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Περίληψη: Η αποτυχία του υπάρχοντος ολοήµερου σχολείου καθιστά αναγκαία τη 
δηµιουργία ενός νέου  που θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους µαθητές,  θα 
χρησιµοποιεί προγράµµατα ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των µαθητών,  
θα έχει ζώνη πολιτισµού,  θα εφαρµόζει νέες µεθοδολογίες και θα δίνει τη δυνατότητα 
στον εκπαιδευτικό να αυτονοµείται από το επίσηµο  Πρόγραµµα. Ένα σχολείο που 
δηµιουργικό, αποτελεσµατικό που θα λειτουργεί ως χώρος µάθησης, χαράς, ζωής, που 
θα αναπτύσσει την κριτική σκέψη των µαθητών, τη συλλογική και τη δηµιουργική 
προσπάθεια, την πρωτοβουλία, την ευελιξία. Στο σχολείο αυτό θα διαµορφωθούν νέοι 
χώροι για δραστηριότητες, σίτιση, ανάπαυση. Η αλλαγή αυτή πρέπει να συνδυαστεί και 
µε ανάπτυξη διερευνητικής διαδικασίας µάθησης, ώστε οι µαθητές να επινοούν δικούς 
τους τρόπους ανακάλυψης και χειρισµού της γνώσης, να επεξεργάζονται το εκπαιδευτικό 
υλικό και να αυτονοµούνται αναπτύσσοντας πλούσιες δράσεις. Με τον τρόπο αυτό θα 
βελτιωθεί η διαδικασία απόκτησης και  ποιότητας µάθησης και θα µεγιστοποιηθεί η ίδια 
η µάθηση. 

 
 

1.Εισαγωγή 
Στη σύγχρονη κοινωνία σηµειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες πολύ σηµαντικές 
αλλαγές, οι οποίες είχαν άµεσες και ισχυρές επιπτώσεις και στην Ελλάδα. Η 
παγκοσµιοποίηση, η πολυπολιτισµικότητα, η µεγάλη αύξηση των πληροφοριών και 
των γνώσεων, αλλά και οι αλλαγές στο χώρο της οικογένειας δηµιούργησαν νέες 
συνθήκες και νέες ανάγκες στην κοινωνία, αλλά και ειδικότερα στην εκπαίδευση. Τα 
νέα αυτά δεδοµένα όφειλε να λάβει υπόψη της η πολιτεία κατά το σχεδιασµό  της 
εκπαιδευτικής πολιτικής τόσο ως προς τον τρόπο, την ποιότητα και τη  µεθοδολογία 
µάθησης όσο και ως προς την αλληλεπίδραση στις σχέσεις µαθητών και δασκάλων. 
Μόνο έτσι θα µπορούσε η εκπαίδευση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες µαθησιακές 
και κοινωνικές απαιτήσεις των παιδιών.  

Οι νέες δηµιουργηθείσες συνθήκες επιβάλλουν τη δηµιουργία ενός νέου 
σχολείου που θα διαφοροποιείται από το ισχύον και θα προσαρµόζεται στα σύγχρονα 
δεδοµένα. Ενός σχολείου µε ιδιαίτερο περιβάλλον, που θα λαµβάνει υπόψη την 
αισθητική, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των σηµερινών 
µαθητών, που θα λαµβάνει υπόψη τις νέες πηγές γνώσεων, που θα υποκινεί τους 
µαθητές να ερευνούν, να συνεργάζονται και να ανακαλύπτουν µόνοι τους τη γνώση, 
που θα αναπληρώνει το έλλειµµα αγωγής της οικογένειας, που θα αξιοποιεί τον 
ελεύθερο χρόνο των µαθητών, που θα αποδεσµεύει τους µαθητές από την 
απογευµατινή απασχόληση, που θα αφήνει τα παιδιά ελεύθερα να απολαµβάνουν και 
να χαίρονται τους γονείς τους. Ