα ζχλζεην 

πξφβιεκα ζηνπο ππεχζπλνπο θνξείο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ κε ηελ 

αλαδήηεζε πνιιαπιψλ ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ  επηκφξθσζεο.  

 Ζ επηηπρήο δηεμαγσγή ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζα θαζνξίζνπλ θαη ην βαζκφ επηηπρίαο ηνπ λένπ 

πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ. 

Οπνηαδήπνηε κεηαξξχζκηζε, ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ κε ηελ  

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ   δελ ζα έρεη ηελ αλακελφκελε  επηηπρία, εάλ δελ  

αλαβαζκηζζνχλ  νη γλψζεηο θαη νη επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππνζηεξίδεη ν Day (2003). 

 «Σα εκπφδηα δεκηνπξγνχληαη ηφζν απφ ηελ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ φζν θαη απφ θαηαζηαζηαθνχο 

παξάγνληεο πνπ εληείλνληαη απφ ηελ ίδηα ηε νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ. Μία ζεηξά εκπνδίσλ  

δεκηνπξγνχλ ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, αθνχ απηά 
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πινπνηνχληαη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ λέηνπο θαη ηα καζήκαηα γίλνληαη απνγεπκαηηλέο ψξεο 

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ φπνπ εξγάδνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ή αθφκα θαη ησλ γεηηνληθψλ λνκψλ, πνπ ζπλήζσο απέρνπλ πνιιά ρηιηφκεηξα απφ ηνλ  

εξγαζίαο θαη θαηνηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία ζην ζρνιείν παξάιιεια κε ηε 

κεηαθίλεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ επηθέξνπλ άγρνο θαη θνχξαζε θαη 

ειαρηζηνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο αθφκα θαη ηνπ θαιχηεξα ζρεδηαζκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Σα πξνβιήκαηα 

βίσζαλ ηδηαίηεξα φζνη εθπαηδεπηηθνί δίδαζθαλ ζε νινήκεξα ζρνιεία θαζψο ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο  

επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλέπηπηε κε ην ρξφλν ιήμεο ηνπ δηδαθηηθνχ  ηνπο σξαξίνπ κε απνηέιεζκα  

λα έρνπλ απψιεηα επηκνξθσηηθψλ σξψλ». (Βαζάια & Μφηζηνο 2007,ζει.18) 

 

7.Ο ζρεδηαζκόο ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε γλώκνλα ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

 

Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν λα  παξνπζηάδνληαη εκπφδηα πνπ δελ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα κάζεη θαη λα 

θαηαθηήζεη κηα λέα γλψζε, λα αλαπηχμεη κηα λέα δεμηφηεηα ή λα πηνζεηήζεη λέεο αμίεο, αληηιήςεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο.  

ηαλ ιέκε εκπφδην ζηε κάζεζε ελλννχκε θάζε παξάγνληα πνπ δπζρεξαίλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Ο Rogers (1998) θαηαηάζζεη ηα εκπφδηα ηεο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο :  

Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Ζ νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, επεηδή 

κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ή λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε κάζεζε ησλ ελειίθσλ. 

Ζ δεχηεξε  θαηεγνξία αθνξά  ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Απηά είλαη: 

α) Φπζηθνί παξάγνληεο: ηνπο θπζηθνχο παξάγνληεο ζπκπεξηιάβνπκε ηηο κφληκεο θπζηθέο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζ’ έλαλ ελήιηθν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αδχλαηε κλήκε, ε κεησκέλε φξαζε ή αθνή, ε 

αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαη ε εχθνιε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο. 

β)Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο: ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε:  

Σν νηθνγελεηαθφ, ην επαγγεικαηηθφ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, δειαδή ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν ζπληειείηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Σηο θαθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζίαο, θσηφο, εμαεξηζκνχ, ζνξχβσλ, εμνπιηζκνχ, αξηζκνχ 

εθπαηδεπφκελσλ θιπ . 
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Σηο  ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ: Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, σο ελήιηθεο έρνπλ 

λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά θαη πνηθίια αηνκηθά, νηθνγελεηαθά, επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά θαη άιια 

πξνβιήκαηα.  

Σηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπφκελσλ κεηαμχ ηνπο: 

Πνιιά εκπφδηα ζηε κάζεζε ελήιηθσλ πξνέξρνληαη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ ηάμε. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα εζσηεξηθά εκπφδηα, εθείλα δειαδή πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο 

παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο, εκπεηξίεο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη κφληκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ.  

Σα εζσηεξηθά εκπφδηα είλαη νη θξαγκνί πνπ ζέηεη ε πξνζσπηθφηεηα κπξνζηά ζηελ αιιαγή θαη 

ζεσξνχληαη απφ ηνλ Rogers σο ηα πην ζεκαληηθά εκπφδηα ζηε κάζεζε ελειίθσλ. 

Σα εζσηεξηθά εκπφδηα ν Rogers ηα θαηαηάζζεη ζε δπν θαηεγνξίεο:  

α) απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ θαη 

β) ηα εκπφδηα πνπ απνξξένπλ απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο θαη νδεγνχλ ζηελ άξλεζε ή ηελ αδπλακία 

κάζεζεο (Κφθθνο, 1999). 

Ο ελήιηθαο θαζειψλεηαη ζε ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο ,ζπκπεξηθνξέο θαη πξνθαηαιήςεηο. πλεζέζηεξεο 

είλαη νη θπιεηηθέο, νη ζξεζθεπηηθέο, νη θνηλσληθέο, νη ζεμνπαιηθέο θαη νη πνιηηηζκηθέο. Ζ ζπλήζεηα 

είλαη κηα άιιε αηηία εκπνδίσλ ζηε κάζεζε ελειίθσλ. Οη ελήιηθεο είλαη πνιιέο θνξέο δέζκηνη ηεο 

ζπλήζεηαο θαη νη ιφγνη κπνξεί λα είλαη ε αλαδήηεζε ηεο αζθάιεηαο ή ν ζεβαζκφο ζην παξειζφλ. 

Ο ξφινο ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία ησλ ελειίθσλ, φπσο θαη 

ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξάζεηο. Σα εκπφδηα ζηε κάζεζε ελειίθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ςπρνινγηθνχο 

παξάγνληεο, απφ ηε «ζχγθξνπζε» ησλ ζπλαηζζεκάησλ, νδεγνχλ ζηελ αδπλακία γηα κάζεζε. 

Μπνξνχκε λα ηα δηαθξίλνπκε ζε δπν πεξηνρέο (Κφθθνο, 1999). Ζ πξψηε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην 

άγρνο θαη ε δεχηεξε κε κφληκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο είλαη ε ρακειή 

απηνεθηίκεζε θαη ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο. Οη αηηίεο γηα ηε ρακειή απηνεθηίκεζε  θαη 

απηνπεπνίζεζεο είλαη δηάθνξεο. 

χκθσλα κε ηνλ Day (2003), νη ιφγνη γηα ην ρακειφ εζηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ρακειή 

απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζή ηνπο ζε πνιιέο ρψξεο, κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηηο αιιαγέο ησλ 

εξγαζηαθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο, νη νπνίεο νδήγεζαλ γεληθά ζηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζηα ζρνιεία, ζηελ αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο εληφο θαη εθηφο 

ζρνιείνπ θαη ζηε κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ θξίζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ αιιαγή ηνπ 

θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί κε ρακειή απηνεθηίκεζε είλαη πηζαλφλ λα 

παξνπζηάδνπλ ρακειά θίλεηξα γηα εξγαζία ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ, θαη λα 
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πξνηηκνχλ ηελ πεπαηεκέλε απφ ηνλ πεηξακαηηζκφ, θαζψο θαη λα είλαη ιηγφηεξν δεθηηθνί ζηηο λέεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ζηηο θαηλνηνκίεο. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, γηα λα θέξεη ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα πξέπεη λα παίξλεη ππφςε ηνπ ηηο γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο, ην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.  

Ζ επηκφξθσζε, σο εθπαίδεπζε ελειίθσλ, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηκνξθνχκελσλ, ψζηε λα  επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

 Ο Rogers (1998, ζει. 92). δηαθξίλεη ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 

 Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη εμ νξηζκνχ ελήιηθνη. 

 Βξίζθνληαη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο θαη φρη ζην μεθίλεκά ηεο. 

 Μεηαθέξνπλ έλα ζχλνιν εκπεηξηψλ θαη αμηψλ. 

 Έξρνληαη ζηε εθπαίδεπζε κε δεδνκέλεο πξνζέζεηο. 

 Έξρνληαη κε πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο. 

 Έρνπλ αληαγσληζηηθά ελδηαθέξνληα. 

 Έρνπλ ήδε ηα δηθά ηνπο κνληέια κάζεζεο 

Ο Βεξγίδεο (2003, ζει.114) παξαηεξεί φηη νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη εθηφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο νκάδαο πνπ αλήθνπλ, έρνπλ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 

ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο γηα νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο  ζε θάπνην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη νη ζηφρνη,  νη πξνζδνθίεο, ηα ελδηαθέξνληα ,νη 

αμίεο, ηα θίλεηξα,νη ζηάζεηο,νη εκπεηξίεο ,ηα βηψκαηα. 

Ζ επέθηαζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ νινήκεξσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε ΔΑΔΠ γηα 

φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ,απφ ηα εμαζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη άλσ ,δεκηνπξγεί θαη ηελ αλάγθε 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δαζθάισλ θαη εηδηθνηήησλ, πνπ ππεξεηνχλ ζε φια ηα δεκνηηθά 

ζρνιεία ησλ κεγάισλ πφιεσλ αιιά θαη ηεο πεξηθέξεηαο. ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αλαγθαίαο επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ΔΑΔΠ ζα πξέπεη  λα ππνινγηζζεί  ε 

ρξεζηκνπνίεζε θαη ηεο κεζφδνπ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  

 Οη Βαζάια θαη  Μφηζηνο, (2007) ππνζηεξίδνπλ πσο ε  εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε ελδείθλπηαη γηα 

ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο, νη νπνίνη έρνπλ νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, θαη δελ έρνπλ ηνλ απαξαίηεην 

ρξφλν, ελψ ηαπηφρξνλα αληηκεησπίδνληαη θαη νη  άθακπηεο ρσξνρξνληθά θαη νξγαλσηηθά ζπκβαηηθέο 

επηκνξθσηηθέο κέζνδνη. Δπίζεο θαηαξγεί ηηο γεσξγαθηθέο αληζφηεηεο ηδηαίηεξα ζε κία ρψξα φπσο ε 

Διιάδα, πνπ έρεη πνιιέο απνκαθξπζκέλεο ,δπζπξφζηηεο θαη λεζησηηθέο  πεξηνρέο» .  
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      8.πκπεξαζκαηηθά 

 

Σν «λέν ζρνιείν» φζνλ αθνξά ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πινπνηείηαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-

2011 ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ  πξνγξάκκαηνο  ησλ νινήκεξσλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ). 

Οη θαηλνηνκίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ην σξάξην, ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, ηε δηαζεκαηηθή, 

βησκαηηθή ,ζπλεξγαηηθή κεζνδνινγία κάζεζεο ,ην λέν παηδαγσγηθφ θιίκα. 

Σν σξάξην ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη γηα φινπο ηνπο καζεηέο απφ ηηο 08:00 έσο ηηο 14:00. 

ζνη καζεηέο επηζπκνχλ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξναηξεηηθφ Οινήκεξν Πξφγξακκα ην 

νπνίν νινθιεξψλεηαη ζηηο 16:15.                                                                                                                                          

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα  αθνξνχλ ην κάζεκα ησλ  Νέσλ Σερλνινγηψλ, ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο 

θαζψο θαη ην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. 

Δκπινπηίδνληαη ηα ήδε ππάξρνληα. Απμάλνληαη νη ψξεο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο,  δηδάζθεηαη 

ππνρξεσηηθά ν ρνξφο, απμάλνληαη νη ψξεο ηεο Μνπζηθήο  θαη εηζάγεηαη ην κάζεκα ηεο Φηιαλαγλσζίαο.  

Γίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε φιεο ηηο ηάμεηο, κε Αγσγή Τγείαο, 

Γηαηξνθηθέο πλήζεηεο, Κπθινθνξηαθή Αγσγή, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Σνπηθή Ηζηνξία- 

Σνπνγεσγξαθία. 

Δηζάγεηαη σο θπξίαξρε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ε βησκαηηθή, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε 

αλαθαιππηηθή κέζνδνο. 

πλνςίδνληαο, ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ην νπνίν είλαη  εληαγκέλν 

ζην Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά, ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε 

ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ζπνπδψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ελφο αλζξσπνθεληξηθνχ κνληέινπ 

εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, εληζρχεηαη ν δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο, ε νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ε ελίζρπζε ησλ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο, ε άκβιπλζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, ε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ε 

ελίζρπζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο, αλαδεηθλχνληαο ην ζεζκφ ηνπ σο έλαλ απφ ηνπο θαη’ εμνρήλ 

ηξφπνπο παξνρήο αληηζηαζκηζηηθήο αγσγήο ζηε ρψξα καο.  

Οη θαηλνηνκίεο ηηο νπνίεο εηζάγεη ην λέν πξφγξακκα νινήκεξνπ ΔΑΔΠ ,θαηά ηελ  εθαξκνγή ηνπο 

πξνζθξνχνπλ ζε  ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη εκπνδίσλ  κε θπξηφηεξα εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε πξνυπάξρνπζεο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαζψο θαη κε ηηο ειιείςεηο ζε ζέκαηα πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ.   

                                                                



 

32 
 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ νινήκεξσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε ΔΑΔΠ είλαη κία 

πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία απαζρνιεί  κεγάιν πιεζπζκφ, καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο.  Απνηειεί ηε 

ζχγρξνλε εθαξκνγή ηνπ λένπ βησκαηηθνχ, ζπλεξγαηηθνχ ζρνιείνπ.  

πσο πξναλαθέξακε, ν ρψξνο ,ν ρξφλνο θαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ απνηεινχλ ηα  ηξία δνκηθά ζηνηρεία 

ηεο χπαξμεο ηνπ,  ηαπηφρξνλα κε ηελ  παξνρή γλψζεσλ, ηελ  αλάπηπμε  δεμηνηήησλ, ηε δηακφξθσζε 

ζηάζεσλ θαη αμηψλ πνπ ζεκειηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Σα ηξία απηά δνκηθά ζηνηρεία επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ  πινπνίεζεο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

ην  πξφγξακκα ΔΑΔΠ  ηα ζηνηρεία απηά κεηαβάιινληαη. Ζ ππνρξεσηηθή παξακνλή  φισλ ησλ 

καζεηψλ  κέρξη ηηο 14.νν επεξεάδεη ηελ παξάκεηξν ρξφλνο, αθνχ επηκεθχλεηαη   ην πξφγξακκα  κε ηηο 

επηπξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα λέα  δηδαθηηθά αληηθείκελα. 

 Ζ παξάκεηξνο ρψξνο θαη απηή δηαθνξνπνηείηαη, αθνχ ηα λέα δηδαθηηθά αληηθείκελα  ζέηνπλ  δεηήκαηα 

ππνδνκήο ,φπσο αίζνπζεο πιεξνθνξηθήο ή εηθαζηηθψλ ή ζεαηξηθήο αγσγήο.  

Αιιά θαη νη παξαδνζηαθέο αίζνπζεο κεηαβάιινληαη αθνχ ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε  απαηηεί άιιε 

δηάηαμε ζξαλίσλ, ή άιιε δηαθφζκεζε ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο  κε ρψξνπο έθζεζεο  δεκηνπξγηθψλ  

δξαζηεξηνηήησλ ή θαηαζθεπψλ ησλ καζεηψλ. 

Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ απφ θαζαξά αθαδεκατθφο αιιάδεη, αλαζεσξείηαη, απνθηά   ξφιν δεκηνπξγηθφ  

θαη κεηαζρεκαηίδεηαη «ζε κηθξή θνηηίδα παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο πνιηηηζκνχ θαη πνιηηηζηηθψλ 

αμηψλ». 

Ο βαζκφο επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ εμαξηάηαη απφ ηνλ  βαζκφ  αληαπφθξηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ πνπ ππνζηήξημε ν Stenhouse (1975) φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη εμέιημε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο, ρσξίο εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηβεβαηψλεηαη θαη 

ζήκεξα, αθνχ δελ κπνξεί λα ππάξμεη επηηπρή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ρσξίο ζπλερή 

επηκφξθσζε. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη λένη ξφινη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζην λέν θαηλνηφκν ζρνιείν, ζηηο λέεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο δηεγείξνπλ ζνβαξνχο πξνβιεκαηηζκνχο θαη δηακνξθψλνπλ έλα θαηλνχξγην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο.  Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ε αιιαγή ηεο κεζνδνινγίαο 

δηδαζθαιίαο δεκηνπξγνχλ λέεο πξνθιήζεηο αιιά θαη λέεο απαηηήζεηο.                                                             

Ζ νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ε αιιαγή ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ε 

δηαθνξνπνίεζε   ησλ ζρέζεσλ  κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ρξήζε θαη ε εηζαγσγή 

λέσλ γλσζηηθψλ  εξγαιείσλ, νη λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ν λένο  ξφινο ηνπ δαζθάινπ, 

δεκηνπξγνχλ πξνβιεκαηηζκνχο, θφβνπο θαη αλαζηνιέο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.                                                                                  

Ηδηαίηεξα, ν λένο ξφινο  θαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

δηακνξθψλεηαη   απφ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο γηα ηελ εθπαίδεπζε  πνπ απαηηεί παξάιιεια  ηελ  
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επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε ηνπο.  Ζ λέα δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα  

γηα λα πινπνηεζνχλ  πξνυπνζέηνπλ   έλα δάζθαιν θαηεξηηζκέλν  θαη ππνζηεξηδφκελν.  

Ο  αιηεξήο (2006) ππνζηεξίδεη πσο γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο νη εθπαηδεπηηθνί ηελ εμαηξεηηθά δχζθνιε 

απνζηνιή ηνπο πνπ ηνπο επηβάιεη ην λέν απαηηεηηθφ ,θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ  πεξηβάιινλ ππάξρεη 

ε αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αλαζηνραζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, δειαδή ηηο νινθιεξσκέλεο 

επηζηεκνληθά, επαγγεικαηηθά  θαη εζηθά πξνζσπηθφηεηεο κε πςειφ θχξνο ,εθηίκεζε αιιά θαη 

απηνεθηίκεζε. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε δεκνηηθά ζρνιεία  κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ 

Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ),εξγάδνληαη ζε έλα λέν πεξηβάιινλ, εθπαηδεπηηθφ ,παηδαγσγηθφ, ιεηηνπξγηθφ, 

επαγγεικαηηθφ ,γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδνληαη ζπλερή ππνζηήξημε, ψζηε λα κπνξέζνπλ  λα μεπεξάζνπλ 

ηα δηάθνξα εκπφδηα θαη αληαπνθξηζνχλ  ζηα λέα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, αιιά θαη θαζήθνληα ηνπο. 

Ζ επηζήκαλζε ησλ εκπνδίσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αηηηψλ πνπ ηα δεκηνπξγνχλ, κε ελδερφκελεο 

πξνηάζεηο ιχζεσλ ηδηαίηεξα ζην επίπεδν ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα βνεζήζνπλ  ζηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ.  

      Ο Μαηζαίνπ (1999) ππνζηεξίδεη πσο ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζην λέν ηνπ 

ξφιν ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο κέζσ ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο. Γειαδή ε 

επηκφξθσζε μεθεχγεη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ξφιν, πνπ ήηαλ ε ζπκπιήξσζε ηεο βαζηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κεηαηξέπεηαη ζε κία πνιχηηκε  θαη απαξαίηεηε αλαλεσηηθή 

δηαδηθαζία κε ζεκαληηθά νθέιε ηφζν γηα ηνπο καζεηέο, φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 

      ε ζρνιηθέο κνλάδεο ηηο πεξηθέξεηαο καο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξνρσξήζακε, κε ζπδήηεζε, ζε δηεξεχλεζε ζεηξά  εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ, ηα πξνβιήκαηα θαη ην λέν ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

      Χο πξνο ηε δηεξεχλεζε ηνπ εξσηήκαηνο γηα ηελ άπνςε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ, δαζθάισλ θαη εηδηθνηήησλ 

γηα ην πξφγξακκα ΔΑΔΠ πνπ εθαξκφδνπλ, ε αληαπφθξηζε ηνπο ήηαλ θαζνιηθά ζεηηθή. 

      Οη ζεηηθέο απφςεηο πξνέξρνληαλ ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ, φζν θαη απφ ηνπο 

δαζθάινπο θαη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

      Σν πξφγξακκα ΔΑΔΠ εηζάγεη, ζην εληαίν πξσηλφ  σξνιφγην πξφγξακκα ,ηα λέα δηδαθηηθά αληηθείκελα 

φπσο Πιεξνθνξηθή, Θεαηξηθή Αγσγή ή απμάλεη ρξνληθά θάπνηα ππάξρνληα, φπσο ε Αγγιηθή Γιψζζα 

ή ε Φπζηθή Αγσγή. Σν γεγνλφο απηφ ζα αξθνχζε γηα λα δεκηνπξγεζεί κία ζεηηθή ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ, εάλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ  ηελ ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηνρχξσζεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή  απνδπλακψλεηαη  απφ ηελ επίζεο θαζνιηθή 

απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απφ ηνπο δαζθάινπο. Οη δάζθαινη δελ έρνπλ θακία δηαθνξνπνίεζε σο 

πξνο δηδαθηηθφ ηνπο σξάξην ,αληίζεηα «απιψλεηαη» ην δηδαθηηθφ σξάξην θαη επεθηείλεηαη ε παξακνλή 
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ηνπο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο σξαξίνπ. Απνδέρνληαη θαη ππεξαζπίδνληαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ γηαηί αληηιακβάλνληαη κία επλντθφηεξε παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία γηα ηνπο 

καζεηέο θαη θαηαγξάθνπλ  θαιιίηεξα απνηειέζκαηα απφ ηηο επηδφζεηο ηνπο. 

      πλνιηθά νη εθπαηδεπηηθνί, δάζθαινη θαη εηδηθφηεηεο, κεηά ην πξψην δηάζηεκα εθαξκνγήο  θαη 

πξνζαξκνγήο ηνπο ζην πξφγξακκα ΔΑΔΠ, δηαπίζησζαλ ηελ παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα  

ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλαδηάηαμε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ πνπ επέθεξε ε εθαξκνγή 

ηνπ.  

πσο πξναλαθέξζεθε, ην Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα , γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εκπεξηέρεη φια ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη ην παηδαγσγηθφ πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφζζεθε  ζηα 28 Οινήκεξα Πηινηηθά Γεκνηηθά ρνιεία. 

Ο Η.Δ. Ππξγησηάθεο (2002,ζει.30) ζηελ παξνπζίαζε – ππνζηήξημε ηνπ ηφηε πηινηηθνχ Οινήκεξνπ 

ρνιείνπ  είρε αλαθέξεη «…δεηείηαη  έλα ζρνιείν δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα, αθνχ 

απηφ δελ θαίλεηαη λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα ζχγρξνλα  θνηλσληθά δεδνκέλα. 

Δθείλν ην νπνίν θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν είλαη ην Οινήκεξν ρνιείν…ην ζρνιείν απηφ  

απνηειεί παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα…». 

Χο πξνο ην εξψηεκα  γηα ηελ αλαθνξά ζηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο,  δηαπηζηψζακε κεγάιν βαζκφ ζπκθσλίαο   σο πξνο ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ (Πιεξνθνξηθή, Ξέλε Γιψζζα , Θεαηξηθή Αγσγή, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αγσγή 

Τγείαο θ.ι.π.) Ζ πξνζέγγηζε απηή ζπλδπάζζεθε κε ηελ αλαθνξά ζηνπο καζεηέο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

πνπ αληινχλ απφ ηα επηπξφζζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα, φηαλ φιεο απηέο νη δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην αθαδεκατθφ πεξηερφκελν ηνπο. 

Σν λέν νινήκεξν πξφγξακκα ΔΑΔΠ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο  ηεο άκβιπλζεο ηνπ δηαρσξηζκνχ 

κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ θαη κε αθαδεκατθψλ καζεκάησλ. 

Απνηειεί θνηλφ κπζηηθφ φηη ζην «παιαηφ, ζπκβαηηθφ» πξφγξακκα, έδηλε κεγάιε έκθαζε  ζηα 

αθαδεκατθά καζήκαηα, Γιψζζα, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή θ.ι.π. απφ πιεπξάο θαηαλνκήο ρξφλνπ θαη 

δηδαθηηθήο πξάμεο, ελψ ηα ππφινηπα  «κε αθαδεκατθά» φπσο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο, ηεο Μνπζηθήο, 

ησλ Δηθαζηηθψλ, ηα «απνξξνθνχζαλ» νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ «ζνβαξψλ» 

καζεκάησλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή ήηαλ πην έληνλε πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθνηήησλ.  

Αλαθέξεη ζρεηηθά ε  Βηηζηιάθε (2002,ζει.92) «…ε γλψζε απνηειεί έλα εληαίν ζχλνιν, δηαξθψο 

απμαλφκελν, ην νπνίν κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ πνιιέο πιεπξέο θαη κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Έηζη κέζα ζην ζρνιεηφ ε απφθηεζε ηεο γλψζεο, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα 

ηθαλνηήησλ θαη θιήζεσλ ησλ καζεηψλ πεξλνχλ κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία πνιιαπιψλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη κε πνιινχο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο. Σα αληηθείκελα απηά δελ θαηαηάζζνληαη ζε ζνβαξά 
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ή κε, ζεκαληηθά ή κε, γηαηί φια είλαη εμίζνπ αλαγθαία  γηα ηε ζθαηξηθή θαιιηέξγεηα θαη δηακφξθσζε κηα 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο..» 

Ο εκπινπηηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ κε ηα λέα δηδαθηηθά αληηθείκελα, ε αλαβάζκηζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπλείδεζε-καζεηψλ, δαζθάισλ, γνλέσλ - ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, ε «επηβνιή» ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, ε ρξνληθή επέθηαζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, δεκηνπξγνχλ φιεο 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αιιαγή ηεο εθπαηδεπηηθήο λννηξνπίαο θαη παηδαγσγηθήο αληίιεςεο, αιιά θαη 

ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ πλεξγαηηθφηεηα απνηειεί ηελ πςεινχ πνζνζηνχ ζπκθσλία- απάληεζε σο πξνο ην εξψηεκα θαη ηε 

ζπδήηεζε γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε πξφγξακκα 

ΔΑΔΠ. Σν  λέν παηδαγσγηθφ θιίκα, ηα  λέα γλσζηηθά αληηθείκελα ,ην λέν σξνιφγην πξφγξακκα σζεί ζε 

ζπλεξγαζίεο ηφζν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην κεηαμχ ηνπο ζπληνληζκφ θαη ηε δηαζεκαηηθή ζπλεξγαζία, 

φζν θαη ηνπο καζεηέο πνπ ζα πξέπεη λα  απνδερηνχλ ηε βησκαηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε εληφο ηεο 

ηάμεο. Ζ αλαγλψξηζε, ε απνδνρή, ε ζπκκεηνρή, ε ζπλεξγαζία απνηεινχλ, κεζνδνινγία θαη αμίεο ζην 

λέν ζρνιεηφ. Ζ ζπλεξγαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ,ηνπ δηεπζπληή ,ησλ γνλέσλ ,ησλ δεκνηηθψλ 

αξρψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, ηελ ππνζηήξημε ζε δξαζηεξηφηεηεο, γηα ην «άλνηγκα» ηνπ 

ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλσλία, επηβάιιεηαη απφ ην πλεχκα ηνπ λένπ ζρνιείνπ.  

Σν ζρνιείν πξέπεη λα γίλεη  ρψξνο  ζπλάληεζεο θαη ελδηαθέξνληνο φιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

«αλαδεηθλχεηαη ν θνηλσληθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη, κε απηή ηελ έλλνηα, ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη 

λα δνζεί ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο θαη ησλ ζρέζεσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε 

(ηδηαίηεξα ζην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ), θαζψο θαη ζε δεηήκαηα εγεζίαο θα 

δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο» (www.epimorfosi.edu.gr). 

      Χο πξνο ηα εκπφδηα/πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία, δηαθαίλεηαη  κέζα απφ ηε ζπρλφηεηα 

αλαθνξψλ, φηη ε έιιεηςε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ  λα απνηειεί δηαπίζησζε 

κεγάινπ πνζνζηνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή  δελ αλαηξεί ηε ζεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αιιά πξνζδηνξίδεηαη σο παξάγνληαο αλάζρεζεο  ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγία ο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

«..ρψξνο θαη πξφγξακκα δηαζπλδένληαη αλαγθαζηηθά ζην ζρνιείν, ην έλα πξνυπνζέηεη ην άιιν θαη κφλν 

κέζα απφ ηελ ακνηβαία ππνζηήξημε ηνπ ελφο απφ ην άιιν ,κπνξεί λα κεγηζηνπνηεζεί ην απνηέιεζκα ηνπ 

παηδαγσγηθνχ ελεξγήκαηνο» ππνζηεξίδνπλ νη Ππξγησηάθεο θαη Αιπέληδνπ (2002 ζει.234) 

Σαπηφζεκε, πςεινχ βαζκνχ ζπρλφηεηαο είλαη ε δηαπίζησζε ηεο έιιεηςεο  επηκφξθσζεο, γηα ζέκαηα 

δηαρείξηζεο  πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο ηάμεο, παηδηψλ, ζρέζεσλ θαη θξίζεσλ. 

Ζ ζεκεξηλή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο δηακνξθψλεηαη, επηβάιεη κηα δηαθνξνπνίεζε 

ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο θαη άιισλ παξαδνζηαθψλ ζεζκψλ ηεο ειιεληθήο 

http://www.epimorfosi.edu.gr/
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θνηλσλίαο. Οη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα κε έλα επξχ θάζκα γλψζεσλ θαη 

ηθαλνηήησλ πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

ζηα ζρνιεία. Ζ  θνηλσλία επαλαπξνζδηφξηζε  ηε ζρέζε ηεο κε ην ζρνιείν ,κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλαζεσξψληαο ηελ «απζεληηθή» ηεο αλαθνξά. «Καηά έλα παξάδνμν ηξφπν, 

ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο κάζεζεο ην θχξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη πηα δεδνκέλν. Ο 

ξφινο ηνπ σο θνξέα ελφο ζψκαηνο έγθπξσλ γλψζεσλ, θαζνξηζκέλσλ απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πνπ 

ηηο αλακεηαδίδεη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν (ην ζρνιείν) θαη ρξφλν (ζρνιηθφ σξάξην) θαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα παηδηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο θνηλσληθά απνδεθηέο θαη επηζηεκνληθά θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο κεζφδνπο, θαίλεηαη λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο» (Βεξγίδεο & 

Βατθνχζε, 2003, ζ.  18). 

Ζ δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο είλαη πιένλ πνιπδπλακηθή θαη απαηηεηηθή. Ζ εθπαίδεπζε 

θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηνπνζεηψληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην πξνζθήλην 

ησλ εμειίμεσλ: «Οη λέεο πξνζδνθίεο θαη νη απαηηήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηηο κέξεο καο νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεκαίλνπλ φηη ηψξα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή…Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη παξάγνληεο-θιεηδί ζε φπνηεο ζηξαηεγηθέο ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο» (Eurydice, 2004, ξ.  IV).  

      Ο Μαληάο(2002) ππνζηεξίδεη πσο ζηελ  πνξεία πξνο ηελ «θνηλσλία ηεο γλψζεο» ην ζρνιείν θαη ν  

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν θχξνο. Ο εθπαηδεπηηθφο  ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηηο 

ζχγρξνλεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφηεηα θαη  εμνηθείσζε κε ηα θαηλνχξγηα 

παηδαγσγηθά ξεχκαηα, ηηο λέεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, λα έρεη δειαδή επαγγεικαηηθή επάξθεηα  

πνπ λα κπνξεί λα ηελ απνθηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

      Τςειά πνζνζηά αλαθνξάο σο εκπφδην έρεη θαη ε πνζφηεηαο ηεο χιεο. Οη εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ πσο 

νη λέα παηδαγσγηθέο, νη λέεο δηδαθηηθέο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ,ηεο αλαθαιππηηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο 

κεζνδνινγίαο απαηηνχλ πεξηζζφηεξν  δηαζέζηκν ρξφλν ,ηνλ νπνίν δελ κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ εμ 

αηηίαο ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο ηεο χιεο. Ζ εκβάζπλζε, ε ζπλεξγαηηθφηεηα, νη δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο 

(project) δίλνπλ  ηε δπλαηφηεηα ,ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη λα 

δερζνχλ θξηηηθή απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί δηδαθηηθφ ρξφλν.  

       Αλαθέξεη  ραξαθηεξηζηηθά ν Βξεηηφο (2002,ζει.107)  «Ζ αδπλακία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα αληαπνθξηζεί 

ζε παηδαγσγηθά αηηήκαηα δελ αλάγεηαη πνιιέο θνξέο ζηελ έιιεηςε παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ή ζηελ 

απνπζία ηεο απαηηνχκελεο δηάζεζεο, αιιά ζηνλ εγθισβηζκφ ηνπ ζηηο θαζηεξσκέλεο ζπλζήθεο πνπ 

επηβάιιεη ην Αλαιπηηθφ θαη Χξνιφγην Πξφγξακκα» 

      Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο ηεο κηθξήο ζπρλφηεηαο αλαθνξάο,  ζε πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζε πξνβιήκαηα δηάξζξσζεο θαη θαηαλνκήο σξψλ ζην σξνιφγην πξνγξάκκαηνο 
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ηνπ ζρνιείνπ, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζεηηθή έλδεημε  γηα ηε δηακφξθσζε θαη επηθξάηεζε  ζπλεξγαηηθνχ  

θαη δεκηνπξγηθνχ θιίκαηνο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

      Ζ   κέηξηα ζπρλφηεηα αλαθνξάο ζε πξνβιήκαηα θαζεκεξηλφηεηαο ή ζε πξνβιήκαηα θαζπζηεξεκέλεο 

πξφζιεςεο ή πνιιαπιήο κεηαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθφηεηαο ,θαηά θχξην ιφγν, έρνπλ ηε 

ζεκαζία ηνπο ,αιιά αλάγνληαη ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε πσο πξνβιήκαηα 

δηνίθεζεο κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζζνχλ ζε πξνβιήκαηα παηδαγσγηθά ,ιεηηνπξγηθά θαη εθπαηδεπηηθά. 

χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (1989), νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο πξνζδηνξίδνληαη ζηα πεδία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, θαζψο θαη ηνπ θνηλσληθνςπρνινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζρνιείνπ . 

Χο πξνο ηα πεδία θαη ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο, ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ κε ΔΑΔΠ, δηαπηζηψζακε πςειά πνζνζηά ζπκθσλίαο σο πξνο ηα Παηδαγσγηθά Εεηήκαηα θαη 

ηα ζέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ ηάμεο, θξίζεσλ, ζρέζεσλ.  ηελ θαηαγξαθή ηεο  εκη-δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο ηερληθά δηαρσξίζηεθαλ, ιφγσ ηεο αλαθνξάο θαη ζηε ζρέζε ησλ ελειίθσλ, εθπαηδεπηηθψλ 

θαη γνληψλ. Ζ πςειή ζπρλφηεηα αλαθνξάο σο Δκπφδην/ Πξφβιεκα ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πεδίνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ πξαγκαηηθή  ζρέζε πξφβιεκα – πξφηαζε επίιπζεο. 

Σν λέν ζρνιείν  επηζπκεί, λα δψζεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, λα 

αλαπηχμνπλ  δεμηφηεηεο, λα δηακνξθψζνπλ αμίεο. Παξάιιεια λα εληζρχζεη ηελ θξηηηθή , δεκηνπξγηθή 

θαη δηαιεθηηθή ηνπο ζθέςε. Σν πιαίζην απηφ δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε επζχλε ζηνλ αγσληδφκελν 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ζρνιηθήο πξάμεο. 

«Οη λέεο ζπλζήθεο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο απαηηνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπλερή εκπινπηηζκφ θαη 

εθζπγρξνληζκφ ησλ γλψζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ, ηθαλφηεηα γηα  ζσζηέο επηινγέο 

ζηφρσλ θαη θξηηηθή ζχλζεζε ησλ παξερφκελσλ ζηε λέα γεληά γλψζεσλ θαη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 

δηαδηθαζία ζπλερνχο εθπαίδεπζεο. Απαηηνχλ επνκέλσο έλα λέν ηχπν εθπαηδεπηηθνχ, ηνλ  «ζηνραδφκελν», 

εξεπλεηή θαη θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ…» Ξσρέιιεο (2002,ζει.171) 

Ζ εμίζνπ πςειή ζπρλφηεηα αλαθνξά ζηελ επηκνξθσηηθή αλάγθε γηα ηελ γλψζε ηεο Πιεξνθνξηθήο, 

είηε γηα ηδία ρξήζε σο πεγή πιεξνθνξηψλ ή επηθνηλσλίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είηε σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο ( Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο, Pνwer Point, Ζ/Τ ) ή ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ, επηβεβαηψλεη ηελ είζνδν ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε λέα επνρή. 

 «..ζην ζρνιείν ηνπ κέιινληνο, ηα δηαδξαζηηθά πνιπκέζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηεπθφιπλζε θαη 

πνιπκήραλν γλσζηηθφ εξγαιείν…Σν Γηαδίθηπν γίλεηαη  ζρεδφλ έλα παξάιιειν πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Υξεζηκνπνηείηαη σο πεγή πιεξνθνξηψλ, γλψζεο θαη ςπραγσγίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν φξνο   

edutainment- «εθπαηδαγσγία» (εθπαίδεπζε + ςπραγσγία) έρεη ζρεκαηηζζεί  γηα λα απεηθνλίζεη ηελ 

αθξηβή πεξηγξαθή απηνχ ηνπ δηθηχνπ ισξίδσλ ηαρείαο θπθινθνξίαο πιεξνθνξηψλ. Σν Γηαδίθηπν είλαη 
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έλα εξγαιείν κάζεζεο πνπ βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο, θαιιηέξγεηα ,λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο απφςεηο ηνπο ,κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπο κε ηνπο καζεηέο απφ φιν ηνλ θφζκν..» Σδάλε ,Μ (2006,ζει 51) 

Ζ  δηδαζθαιία είλαη επηζηήκε αιιά θαη ηέρλε. Δπεηδή  ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία ηεο δηδαζθαιίαο 

εμειίζζνληαη, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα εμειίζζνπλ ηηο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη 

ηερληθέο ηνπο  ηθαλφηεηεο. Ο Day (2000) ππνζηεξίδεη πσο ε αλαπηπζζφκελε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ νδεγεί ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο δηακεζνιαβεηνχ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηνλίδεη φηη ε κάζεζε δελ απνηειεί πιένλ 

απνηέιεζκα κφλν ηεο ζρνιηθήο εκπεηξίαο. 

Ζ κηθξή ζπρλφηεηα αλαθνξψλ ζηα ζέκαηα ηεο ππνζηήξημεο ησλ θαηλνηφκσλ  δξάζεσλ ,ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, ηεο εηδηθήο αγσγήο  ,ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο αλά δηδαθηηθφ αληηθείκελν, δελ 

απνκεηψλεη ηε  ζπνπδαηφηεηα απηψλ ησλ πεδίσλ, αιιά ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ηελ «θαηνρή ηεο 

γλψζεο»,ηδηαίηεξα απφ ηνπο εκπεηξφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ ηα ζέκαηα απηά έρνπλ απαζρνιήζεη 

ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ. Ο εκπινπηηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε  κε 

αθαδεκατθά καζήκαηα έρεη βνεζήζεη, θαηά ηελ άπνςε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ νκαιή έληαμε θαη ζηε ζεηηθή αληαπφθξηζε  καζεηψλ αιινδαπψλ ή 

παιηλλνζηνχλησλ ή  καζεηψλ κε εηδηθέο  αλάγθεο. 

«Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αλαδεηθλχνπλ ζηηο πέληε πξψηεο 

ζέζεηο, ηξεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηδαζθαιία (ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, αμηνπνίεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, δηδαθηηθή θαηά γλσζηηθφ αληηθείκελν) θαη δχν ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα (δηαρείξηζε 

ζρνιηθήο ηάμεο θαη αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε καζεηέο θαη γνλείο)…  

(Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο (2010-ζει.30) 

 Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δηαθξίλνληαη απφ ηε δηάξθεηα, κηθξή, κεζαία, κεγάιε θαη ηελ 

πεξηνδηθφηεηα ηνπο, εθ’ άπαμ ή επαλαιακβαλφκελα.. 

      Χο πξνο ηε κέζνδν επηκφξθσζεο  δηαπηζηψζακε πςειά πνζνζηά ζπκθσλίαο ζηηο λέεο επηκνξθσηηθέο 

βησκαηηθέο θαη ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο, νη νπνίεο θαζνξίζζεθαλ σο νη πιεζηέζηεξεο ζηελ κέζνδν 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνξξίπηεη ηηο «εμ θαζέδξαο» , 

κεησπηθνχ θαη πλεδξηαθνχ ηχπνπ επηκνξθψζεηο θαη επηδεηά κηθξήο ή κεζαίαο δηάξθεηαο 

ζπλεξγαηηθέο, βησκαηηθέο κνξθέο επηκνξθψζεηο, κε κηθξνδηδαζθαιίεο θαη αληαιιαγέο θαιψλ 

πξαθηηθψλ.  

      «Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη κέρξη ζήκεξα είλαη πξνγξάκκαηα παξαδνζηαθήο 

κνξθήο, κε «ζρνιεηνπνηεκέλν» ραξαθηήξα πνπ ζηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ηνπο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ..» αλαθέξνπλ νη Παπαδνπνχινπ, Ρ & Βαζάια, Π (2010,ζει.1390) 
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      Οη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ νινήκεξνπ δεκνηηθνχ κε πξφγξακκα ΔΑΔΠ πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ, νδεγνχλ ζε αλαδήηεζε «πξαθηηθψλ ιχζεσλ». Ζ εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ,είηε δάζθαινη ,είηε εηδηθφηεηεο ηνπο βνεζά λα πξνζδηνξίζνπλ ζπγθεθξηκέλα  ηφζν ηηο 

αλάγθεο ηνπο ,φζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε γηα απηνχο κέζνδν επηκφξθσζεο. Ζ ζπζρέηηζε ησλ 

αλαθνξψλ  γηα ηα εκπφδηα /πξνβιήκαηα θαη  ησλ πεδίσλ θαη ησλ αλαγθψλ  ηεο επηκφξθσζεο 

(Γηαρείξηζε παηδαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ ηάμεο ,ζρέζεσλ θιπ)  νδεγεί ζηε επηινγή ηεο βησκαηηθήο 

κεζφδνπ, ε νπνία  επηιχεη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα, δίλνληαο πξαθηηθέο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ο Ξσρέιιεο (2005,ζει.127) αλαθέξεη ζρεηηθά, «…επηβάιιεηαη  κηα ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κηθξήο αιιά κεγάιεο εκβέιεηαο ,απνθεληξσκέλε, επαλαιακβαλφκελε θαη πνιπκνξθηθή, κε 

αθεηεξία ηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαη ηηο εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο..»  

Ζ κέζνδνο ησλ βησκαηηθψλ, ελδνζρνιηθψλ, επαλαιακβαλφκελσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, έρεη 

απμεκέλν ην βαζκφ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηκφξθσζεο, 

δηαζέηεη επειημία  ζρεδηαζκνχ ,γεγνλφο πνπ θαζηζηά πξνζηηφ, ελδηαθέξνλ, δεκηνπξγηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ην πεξηερφκελν ηνπ. 

«ην πιαίζην απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο αλαπηχζζεηαη επαγγεικαηηθά, φηαλ ζηηο ηππηθέο θαη άηππεο 

      κνξθέο επηκφξθσζήο ηνπ ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά, εκπιέθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ελέξγεηεο παξαηήξεζήο ηνπο θαη θξηηηθήο αλαζθφπεζεο». (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2008) 

      ε φηη αθνξά ην ρξφλν ηεο δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ,  κεγάιν πνζνζηφ δελ ην ζεψξεζε 

σο θξίζηκν ζηνηρείν δελ απάληεζε ή δελ αλαθέξζεθε. 

       Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηφ,  ε πιεηνςεθία  πξφηεηλε ηελ  δηεμαγσγή 

επηκνξθψζεσλ  θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο  

(εκεξήζηεο, δίσξεο, πξηλ θαη κεηά ηελ έλαξμε ,ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο)  κε 

βαζηθφ αηηηνινγηθφ ηεο επίθαηξεο δηεξεχλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ.  

      Αμηνζεκείσηε ε αλαθνξά εθπαηδεπηηθψλ, κεγάιεο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο, ζηελ αλάγθε ρνξήγεζεο 

εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ,εηήζηαο ή δίρξνλεο, ψζηε λα ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή αλαλέσζε, «μεθνχξαζε» απφ 

ηελ δηδαθηηθή θαζεκεξηλφηεηα 

ην θείκελν εξγαζίαο ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο (2010 ζει.30) αλαθέξεηαη,«Όζνλ 

αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην 56,5% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, ζηελ έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, πξνηηκνχλ ηε δηεμαγσγή ηνπ 

ηηο πξσηλέο ψξεο κε εθπαηδεπηηθή άδεηα (εληφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ). Δπίζεο, ην 31,1% πξνηηκά ηε 

δηεμαγσγή ηεο επηκφξθσζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ θαη ην 22,4% ηνπ 

δείγκαηνο εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ».  
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      πλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμαγάγακε ζε  βάζε ηηο εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο δηαπηζηψλνπκε 

φηη, ην νινήκεξν πξφγξακκα ΔΑΔΠ πνπ εθαξκφδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο 

ρψξαο καο, ραίξεη ζεηηθήο αληαπφθξηζεο θαη ζεηηθήο απνδνρήο, γηαηί εηζαγάγεη ηηο ζχγρξνλεο  

παηδαγσγηθέο δηδαθηηθέο, αλαλεψλεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα  κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη 

εκπινπηίδεη  ηα ππάξρνληα, δηακνξθψλεη έλα λέν παηδαγσγηθφ θιίκα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη κνλάδεο 

θαη δηαθνξνπνηεί ζεηηθά ην ξφιν  θαη ηε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία. 

ε φηη αθνξά ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΔΑΔΠ, απηά επηθεληξψλνληαη : 

 ζηελ απνπζία πιηθνηερληθήο ππνδνκήο,  

 ζηε κεγάιε πνζφηεηα ηεο χιεο πνπ ιεηηνπξγεί αλαζρεηηθά σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαδεκαηηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο,  

 θαη ζηελ έιιεηςε  επηκφξθσζεο ζηε παηδαγσγηθή  δηαρείξηζε  πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο ηάμεο, 

παηδηψλ ,ζρέζεσλ θαη θξίζεσλ. 

 Ζ επηκφξθσζε ζηα πξναλαθεξφκελα αληηθείκελα θαζψο θαη απηήο ησλ  λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

πιεξνθνξηθήο, δηακνξθψλνπλ ην πεδίν ησλ  αλαγθψλ. 

 Ζ βησκαηηθή, ελδνζρνιηθή, πεξηνδηθή,  θαη κηθξήο ή κεζαίαο δηάξθεηαο απνθεληξσκέλε επηκφξθσζε, 

ε νπνία δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, απνηειεί ηε 

πιεηνςεθνχζα  πξφηαζε, γηα ην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 
1.Οκάδα Δξγαζίαο ΤΠΓΒΜΘ -2010 «γηα ην λέν Γεκνηηθό ρνιείν» 

 

Ζ Οκάδα Δξγαζίαο (ΟΔ)-2010 ζπγθξνηήζεθε θαη ιεηηνχξγεζε  ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ θ. Μηράιε 

Κνληνγηάλλε, Δηδηθνχ Γξακκαηέα πνπδψλ Πξση/ζκηαο θαη Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη απαξηίδνληαλ  απφ ηνπο: θ.  Ησάλλε Κνπκέλην, Πεξηθεξεηαθφ 

Γηεπζπληή Πξση/ζκηαο θαη Γεπη/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, θ. Γηνλχζην Λνπθέξε, Πάξεδξν ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, θ. Παλαγηψηε Μαληά, Πάξεδξν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, θ. Ησάλλε 

Γαιελέα, ρνιηθφ χκβνπιν Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη θ. Διέλε Μπνχληα, 

Γηδάθησξ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο.  

 

2. Δκπεηξηθή Έξεπλα 

 

2.1 Μεζνδνινγία 

 

Ζ κέζνδνο πξνζέγγηζεο ζηεξίρζεθε ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ  δηα κέζνπ 

πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Δπηιέμακε ηελ πνηνηηθή έξεπλα γηα λα επηθεληξσζνχκε:  

 ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ησλ εκπνδίσλ ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ 

Πξφγξακκα  (ΔΑΔΠ) 

 ζην ελδηαθέξνλ γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

 ζηε  δηαδηθαζία αλάδπζεο ησλ λέσλ δεδνκέλσλ 

 ζηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηξφπνπ αληίιεςεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη εκπνδίσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 ζηελ επαγσγηθή αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ζεσξηψλ 

Ο Εαθεηξίνπ (2003) αλαθέξεη φηη ε πνηνηηθή έξεπλα έρεη επεμεγεκαηηθφ ραξαθηήξα. Αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζηα «πσο» θαη «γηαηί», πξνζπαζψληαο λ΄ αλαθαιχςεη θαηλφκελα θαη  ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, 

αηηίεο, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ, αληηδξάζεηο αλζξψπσλ θαη απνηειέζκαηα απφ ηηο  δξάζεηο 

αλζξψπσλ. Αλάινγε αλαθνξά θάλεη θαη ν Ησζεθίδεο (2001), ππνζηεξίδνληαο πσο νη πνηνηηθέο κέζνδνη 

έρνπλ βαζηθφ ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ λνεκάησλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ απνδίδνπλ ηα 

ππνθείκελα ζε θνηλσληθά θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο. Δπηρεηξνχλ λα  απνθαιχςνπλ  ζρέζεηο ή 



 

47 
 

ζπζρεηίζεηο, λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη, λα δψζνπλ απάληεζε ζηα 

εξσηήκαηα «ηη», «πσο» θαη «γηαηί». 

Δπηιέμακε ηελ εκηδνκεκέλε  ζπλέληεπμε σο ηελ πιένλ θαηάιιειε  εξεπλεηηθή ηερληθή γηα ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζεηξά εξσηήζεσλ, αιιά 

θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεληεπμηαζηή λα επεθηαζεί ή λα παξαιείςεη ηελ ζεηξά. Ο  εξσηψκελνο  είλαη 

ειεχζεξνο λα απαληήζεη γηα φπνην ζέκα ζεσξεί φηη έρεη γηα απηφλ ζεκαζία πξνζδηνξίδνληαο ηηο δηθέο 

ηνπ πξνηεξαηφηεηεο, Ο εξεπλεηήο εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ ζεκάησλ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, θαζψο 

θαη ηνλ κεγαιχηεξν πινχην πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. 

Ζ  Bell (1997, ζει. 147)  αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ εκηδνκεκέλε (εζηηαζκέλε) ζπλέληεπμε φηη ν 

εξσηψκελνο έρεη  ηελ ειεπζεξία λα κηιήζεη «γηα φ, ηη έρεη θεληξηθή ζεκαζία γηα εθείλνλ» θαη 

επηζεκαίλεη φηη επηηξέπεηαη ζην ζπλεληεπμηαδφκελν λα κηιήζεη ειεχζεξα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη λα   ηνπνζεηεζεί φπνηε απηφο ζέιεη. Δπηπιένλ ν δηεμάγσλ ηε ζπλέληεπμε πξέπεη λα 

έρεη ηε δεμηφηεηα λα θάλεη ηηο εξσηήζεηο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή ή λα κε δηαθφςεη ηνλ εξσηψκελν αλ 

βιέπεη φηη θηλείηαη κε άλεζε απφ ην έλα ζέκα ζην άιιν. Ζ  Bell (1997, ζει. 148) εληνπίδεη σο 

πιενλέθηεκα ηεο εκηδνκεκέλεο (εζηηαζκέλεο) ζπλέληεπμεο φηη έρεη νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ έλα 

πιαίζην εξγαζίαο θαη έηζη ε αλάιπζή ηεο είλαη πην νξγαλσκέλε θαη  απνηειεζκαηηθή.  

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηνηηθήο έξεπλα ήηαλ δηεξεπλήζεη «εηο βάζνο»  ηα πξνβιήκαηα θαη ηα 

εκπφδηα ηα νπνία αληηκεησπίδεη μερσξηζηά ν θάζε δάζθαινο, ζηελ δηθή ηνπ ηάμε θαζψο θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο ζε φιεο ηηο ηάμεηο ζην αληηθείκελν ηνπ. Ζ παξνχζα πξφηαζε παξνπζηάδεη 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, αθνχ πξφθεηηαη γηα κία έξεπλα ηεο νπνίαο ε ζπνπδαηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ζα ζηεξηρζεί ζηηο πξνζσπηθέο απφςεηο θαη ζηα βηψκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ο πιεζπζκφο - ζηφρνο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, δαζθάισλ  θαη 

εηδηθνηήησλ, πνπ πινπνίεζαλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ νινήκεξνπ δεκνηηθνχ κε ΔΑΔΠ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο Γ΄ Γηεχζπλζεο  Αζήλαο  ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. Δπηιέρζεθαλ ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γ΄ 

Γηεχζπλζεο  γηαηί, αληηπξνζσπεχνπλ ην κέζν θνηλσληθφ φξν ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, αθνχ ε εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ  μεθίλεζε απφ ηα κεγάια ζε αξηζκφ ηκεκάησλ  ζρνιεία (12 ζέζηα,11 ζέζηα, 

10 ζέζηα ) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 45% ηνπ ειιεληθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.   

Οη πξναλαθεξφκελεο δπν  ζρνιηθέο κνλάδεο ήηαλ εληαγκέλεο απφ ηελ αξρή (απφ ην ζρνιηθφ έηνο 

2010-11) ζην πξφγξακκα ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ κε ην Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ 

Πξφγξακκα, άξα νη εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ ζπζζσξεπκέλε  εκπεηξία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα ζε απηέο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ππεξεηνχλ  εθπαηδεπηηθνί, φισλ ησλ ππεξεζηαθψλ 

ειηθηψλ, θαηεγνξηψλ θαη εηδηθνηήησλ (κφληκνη, απνζπαζκέλνη απφ ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

αλαπιεξσηέο ).                          
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     2.2  Η δηεμαγσγή ηεο Έξεπλαο 

 

Αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα κία εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, δηακνξθψζακε έλα    

πιαίζην εξσηήζεσλ κε βάζε θάπνηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο άμνλεο. Οη άμνλεο απεηθνλίδνπλ ηα ζέκαηα 

ηεο ζπλέληεπμεο πνπ είραλ πξνζδηνξηζηεί σο ζθνπνί ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, δηαηππψζεθαλ νη 

αθφινπζνη άμνλεο εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ: 

       1. Ζ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην λέν  πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ δεκνηηθνχ κε ΔΑΔΠ θαη  

κε ππνάμνλα ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

       2. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΔΑΔΠ. 

       3. Σα πξνβιήκαηα /εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί  θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ. 

       4. Σα πεδία θαη νη αλάγθεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε  κε ην πξφγξακκα ΔΑΔΠ. 

       5. Ζ  κέζνδνο επηκφξθσζεο θαη κε ππνάμνλα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο. 

 

Οη πξναλαθεξφκελνη άμνλεο δελ δεκηνχξγεζαλ έλα αλειαζηηθφ θαηάινγν εξσηεκάησλ, αιιά  

πξνζδηφξηζαλ έλα πιαίζην πξνζαξκνγήο ηεο ζπδήηεζεο κεηαμχ ηνπ ζπλεληεπθηή θαη ηνπ 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ, ψζηε λα θαιπθζνχλ  νη αλάγθεο ηεο έξεπλαο. Με βάζε ηε ζπδήηεζε 

ππεβιήζεζαλ θαη δηαηππψζεθαλ  ζεηξά εξσηήζεσλ  κε ζηφρν ηελ θαιιίηεξε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο 

θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ ζθαηξηθή απνηχπσζε  ησλ απφςεσλ ,ησλ ζέζεσλ θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ 

ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ηελ πξψηε επαθή κε ηνπο Γηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνχο εμεγήζεθαλ νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηεο  

έξεπλαο. Ζ  δηαδηθαζία ησλ εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ  δηάξθεζε απφ ηηο 15 Μαξηίνπ 2013, έσο ηηο  

15 Μάηνπ 2013. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

σξαξίνπ θαη ζε ψξα φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο δελ είρε δηδαζθαιία. Οη εξσηψκελνη  αξρηθά  έδσζαλ 

ζηνηρεία κε ηε γεληθφηεξε ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

ζηηο εξσηήζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα. Ζ ζπλέληεπμε  ήηαλ 

εζεινληηθή, αλψλπκε θαη  καγλεηνθσλήζεθε  κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ. Ο κέζνο 

φξνο ηεο δηάξθεηαο ησλ ζπλέληεπμεσλ ήηαλ ηα ηξηάληα ιεπηά, δεδνκέλνπ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηάμε ηνπο. 

ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζπκκεηείραλ 20 εθπαηδεπηηθνί εθ ησλ νπνίσλ  νη 12 ήηαλ δάζθαινη-

νη δχν εμ απηψλ είραλ θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο – 3 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, 1 ηεο Μνπζηθήο, 1 ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο, 1 ησλ Καιιηηερληθψλ, 1 ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη 1 ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο (Πίλ. 3). 
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                   Πίλαθαο 3.  Υαξαθηεξηζηηθά  Δθπαηδεπηηθώλ Έξεπλαο 

                   ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Α/Α ΚΧΓΗΚΟ       

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΣΖ 

ΛΔΗΣ/Α 

ΔΑΔΠ 

ΦΤΛΟ 

      

1 1-Α4 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 8 3 ΑΝΓΡΑ 

      

2 2-Β1 ΦΤΗΚΖ 

AΓΧΓΖ 

11 3 ΑΝΓΡΑ 

3 3-Α6 ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

15 3 ΑΝΓΡΑ 

4 4-Α7 ΑΓΓΛΗΚΖ 

ΓΛΧΑ 

22 3 ΓΤΝΑΗΚΑ 

5 5-C1 ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ 1 1 ΑΝΓΡΑ 

6 6-B3 ΓΑΚΑΛΑ- 

Σ΄ΣΑΞΖ 

24 2 ΓΤΝΑΗΚΑ 

      

7 7-C2 ΓΑΚΑΛΑ-A΄ΣΑΞ 24 3 ΓΤΝΑΗΚΑ 

8 8-C3 ΓΑΚΑΛΑ-

Δ΄ΣΑΞΖ 

9 2 ΓΤΝΑΗΚΑ 

9 9-C4-C5 ΓΑΚΑΛΟ-

Γ/ΝΣΖ 

24 3 ΑΝΓΡΑ 

10 10-C6 ΘΔΑΣΡΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

7 3 ΓΤΝΑΗΚΑ 

11 11-C7 ΓΑΚΑΛΟ-

Γ΄ΣΑΞΖ 

16 3 ΑΝΓΡΑ 

12 12-C8 ΓΑΚΑΛΟ-

Γ/ΝΣΖ 

25 3 ΑΝΓΡΑ 

13 13-C9 ΓΑΚΑΛΟ-

Δ΄ΣΑΞΖ 

12 3 ΑΝΓΡΑ 

14 14-C10 ΓΑΚΑΛΑ-

Γ΄ΣΑΞΖ 

32 3 ΓΤΝΑΗΚΑ 

15 15-B4 ΓΑΚΑΛΑ-

Β΄ΣΑΞΖ 

21 3 ΓΤΝΑΗΚΑ 

16 16- Β5-Β6 ΓΑΚΑΛΟ 

 Σ΄ ΣΑΞΖ 

22 2 ΑΝΓΡΑ 

17 17-Β7 ΜΟΤΗΚΟ 15 3 ΓΤΝΑΗΚΑ 

18 18-D1 ΓΑΚΑΛΑ 

Α΄ΣΑΞΖ 

29 3 ΓΤΝΑΗΚΑ 

19 18-D1 ΓΑΚΑΛΑ 

Α΄ΣΑΞΖ 

26 3 ΓΤΝΑΗΚΑ 

20 20-D2 ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

7 3 ΓΤΝΑΗΚΑ 
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Σν 50% ησλ εθπαηδεπηηθψλ είρε πάλσ απφ είθνζη έηε ππεξεζίαο, ην 25% απφ 10 έσο 20 έηε 

ππεξεζίαο θαη ην ππφινηπν 25% απφ 1 έσο 10 έηε ππεξεζίαο. Πξφθεηηαη δειαδή  γηα έλα αξθεηά  

έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Σν αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο αλαινγίαο αλδξψλ /γπλαηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλζηελ έξεπλα πξνζεγγίδεη ζηαηηζηηθά ηελ αλαινγία ησλ ππεξεηνχλησλ 

ζηα ζρνιεία αλαθνξάο. 

           Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζηελ έξεπλα,20 δάζθαινη θαη εηδηθφηεηεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία  

    ησλ εθπαηδεπηηθψλ  16 ζηνλ αξηζκφ (80%) είραλ εκπεηξία 3 ρξφλσλ, δειαδήαπφ ηελ αξρή ηεο  

    εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ, 3  εθπαηδεπηηθνί  είραλ εκπεηξία  εθαξκνγήο 2 ρξφλσλ (15%)  

    θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο είρε εκπεηξία απφ ην πξφγξακκα έλα έηνο . 

 

2.3 Απνηειέζκαηα 

Άμνλαο 1. Η άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην λέν  πξόγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ δεκνηηθνύ κε 

ΔΑΔΠ θαη κε ππνάμνλα ηηο ζεκαληηθόηεξεο θαηλνηνκίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  

ηνλ Πίλαθα 4 απνηππψλεηαη ε  ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απφςεσλ γηα ην λέν πξφγξακκα ηνπ 

Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ κε ΔΑΔΠ, θαζψο  θαη νη πνην ζεκαληηθέο, θαηά ηε γλψκε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαηλνηνκίεο.  

ηνλ 1
ν
 Άμνλα Αλάιπζεο  θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα ην λέν πξφγξακκα 

ηνπ Οινήκεξνπ κε ΔΑΔΠ αλαγφκελεο ζε ηέζζεξηο  επηινγέο, Θεηηθέο απφςεηο, Δπηθπιαθηηθέο απφςεηο, 

Οπδέηεξεο απφςεηο, Αξλεηηθέο απφςεηο. ηνλ ππνάμνλα  θαηαγξάθεθαλ νη πνην ζεκαληηθέο  

θαηλνηνκίεο, θαηά ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εηζάγεη ην πξφγξακκα ΔΑΔΠ. 

 

Πίλαθαο 4.  Άπνςε γηα πξόγξακκα ΔΑΔΠ 

 

 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΧΝ 

1 Άπνςε γηα ην λέν πξφγξακκα  

ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ  

κε ΔΑΔΠ 

        24 

1.1 Θεηηθέο απφςεηο         20 

1.2 Δπηθπιαθηηθέο απφςεηο           4 

1.3 Οπδέηεξεο απφςεηο           - 

1.4 Αξλεηηθέο απφςεηο           - 
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2 Οη ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο 

       34 

2.1 Χξάξην 8.νν-14.00 γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο 

         5 

2.3 Νέα αληηθείκελα καζεκάησλ 

(Πιεξνθνξηθήο,AγσγήΤγείαο, 

ΠεξηβαιινληηθήοΔθπαίδεπζεο, ιπ) 

       16 

2.3 Νέα Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία 

(βησκαηηθή, ζπλεξγαηηθή κάζεζε ) 

         7 

2.4 Νέν παηδαγσγηθφ θιίκα        6 

 

ην ζχλνιν  ηνπο θαη  νη 20 ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, 

αλαθέξζεθαλ ζεηηθά γηα ην πξφγξακκα. Σν θαζνιηθφ πνζνζηφ απνδνρήο δηακνξθψλεη ην νινήκεξν 

πξφγξακκα ΔΑΔΠ ζαλ ζεκείν  ζεηηθήο αλαθνξάο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ελδεθηηθά ρσξία ζπλεληεχμεσλ θαη ζε παξέλζεζε δίλνληαη ν 

αξηζκφο ηεο ζπλέληεπμεο (π.ρ. 7 = 7
ε
 ζπλέληεπμε), ην θχιν (Α=άληξαο, Γ=γπλαίθα) θαη ε ηάμε (απφ 

Α’=Α΄ ηάμε κέρξη θαη η’=έθηε ηάμε). 

Ο εθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο αλέθεξε:  

«Έρσ ζεηηθή άπνςε γηα ην πξφγξακκα ΔΑΔΠ. Δίλαη ζεηηθφ γηα ηα παηδηά, γηαηί καζαίλνπλ πξάγκαηα 

πνπ ηνπο θξαηνχλ ην ελδηαθέξνλ: Μνπζηθή, ρνξφ, γπκλαζηηθή. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ ζεηηθή 

αληαπφθξηζε πνπ ππάξρεη απφ ηα παηδηά». (1, Α) 

Ο εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο  επεζήκαλε: 

«Δίλαη ζεηηθή ε άπνςε κνπ γηα ην πξφγξακκα  ΔΑΔΠ. Δγψ κέρξη ην2010 ήκνπλ ζην εμσηεξηθφ, ζηηο 

ΖΠΑ θαη ήξζα ηε ρξνληά πνπ μεθίλεζε.  Έηζη ιεηηνπξγνχλ  θαη έμσ, κε πνιιέο εηδηθφηεηεο θαη 

πξνγξάκκαηα. Να δψζνπκε ζηα παηδηά φηη πεξηζζφηεξα κπνξνχκε». (3, Α) 

Ο λεφηεξνο ζε εθπαηδεπηηθή ειηθία εθπαηδεπηηθφο Δηθαζηηθψλ είπε : «Έρσ ,ζίγνπξα ζεηηθή άπνςε 

γηα ην πξφγξακκα. Δίλαη θαιφ πνπ ππάξρνπλ απηέο νη θαηλνηνκίεο…» (5, Α) 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Θεαηξηθήο Αγσγήο «Δγψ πηζηεχσ πσο ην πξφγξακκα είλαη ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε, 

ηα παηδηά έρνπλ πξνζαξκνζζεί ζην λέν πξφγξακκα…Πεγαίλσ θαη ζε άιιν ζρνιείν θαη θάλσ άιιεο 12 

ψξεο, θάλνπκε ζε φιεο ηηο ηάμεηο απφ κία ψξα …Σν πξφγξακκα κνπ είλαη πνιχ θαιφ..». (10, Γ) 

Απφ ηνπο  12 δαζθάινπο, εθ ησλ νπνίσλ δχν ήηαλ Γηεπζπληέο, απνηππψζεθαλ  ηα αθφινπζα 

ελδεηθηηθά ρσξία απαληήζεσλ: 
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«Θα έιεγα φηη ε άπνςε κνπ γηα ην πξφγξακκα ΔΑΔΠ είλαη ζεηηθή. Έρνπλ κπεη πνιιά καζήκαηα , 

Θεαηξηθή Αγσγή, Τπνινγηζηέο, πνπ παιαηά ήηαλ κφλν ζην νινήκεξν γηα ιίγα παηδηά, αξέζεη ζηα παηδηά, 

εκπινπηίδεη ην πξφγξακκα, βνεζνχλ θαη εκάο φηαλ ζπλεξγαδφκαζηε κε ηηο εηδηθφηεηεο. Έρνπλ έξζεη 

εηδηθφηεηεο πνπ θάλνπλ ηα καζήκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο ζε βάζνο. Δπίζεο νη γνλείο είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ρξνληθή παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα φια ηα παηδηά κέρξη ηηο 14.00» (6, Γ, 

η’). 

«Ζ γλψκε κνπ γηα ην πξφγξακκα είλαη ε θαιιίηεξε. Δπεηδή δνχιεςα θαη ζην νινήκεξν (παιαηνχ 

ηχπνπ) θαη ην ππνζηήξημα κε ζέξκε θαη ελάληηα ζην «ξαηζηζκφ» ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ην ζεσξνχζαλ 

ππνδεέζηεξν θαη εθεί εκείο θάλακε εθδειψζεηο θαη γηνξηέο πνπ δελ έθαλε ην πξσηλφ ζρνιείν ,μέξσ πφζν 

θαιφ είλαη λα ππάξρεη ν ρνξφο, ε ζεαηξηθή παηδεία, νη ππνινγηζηέο..»  (16, Α, η’). 

«Δίκαη πάξα πνιχ ζεηηθή. Μνπ αξέζεη θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη  ηα λέα αληηθείκελα 

καζήκαηα...ε πιεξνθνξηθή, ε ζεαηξηθή αγσγή  ε νπνία βνήζεζε θαη αξθεηά παηδηά, ε κνπζηθή, είκαη ππέξ 

απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ..» (8, Α, Δ’). 

«Ζ εληχπσζε είλαη ζεηηθή. Απφ απηφ πνπ εηζέπξαμα απφ ηνπο γνλείο θαη καζεηέο  πνπ  ήηαλ ζην 

παιαηφ πξφγξακκα θαη κπήθαλ ζην λέν, μαθληθά έθαλαλ πξάγκαηα πνπ έθαλαλ έμσ, ζην ζέκα ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη μέλσλ γισζζψλ, άζρεηα αλ φια απηά δελ ιεηηνπξγνχζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. αλ 

αιιαγή νπσζδήπνηε είλαη ζεηηθφ». (13, Α, Δ’). 

«Σν πξφγξακκα είλαη ζεηηθφ. Δγψ δελ έρσ δνπιέςεη ζηηο κηθξέο ηάμεηο γηα λα δσ εάλ θνπξάδνληαη ηα 

παηδηά. Δγψ ζηελ Σεηάξηε  Σάμε δελ έρσ δεη πξφβιεκα…Δίρα εκπεηξία 8 ρξφλσλ ζε ηδησηηθφ ζρνιείν 

πνπ έθαλε ηέηνηα πξνγξάκκαηα φπσο ηνπ ΔΑΔΠ». (11-Α, Γ’) 

«ίγνπξα φηαλ μεθηλήζακε αηζζαλζήθακε έλα βνπλφ, αιιά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ,άιιαμαλ ηα 

δεδνκέλα…. Σν Ννέκβξε κήλα είρακε κπεη ζην ξπζκφ καο θαη είδακε φηη είλαη πάξα πνιχ θαιφ γηα ηα 

παηδηά καο. Ζ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα  ην είδε πιένλ ζεηηθά. Δκάο καο άξεζε απηφ ην πξφγξακκα. Έρνπκε 

δπζθνιίεο, αιιά θχιηζε πνιχ θαιά θαη πξνζαξκφζζεθαλ θαη νη δάζθαινη θαη ηα παηδηά». (14, Γ, Γ’). 

«Ξεθηλψληαο ηελ πξψηε ρξνληά (2010) θαη κε Α΄ ηάμε ήηαλ δχζθνιν. ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ θαηλφηαλ «Βνπλφ»… 

Πνιχ ζεηηθφ, ζήκεξα δελ έρνπκε βαζηθά πξνβιήκαηα...ζηε Β΄ ηάμε έρνπκε ζηξψζεη, δελ κπαίλεη θαλ απηφ 

ζαλ ζέκα..»  ( 15, Γ, Β’). 

«Σν πξφγξακκα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηδηαίηεξα  κε ηελ εηζαγσγή ησλ εηδηθνηήησλ. Σα παηδηά  

αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο, αλαθαιχπηνπλ ηηο θιίζεηο ηνπο, εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ παιαηφηεξα. Με ηελ εηζαγσγή ησλ θαηλνηνκηψλ, ηεο επέιηθηεο δψλεο, έρνπκε 

δηαθνξεηηθή ζεηηθή εμέιημε» ( 7, Γ, Α’). 

 «Δίλαη ζεηηθφ θαη ηα παηδηά κέζα απφ ηε Μνπζηθή, ηε Θεαηξηθή Αγσγή εθπαηδεχνληαη ζηελ 

νκαδηθφηεηα, ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα... ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δπζθνιεπηήθακε θαη ζηελ 
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αιιαγή ησλ δαζθάισλ –εηδηθνηήησλ θαη ζην πξφγξακκα κέρξη ηηο 14.00, κέρξη λα ζπλεζίζνπλ ηε 

δαζθάια ηνπο σο ζεκείν αλαθνξάο ππήξρε αλαζηάησζε...ζηελ έθηε θαη έβδνκε ψξα κέρξη ηα 

Υξηζηνχγελλα ήηαλ θνπξαζκέλα, δελ είραλ ζπλεζίζεη, κεηά θαλέλα πξφβιεκα...» (18,Γ, Α’). 

 «Σν ίδην θαη ζε κέλα, ζεηηθφ, δπζθνιεχηεθαλ ζηελ αξρή, αιιά κεηά πξνζαξκφζηεθαλ. Απφ ην 

Νεπηαγσγείν είραλ κάζεη λα έρνπλ αλαθνξά κφλν ζε έλα πξφζσπν θαη δελ ην απνδέρζεθαλ ζηελ αξρή 

ζπλαηζζεκαηηθά. Θέινπλ ηε κακά ηε λεπηαγσγφ ηνπο...Σα παηδηά έβιεπαλ πεξηζζφηεξα πξφζσπα ,κέρξη 

λα πξνζαξκνζζνχλ, έλα δίκελ . Σνπο άξεζε πνπ αζρνιήζεθαλ  θαη κε άιια πξάγκαηα θαη ην ζεαηξηθφ 

παηρλίδη θαη ε Γπκλαζηηθή πνπ θάλνπλ πεξηζζφηεξεο ψξεο θαη ε Πιεξνθνξηθή...Βιέπσ ραξσπά πξφζσπα 

θαη απηφ είλαη πνπ κεηξάεη...» (19, Γ, Α’). 

 

Καη νη δχν Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, έρνληαο θαη κία ζθαηξηθφηεξε πξνζέγγηζε ζην  

εξψηεκα απάληεζαλ ζεηηθά  γηα ην πξφγξακκα  ησλ Οινήκεξσλ ΔΑΔΠ. 

Ο πξψηνο Γηεπζπληήο αλαθέξζεθε σο αθνινχζσο: «Δίλαη ζεηηθή ε άπνςε κνπ γηα ην πξφγξακκα 

ΔΑΔΠ. Γελ  ήηαλ ζεηηθή ηελ πξψηε  θνξά πνπ ήκνπλ δάζθαινο. ηελ πνξεία δηαθνξνπνίεζα ηελ ζηάζε 

κνπ. Σελ ρξνληά πνπ έγηλε ην ζρνιείν ΔΑΔΠ ππήξρε κία αλαζηάησζε, δελ είρακε ζπλεζίζεη ζε απηνχο 

ηνπο ξπζκνχο, ζηηο πνιιέο εηδηθφηεηεο..  Σν πξφγξακκα είλαη ζεηηθφ λα έρεηο π.ρ. ζην ζρνιείν ζπλάδειθν 

ηεο Μνπζηθήο, λα καζαίλνπλ ρνξφ, ε ζεαηξηθή αγσγή απνδείρζεθε εμαηξεηηθφ κάζεκα, φηαλ γίλεηαη 

ζσζηά θαη έρεη επηδξάζεη ζηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηνπο ξφινπο, είλαη ζαλ εηδηθή 

παξέκβαζε» ( 9,Α). 

Ο δεχηεξνο Γηεπζπληήο πξνζέγγηζε ην ζέκα θαη ζεσξεηηθά.«Θεσξψ φηη ην πξφγξακκα ΔΑΔΠ 

νινθιεξψλεη ηελ γλσζηηθή δηαδηθαζία  πνπ κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ζε έλα καζεηή δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ  γηαηί θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ ηθαλνηήησλ ,δπλαηνηήησλ  πνπ έρεη. Σν πξφγξακκα πξνζθέξεη 

,κνπζηθή, θαιιηηερληθά, ζέαηξν λέεο ηερλνινγίεο, θαη ηελ αγσγή ηνπ ζψκαηνο ηνπ, ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

μέλσλ γισζζψλ, ζηεξίδεηαη ζηε βησκαηηθή κάζεζε,  γεληθά απειεπζεξψλεη ηνλ καζεηή θαη ηνπ δίλεη κία 

άιιε αίζζεζε γηα ην ηη είλαη ζρνιείν. Όινο απηφο ν ηχπνο απηψλ ησλ καζεκάησλ δίλεη άιιε δηάζηαζε..» 

( 12,Α). 

Δπίζεο, ηέζζεξηο  εθπαηδεπηηθνί εθθξάζζεθαλ ζεηηθά, αιιά κε επηθπιάμεηο, φρη επί ηεο νπζίαο, 

αιιά επί ηνπ ηξφπνπ  πινπνίεζεο  θαη εθαξκνγήο. 

πγθεθξηκέλα δχν εθπαηδεπηηθνί  Φπζηθήο Αγσγήο αλαθέξνπλ: «Πηζηεχσ ζην πξφγξακκα απηφ, 

είλαη ζσζηφ. Βέβαηα θάπνηα πξάγκαηα  πεγαίλνπλ θαιά θαη θάπνηα φρη. Πξέπεη λα βειηηψζνπκε ηηο 

ππνδνκέο» (2, Α)  θαη  ε δεχηεξε εθπαηδεπηηθφο ΦΑ «Σν πξφγξακκα ζεσξψ φηη είλαη πνιχ θαιφ. Έρεη 

βέβαηα θάπνηα ιάζε.. . κεηά ηελ έθηε, έβδνκε ψξα βξάδεη  ν ηφπνο, δελ ππάξρεη έλα ζηέγαζηξν γηα λα 

θάλνπκε Γπκλαζηηθή. Δίλαη πάξα πνιχ άζρεκα, είλαη θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο απιήο.» 



 

54 
 

(20, Γ), αλαθεξφκελε ζηελ έιιεηςε  ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ, είηε ρψξσλ άζιεζεο, είηε  ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ σξνινγίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Καη ε  εθπαηδεπηηθφο  Ξέλσλ Γισζζψλ (4, Γ) «Ζ άπνςε κνπ είλαη πνιχ ζεηηθή, εάλ εθαξκνζζεί 

φπσο πξέπεη…λα κπνπλ νη πξνυπνζέζεηο». 

Μία εθπαηδεπηηθφο, εηδηθφηεηαο Μνπζηθήο αλαθέξεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο  

ηνπ νινήκεξνπ ΔΑΔΠ «Γελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηε δηθή καο εηδηθφηεηα, κε εμαίξεζε ηεο 

αχμεζεο ησλ σξψλ ζηηο κηθξέο ηάμεηο, πνπ κνπ έδσζε κεγάιε ραξά.. Δίλαη ζεηηθφ, ,πνπ ήξζαλ θαη άιιεο 

εηδηθφηεηεο, έκαζα λα ζπλεξγάδνκαη πεξηζζφηεξν. ην ζρνιείν απηφ θάλσ 16 ψξεο θαη ζπκπιεξψλσ ζε 

έλα άιιν εμαζέζην... δελ κε ελνριεί, πεγαίλσ εθεί κία θνξά ηελ εβδνκάδα...»   (17, Γ). 

Οη πξνζεγγίζεηο απηέο επηβεβαηψλνπλ  ηηο επηθξαηνχζεο απφςεηο πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, επεξεάδεηαη απφ ηε δεκηνπξγία καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν 

δίλεη έκθαζε ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη ζηηο εκπεηξίεο ηνπ, ηα βηψκαηα ηνπ. Ζ δεκηνπξγία ελφο 

βησκαηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ζηνλ 

εκπινπηηζκφ  ησλ γλψζεσλ θαη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ. Ζ ζπλεηζθνξά  

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ είλαη αλακθηζβήηεηε θαη ζε φηη αθνξά ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, αιιά θαη ζε φηη αθνξά ηε δηακφξθσζε  ελφο λένπ 

θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο. Ζ ηεθκεξίσζε ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζέγγηζεο, εκθαλίδεηαη κε ηνλ 

αθφινπζν ππνάμνλα ν νπνίνο έρεη αλαθνξά  ζηηο θαηλνηνκίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα ηηο πνην ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο, θαηά ηελ γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

νινήκεξσλ δεκνηηθψλ κε ΔΑΔΠ, παξνπζηάζζεθαλ νη αθφινπζεο ζεηηθέο αλαθνξέο. Γηα ηελ εηζαγσγή 

ησλ  λέσλ αληηθεηκέλσλ, καζεκάησλ (Πιεξνθνξηθή, Πεξηβαιινληηθή, Αγσγή Τγείαο, Ξέλεο Γιψζζεο 

θιπ) ππήξμαλ 16 αλαθνξέο (47%). Σν πςειφ πνζνζηφ ζπκθσλίαο ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ 

εδξαησκέλεο θαη ζαθείο εθηηκήζεηο. 

Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνπκε ηηο αθφινπζεο: 

Ζ εθπαηδεπηηθφο  (6, Γ) αλαθέξεη «Έρνπλ κπεη πνιιά καζήκαηα, Θεαηξηθή Αγσγή, Τπνινγηζηέο, 

πνπ παιαηά ήηαλ κφλν ζην νινήκεξν γηα ιίγα παηδηά, αξέζεη ζηα παηδηά, εκπινπηίδεη ην πξφγξακκα, 

βνεζνχλ θαη εκάο φηαλ ζπλεξγαδφκαζηε κε ηηο εηδηθφηεηεο».  

Ο εθπαηδεπηηθφο (1, Α)  θαηαζέηεη : « Έπξεπε λα κπεη ε Πιεξνθνξηθή ζην Πξφγξακκα. Δίλαη ζην 

πξφγξακκα σο κάζεκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηα άιια καζήκαηα σο εξγαιείν… θαη ε ρξήζε 

ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα είλαη πάξα πνιχ θαιή» 

Ζ εθπαηδεπηηθφο  (8, Γ) πεξηγξάθεη: «Μνπ αξέζεη θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη  ηα 

λέα αληηθείκελα καζήκαηα...ε πιεξνθνξηθή, ε ζεαηξηθή αγσγή  ε νπνία βνήζεζε θαη αξθεηά παηδηά, ε 

κνπζηθή, είκαη ππέξ απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ…». 
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Ο εθπαηδεπηηθφο (3, Α) επηζεκαίλεη:  «Έηζη ιεηηνπξγνχλ θαη έμσ, κε πνιιέο εηδηθφηεηεο θαη 

πξνγξάκκαηα…. Με ην ρνξφ είλαη ζεηηθφ πνπ ππάξρεη ζην πξφγξακκα, εμάιινπ  βάδνπκε θαη κνπζηθν-

θηλεηηθά παηρλίδηα ζηε ψξα καο. Δίλαη ζεηηθά απηά ηα ζηνηρεία.» 

Ο εθπαηδεπηηθφο (13, Α) πεξηγξάθεη «..μαθληθά έθαλαλ πξάγκαηα πνπ έθαλαλ έμσ, ζην ζέκα ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη μέλσλ γισζζψλ.  ηα παηδηά αξέζεη, θαηά πεξίπησζε ππάξρνπλ ζέκαηα, αιιά ηα παηδηά 

πεξηκέλνπλ απηά ηα καζήκαηα. Γεληθά είλαη ζεηηθή ε αιιαγή, φπσο ην έρσ βηψζεη σο δάζθαινο». 

Ζ εθπαηδεπηηθφο (20, Γ) αλαθέξεη « Έρνπλ κπεη νη εηδηθφηεηεο, είλαη πνιχ θαιφ, γηαηί πνιιά παηδηά 

πνπ δελ είλαη θαιά ζηα καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Γιψζζαο, κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ φηη έρνπλ 

αιινχ άιιεο ηθαλφηεηεο ζηνλ Αζιεηηζκφ, ζηε Μνπζηθή, ζην Θέαηξν, νπφηε έρεη εκπινπηηζζεί ην ζρνιεηφ 

θαη βιέπεη ζθαηξηθά ηνλ καζεηή, φρη κνλφπιεπξα». 

Ο εθπαηδεπηηθφο (16, Α) πεξηγξάθεη «…μέξσ πφζν θαιφ είλαη λα ππάξρεη ν ρνξφο, ε ζεαηξηθή 

παηδεία, νη ππνινγηζηέο... Δγψ βιέπσ ην πξφγξακκα πάξα πνιχ θαιφ, είλαη απηφ πνπ ήζεια  θαη ζαλ 

δάζθαινο, αιιά θαη ζαλ γνληφο, γηα ηελ θφξε κνπ, λα «αλνίμεη» ιίγν ην κπαιφ ησλ παηδηψλ...ρίιηα 

πξάγκαηα πξέπεη λα αλαθέξνπκε εδψ...Μεηά απφ 4 ρξφληα ζην παιαηνχ ηχπνπ νινήκεξν, είκαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο πνπ «αλέβεθαλ» απηά ηα καζήκαηα ζην πξσηλφ σξάξην..» 

 

Γηα ηε λέα Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία (βησκαηηθή, ζπλεξγαηηθή θ.ιπ. κάζεζε ) είρακε 7 αλαθνξέο. 

Σν λέν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο βησκαηηθφ. Ζ βησκαηηθή κάζεζε δίλεη  έκθαζε ζηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν  ηφζν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, φζν θαη ηνπ καζεηή (ελεξγεηηθή κάζεζε).  Ζ βησκαηηθή κάζεζε αλαηξέπεη ηηο 

δαζθαινθεληξηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο  θαη ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο κε ζπκκεηνρηθφ, καζεηνθεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη δηεξεπλεηηθή δηαζεκαηηθή  κάζεζε. Ο δάζθαινο αιιάδεη ξφιν θαη αιιάδεη θαη ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα.    

Μία  δαζθάια αλαθέξεη: «Σν ζπλεξγαηηθφ είλαη ην δεηνχκελν θαη επεηδή κπήθαλ νη εηδηθφηεηεο πνπ 

ηξνθνδνηνχλ κε άπεηξεο δπλαηφηεηεο ηηο ηάμεηο, βιέπσ  φηη ην κνληέιν κάζεζεο επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ θαζίζηαηαη πνιχ θαιφ εξγαιείν κέζα ζηε ηάμε, δηφηη έρνπκε έλα παηδί ηξνθνδνηεκέλν κε 

πιεξνθνξίεο  θαη πξέπεη λα κάζεη λα ηα ζπζρεηίδεη θαη λα ηα ηαθηνπνηεί, ζεκαίλεη θαη θαιή επηζηξνθή, 

αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ... θαη ηα πνιιά εξεζίζκαηα νδεγνχλ θαη ζηε βησκαηηθή κάζεζε... ζε πνχ 

κεγάιν βαζκφ ην πεηπραίλνπκε απηφ, φρη φηη δελ έρνπκε δπζθνιίεο.. Καη επεηδή ζπλεξγαδφκαζηε κεηαμχ 

καο, κε ην Μνπζηθφ, κε ηνλ Καιιηηερληθψλ, ν πιεξνθνξηθφο, φιν απηφ ιεηηνπξγεί σξαία θαη ην 

αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο...Σα  ΓΔΠ θαη ΑΠ πνπ ήζειαλ ηελ νξηδφληηα δηαζχλδεζε ησλ καζεκάησλ, 

κπνξνχλ πνην εχθνια λα πινπνηεζνχλ...» (15, Γ) 

Κάλνληαο ζχγθξηζε κε ηα παηδηά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζην πξφζθαην παξειζφλ, 

απνηππψλεη ηελ άπνςε ηεο ε δαζθάια ηεο Α΄ ηάμεο σο αθνινχζσο: «Έρνπκε κεγάιε δηαθνξά φζν 
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αθνξά ηελ θξηηηθή ζθέςε, ην βιέπσ γηαηί έρσ ρξφληα κηθξέο ηάμεηο, θξηηηθή δεκηνπξγηθή ζθέςε, αλάιεςε  

πξσηνβνπιηψλ, νκαδηθφηεηα, ζπλεξγαηηθφηεηα. Βησκαηηθή κάζεζε, γλψζε κε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

θαη εκείο νη δάζθαινη, αιιά θαη νη εηδηθφηεηεο πνπ βνεζνχλ πνιχ, βιέπνπλ ηα παηδηά ζθαηξηθά...» (7, Γ) 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Θεαηξηθήο Αγσγήο ππνζηεξίδεη «λνκίδσ φηη ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, 

ραίξνληαη…ηψξα πνηα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα θαη απφ ην λεπηαγσγείν κε ην λέν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην δηαζεκαηηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ην ζέαηξν, ηε κνπζηθή, δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο, νπφηε ηα παηδηά ηεο πξψηεο μέξνπλ ην ζέαηξν»  (10, Γ) 

Καη γηα ηε πξνζθνξά ησλ εηδηθνηήησλ ζην λέν πξφγξακκα επηζεκαίλεη κία δαζθάια: «Γεληθά φκσο 

νη εηδηθφηεηεο βνεζνχλ δηαζεκαηηθά ην πξφγξακκα θαη ην εληζρχνπλ, βάδνπλ ηε δηθή ηνπο πηλειηά.» (6, 

Γ).  

Σε δηαζεκαηηθφηεηα  σο καζεζηαθή δηαδηθαζία επηζεκαίλεη θαη ε εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο 

«..κε ηε Γπκλαζηηθή θάλνπκε δηαζεκαηηθά Μαζεκαηηθά, κε ηηο παξάιιειεο γξακκέο, ηα ηξίγσλα, ηνλ 

θχθιν... λα θαηαιάβνπλε ηα παηδηά ηνλ ρψξν, ηελ αίζζεζε  ηνπ ρψξνπ... Σα παηδηά πνπ είλαη θιεηζκέλα 

ζην ζπίηη ζηα θνκπηνχηεξ, ζέινπλ λα μεθχγνπλ, λα θηλεζνχλ. Καη κπαίλεη θαη ην ζέκα ηεο πγείαο..» ( 20, 

Γ). 

Καη ε επφκελε ηνπνζέηεζε ηεο δαζθάιαο  επηζεκαίλεη ηελ αιιαγή ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο  

«…ηα παηδηά κέζα απφ ηε Μνπζηθή, ηε Θεαηξηθή Αγσγή εθπαηδεχνληαη ζηελ νκαδηθφηεηα, ζηε 

ζπλεξγαηηθφηεηα. Ναη ηψξα  παίξλνπλ πνιχπιεπξε κάζεζε, αθνχ θαη ε θνηλσλία ηνπο δίλεη αληίζηνηρε, 

νπφηε θαη ην ζρνιείν κπνξεί λα αληαπνθξηζεί  θαη εηδηθά γηα ζέκαηα πεξηβαιινληηθά, θαζεκεξηλφηεηαο..» 

(18,Γ) 

 

Γηα ην λέν παηδαγσγηθφ θιίκα, ην νπνίν ζπλδπάδεηαη   κε ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, είρακε  6 

αλαθνξέο. Σν παηδαγσγηθφ θιίκα αθνξά ηε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηνπ λένπ ζρνιείνπ, απφ ην ξφιν ηνπ, 

ην πεξηερφκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κέρξη ηηο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ. Έλα 

ζπλεξγαηηθφ, βησκαηηθφ, δεκηνπξγηθφ,  αληηαπηαξρηθφ παηδαγσγηθφ θιίκα ,πνπ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο 

κεζνδνινγίεο θαη  ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ρσξίο ηελ αληίζηνηρε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ αιιαγή ησλ ζρέζεσλ  ζην ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο Γηεχζπλζεο, ηεο Γηνίθεζεο,  

ηεο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο. 

Οη δχν  δάζθαινη –Γηεπζπληέο απνηππψλνπλ σο αθνινχζσο ην  παηδαγσγηθφ θιίκα: 

Ο πξψηνο αλαθέξεη:  «ην πξφγξακκα είλαη ζεηηθφ λα έρεηο πρ ζην ζρνιείν ζπλάδειθν ηεο Μνπζηθήο, 

λα καζαίλνπλ ρνξφ, ε ζεαηξηθή αγσγή απνδείρζεθε εμαηξεηηθφ κάζεκα φηαλ γίλεηαη ζσζηά θαη έρεη 

επηδξάζεη ζηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηνπο ξφινπο, είλαη ζαλ εηδηθή παξέκβαζε…Σα 

πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο ηα αληηκεησπίδνπκε δηαθνξεηηθά…πνην ζεηηθά. Καη ππάξρεη ζπλεξγαζία 

γηα θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο»   (9, Α). 
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Καη ν δεχηεξνο Γηεπζπληήο επηζεκαίλεη: «Σν πξφγξακκα πξνζθέξεη, κνπζηθή, θαιιηηερληθά, ζέαηξν 

λέεο ηερλνινγίεο, θαη ηελ αγσγή ηνπ ζψκαηνο, ηελ πξνζέγγηζε ησλ μέλσλ γισζζψλ, ζηεξίδεηαη ζηε 

βησκαηηθή κάζεζε,  γεληθά απειεπζεξψλεη ηνλ καζεηή θαη ηνπ δίλεη κία άιιε αίζζεζε γηα ην ηη είλαη 

ζρνιείν. Όινο απηφο ν ηχπνο απηψλ ησλ καζεκάησλ δίλεη άιιε δηάζηαζε..» (12, Α). 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο επηζεκαίλεη, «..έρεη αιιάμεη ην θιίκα θαη νη δάζθαινη καο 

βιέπνπλ ζνβαξά, δελ είκαζηε ην θελφ ηνπο, θαη ηα παηδηά θαη νη γνλείο... είκαζηε εληαγκέλνη θαλνληθά ζην 

πξφγξακκα…ρξεηάδεηαη θαη ηζνξξνπία θαη ζην πξφγξακκα αλάινγα θαη κε ηελ ηάμε...» ( 20, Γ). 

Ζ δαζθάια  γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ εηδηθνηήησλ ζηελ αιιαγή ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο 

αλαθέξεη: «Πηζηεχσ φηη βνεζνχλ ηα παηδηά, βνεζνχλ θαη εκάο ζηα καζήκαηα…ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα, 

κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ». (8, Γ). 

Ο δάζθαινο επηζεκαίλεη , «είλαη πνιχ βνιηθφ λα ππάξρνπλ νη λέεο εηδηθφηεηεο θαη ηα αληηθείκελα. Ζ 

πιεξνθνξηθή έρεη αγαπεζεί πνιχ απφ ηα παηδηά, θάλνπλ απίζηεπηα πξάγκαηα κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο. Σα 

παηδηά απηά είλαη ζε άιιν πεξηβάιινλ». (11, Α). 

Καη ε δαζθάια  πεξηγξάθεη  ηελ αίζζεζε απηνπεπνίζεζεο  ηεο νκαδηθφηεηαο ηνπ λένπ θιίκαηνο 

«κπνξείο  λα  εκπινπηίζεηο  δηαζεκαηηθά  θάπνηα καζήκαηα, απηφ δηεπθνιχλεη  πνιχ κε ην λέν ζρνιείν. 

Καη εκείο νη εθπαηδεπηηθνί  ηψξα είκαζηε «γεκάηνη» κε απηέο ηηο έλλνηεο, πνην έκπεηξνη, δελ ην θνβάζαη  

θαη ιεο πνηα είλαη ε νξηδφληηα δηαζχλδεζε θαη πσο..»  (15,Γ). 

 

ε φηη αθνξά ην σξάξην ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ζην πξσηλφ πξφγξακκα γηα φιεο ηηο ηάμεηο ζηηο 

14.00 θαη πξναηξεηηθά ζην νινήκεξν  ησλ 14.00-16.00 ππάξρνπλ 4 άκεζεο αλαθνξέο  θαη πνιιέο 

έκκεζεο ζπζρεηηδφκελεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εηδηθνηήησλ θαη  ην «άπισκα» ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο  ζηα ΔΑΔΠ. 

Αλαθέξεη ν Γηεπζπληήο «Οη γνλείο  θαηαξρήλ απνδέρζεθαλ εχθνια –κε ραξά ζα έιεγα –ην σξάξην, 

απηφ βφιεςε αξθεηνχο γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο, εξγαζίαο, ζπληνληζκνχ κε ηα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ 

ζρφιαγαλ ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο» (12,Α) 

Δπηζεκαίλεη ε δαζθάια : «Δπίζεο νη γνλείο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ρξνληθή παξάηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα φια ηα παηδηά κέρξη ηηο 14.00.»  (6, Γ)   

Τπνγξακκίδεη ν εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο «..είλαη πνιχ θαιφ πνπ απμήζεθαλ νη ψξεο…, 

ρξεηάδεηαη γηα ηα παηδηά». (2,Α) 

Καη πεξηγξάθεη  ε δαζθάια ηε ζεηηθή  αληίδξαζε ησλ γνλέσλ : «Οη  γνλείο ην είδαλ πεξηζζφηεξν 

ζεηηθά, γηαηί ηνπο «έιπλε πνιχ ηα ρέξηα» σο πξνο ηελ εξγαζία ηνπο. Σν 8-2  ήηαλ ζσηεξία γηα ηνπ γνλείο 

ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ ηάμεσλ γηαηί ην 12 πνπ ζρφιαγαλ νη πξψηε θαη Γεπηέξα ήηαλ κεγάιν πξφβιεκα. 

Καη νη ίδηεο νη λνηθνθπξέο αηζζαλφληνπζαλ φηη δελ έρνπλ ρξφλν, κφιηο ηα  άθελαλ ηα παηδηά έπξεπε λα 
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έξζνπλ λα ηα πάξνπλ, δειαδή δελ ήηαλ  ην βαζηθφ πξφβιεκα θαη ησλ εξγαδνκέλσλ…Αγγιηθά, ζέαηξν, 

πιεξνθνξηθή, ρνξφ πνπ έρεη ην πξφγξακκα, έρεη θάλεη ηα παηδηά πνην ραξνχκελα». (14,Γ) 

πκπεξαζκαηηθά, νη  πρλφηεηεο ησλ Αλαθνξψλ γηα ην λέν πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ δεκνηηθνχ 

κε ΔΑΔΠ θαη ηηο θαηλνηνκίεο πνπ ην πξφγξακκα έρεη εηζάγεη, ραξαθηεξίδνληαη ζεηηθέο απφ ην ζχλνιν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ πινπνηνχλ ην πξφγξακκα.    

 

 

Άμνλαο 2. Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ. 

 

ηνλ Πίλαθα 5 απνηππψλεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΑΔΠ γηα ην λέν ξφιν ηνπο ζην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

ηνλ Άμνλα 2 αλάιπζεο, ν λένο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ΔΑΔΠ  θαηεγνξηνπνηείηαη ζε 4 αλαθνξέο 

σο πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθφο, σο ίδηνο  φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν πξφγξακκα, σο αξλεηηθφο-

πεξηζσξηαθφο θαη σο κε απαληεκέλνο. 

 

Πίλαθαο 5: Νένο ξόινο Δθπαηδεπηηθνύ 

 

 

Α/Α 

 

    ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΧΝ 

   1. Ο ξφινο ζνπ ζην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ  κε ην πξφγξακκα ΔΑΔΠ 

 

          20 

  1.1 Πεξηζζφηεξν πλεξγαηηθφο           16 

  1.2 Ο ίδηνο φπσο πξηλ             2 

  1.3 Πεξηζσξηαθφο -Αξλεηηθφο             - 

1.4 Γελ ππήξμε ζρεηηθή  

Απάληεζε 

          2 

 

 

 

Απφ ηνπο  20 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εκηδνκεκέλε  ζπλέληεπμε, ζηνλ άμνλα 2,  γηα 

ην ξφιν ηνπο ζην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ζην ζρνιείν κε πξφγξακκα ΔΑΔΠ, ππήξμαλ 16 πξνζεγγίζεηο 

(80%), πνπ ππνζηήξημαλ, είηε άκεζα ,είηε έκκεζα  φηη είλαη πεξηζζφηεξν ζπκκεηνρηθφο, δχν  
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εθπαηδεπηηθνί  αλαθέξζεθαλ πσο δελ έρεη αιιάμεη  ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα  θαη δελ 

αλαθέξζεθαλ θαζφινπ ζην αληηθείκελν ζπδήηεζεο άιινη δχν  εθπαηδεπηηθνί. Γελ ππήξμε απφ θαλέλαλ 

εθπαηδεπηηθφ  αξλεηηθή αλαθνξά. 

Ο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνβαίλεη ζε κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο εμέιημεο ησλ 

ελδν-εθπαηδεπηηθψλ ζρέζεσλ, πεξηγξάθεη: «Οη ζπλάδειθνη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο καο ελφριεζαλ θαη ηνπο 

ελνριήζακε…έγηλε ε εθπιήξσζε ηεο  πάγηαο αληίιεςεο θαη ησλ πξνηχπσλ πνπ είρακε. Δκείο 

ζεσξνχζακε πσο απηνί δελ δνπιεχνπλ θαη  απηνί ζεψξεζαλ ππνβηβαζκφ ηελ «θάζνδν» ζηελ 

πξσηνβάζκηα. Απηφ δελ δεκηνπξγεί θαιφ θιίκα. Απηφ μεπεξάζζεθε κε ηε ζπλαλαζηξνθή θαη ηε 

ζπλεξγαζία ζηε δνπιεηά. 

[...]Ζ ζπλχπαξμε εηδηθνηήησλ θαη δαζθάισλ, εάλ είλαη επηηπρήο ή φρη εμαξηάηαη απφ ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ…ζέιεη δηθαηνζχλε, δηαθάλεηα…εγψ πξνζπαζψ λα ηνπο ζηεξίδσ φινπο…εγψ έγηλα Γηεπζπληήο 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ, καο έρεη «βγεί ην ιάδη» απφ ηε δνπιεηά...Πξέπεη νη 

ζπλάδειθνη λα αηζζάλνληαη αζθαιείο…Σψξα δελ ππάξρεη ηέηνην ζέκα ζρέζεσλ».  (9, Α)  

Ο  Γηεπζπληήο ηεο άιιεο ζρνιηθήο κνλάδαο πεξηγξάθεη ηα αθφινπζα: «Δκείο αθνινπζήζακε ηηο 

νδεγίεο, κηιήζακε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ πνπ ήξζαλ απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα γηα λα ηνπο 

εμεγήζνπκε ην πιαίζην, ην θιίκα [...] Δκείο εδψ δελ είρακε πξφβιεκα, ηεο Πιεξνθνξηθήο κάιηζηα ιέεη 

«εδψ ζέισ λα κείλσ κνπ αξέζεη»,ησλ Δηθαζηηθψλ ήηαλ απνζηαζηνπνηεκέλε  ζηελ αξρή κεηά εληάρζεθε, 

…εδψ ηα ιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηα δηαρεηξηδφκαζηε, παξά ηα θαηαζηέιινπκε...φινη πξέπεη λα κπνπλ 

ζε άιιν θιίκα»  (12, Α). 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο αλαθέξεη, «..έρεη αιιάμεη ην θιίκα θαη νη δάζθαινη καο βιέπνπλ 

ζνβαξά, δελ είκαζηε ην θελφ ηνπο, θαη ηα παηδηά θαη νη γνλείο..είκαζηε εληαγκέλνη θαλνληθά ζην 

πξφγξακκα….  πλεξγάδνκαη ,θαη εηδηθά ζε απηφ ην ζρνιείν ππάξρεη θαιφ θιίκα, θαη κε ην Γηεπζπληή θαη 

κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο..θαη ηνπο γνλείο ζα έιεγα» (20, Γ). 

Ο εθπαηδεπηηθφο ησλ Δηθαζηηθψλ  «Πξνζπαζψ λα ζπλεξγάδνκαη κε ηνπο δαζθάινπο ησλ ηάμεσλ, 

ζρεηίδσ ηα ζέκαηα κε ηηο επνρέο, ηηο γηνξηέο ηηο αλάγθεο, αιιά δελ πξνιαβαίλσ φινπο ηνπο δαζθάινπο… 

πλεξγαζία ππάξρεη θαη γηα ηε δηαηξνθηθή αιπζίδα ,ηψξα κε  ηνπο ήξσεο ζηελ 25
ε
 Μαξηίνπ...Δγψ ζέισ 

λα ζπλεξγάδνκαη κε ηνπο δαζθάινπο , ηαπηφρξνλα καζαίλσ πσο δνπιεχεη ην ζρνιείν..Με βνεζά ν 

Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, κνπ ιέεη δηάθνξα  γηα ηα παηδηά ,γηα ηνπο γνλείο, κε ζηεξίδεη …» (5,Α)  

Ζ δαζθάια Σ΄ ηάμεο  «Με ηηο εηδηθφηεηεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππάξρεη ζπλεξγαζία». ( 6,Γ) 

Ζ δαζθάια αλαθέξεη «Μνπ αξέζεη θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη  ηα λέα αληηθείκελα... 

πηζηεχσ φηη βνεζνχλ ηα παηδηά ,βνεζνχλ θαη εκάο ζηα καζήκαηα…ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα, κε ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.(8, Γ) 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Θεαηξηθήο Αγσγήο επηζεκαίλεη: «Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αιιάμνπλ 

αληίιεςε, ρξεηάδεηαη ζπλεξγαζία  γηα ηηο γηνξηέο θαη ηηο εθδειψζεηο…Να κπεη ε λέα πξνζέγγηζε γηα ηε 
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ζπλεξγαζία φισλ, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο , δήκνο…πλεξγαζηήθακε κε ην δήκν γηα ην θεζηηβάι πνπ 

γίλεηαη, ην παξνπζηάζακε…» (10, Γ) 

Ο δάζθαινο  Δ΄ ηάμεο « Δίλαη πνιχ βνιηθφ λα ππάξρνπλ νη λέεο εηδηθφηεηεο θαη ηα 

αληηθείκελα...Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε κφληκν πξνζσπηθφ εηδηθνηήησλ ζηαζεξή αλαθνξά γηα θαιιίηεξε 

ζπλεξγαζία,λα κελ αιιάδνπλ θάζε ρξφλν…» (11, Α). 

Ζ δαζθάια ηεο Α΄ ηάμεο επηζεκαίλεη  «…βησκαηηθή κάζεζε, γλψζε κε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη 

εκείο νη δάζθαινη, αιιά θαη νη εηδηθφηεηεο πνπ βνεζνχλ πνιχ, βιέπνπλ ηα παηδηά ζθαηξηθά..»(7, Γ) 

Ζ δαζθάια ηεο Β΄ ηάμεο αλαθέξεη.. « Καη επεηδή ζπλεξγαδφκαζηε κεηαμχ καο ,κε ην Μνπζηθφ, κε 

ηνλ Καιιηηερληθψλ, ν Πιεξνθνξηθφο, φιν απηφ ιεηηνπξγεί σξαία θαη ην αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο.. 

Δίλαη θαηαπιεθηηθή  ε ζπλεξγαζία θαη κεηαμχ καο, εγψ δνπιεχσ καδί θαη κε ηελ αληίζηνηρε δαζθάια ηεο 

ηάμεο, πεγαίλνπκε  καδί… 

Να κάζνπκε λα δηαρεηξηδφκαζηε θαη ηνλ εαπηφ καο… φινη εδψ έρνπκε ξφιν ζε απηφ ηνλ ηζηφ ηνπ 

ζρνιείνπ..ζεσξψ φηη ην ΔΑΔΠ έθεξε πεξηζζφηεξν έληνλα ηε ζπλεξγαζία ζην ζρνιείν…θαη έδσζε θαη 

πεξηζζφηεξεο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  θαη επθαηξίεο γηα πνιιά πξάγκαηα...έζησ θαη κε ηελ 

ππνρξεσηηθή επηβνιή κέζσ πξνγξάκκαηνο. (15, Γ). 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο «Δγψ πηζηεχσ ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο, μέξεη ν θαζέλαο πνπ ζα κε 

βνεζήζεη θαη πνπ ζα ηνλ βνεζήζσ εγψ, έηζη είλαη, φηαλ είζαη ρξφληα ζην ίδην ζρνιείν...Δπηπιένλ  φηη 

ηψξα ππάξρνπλ εηδηθφηεηεο πνπ δελ ππήξραλ πξηλ, ζα δεηήζσ ηε βνήζεηα ηεο θαζεγήηξηαο ηεο 

Θεαηξνινγίαο, ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη κε ηε Γπκλάζηξηα …έρνπκε θάλεη πνιχ σξαία πξάγκαηα ζε απηφ ην 

ζρνιείν..» (17, Γ). 

Ζ δαζθάια ηεο Α΄ ηάμεο  «Τπάξρεη πάξα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία θαη αιιεινβνεζηφκαζηε.. θαη ζηελ 

Δπέιηθηε Εψλε..» (18, Γ) 

 

Ζ θνηλσλία αιιάδεη, ην ζρνιείν αιιάδεη, αθνχ δηαθνξνπνηείηαη  ε απνζηνιή  ηνπ, πνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, αιιά ζηελ απειεπζέξσζε ησλ ηθαλνηήησλ, ζηελ 

θαιιηέξγεηα  ησλ δεμηνηήησλ θαη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ ζηάζεσλ. Ζ ζπλεξγαηηθφηεηα 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ζηε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κε ηελ 

αλαδηάηαμε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

πκπεξαζκαηηθά  ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (80%) δειψλεη φηη ζεσξεί πσο 

είλαη πεξηζζφηεξν  ζπλεξγαηηθφο ν ξφινο  ηεο ζην λέν νινήκεξν ζρνιείν κε ην πξφγξακκα ΔΑΔΠ. 
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Άμνλαο 3.Σα πξνβιήκαηα /εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί  θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ 

 

ηνλ 3
ν
 Άμνλα Αλάιπζεο  θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα  ηα πξνβιήκαηα /εκπφδηα 

αλαγφκελα ζε έληεθα επηινγέο πνιιαπιψλ απαληήζεσλ.  

ηνλ Πίλαθα 6 απνηππψλεηαη ε  ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ απφςεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηα 

εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ κε ΔΑΔΠ. 

 

Πίλαθαο 6: Πξνβιήκαηα / Δκπόδηα 

Α/Α       ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΧΝ 

1 Πνηά πξνβιήκαηα/εκπφδηα αληηκεησπίδεηο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΔΑΔΠ; 

     54 

1.1 Τιηθνηερληθή ππνδνκή 

 

     12 

1.2 Πνζφηεηα  χιεο        9   

1.3 Πξνβιεκαηηθή ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο        4 

1.4 Χξνιφγηα πξνγξάκκαηα ζρνιείνπ        3 

1.5 Έιιεηςε  επηκφξθσζεο, δηαρείξηζε  πξνβιεκάησλ  

ζρνιηθήο ηάμεο, παηδηψλ ,ζρέζεσλ θαη θξίζεσλ 

     11 

1.6 Πξνβιήκαηα θαζεκεξηλφηεηαο 

Δμσηεξηθνί παξάγνληεο/γνλείο 

       5 

1.7 Πξνζαξκνγή καζεηψλ         3 

1.8 Έιιεηςε ππνζηήξημεο        3 

1.9 Με θαηαλφεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο        1 

1.10 Αξγή πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ/ 

Αιιαγή θάζε ρξφλν 

       3 

 

 

Γηα ηελ έιιεηςε  ππνδνκψλ σο πξφβιεκα/εκπφδην έρνπκε 12 αλαθνξέο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνχο (22%) ζηελ  εκηδνκεκέλε  ζπλέληεπμε. Ζ  έιιεηςε ππνδνκψλ αλαθέξεηαη , είηε  ζε 

απνπζία ή αλεπάξθεηα θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο αίζνπζεο Ξέλσλ Γισζζψλ, Μνπζηθήο, 
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θιεηζηψλ Γπκλαζηεξίσλ, είηε ζε πιηθά  πάγηα ή αλαιψζηκα φπσο Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο, 

εθηππσηηθφ κειάλη, ραξηηθά, εηθφλεο θ.ιπ. ιεο νη αλαθνξέο πξνζδηνξίδνπλ ηα εκπφδηα, ηηο δπζθνιίεο, 

ηηο δπζιεηηνπξγίαο θαη ην ρξνληθφ θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπο, αιιά ζε θακία αλαθνξά δελ ππάξρεη  ζέκα 

αλαίξεζεο ή  κε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Αλαθέξεη ε εθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο : «Μεγάιν πξφβιεκα είλαη φηη δελ έρσ ζρνιηθή αίζνπζα 

κνπζηθήο κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε κεηαθνξά ησλ νξγάλσλ. ηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ 

έρνπκε πηάλν αιιά, φινη ηελ ρξεζηκνπνηνχκε …θαη δελ κπνξνχκε λα ην κεηαθηλήζνπκε. Έρσ ην αξκφλην 

θαη πάσ απφ ηάμε ζε ηάμε, αιιά ηα νξγαλάθηα, θξνπζηά γηα ην ξπζκφ, δελ είλαη εχθνιν λα 

κεηαθεξζνχλ...Θέισ δέθα ιεπηά γηα λα καδέςσ θαη λα ηα κεηαθέξσ...» (17, Γ). 

Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο Πιεξνθνξηθήο αλαθέξεη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο αίζνπζαο, αιιά θαη ηα 

εκπφδηα ηεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο. «Σν δεχηεξν πξφβιεκα είλαη φηη δελ έρνπκε αίζνπζα πιεξνθνξηθήο κε 

ζσζηέο πξνδηαγξαθέο. Υξεζηκνπνηνχκε ηα laptops κε ην θνξηακφ αιιά δχζθνια κεηαθηλνχληαη ζηηο ηάμεηο 

γηαηί δελ έρνπκε αζαλζέξ. Μφλν ζηνλ πάλσ φξνθν. Σα έρσ ζηήζεη ζηελ αίζνπζα, μνδεχσ ρξφλν γηα λα ηα 

ζέζσ ζε ιεηηνπξγία.»   (1, Α).  

Οη δχν εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο  αλαθέξνληαη ζην εκπφδην ηεο αίζνπζαο Γπκλαζηηθήο. Σν 

πξνζδηνξίδνπλ σο αθνινχζσο.  

 Ο πξψηνο εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο πεξηγξάθεη:  «Δίλαη θαιφ πνπ ππάξρνπλ ρνξνί θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Τπάξρεη ζέκα ππνδνκψλ. ηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ  θάλσ θαη εγψ θαη ν άιινο 

ζπλάδειθνο θαη ε ζεαηξηθή παηδεία, δελ είλαη άδεην. Γηα εκέλα δελ ππάξρεη πξφβιεκα παηδαγσγηθφ αιιά 

ππνδνκψλ….» (2, Α) 

Ο δεχηεξνο εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο αλαθέξεη  θαη ην επηπιένλ πξφβιεκα ησλ αζιεηηθψλ 

πιηθψλ θαη ππνζηεξίδεη «Σα βαζηθά καο πξνβιήκαηα είλαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή. Καηαιαβαίλσ 

είκαζηε ζε δχζθνιε θαηάζηαζε, αιιά ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε κπάιεο, πιηθά…Κάλσ δηθέο κνπ 

θαηαζθεπέο ζε φξγαλα παηρλίδηα…Μαο θάιεζε ν δήκνο καο έδσζε κπάιεο αιιά δελ θηάλεη…Σν δεχηεξν 

πξφβιεκα ζην ζρνιείν καο είλαη φηη δελ ππάξρνπλ ρψξνη. Δίκαζηε 2 Γπκλαζηέο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 

αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ καδί κε άιιεο εηδηθφηεηεο... Θέιακε εθεί πνπ είλαη ην ζθάκκα  λα θηηαρηεί 

ζηέγαζηξν ή κηα κηζφθιεηζηε αίζνπζα ειαθξηάο  θαηαζθεπήο, αιιά δελ γίλεηαη…..» (3, Α). 

Δπίζεο  ε εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο ηεο άιιεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθέξεη: «…απφ ην Μάην 

θαη κεηά θαη επηέκβξε, κεηά ηελ έθηε, έβδνκε ψξα βξάδεη  ν ηφπνο, δελ ππάξρεη έλα ζηέγαζηξν γηα λα 

θάλνπκε Γπκλαζηηθή... Δίλαη πάξα πνιχ άζρεκα, είλαη θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο απιήο... 

Δθεί ππάξρεη έλα πξφβιεκα». (20, Γ). 

Ο εθπαηδεπηηθφο Δηθαζηηθψλ  αλαθέξεη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη: «Θα ήζεια λα είρα 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο εηθαζηηθψλ γηα ηνλ ππιφ, γηα κία θαηαζθεπή, ραξηηθά. Μαδεχσ 5 ιεπηά λσξίηεξα, 

ιεξψλνπλ νη ηάμεηο, δελ κπνξεί λα κπεη ν δάζθαινο θαη λα δεη έηζη ηελ ηάμε»(5, Α). 
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Ζ εθπαηδεπηηθφο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηζεκαίλεη ηελ απνπζία έηνηκνπ, εθηππσκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Αλαθέξεη ζρεηηθά: «Δίρακε δπζθνιίεο γηαηί έπξεπε λα κπνχκε ζην internet  θαη 

έπξεπε λα πξνεηνηκαζηνχκε  ηνπιάρηζην 15 εκέξεο πξηλ...λα βξνχκε πιηθά λα θαηεβάζνπκε, λα θηηάμνπκε, 

εηθφλεο γηα θξνχηα, δψα...Σα ζεσξνχζαλ δεδνκέλα ηα δψα θαη ηηο θάξηεο...Τπήξραλ ηδέεο, αιιά δελ 

ππήξρε πιηθφ. Θέιεη κεγάιε πξνεηνηκαζία ην κάζεκα. Δίρακε ηε βάζε δεδνκέλσλ αιιά είλαη πνιιά, πνπ 

λα εθηππψζνπκε κε ηφζν ραξηί, κειάλη ..ε νηθνλνκηθή θξίζε.. ήηαλ δχζθνια.». (4, Γ).  

Ζ δαζθάια ηεο Σ΄ ηάμεο αλαθέξεηαη ζηελ απνπζία  εμεηδηθεπκέλσλ αηζνπζψλ  δηδαζθαιίαο,«Γελ 

ππάξρνπλ ρψξνη, αίζνπζεο  γηα ηηο εηδηθφηεηεο, γηα ηε Μνπζηθή, ηα Καιιηηερληθά, ππάξρεη κία 

αλαζηάησζε, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ νη ρψξνη γηαηί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηάμε. Υξεζηκνπνηνχλ θαη πιηθά 

πνπ ζέινπλ θαζαξηφηεηα ή κεηαθνξά. Αλαζηαηψλεηαη ε ηάμε, ζέιεηο ρξφλν λα ηελ επαλαθέξεηο γηα λα 

θάλεηο π.ρ. Μαζεκαηηθά. Δπίζεο δελ ππάξρνπλ ζε εκάο, ηδηαίηεξα ζηηο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο εξγαζηήξηα, 

Υεκείν ή Φπζηθήο γηα λα θάλεηο πεηξάκαηα, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά. Ζ λέα κάζεζε είλαη βησκαηηθή 

ζέιεηο ρψξνπο, πιηθά θαη ρξφλν.» .(6, Γ). 

ηε έιιεηςε ησλ αηζνπζψλ  δηδαζθαιίαο γηα ηα καζήκαηα ησλ εηδηθνηήησλ αλαθέξνληαη θαη ν 

δάζθαινο ηεο Δ΄  ηάμεο «Καη δελ έρνπκε θαη ρψξνπο, αίζνπζεο..» (8, Α)  θαη ε δαζθάια ηεο Α΄ ηάμεο 

«Δγψ ζα ήζεια λα ππήξρε αίζνπζα Αγγιηθψλ ,λα είλαη εμνπιηζκέλνη γηα  λα γίλεηαη ζσζηά.» (18, Γ). 

Ο δάζθαινο ηεο Σ΄ αλαθέξεη  ζέηνληα θαη ζέκα εμνπιηζκνχ, «..γηα ηηο εηδηθφηεηεο πεξηζζφηεξν έρεη 

λα θάλεη κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή..  βέβαηα θαη  γηα εκάο ππάξρεη ηέηνην ζέκα, εγψ ζα ήζεια λα είρα 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηελ ηάμε κνπ..»(16,Α). 

Ο δάζθαινο ηεο Γ΄ ηάμεο  επηζεκαίλεη ηα πξνβιήκαηα θαη ζέηεη θαη ηε δηάζηαζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ. «Θα ήζεια λα ππάξρεη 

θαιιίηεξε ππνδνκή, εκείο δελ έρνπκε πξφβιεκα, αιιά απφ ζπλαδέιθνπο άιισλ ζρνιείσλ πνπ αθνχσ 

έρνπλ θάπνηεο ειιείςεηο, βέβαηα  δελ αλαηξνχλ ην πξφγξακκα, φκσο ην δπζθνιεχνπλ.» (11, Α). 

Ο δάζθαινο –Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθέξεη ζρεηηθά: «Ζ ππνδνκή είλαη πάληα 

πξφβιεκα...ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο δελ έρεη ηε θαηάιιειε αίζνπζα...έρεη ρσξηζηεί κε 

γπςνζαλίδα...είλαη κηθξή…Οη ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή δπζθνιεχνπλ ην πξφγξακκα…Θέινπκε 

λα βάινπκε έλα πξνηδέθηνξα ζε θάπνηεο αίζνπζεο θαη έρνπκε δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα, κε ην δήκν θαη 

ηε ζρνιηθή επηηξνπή….» (9, Α). 

ηελ έιιεηςε επηκφξθσζεο, ζηε δηαρείξηζε ησλ παηδηψλ, ησλ ζρέζεσλ, ησλ θξίζεσλ αλαθέξνληαη 

11 εθπαηδεπηηθνί (20%) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο . 

Αλαθέξεη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα  

εθπαίδεπζε: «Δκείο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ είκαζηε ζηε Γεπηεξνβάζκηα έρνπκε 

πξφβιεκα κε ηηο ειηθίεο. Πάζακε ζνθ! Γελ μέξνπκε πψο λα ρεηξηζηνχκε ηα κηθξά παηδηά. Γελ έρνπκε ηε 
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θαηάιιειε παηδαγσγηθή εθπαίδεπζε. Δγψ έρσ 3 ρξφληα θαη ην ζπλήζηζα. ην Γεκνηηθφ είλαη ηεξάζηηεο νη 

ειηθηαθέο δηαθνξέο απφ ηελ πξψηε ηάμε κέρξη ηελ έθηε ηάμε.» (1, Α).  

Ζ εθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο επηζεκαίλεη: «Όρη, δελ ππάξρεη επηκφξθσζε, ελεκέξσζε, δελ έρεη γίλεη 

ηίπνηα γηα εκάο. Δγψ δελ είκαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, έρσ ηειεηψζεη Χδείν, ην Δζληθφ, φξγαλν πηάλν, κε ηα 

παηδηά θάλσ θινγέξα ….» (17, Γ).  

Ζ εθπαηδεπηηθφο Αγγιηθήο Γιψζζαο αλαθέξεη «Δγψ 2 ρξφληα ηαιαηπσξήζεθα πνιχ…ηα κηθξά 

παηδηά ζέινπλ εηδηθή πξνεηνηκαζία….. ήηαλ δχζθνια.. …»  (4, Γ). 

Σε δπζθνιία ζηελ παηδαγσγηθή δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ αλαθέξεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ησλ 

Δηθαζηηθψλ «Τπάξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. Αιιηψο είλαη ηα ζεσξεηηθά ζηε 

ζρνιή…έθαλα ηα πάληα θαη ζεσξία θαη ιίγε πξαθηηθή, αιιά ζηελ πξάμε, ζην θαλνληθφ ζρνιείν είλαη 

δηαθνξεηηθά. Ηδηαίηεξα  απηή ηελ πξψηε ρξνληά… ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε δπζθνιεχηεθα, ηη ζέκαηα  λα ηνπο 

βάισ θαη ηη λα θάλσ κε ηα κηθξά..». (5, Α).  

Καη ε εθπαηδεπηηθφο Θεαηξηθήο Αγσγήο  επηζεκαίλεη «Θέινπκε σο εηδηθφηεηα κηα βνήζεηα γηα ην 

ρεηξηζκφ παηδηψλ κε  εηδηθά πξνβιήκαηα, είλαη εμεηδηθεπκέλν πξφβιεκα…δηαβάδνπκε κφλνη καο, ξσηάκε 

θαη ην δάζθαιν, ρξεηάδεηαη θαη ελεκέξσζε γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ απφ ην δάζθαιν πξνο ηηο 

εηδηθφηεηεο…λα μέξνπκε ηα πξνβιήκαηα ηεο ηάμεο..» (10,Γ).  

Ο δάζθαινο –Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο  ζηα παηδαγσγηθά  

ζέκαηα θαη ηελ αδπλακία ηεο δηθήο ηνπ παξέκβαζεο . «Γελ κπνξνχκε φκσο λα ηνπο επηκνξθψζνπκε 

ζηνλ παηδαγσγηθφ ρεηξηζκφ ησλ ειηθηψλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζηελ δηδαθηηθή, ηνπο δψζακε ηελ χιε, ηηο 

εγθπθιίνπο..»  Αλαθνξά επίζεο θάλεη θαη ζηελ αιιαγή ηεο αληίιεςεο γηα ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ «…δελ έξρεζαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κε ην θξαπεδάθη ζνπ, νχηε φηη ηα μέξνπλ απφ 

ην θξνληηζηήξην Ξέλσλ Γισζζψλ...εληάμεη ζηγά-ζηγά, ην ζέκα ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ πνπ δηαθνξεηηθά 

ην αληηκεησπίδνπλ ζηε δεπηεξνβάζκηα, εδψ ηα ιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηα δηαρεηξηδφκαζηε, παξά ηα 

θαηαζηέιινπκε...φινη πξέπεη λα κπνπλ ζε άιιν θιίκα…» (12,Α). 

Ζ δαζθάια ηεο Γ΄ ηάμεο θαη ππνδηεπζχληξηα  αλαθέξεηαη  θαη ζηε ζρέζε ζπλεξγαζίαο δαζθάισλ 

εηδηθνηήησλ  αιιά θαη ρεηξηζκνχ ησλ καζεηψλ. «Σν έλα είλαη ε ζρέζε δαζθάισλ- εηδηθνηήησλ θαη ε 

άιιε  εηδηθνηήησλ –παηδηψλ, πσο ζα ρεηξηζηνχλ ηηο ειηθίεο…είλαη πνιχ ζεκαληηθφ  πξέπεη λα κάζνπλ λα 

βάδνπλ θαη φξηα, δελ ζεκαίλεη φηη θάλνπκε θαιιηηερληθά θαη θάλνπκε φηη ζέινπκε.. Θέινπλ ζηήξημε θαη 

ζηελ παηδαγσγηθή θαη ζηε δηδαθηηθή, βέβαηα θαη νξηζκέλνη δάζθαινη, λένη ηδηαίηεξα, ζέινπλ 

ππνζηήξημε..» (14, Γ).  

Ζ δαζθάια ηεο Σ΄ ηάμεο αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ. 

«Με ηηο εηδηθφηεηεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππάξρεη ζπλεξγαζία. Τπάξρνπλ φκσο θαη πξνβιήκαηα 
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εηδηθφηεξα  φζσλ δελ έρνπλ εξγαζηεί ζηελ Πξσηνβάζκηα. Έρνπλ άιιε αληίιεςε. Γελ κπνξνχλ θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα παηδηά θαη ην πξφγξακκα. .» (6, Γ). 

Ζ δαζθάια ηεο Α΄ ηάμεο επηζεκαίλεη «..ε  επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ,ηδηαίηεξα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ έξρνληαη απφ ηε δεπηεξνβάζκηα γηα ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο ,γηα λα 

κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο κηθξνχο καζεηέο κε ηνλ αλάινγν παηδαγσγηθφ ηξφπν..» (7, Γ). 

Ο δάζθαινο ηεο Δ΄ ηάμεο αλαθέξεη: «..ην άιιν είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο εηδηθφηεηεο ,δελ έρνπκε 

θαηαθηήζεη κία θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη κεηαμχ δαζθάισλ. Θα βνεζήζεη λα ιεηηνπξγήζεη 

θαιιίηεξα ην πξφγξακκα. Καη λα μεθαζαξίζνπκε ζρέζεηο, παξάδεηγκα ..» (13, Α). 

Ο δάζθαινο –Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  πξνζδηνξίδεη πεξηζζφηεξν αλαιπηηθά ην ζέκα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ «Οη ζπλάδειθνη ησλ εηδηθνηήησλ είραλ πξφβιεκα λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο ειηθίεο ησλ καζεηψλ…αιιά θαη θάπνηνη δάζθαινη έρνπλ πξφβιεκα…γεληθά νη 

πεξηζζφηεξνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο έξρνληαη κε ηηο απνζθεπέο ηνπ ,ηελ εκπεηξία ηνπ ,θάπνηα πεηζαξρηθά 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ δεπηεξνβάζκηα…εδψ απηά δελ είλαη ρξήζηκα…δελ ππάξρνπλ, κφιηο ππνζηεί 

ην πξψην ζνθ ζηγά, ζηγά αληαπεμέξρεηαη…» (9, Α). 

 

Γηα ηελ πνζφηεηα ηεο χιεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα κείσζεο ηεο, ψζηε λα κπνξνχλ  λα εθαξκνζζνχλ 

κε θαιιίηεξνπο φξνπο νη  λέεο δηδαθηηθνί κέζνδνη, έρνπκε 9 αλαθνξέο (17%) απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. 

Ζ δαζθάια ηεο Σ΄ ηάμεο αλαθέξεη. «ε φηη αθνξά ηελ χιε ησλ καζεκάησλ, ζεσξψ φηη είλαη πνιχ 

κεγάιε, φηαλ ήξζαλ ηα λέα βηβιία πηζηεχακε, φηη ζα είλαη πξνο ην θαιχηεξν, δπζηπρψο ζε φια ηα 

καζήκαηα ε χιε είλαη απμεκέλε. Θέιεηο ρξφλν γηα ηελ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, γηα ηε αλαθαιππηηθή 

κέζνδν, γηα ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα. Σν ζέκα ηεο χιεο ζέιεη επαλεμέηαζε.» (6,Γ). 

Ο δάζθαινο ηεο Δ΄ ηάμεο επηζεκαίλεη. «Δπεηδή ην λέν πξφγξακκα έρεη δηαζεκαηηθφηεηα γηα λα 

θάλεηο εκβάζπλζε, ζέιεηο ιηγφηεξε χιε. Καη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζέινπκε λα ηξέμνπκε ζηελ Δπέιηθηε 

Εψλε θαη εθεί δελ καο θηάλεη, νη ψξεο ζηελ Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε είλαη κία...ε πνζφηεηα ηεο χιεο, βέβαηα…» 

(13, Α).  

Καη ε δαζθάια ηεο Δ΄ ηάμεο αλαθέξεη : «ηελ χιε έρνπκε κεγάιε πνζφηεηα ,ειιεληθά θαη 

καζεκαηηθά, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε εκβάζπλζε, ε θηιαλαγλσζία βνεζά φηαλ ππάξρεη  εηδηθφο 

ρεηξηζκφο…ηη ζέιεηο λα θάλεηο..λα δψζεηο έκθαζε ζην λα αγαπήζνπλ ην βηβιίν; …» (8, Γ). 

Ο δάζθαινο ηεο Γ΄ ηάμεο επηζεκαίλεη σο πξφβιεκα: «..ην ζέκα ηεο πνιιήο χιεο θαη ησλ βηβιίσλ. 

Απηφ είλαη ζέκα γηαηί δελ καο δίλεηαη ρξφλνο γηα δηαζεκαηηθφηεηα, ζε εκπέδσζε χιεο ζε ζπλεξγαζία κε 

άιιεο εηδηθφηεηεο. Πνιιέο θνξέο ζνπ πξνηείλνπλ εξγαζίεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα βγνπλ. Σα  βηβιία 

έρνπλ πξφβιεκα, έρνπλ πνιιά κέζα…Σα καζεκαηηθά είλαη πνιχ δχζθνιά βηβιία, δελ βγαίλνπλ ..Πξέπεη 

λα κεησζεί ε χιε, ζε φια ηα καζήκαηα..» (11,Α). 



 

66 
 

Καη νη δαζθάιεο ηεο Α΄ ηάμεο αλαθέξνπλ «Ναη ππάξρεη πξφβιεκα χιεο...Θα πξέπεη λα κεησζεί ε 

χιε θαη λα έρνπκε ρξφλν γηα αζθήζεηο γξαθήο, αλάγλσζεο, καζεκαηηθψλ, επέιηθηεο δψλεο, πνπ πνιιέο 

θνξέο ηελ θάλνπκε κάζεκα..»(18,Γ).  

«Ζ χιε δελ βγαίλεη..ζηε Γιψζζα θαη ζηα Μαζεκαηηθά...Απηά ήηαλ πξνβιήκαηα πνπ ηα είρακε θαη 

πξηλ ην πξφγξακκα ΔΑΔΠ θαη ζπλερίδνληαη..»(19, Γ). 

Ο δάζθαινο ηεο Σ΄ ηάμεο αλαθέξεη «Τπάξρεη γεληθφ πξφβιεκα χιεο, κεγάιε πνζφηεηα ζηα 

καζεκαηηθά, δελ βγαίλεη. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηαρχηεηεο καζεηψλ, ηη ζα θάλνπκε λα πξνρσξάκε γηα λα 

βγάινπκε ηελ χιε ή ζα πξέπεη λα ζπληνληζηνχκε κε ηηο αλάγθεο ησ καζεηψλ; Αλαγθαδφκαζηε λα 

πξνζαξκνζηνχκε κε παξα-πξφγξακκα, μέξεηε .. ..(16, Α).  

Ο εθπαηδεπηηθφο ησλ Δηθαζηηθψλ επηζεκαίλεη γηα ην πξφβιεκα ηεο χιεο. «Σξψσ πνιιέο ψξεο 

θαζεκεξηλά θαη ηα αββαηνθχξηαθα γηα πξνεηνηκαζία…αθνινπζψ θαη ην βηβιίν ζηελ χιε. Σα βηβιία 

είλαη θαιά, έρεη σξαία πξάγκαηα, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο ζε κεγάιν βαζκφ…αιιά δελ κπνξείο  λα ηα 

θάλεηο φια θαη  θάλσ θαη δηθά κνπ..θάλσ θσηνηππίεο π.ρ. γηα λα κάζνπλ νη κηθξέο ηάμεηο λα δνπιεχνπλ 

κέζα ζην πεξίγξακκα…» (5, Α). 

Ο δάζθαινο –Γηεπζπληήο αλαθέξεη γηα ην ζέκα ηεο πνζφηεηαο ηεο χιεο: « Πξέπεη  λα δνχκε ηελ 

αγσλία ηνπ δαζθάινπ γηα ηελ πνζφηεηα ηεο χιεο. Πξέπεη λα μέξνπκε πνηνο είλαη ν ζηφρνο γηα ηελ θάζε 

ηάμε, ην θάζε παηδί..» (12,Α). 

 

Γηα ηελ αξγνπνξεκέλε ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ  θαη γηα ην πξφβιεκα ηεο  

εηήζηαο ελαιιαγήο ηνπο ζε άιιεο, δηαθνξεηηθέο  ζρνιηθέο κνλάδεο, ππάξρνπλ 3 αλαθνξέο. 

Ζ δαζθάια ηεο Γ΄ ηάμεο θαη ππνδηεπζχληξηα αλαθέξεη «Ναη φηαλ αιιάδνπλ θάζε ρξφλν ππάξρεη 

πξφβιεκα, ζα πξέπεη λα έξρνληαη ζηα ίδηα ζρνιεία …Δάλ εμαηξέζεηο ηηο δπζθνιίεο κε ηελ αξγνπνξία ηνπ 

δηνξηζκνχ ησλ εηδηθνηήησλ θχιεζε θαιιίηεξα απφ φηη ην πεξηκέλακε.» (14, Γ). 

Ο  δάζθαινο –Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθέξεη: «Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε 

είλαη φηη νη εηδηθφηεηεο, απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο,  έξρνληαη θαζπζηεξεκέλα. Δίλαη δηνηθεηηθφ, αιιά 

κέρξη λα εληαρζνχλ ζην πεξηβάιινλ ην ζρνιηθφ, εάλ ήηαλ κφληκα ζην ζρνιεηφ, ή ζε δχν ζρνιεία ζα ηνπο 

μέξακε. Απηφ ζα βνεζνχζε ζηε ζπλεξγαζία, ηψξα κέρξη λα αιιάμνπκε απφςεηο λα αληηκεησπίζνπκε  

θνηλά πξνβιήκαηα καζεηψλ, λα ελεκεξσζνχλ ράλνπκε ρξφλν». (9, Α). 

Καη ν δεχηεξνο δάζθαινο –Γηεπζπληήο επηζεκαίλεη. «..θαη  επίζεο λα κέλνπλ νη ίδηνη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθνηήησλ, λα κελ αιιάδνπλ θάζε ρξφλν, καζαίλνπλ ηα παηδηά θαη ηα παηδηά ηνπο γλσξίδνπλ ,απηφ 

πξνζπαζνχκε κε ηε Γηεχζπλζε λα ην ιχζνπκε…»(12,Α) 

 

ηα πξνβιήκαηα  θαζεκεξηλφηεηαο  έθαλαλ εηδηθή αλαθνξά 5 εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 
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Ζ δαζθάια ηεο Γ΄ ηάμεο θαη ππνδηεπζχληξηα αλαθέξεη: «Φέηνο δεκηνπξγήζεθε έλα ζέκα, φηαλ 

δεηάλε νιφθιεξε ηελ εκέξα νη ζχκβνπινη ησλ εηδηθνηήησλ ηηο εηδηθφηεηεο ηνπο γηα ελεκέξσζε θαη 

ππάξρνπλ 2 ζε θάζε ζρνιεηφ, δηαιχεηαη ην ζρνιείν ην πξφγξακκα... Απηφ ζα πξέπεη λα ην ιχζνπκε… 4 

ηκήκαηα λα έρνπλ πξφβιεκα δεκηνπξγνχληαη αδηέμνδα... Θα πξέπεη λα γίλνληαη δηαθνξεηηθά ηα 

ζεκηλάξηα..» (14, Γ).  

Γηα ηνπο καζεηέο εηδηθήο αγσγήο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην γεληθφ ζρνιείν αλαθέξεηαη ε δαζθάια 

ηεο Σ΄ ηάμεο: «Άιιν πξφβιεκα είλαη πσο ππάξρνπλ πνιιά παηδηά πιένλ κέζα ζηηο γεληθέο ηάμεηο 

Δηδηθήο Αγσγήο, κε Ννεηηθή Τζηέξεζε, θηλεηηθά πξνβιήκαηα, Αζπεξγθέξ, πνπ είηε έρνπλ παξάιιειε 

ζηήξημε, είηε φρη πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ξπζκφ ή πνπ ρξεηάδνληαη ρξφλν λα 

αθηεξψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ή πνπ δεκηνπξγνχλ έληαζε πνπ κεηαδίδεηαη ζηελ ηάμε.» (6, Γ).  

Ζ δαζθάια ηεο Δ΄ ηάμεο αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα ζπληνληζκνχ. «Πξφβιεκα είλαη φηη δελ είλαη 

εχθνιν λα βξεζνχκε, έηζη φπσο είλαη νη ψξεο, ην πξφγξακκα…θπξίσο γηαηί νη ζπλάδειθνη ησλ 

εηδηθνηήησλ κνηξάδνληαη θαη ζε άιια ζρνιεία, ηξέρνπλ θαη δελ έρνπλ ρξφλν λα ζπλεξγαζηνχκε» (8, Γ).  

Γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο αλαθέξεηαη ε δαζθάια ηεο Α΄ ηάμεο. «Πξέπεη λα ελεκεξψζνπκε 

θαη ηνπο γνλείο, ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία, θαζψο θαη κε ηε δεκνηηθή αξρή, λα καο 

ζηεξίδεη θαη λα βγάδνπκε πξνο ηα έμσ ην έξγν καο, ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο» (7, Γ).  

Καη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδεο επηζεκαίλεη:  «Έρνπκε δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα, πνπ είλαη 

θαη παηδαγσγηθά, παξάδεηγκα έλαο γνληφο δελ έξρεηαη ζηηο 4.00 πνπ ηειεηψλεη ην πξφγξακκα, εγψ πξέπεη 

λα ην ιχζσ θαη λα κάζνπλ θαη νη γνλείο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, δπζηπρψο δελ έρσ ηελ «εμνπζία», νχηε κνπ 

αξέζεη λα απεηιψ γηα εγθαηάιεηςε παηδηνχ θ.ιπ.….Γελ έρνπκε εξγαιεία… ζέιεη μεθαζάξηζκα ξφισλ, 

θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ… Έρνπκε πξνβιήκαηα θαζεκεξηλφηεηαο…» (9, Α). 

 

ην «άπισκα» ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο έθαλαλ αλαθνξά 3 εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ, 

ζεκεηψλνληαο  πσο θάλνπλ κάζεκα πξνο ην ηέινο ηνπ εκεξήζηνπ  πξνγξάκκαηνο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο  Φπζηθήο Αγσγήο αλαθέξεη «Πξφβιεκα ππάξρεη κε ηηο ψξεο, γηαηί γίλεηαη ην 

κάζεκα πξνο ην ηέινο, απνδπλακψλεηαη ε νπζία ηνπ καζήκαηνο. Βέβαηα ηηο πξψηεο ψξεο θάλνπλ 

Γιψζζα. Να ππάξρεη  δηαζπνξά ησλ σξψλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. …» (2, Α).  

Γηα ηελ αιιαγή ηνπ ρξφλνπ ηεο δηδαθηηθήο ψξαο έθαλαλ αλαθνξά ν δεχηεξνο εθπαηδεπηηθφο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη ε εθπαηδεπηηθφο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Αλαθέξνπλ : «Σν σξάξην γηα κέλα είλαη 

πξφβιεκα. Γελ ρξεηάδνληαη ηα δίσξα. Να γίλνπλ 45 ιεπηα γηα λα κελ θνπξάδνληαη ηα παηδηά θαη λα 

γίλεηαη ε αιιαγή ησλ δαζθάισλ ..Ναη γηα ηε Γιψζζα ππάξρεη ζέκα κε ην πξψην δίσξν..»(3, Α).  

«Οη ηειεπηαίεο ψξεο ηνπ καζήκαηνο είλαη κία αθφκα δπζθνιία θαη είλαη κηθξή ε δηδαθηηθή ψξα..είλαη 

γισζζηθφ κάζεκα, δελ είλαη δσγξαθηθή, πξέπεη λα αθνκνηψζνπλ...λα επαλαιάβνπκε...βέβαηα δελ βγαίλεη 

ην πξφγξακκα, αιιά γηα ηα κηθξά είλαη θνπξαζκέλα γηα γισζζηθφ κάζεκα…»(4, Γ).  
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Γηα ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο  απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο ησλ αληίζηνηρσλ 

εηδηθνηήησλ θαη ηε ζρνιηθή κνλάδα   θάλνπλ αλαθνξά  ζηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε 3 εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθνηήησλ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο Δηθαζηηθψλ επηζεκαίλεη «Γελ έρσ κηιήζεη κε ηελ θπξία Ε… ηε ζρνιηθή ζχκβνπιν 

ηεο εηδηθφηεηαο κνπ, έρεη κεγάιε πεξηθέξεηα, πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο…δελ γλσξίδσ εάλ ππάξρεη πιηθφ 

ζην δηαδίθηπν, ζέισ θαζνδήγεζε…» (5, Α).  

ηελ εξψηεζε εάλ έρεη ζπλαληεζεί κε ηε ζρνιηθή ζχκβνπιν εηδηθφηεηαο ηεο απάληεζε ε 

εθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο αθνινχζσο «Όρη δελ έρνπκε ζπλαληεζεί, δελ ηελ έρσ γλσξίζεη…αλέιαβε 

πέξζη. Δίρα γλσξίζεη θαη ζπλεξγαζηεί κε ηνλ θ. Π… ζηε Γ΄ Γηεχζπλζε, ηνλ πξνεγνχκελν ζρνιηθφ 

ζχκβνπιν, πήξε ζχληαμε..» (17,Γ). 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Θεαηξηθήο Αγσγήο αλαθέξεη, «Γηα ην ζέκα ησλ βαζκψλ δελ καο έρνπλ 

ελεκεξψζεη, γηα ην ξφιν καο θαη ζε ζρέζε κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο, δελ καο έρνπλ ελεκεξψζεη, γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ γηνξηψλ…» (10, Γ).  

Γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην νινήκεξν πξφγξακκα ηνπ  ΔΑΔΠ έθαλαλ θαη νη 3 δαζθάιεο 

ηεο Α΄ ηάμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Αλαθέξνπλ ζρεηηθά: «Έρνπκε δχν 

πεξηπηψζεηο. Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα νινήκεξα λεπηαγσγεία, αθνινπζνχζαλ πνην εχθνια ην 

πξφγξακκα. Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην θιαζηθφ πξφγξακκα λεπηαγσγείνπ ησλ 12.15 δελ 

κπνξνχζαλ ζηελ αξρή λα αληαπνθξηζνχλ ζην πξφγξακκα, θνπξάδνληαλ..γεγνλφο φκσο είλαη  φηη παηδηά 

πνπ έρνπλ αλσξηκφηεηα, άιια πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο, ηνπο πξνθαινχζε λεπξηθφηεηα, απηφ ην 

μεπέξαζαλ κεηά ην Φεβξνπάξην έρνπλ πξνζαξκνζζεί φια ηα παηδηά.» (7, Γ).  

«…δπζθνιεπηήθακε θαη ζηελ αιιαγή ησλ δαζθάισλ – εηδηθνηήησλ θαη ζην πξφγξακκα κέρξη ηηο 

14.00,κέρξη λα ζπλεζίζνπλ ηε δαζθάια ηνπο σο ζεκείν αλαθνξάο ππήξρε αλαζηάησζε... ζηελ έθηε θαη 

έβδνκε ψξα κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα ήηαλ θνπξαζκέλα, δελ είραλ ζπλεζίζεη, κεηά θαλέλα πξφβιεκα..» 

(18, Γ). «Σν ίδην θαη ζε κέλα, δπζθνιεχηεθαλ ζηελ αξρή, αιιά κεηά πξνζαξκφζηεθαλ. Απφ ην 

Νεπηαγσγείν είραλ κάζεη λα έρνπλ αλαθνξά κφλν ζε έλα πξφζσπν θαη δελ ην απνδέρζεθαλ ζηελ αξρή,  

ζπλαηζζεκαηηθά. Θέινπλ ηε κακά ηε λεπηαγσγφ ηνπο..» (19, Γ).  

Γηα ηελ κε θαηαλφεζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ απφ θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θάλεη ζε αλαθνξά ηνπ  ν δάζθαινο ηεο Σ΄ ηάμεο. «Καη ζα εθθξάζσ πξνβιεκαηηζκνχο , φρη γηα ην λέν 

ζρνιείν θαη ην ΔΑΔΠ, αιιά θαηά πφζν νη ζπλάδειθνη έρνπλ θαηαιάβεη ην λέν πλεχκα, ηελ νπζία ηνπ  

πξνγξάκκαηνο...Ζ αλεζπρία κνπ είλαη γηα ην φηη ε θηινζνθία ηνπ ΔΑΔΠ δελ έρεη γίλεη θαηαλνεηή. Ννκίδσ 

φηη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα δελ έρεη θαηαλνήζεη πνηνο είλαη ν ζηφρνο ηνπ λένπ ζρνιείνπ...». (16, Α).  

πκπεξαζκαηηθά  νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ σο βαζηθά εκπφδηα /πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΔΑΔΠ ηηο ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηελ έιιεηςε επηκφξθσζεο  ζηε 
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δηαρείξηζε  πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο ηάμεο, παηδηψλ ,ζρέζεσλ θαη θξίζεσλ θαζψο θαη ζηελ πνζφηεηα 

ηεο χιεο ε νπνία εκπνδίδεη ρξνληθά ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. 

 

Άμνλαο4.Σα πεδία θαη νη αλάγθεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε  κε ην πξόγξακκα 

ΔΑΔΠ. 

 

ηνλ 4
ν
 Άμνλα Αλάιπζεο  θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα  ηα  πεδία  θαη ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ ην λέν πξφγξακκα ΔΑΔΠ ζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία. 

ηνλ Πίλαθα 7 απνηππψλεηαη ε  ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ  πεδίσλ θαη ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, 

πνπ ζεσξνχλ νη  εθπαηδεπηηθνί  φηη είλαη  ρξήζηκα , ψζηε λα βνεζεζνχλ ζην έξγν ηνπο, θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ κε ΔΑΔΠ. 

 

            Πίλαθαο 7: Πεδία /αλάγθεο επηκόξθσζεο 

 

 A/A ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΥΝΟΣΖΣΑ  

ΑΝΑΦΟΡΧΝ 

 

Πεδία θαη αλάγθεο επηκφξθσζεο   ζε ζρέζε κε πξνγξάκκαηα 

ΔΑΔΠ 

      

       43 

 

 

Α. 

ρνιηθή 

ηάμε 

 

 

 

1.1 Παηδαγσγηθά Εεηήκαηα          8 

1.2 Γηδαθηηθή κεζνδνινγία αλά  

Γλσζηηθφ αληηθείκελν 

 

         

         3 

1.3  Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ  

ηάμεο /ζρέζεσλ/θξίζεσλ  

        

       12 

 

Β. 

ρνιηθή 

κνλάδα 

1.4 Πξνψζεζε-ππνζηήξημε θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ (Πεξηβαιινληηθή, Αγσγή Τγείαο, 

Πνιηηηζκφο θιπ) 

         4 

1.5 Γηνηθεηηθά δεηήκαηα/Οξγάλσζε 

ρνιηθήο κνλάδαο 

          1 

Γ. 

Δηδηθά  

ζέκαηα 

 

1.6 

 

Πιεξνθνξηθή/λέεο Σερλνινγίεο 

        

        13 

1.7 Θέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο/δηαπνιηηηζκηθά          2 
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Απφ ηε ζπρλφηεηα ησλ αλαθνξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηεη  φηη 23 αλαθνξέο έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο,15 αλαθνξέο κε εηδηθά ζέκαηα θαη 5 αλαθνξέο κε ηα δεηήκαηα 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Γηα ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ζηηο λέεο Σερλνινγίεο θαη ζηελ Πιεξνθνξηθή αλαθέξζεθαλ 13 

εθπαηδεπηηθνί (37%) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο  ηνπο. 

Οη αλαθνξέο απηέο πξνζδηνξίδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ γλψζε ηεο ρξήζεο ησλ 

λέσλ Σερλνινγηψλ, ηφζν γηα ηε δηθή ηνπο ελεκέξσζε θαη βειηίσζε, σο πξνο ηηο εμειίμεηο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο, ηελ πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθά πιηθά, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ, ηελ 

επηθνηλσλία κε άιινπο ζπλαδέιθνπο, φζν  θαη σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο  γηα ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο 

αλαθέξεη. «Να γίλεη επηκφξθσζε θαη πηζηνπνίεζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Φπζηθήο Αγσγήο. Δγψ ρξεζηκνπνηψ ην δηαδίθηπν, έρεη πνιιά πξάγκαηα θαη πιεξνθνξίεο, ζέιεη θαη 

πιαηθφξκα νξγαλσκέλε, βάδνπλ ζέκαηα θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, κεξηθνί…είλαη ρξήζηκν».(3, Α). 

Ζ εθπαηδεπηηθφο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο αλαθέξεη γηα ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε: «Δγψ θαη άιινη γπκλαζηέο ζα ζέιακε θαη πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηθήο, ινγηζκηθά, εκείο είκαζηε 

εθηφο...ηα ρξεηαδφκαζηε θαη πάνπεξ –πφτλη ζα ρξεζηκνπνηήζσ γηα λα θάλσ κάζεκα λα δείμσ αζιήκαηα, 

ρνξνχο, γηα δηαηξνθή, πγεία...γηα Οιπκπηαθνχο Αγψλεο…» (20, Γ).  

Ο  εθπαηδεπηηθφο Δηθαζηηθψλ αλαθέξεη: «Θέισ λα ζπκκεηέρσ θαη ζην πξφγξακκα επηκφξθσζεο,  

ζεκηλάξηα  e-learning, πνπ έθαλε ε ζρνιηθή ζχκβνπινο εηδηθφηεηαο δελ κπφξεζα λα πάσ. Υξεηάδνκαη 

ζπλερή επηθνηλσλία ππνζηήξημεο γηα απνξίεο πεξηζζφηεξν απφ ηε ζρνιηθή ζχκβνπιν» (5, Α).  

Σελ επηκφξθσζε γηα ηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ αλαθέξεη ε δαζθάια ηεο Σ΄ ηάμεο                         

«Θέιεη ππνδνκή, δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη ζεκηλάξηα, φρη γεληθά θαη ζεσξεηηθά, αιιά πνην 

ζπγθεθξηκέλα. Να κπνξέζνπλ λα καο βνεζήζνπλ ,βησκαηηθά κε εξγαζηήξηα θαη παξαδείγκαηα. Να 

αληαιιάμνπκε εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο ηα ζρνιεία, λα βνεζήζνπλ θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη…» (6, Γ).  

Γηα ηε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηελ δηδαζθαιία, αλαθέξεηαη θαη ε δαζθάια ηεο Δ΄ηάμεο: 

«Με ην δηαδίθηπν βνεζά ζε καζήκαηα Γεσγξαθία ,Ηζηνξία…ζα πξέπεη λα έρνπκε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε  

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο…Οπσζδήπνηε λα έρνπκε ππνινγηζηέο θαη 

πξνηδέθηνξεο… ζέινπκε ππνδνκή…Έρσ θάλεη καζήκαηα ππνινγηζηψλ έμσ, δελ έρσ πηζηνπνίεζε απφ ην 

ζχζηεκα…»  (8, Γ).  

Ζ δαζθάια ηεο Γ΄ ηάμεο αλαθέξεη «.. Πηζηεχσ φηη ν δάζθαινο ζα αλαγθαζζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο ζηελ ηάμε. Όζν πεξλάλ ηα ρξφληα ηα παηδηά έξρνληαη κε άιιεο πξνζιακβάλνπζεο 

εηθφλεο,   ηειεφξαζε , δηαδίθηπν, δελ κπνξεί λα κέλεηο κφλν ζην καπξνπίλαθα, έξρνληαη κε ηφζν γξήγνξε 

αληίιεςε». (14, Γ).  
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Καη νη ηξείο δαζθάιεο ησλ Α΄ ηάμεσλ αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε  επηκφξθσζεο ζηελ 

Πιεξνθνξηθή: «Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη πιαηθφξκα κε πιηθφ ζην δηαδίθηπν, αιιά πξέπεη λα ππάξρεη 

επηκφξθσζε θαη ζην ρεηξηζκφ ησλ ππνινγηζηψλ, μέξνπκε αιιά ζέινπκε κία ζπζηεκαηηθή δνπιεηά» (7, Γ) 

«Πξαθηηθά πξάγκαηα θαη ηελ Πιεξνθνξηθή, ζην πξνηδέθηνξα…»(18, Γ).  

«Καη εγψ ηελ Πιεξνθνξηθή αιιά θαη ηα ζέκαηα ηα Πεξηβαιινληηθά, Αγσγήο Τγείαο γηα λα 

βνεζεζνχκε ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Δπέιηθηεο αιιά πξαθηηθά πξάγκαηα, φρη ζεσξίεο κφλν αιιά  θαη 

πξάμεηο. Θεσξία θαη πξάμε πάλε καδί..» (19, Γ).  

Ο δάζθαινο ηεο Γ΄ ηάμεο αλαθέξεη «Δγψ πξνζσπηθά γηα ηελ λέα ηερλνινγία ζέισ ππνζηήξημε, 

επηκφξθσζε. Σψξα  ζέισ  βνήζεηα  πεξηζζφηεξν ζε πξαθηηθά πξάγκαηα. Να έξζεη θαη έλαο ζπλάδειθνο 

απφ ην ρ ζρνιεηφ θαη λα πεη εγψ δνχιεςα απηφ, λα έηζη γίλεηαη, λα καο δψζεη ηδέεο».(11, Α). 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο αλαθέξεη: «Λίγν απφ φια λνκίδσ.. Παηδαγσγηθά…Πιεξνθνξηθή 

πξνζπαζψ κφλε κνπ..δελ κπφξεζα λα παξαθνινπζήζσ ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο..ζέισ λα έρσ 

επθαηξίεο... Θα γίλσ θαιιίηεξε ζηε δνπιεία κνπ εάλ κπνξψ ζην ζπίηη ζηνλ ππνινγηζηή λα επηιέγσ θαη λα 

απνζεθεχσ ηξαγνχδηα θαη ζηηο εθδειψζεηο λα είκαη έηνηκε.» (17, Γ). 

Ο δάζθαινο ηεο η΄ ηάμεο επηζεκαίλεη : «Ζ επηκφξθσζε θαηά ηε γλψκε κνπ πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζην εμήο, πξέπεη λα κπνξνχκε εκείο λα κπνχκε ζε κία δηαξθή επηκφξθσζε θαη ελδνζρνιηθή, αθφκα 

θαιιίηεξα θαη ζηνπο ππνινγηζηέο. Δγψ δελ έρσ πηζηνπνίεζε ζην Α΄ επίπεδν, έρσ κάζεη έμσ, κφλνο κνπ 

θαη μέξσ, αιιά δελ κπνξψ λα πάσ ζην Β΄ επίπεδν, ζέισ λα πάσ». (16, Α).  

 

Γηα  ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ζηε   δηαρείξηζε  ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηάμεο, ησλ ζρέζεσλ  θαη 

ησλ θξίζεσλ αλαθέξζεθαλ 12 εθπαηδεπηηθνί (34%), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο.                    

Ζ θνηλσλία αιιάδεη, ε ζρέζε ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο κεηαβάιιεηαη, ε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο  θαη ε 

δηδαθηηθή επαλαπξνζεγγίδεηαη, ε παηδαγσγηθή εμειίζζεηαη κε επίθεληξν ην παηδί θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Αθνχ ινηπφλ δηαθνξνπνηείηαη  ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, δηαθνξνπνηείηαη θαη 

ην  πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αμηψλ θαη ζρέζεσλ. Ζ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

καζεηψλ, κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ γνλέσλ  θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν ζέκα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Βεβαίσο  θαη απηφ απνηειεί 

Παηδαγσγηθφ Θέκα, αιιά κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ζην βαζκφ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ζρέζεηο 

ελειίθσλ δειαδή εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο αλαθέξεη, «Υξεηάδεηαη επηκφξθσζε ζηα παηδαγσγηθά θαη γηα ην 

ρεηξηζκφ ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ. Ζ δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ηδηαίηεξα ζηηο 

κηθξέο ειηθίεο». (1, Α).  

Ο εθπαηδεπηηθφο ησλ Δηθαζηηθψλ επηζεκαίλεη «Σψξα γηα ην πψο ζα γίλεηαη, φινη νη ηξφπνη κε 

ελδηαθέξνπλ …θαη ζε  ζέκαηα ζρέζεσλ κε ηα παηδηά ζα ήζεια βνήζεηα».(5, Α).  
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Ο εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο αλαθέξεη, «Δκείο ζέινπκε γεληθή ελεκέξσζε, αλάιπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη επηκφξθσζε γηα ην πσο ζα ζπλεξγαζηνχκε κε ηνπο δαζθάινπο…Μπνξνχκε λα 

ζπλεξγαζηνχκε ζε θνηλά πξνγξάκκαηα».  (2, Α). 

Ζ δαζθάια ηεο η΄ ηάμεο αλαθέξεη, «Δπίζεο ρξεηαδφκαζηε ππνζηήξημε γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηηο ηάμεηο. Τπάξρνπλ θαη ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ 

γνληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Όζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεηάδεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε 

θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Σν ζρνιείν ζέιεη λα έρεη εξγαιεία γηα λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα κε 

γνλείο».(6, Γ).  

Ζ δαζθάια ηεο Δ΄ ηάμεο επηζεκαίλεη «Με ζέκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζέινπκε βνήζεηα..θαη 

ρξεηάδεηαη βνήζεηα θαη απφ ςπρνιφγν θαη γηα ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο …θαη γηα εκάο…έζησ θαη αλά 

νκάδα ζρνιείσλ λα έξρεηαη γηα ππνζηήξημε..Δπίζεο ρξεηάδεηαη ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ γνλέσλ 

,ζε βαζηθά πξάγκαηα, πσο δηαρεηξίδνληαη ηα παηδηά ηνπο, ζε ζπκπεξηθνξά, ζε δηάβαζκα ζε 

νξγάλσζε..Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο γηα λα έρνπκε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα». (8, Γ).  

Ζ  δαζθάια ηεο Β΄ ηάμεο αλαθέξεη, «Ναη ζεσξψ φηη  νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

ζρέζεσλ είλαη ζεκαληηθφ γηα εκέλα. Να κάζνπκε λα δηαρεηξηδφκαζηε θαη ηνλ εαπηφ καο… φινη εδψ 

έρνπκε ξφιν ζε απηφ ηνλ ηζηφ ηνπ ζρνιείνπ...ζεσξψ φηη ην ΔΑΔΠ έθεξε πεξηζζφηεξν έληνλα ηε 

ζπλεξγαζία ζην ζρνιείν…θαη έδσζε θαη πεξηζζφηεξεο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,έζησ θαη κε ηελ 

ππνρξεσηηθή επηβνιή κέζσ πξνγξάκκαηνο». (15, Γ). 

Καη ν δάζθαινο ηεο η΄ ηάμεο επηζεκαίλεη, «Σψξα εδψ , έλα πεδίν είλαη απηφ πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 

ςπρνινγία ησλ παηδηψλ, ην ρεηξηζκφ θξίζεσλ …εδψ ζπλεξγαδφκαζηε κε ην πκβνπιεπηηθφ Κέληξν 

Οηθνγέλεηαο ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο, αιιά έρνπκε πνιιά πξνβιήκαηα κε καζεηέο θαη γνλείο.» (16, Α).  

 

Γηα  ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ζηα  Παηδαγσγηθά αλαθέξζεθαλ 8 εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

Ο δηεπζπληήο  ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθέξεη, « Γελ πξέπεη λα θνηηάκε ηη γίλεηαη κε ηε 

δεπηεξνβάζκηα βαζκίδα, αιιά ζα πξέπεη  λα γίλεη επηκφξθσζε ησλ εηδηθνηήησλ ζηα παηδαγσγηθά θαη ηε 

δηδαθηηθή θαη ζηνπο δαζθάινπο  θξεζθάξηζκα ζηα λέα δεδνκέλα, παξάδεηγκα ζηα Μαζεκαηηθά πνπ 

ππάξρνπλ αιιαγέο…Όρη φκσο ζε γεληθέο ζεσξίεο, αιιά ζε πξαθηηθέο, φπσο ήηαλ ην πξφγξακκα ηεο 

Μείδνλνο Δπηκφξθσζεο...ν ηξφπνο απηφο, ,ζε ηέηνην επίπεδν λα ην δεηο θαη λα ην πηνζεηήζεηο»(12, Α). 

Ο δάζθαινο ηεο  Δ΄ ηάμεο επηζεκαίλεη, «Όια είλαη αλνηρηά, θαη ζε ςπρνινγία, Παηδαγσγηθά νη 

εηδηθφηεηεο θαη ζηηο θαηλνηνκίεο θαη ηε δηδαθηηθή νη δάζθαινη, φινη ζέινπκε ζηηο λέεο Σερλνινγίεο» (13, 

Α). 
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Ζ ππνδηεπζχληξηα, δαζθάια ηεο Γ΄ ηάμεο αλαθέξεη: «Ναη θαη κε ηα κνλφσξα  πνπ έρνπλ, 

ρξεηάδνληαη ηε ζηήξημε ηνπ δαζθάινπ ηεο ηάμεο, αιιά θαη ηε ζηήξημε απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπο ζε φηη αθνξά ζέκαηα παηδαγσγηθήο…Σν έλα είλαη ε ζρέζε δαζθάισλ- εηδηθνηήησλ θαη ε 

άιιε  εηδηθνηήησλ –παηδηψλ ,πσο ζα ρεηξηζηνχλ ηηο ειηθίεο…είλαη πνιχ ζεκαληηθφ  πξέπεη λα κάζνπλ λα 

βάδνπλ θαη φξηα, δελ ζεκαίλεη φηη θάλνπκε θαιιηηερληθά θαη θάλνπκε φηη ζέινπκε.. Θέινπλ ζηήξημε θαη 

ζηελ παηδαγσγηθή θαη ζηε δηδαθηηθή, βέβαηα θαη νξηζκέλνη δάζθαινη, λένη ηδηαίηεξα, ζέινπλ 

ππνζηήξημε..».(14, Γ). 

Γηα  ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ζηε  Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν  

αλαθέξζεθαλ 3 εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

Αλαθέξεη  ν δάζθαινο ηεο Δ΄ ηάμεο «Με ην πξφγξακκα ΔΑΔΠ είλαη  επραξηζηεκέλνη, κε Ηζηνξία , 

Γιψζζα έρνπλ πξφβιεκα.. ζεσξνχλ φηη είλαη δχζθνιν θαη ην ιεμηιφγην ηεο Ηζηνξίαο…»(8, Α).  

 

Ζ παηδαγσγηθή επάξθεηα  ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ, σο 

πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ  ειηθηψλ θαη ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ππνγξακκίδεη ην πξφβιεκα  θαη ηεο 

αξρηθήο  παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, αιιά θαη ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο. Ηδηαίηεξα ζηα ζρνιεία κε 

πξφγξακκα ΔΑΔΠ, φπνπ  ε βησκαηηθή, ε αλαθαιππηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε απνηεινχλ 

θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο λέαο  παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο. 

Γηα ηελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο  θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηαο αλαθέξζεθαλ 2 

εθπαηδεπηηθνί. 

Ζ δαζθάια ηεο Δ΄ ηάμεο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, «Να ππάξρεη επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηηο 

εηδηθφηεηεο θαη κε άιια ζρνιεία γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη πξνηάζεσλ...Θέινπκε θαη ζηήξημε γηα 

ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθά θαη εηδηθήο αγσγήο θαζψο θαη λα έρνπκε ζρέζεηο επηθνηλσλίαο θαη κε εηδηθά 

ζρνιεία...Έρνπκε ηάμε έληαμεο, αιιά ππάξρνπλ πνιιά παηδηά  κε εηδηθέο αλάγθεο  ζε φιεο ηηο ηάμεηο πνπ 

ζέινπλ ζηήξημε..» (8 ,Γ).  

Ζ Δηδηθή Αγσγή  θαη ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα παξφηη απνηεινχλ ζχγρξνλα παηδαγσγηθά δεηήκαηα, 

εκθαλίδνληαη ζην ζρνιεηφ κε πξφγξακκα ΔΑΔΠ, φρη κε ηελ ίδηα νμχηεηα, ελδερνκέλσο ακβιπκέλα 

ιφγσ ησλ  λέσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δελ απαηηνχλ κφλν γλψζε ,αιιά αλαπηχζζνπλ 

δεμηφηεηεο, γεγνλφο πνπ δηαζέηνπλ νη καζεηέο αλεμάξηεηα θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο  πξνέιεπζεο, 

εζλφηεηαο ή ηδηαηηεξνηήησλ. 

 

Γηα ηελ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθέξζεθε ε 

εθπαηδεπηηθφο Θεαηξηθήο Αγσγήο. «Γηα ην ζέκα ησλ βαζκψλ δελ καο έρνπλ ελεκεξψζεη, γηα ην ξφιν καο 

θαη ζε ζρέζε κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο, δελ καο έρνπλ ελεκεξψζεη, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο ησλ γηνξηψλ…» (10, Γ).  
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Γηα ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο  ζε  ζέκαηα πξνψζεζεο - ππνζηήξημεο  ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 

(Πεξηβαιινληηθή, Αγσγή Τγείαο, Πνιηηηζκφο θιπ) έθαλαλ αλαθνξά  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο 

ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 4 εθπαηδεπηηθνί. Ζ ππάξρνπζα ππνζηεξηθηηθή δνκή απφ ηνπο 

ππεπζχλνπο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηηο Γηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο, έρεη ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά θαη νη 

δξάζεηο απηέο δηαζέηνπλ πξντζηνξία, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ζηειέρε γηα ζηήξημε. 

θαηξηθή ηνπνζέηεζε γηα ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έθαλε ν δηεπζπληήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο: «Σν έρνπκε ζπδεηήζεη κεηαμχ καο  νη ζπλάδειθνη… ρξεηάδεηαη ε επηκφξθσζε ζηελ 

πιεξνθνξηθή γηα ηε ρξήζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ…ηα παηδαγσγηθά θαη ζηε δηαρείξηζε ζρέζεσλ 

θαη θξίζεσλ ,ηδηαίηεξα νη εηδηθφηεηεο..ζηηο θαηλνηνκίεο θαη ζηε λέα δηδαθηηθή νη δάζθαινη.. Έρνπκε 

δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα, πνπ είλαη θαη παηδαγσγηθά, παξάδεηγκα έλαο γνληφο δελ έξρεηαη ζηηο 4.00 πνπ 

ηειεηψλεη ην πξφγξακκα, εγψ πξέπεη λα ην ιχζσ θαη λα κάζνπλ θαη νη γνλείο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ» (9,Α) 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαιχπηεη ζπκπεξαζκαηηθά ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Άμνλαο 5. Η κέζνδνο επηκόξθσζεο θαη κε ππνάμνλα ην ρξνληθό δηάζηεκα πινπνίεζεο ηεο 

επηκόξθσζεο. 

 

ηνλ 5
ν
 Άμνλα Αλάιπζεο  θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα  ηε κέζνδν επηκφξθσζεο 

πνπ πξνθξίλνπλ σο θαιιίηεξε ή απνηειεζκαηηθφηεξε γηα απηνχο, ελψ ζηνλ ππνάμνλα παξνπζηάδεηαη  ν 

ρξφλνο πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. 

ηνλ Πίλαθα 8 απνηππψλεηαη ε  ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ κεζφδσλ  επηκφξθσζεο θαζψο θαη ηνπ 

ρξφλνπ πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. 

 

            Πίλαθαο 8: Μέζνδνο θαη ρξόλνο επηκόξθσζεο 

 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΑΝΑΦΟΡΧΝ 

1 Μέζνδνο Δπηκφξθσζεο            27 

1.1 Βησκαηηθά/κηθξνδηδαζθαιίεο 

πλεξγαηηθέο κνξθέο επηκφξθσζεο 

          12 

1.2 Δλδνζρνιηθά/δηαζρνιηθά             8 

1.3 Θεσξεηηθά ζεκηλάξηα/πλέδξηα             3 

1.4 Μεζνδνινγία Δθπαίδεπζεο ελειίθσλ/ 

εμ απνζηάζεσο 

            4 

2 Υξφλνο Τινπνίεζεο Δπηκφξθσζεο           20 

2.1 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 

(αξρή –ηέινο δηδ. έηνπο, εκεξίδεο ,δίσξα  ) 

           6 

2.2 Μφλν ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο  ηνπ δ.έηνπο            2 

2.3 Δληφο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ,εθηφο σξαξίνπ            1 

2.4 Με  εηήζηα /δίρξνλε  εθπαηδεπηηθή άδεηα            3 

2.5 Γελ πξνζδηφξηζαλ ρξφλν            8 

                                              

       

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο   νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ   12  θνξέο 

(44%) ζηε κέζνδν επηκφξθσζεο  ησλ  βησκαηηθψλ  κηθξνδηδαζθαιηψλ  θαη ησλ  ζπλεξγαηηθψλ  

κνξθψλ  επηκφξθσζεο, ελψ έθαλαλ  αλαθνξά  8 θνξέο (30%)   ζηηο ελδνζρνιηθέο θαη δηαζρνιηθέο 

πξαθηηθέο. ηε ρξήζε ηνπ Γηαδίθηπνπ θαη ζηελ  εμ Απνζηάζεσο Δπηκφξθσζε έθαλαλ αλαθνξά 4 
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(15%) εθπαηδεπηηθνί. Μεηαμχ ησλ άιισλ κεζφδσλ επηκφξθσζεο έγηλαλ θαη 3 αλαθνξέο (11%) γηα ηα 

ζεσξεηηθά  ζεκηλάξηα, καθξνρξφληεο κεηεθπαηδεχζεηο . 

ηνλ ππνάμνλα  ν νπνίνο αθνξά  ηνλ ρξφλν πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο δελ πξνζδηφξηζαλ ηνλ 

ρξφλν πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο 8 εθπαηδεπηηθνί  (40%),νη νπνίνη είηε δελ αλαθέξζεθαλ θαζ’ φινπ, 

είηε δήισζαλ αδηάθνξνη. 

Απφ ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο είρακε 6 αλαθνξέο (55%) πνπ πξνζδηφξηζαλ ην ρξφλν 

πινπνίεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, 2 αλαθνξέο (10%) πνπ  αλαθέξζεθαλ ζηελ 

έλαξμε θαη ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, 3 αλαθνξέο (30%) πνπ δήηεζαλ ηελ εηήζηα/δίρξνλε 

(Γηδαζθαιεία) άδεηα, κηα αλαθνξά  (5%) πνπ δέρζεθε ηε δηεμαγσγή επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ εληφο 

ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη εθηφο σξαξίνπ.  

Ζ δαζθάια ηεο Α΄ ηάμεο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά : «Οη επηκνξθψζεηο πέξα απφ ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην πξέπεη λα είλαη βησκαηηθέο…Θα γίλεηαη ζπδήηεζε θαη βησκαηηθά εξγαζηήξηα γηα λα κπνξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ηα θάλνπλ πξάμε. Καη δηαζρνιηθά θαη ελδνζρνιηθά, αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ … 

Γελ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα γίλνπλ, έρνπκε πιηθφ θαη εκπεηξία…Μπνξείο λα δεηο πσο ην έρεη δνπιέςεη 

ν ζπλάδειθνο…ηα πξνβιήκαηα, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα.. 

Οη επηκνξθψζεηο, ηα ζεκηλάξηα πξέπεη λα γίλνληαη εληφο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, λα είλαη 

«δσληαλέο»,θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα…Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη πιαηθφξκα κε πιηθφ ζην 

δηαδίθηπν, αιιά πξέπεη λα ππάξρεη επηκφξθσζε θαη ζην ρεηξηζκφ ησλ ππνινγηζηψλ, μέξνπκε, αιιά 

ζέινπκε κία ζπζηεκαηηθή δνπιεηά…Δκέλα κνπ άξεζε ε δεκηνπξγία κίαο επηθνηλσλίαο απφ θνληηλά 

ζρνιεία νη ζπλάδειθνη ηεο ίδηαο ηάμεο…»(7,Γ)  

Ζ δαζθάια ηεο Γ’ ηάμεο επηζεκαίλεη: «Ζ επηκφξθσζε καο είλαη αλαγθαία ,ελδνζρνιηθή κε 

πξαθηηθέο θαη παηδαγσγηθή επηκφξθσζε νη εηδηθφηεηεο. Δπηκφξθσζε ζηελ πξάμε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ…Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο γηα λα έρνπκε θαη βησκαηηθέο 

πξαθηηθέο, αιιά φρη φια καδί ηελ ίδηα κέξα... θαζψο θαη πξηλ μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα θαη ζην ηέινο 

επίζεο..» (14, Γ).  

Ζ εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο αλαθέξεη: «Δκείο θάλνπκε θαη βησκαηηθά θαη ζεσξεηηθά 

ζηνρεπκέλα. Οινήκεξα, ή πξηλ μεθηλήζεη ην ζρνιείν, ή ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο... 4 κέξεο , κία 

εβδνκάδα;» (20, Γ) 

Καη ν εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο  Αγσγήο επηζεκαίλεη «Θέισ γεληθή επηκφξθσζε –φρη γηα ηε ΦΑ- 

ζεκηλάξηα κε βησκαηηθφ ηξφπν θαη ιηγφηεξν ζεσξεηηθά. Πξαθηηθά, λα δνχκε ζηελ πξάμε ηη κπνξνχκε λα 

θάλνπκε»(2, Α). 

Ζ δαζθάια ηεο η΄ ηάμεο αλαθέξεη «εκηλάξηα βησκαηηθά, ελδνζρνιηθά θαη επηκφξθσζε ζηηο λέεο 

Σερλνινγίεο..»(6, Γ).  
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Ζ εθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο ιέεη «Βησκαηηθά… κηθξν-δηδαζθαιίεο ..είρακε θάλεη θάπνηε ζε έλα 

ζρνιείν κε ην θ. Π ..»(17, Γ). 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηζεκαίλεη «Πξαθηηθά  ζέκαηα, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο ηάμεηο. 

Με ηελ πιαηθφξκα Αγγιηθψλ –ζην δηαδίθηπν- είκαη επραξηζηεκέλε.»(4, Γ)   

Ο δάζθαινο ηεο η΄ ηάμεο αλαθέξεη «Ζ πξαθηηθή κε ελδηαθέξεη, φρη κφλν ζεσξίεο..» (16,Α)  

Ο δάζθαινο –Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πεξηγξάθεη, «Γελ πξέπεη λα θνηηάκε ηη γίλεηαη κε ηε 

δεπηεξνβάζκηα βαζκίδα, αιιά ζα πξέπεη  λα γίλεη επηκφξθσζε ησλ εηδηθνηήησλ ζηα παηδαγσγηθά θαη ηε 

δηδαθηηθή θαη ζηνπο δαζθάινπο  θξεζθάξηζκα ζηα λέα δεδνκέλα, παξάδεηγκα ζηα Μαζεκαηηθά πνπ 

ππάξρνπλ αιιαγέο…Όρη φκσο ζε γεληθέο ζεσξίεο ,αιιά ζε πξαθηηθέο, φπσο ήηαλ ην πξφγξακκα ηεο 

Μείδνλνο Δπηκφξθσζεο..ν ηξφπνο απηφο, ζε ηέηνην επίπεδν λα ην δεηο θαη λα ην πηνζεηήζεηο…Ζ 

επηκφξθσζε πξέπεη λα είλαη δηαξθήο θαη κε κνξθή εξγαζίαο, βησκαηηθή…» (12,Α).  

Ο δάζθαινο ηεο Γ΄ ηάμεο επηζεκαίλεη «Σψξα  ζέισ  βνήζεηα  πεξηζζφηεξν ζε πξαθηηθά πξάγκαηα. 

Να έξζεη θαη έλαο ζπλάδειθνο απφ ην ρ ζρνιεηφ θαη λα πεη εγψ δνχιεςα απηφ, λα έηζη γίλεηαη, λα καο 

δψζεη ηδέεο…Μαο ιείπνπλ πνιχ νη θαιέο πξαθηηθέο θαη ε γλψζε ηνπο». (11,Α) 

Ο εθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο επηζεκαίλεη: «Έρνπκε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο 

Πιεξνθνξηθήο. Έρνπκε επηθνηλσλία θαη κε e-mails. Τπάξρεη θαη πιαηθφξκα. Xξεζηκνπνηνχκε  

ππνζηεξηθηηθά   ηελ εμ απνζηάζεσο. Οη Γηα δψζεο  ζπλαληήζεηο είλαη ρξήζηκεο ηδηαίηεξα γηα ηα 

παηδαγσγηθά ζέκαηα.  Έρνπκε έλα γεληθφ πεξίγξακκα. Έρνπκε απηνλνκία θαη ζηηο κεηαμχ καο 

ζπλαληήζεηο  αληαιιάζνπκε πιεξνθνξίεο θαη γηα ηα πιηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Δίλαη θαιφ. 

Θέινπκε λα αλαπηχμνπκε ηηο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη φηη έρεη λα πξνζθέξεη ν θαζέλαο είλαη ρξήζηκν. 

Δάλ θάπνηνο μέξεη έλα πξφγξακκα θαιφ είλαη λα ην ρξεζηκνπνηεί».(1,Α).                                                     

Ο εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο  αλαθέξεη: «Δγψ ρξεζηκνπνηψ ην δηαδίθηπν, έρεη πνιιά πξάγκαηα 

θαη πιεξνθνξίεο, ζέιεη θαη πιαηθφξκα νξγαλσκέλε, βάδνπλ ζέκαηα θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, 

κεξηθνί..είλαη ρξήζηκν... Ναη κεηθηφ ζχζηεκα επηκφξθσζεο θαη κε ζεκηλάξηα, καζήκαηα θαη δηαδίθηπν». 

(3, Α).  

Ο δάζθαινο ηεο Δ΄ ηάμεο αλαθέξεη: «Καηαξρήλ ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν κε θαζνξηζηηθφ ην ξφιν ηνπ 

Γηεπζπληή, αθνχ πιένλ ηα θξηηήξηα είλαη πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθά θαη επηζηεκνληθά ζηελ επηινγή ηνπο, 

είλαη πςειά ηψξα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν, λα γίλνληαη ζεκηλάξηα κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Όια είλαη αλνηρηά, θαη ζε ςπρνινγία-Παηδαγσγηθά νη 

εηδηθφηεηεο θαη ζηηο θαηλνηνκίεο θαη ηε δηδαθηηθή νη δάζθαινη, φινη ζέινπκε ζηηο λέεο Σερλνινγίεο».(13, 

Α). 

Ζ δαζθάια ηεο  Δ΄ ηάμεο πεξηγξάθεη, «Έρσ θάλεη καζήκαηα ππνινγηζηψλ έμσ, δελ έρσ πηζηνπνίεζε 

απφ ην ζχζηεκα…Να ππάξρεη επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη κε άιια ζρνιεία γηα ηελ 
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αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη πξνηάζεσλ..Θέινπκε θαη ζηήξημε γηα ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαζψο θαη λα 

έρνπκε ζρέζεηο επηθνηλσλίαο θαη κε εηδηθά ζρνιεία..Δληφο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, φρη ζηηο δηαθνπέο»(8,Γ) 

Ο δάζθαινο ηεο Δ΄ ηάμεο επηζεκαίλεη «Πφηε;  Όηαλ ιεηηνπξγεί ην ζρνιεηφ, ζηε δηάξθεηα ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο, θαη κε  εκεξίδεο πνπ λα παίξλνπκε άδεηα …» (13,Α). 

Ο δηεπζπληήο αλαθέξεη : «Να ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ λα κπνξεί λα πάξεη ν θαζέλαο ην  

πξφγξακκα  πνπ ζέιεη θαη λα κπνξεί λα ην κεηαθέξεη θαη ζηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο….Καη λα γίλεηαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ, πνην έρεηο εζχ ζην ζρνιείν ζνπ, εγψ δελ ηνλ έρσ, θάλνπκε καδί ηα δχν 

ζρνιεία πξφγξακκα ελδνζρνιηθφ…» (9, Α).  

Ο δάζθαινο ηεο Γ΄ ηάμεο  επηζεκαίλεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ησλ επηκνξθψζεσλ, 

«..ηελ πεξίνδν πνπ αλνίγνπλ ηα ζρνιεία, πξηλ μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα, κεηά ζην ηέινο, θαηά ηε δηάξθεηα, 

ηα 2σξα,ηα εκεξήζηα.. είλαη κηθξέο επηκνξθψζεηο απηέο, αιιά αλαγθαίεο..» (11, Α) . 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Θεαηξηθήο Αγσγήο επηζεκαίλεη : «Γελ ην γλσξίδσ.. θαζφινπ..είλαη δχζθνια ,αιιά 

κηα θνξά ην ρξφλν ζα κπνξνχζε λα βξηζθφκαζηε…Σψξα ζε φηη αθνξά ηελ επηκφξθσζε  πξηλ 3 ρξφληα 

θάλακε θάηη, ζην ΠΔΚ θάλακε θάπνηα πνην νξγαλσκέλα, θάπνηνη επηκνξθσηέο ήηαλ θαινί ζην 

αληηθείκελν καο, θάπνηνη ήηαλ εληειψο απξνεηνίκαζηνη...γεληθά ...Έηπρε ζην ΠΔΚ λα ππάξρεη έλαο θαιφο 

ζπλάδειθνο,κε ζηφρν, αιιά ηηο άιιεο κέξεο θάπνηνη ,ζέιεηο λα αλέβεηο λα καο δείμεηο θάηη έιεγαλ…απηνί 

ηη έδεηρλαλ...θαη ξσηνχζακε ηελ άιιε ηάμε ηη ζαο έθαλαλ εζάο, έηπρε λα θάλνπλ θάηη πνιχ σξαίν, νπφηε 

ιέγακε λα καο ην δείμνπλ θαη εκάο…Αιιάδνπκε ηειέθσλα θαη mail γηα λα πάξνπκε θάηη…» (10,Γ)   

Σελ αλάγθε γηα επηκφξθσζε εθηφο ηάμεο  θαη κε εθπαηδεπηηθή άδεηα επηζεκαίλνπλ νη παξαθάησ 

εθπαηδεπηηθνί.  

Ζ δαζθάια ηεο Β΄ ηάμεο επηζεκαίλεη, «Δγψ ζα έιεγα φηη καο ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε, αιιά κε ηε 

κνξθή πξαθηηθνχ ηχπνπ, βησκαηηθέο.  Θα ήζεια, παξφηη θιεξψζεθα  ηψξα ζηα ΣΠΔ Β΄  επηπέδνπ,  

επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο … Δπεηδή ηειείσζε θαη ε κεηεθπαίδεπζε  ζα ήζεια λα ππήξρε έζησ γηα 

έλα ρξφλν, δπν εμάκελα κηα δηαδηθαζία επηκφξθσζεο γηα  βγαίλνπκε απφ ην ζρνιείν…Δγψ δελ έρσ βγεη 

πνηέ ζηα 21 ρξφληα ππεξεζίαο, ληψζσ θνχξαζε..» (15, Γ).  

Καη νη δαζθάιεο ησλ Α΄ ηάμεσλ αλαθέξνπλ : «Να θχγνπκε κηα θνξά απφ ηελ ηάμε..θαλέλα 

ρξφλν..δελ έρνπκε θάλεη Γηδαζθαιείν λα πάξνπκε άδεηα… Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη 

κεηά..εάλ είλαη ζηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη νινήκεξα.. Να πάξνπκε άδεηα, αιιά  

θαη λα δνχκε θαιέο πξαθηηθέο κε ελδνζρνιηθά..» (18, Γ). 

Καη ε άιιε δαζθάια επηζεκαίλεη «Δάλ πάξσ άδεηα ζα είλαη θαιιίηεξα, ζα αθηεξσζψ..Δάλ πάκε 

ζρνιείν θαη θάλσ θαη ζεκηλάξηα θαη έρσ θαη ηελ νηθνγέλεηα δελ κπνξψ..Καη εγψ ζπκθσλψ γηα λα κελ 

έρνπκε ην άγρνο ηεο ηάμεο. Αιιά  γηα ηα Γηδαζθαιεία επηκέλσ..γηα ηελ άδεηα ηελ εθπαηδεπηηθή..» (19,Γ) 
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πκπεξαζκαηηθά  ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φηη αθνξά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ δελ απάληεζε (8 εθπαηδεπηηθνί), είηε πξφηεηλε ηε δηεμαγσγή ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο (6 εθπαηδεπηηθνί), 3 εθπαηδεπηηθνί, κεγάιεο εθπαηδεπηηθήο ειηθίαο, 

δήηεζαλ ηελ επαλαθνξά ηεο εηήζηαο/δηεηνχο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο. 
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ΤΝΣΟΜΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

 

 

 

           Ο Γηάλλεο Κνπκέληνο ηνπ Νηθήηα, γελλήζεθε  ζηε Ρφδν ην 1958. 

 

o πνχδαζε Γηνίθεζε ζηελ ΑΟΔΔ θαη Παηδαγσγηθά ζηελ Αθαδεκία Ρφδνπ.    

Μεηεθπαηδεχζεθε ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν. Απέθηεζε ην Μεηαπηπρηαθφ 

ηνπ ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ  απφ ην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην θαη   

ην Γηδαθηνξηθφ ηνπ  απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  

 

o Αλέπηπμε έληνλε θνηλσληθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε (κέινο Κ.. ηεο 

ΔΦΔΔ, πξφεδξνο ζπιιφγνπ θνηηεηψλ ΑΟΔΔ, κέινο  Γ.. Γαζθάισλ Αζήλαο 

θαη Ν. κχξλεο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο 5
νπ

 Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ). 

 

o Γηεηέιεζε Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Νεφηεηαο, πληνληζηήο 

Έξγνπ ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο θαη Κηλεηηθφηεηαο ηνπ Β΄ΚΠ-

ΔΠΔΑΔΚ ηνπ ΤΠΔΠΘ, ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαηδεπηηθήο ηήξημεο Θξάθεο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο Οπηηθναθνπζηηθήο 

Έθθξαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μειίλα» θαη ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 

ησλ Παλειιήλησλ Μαζεηηθψλ Καιιηηερληθψλ Αγψλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 

 

o Τπεξέηεζε σο δάζθαινο ζε Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Αζήλαο, ηεο 

Μεηακφξθσζεο, ηνπ Σαχξνπ θαη   σο Γηεπζπληήο ζε Γεκνηηθφ ρνιείν ζηε 

Ν. κχξλε.   

 

o Άζθεζε γηα κία ηξηεηία ηα θαζήθνληα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο. 

 

o ήκεξα ππεξεηεί σο ζρνιηθφο ζχκβνπινο ζηε Γ΄ Γηεχζπλζε Π.Δ. Αζήλαο θαη 

θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. 

 

o Δξγαζίεο θαη άξζξα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηνλ πεξηνδηθφ θαη εκεξήζην 

ηχπν. 

 

 

 

 

 

 


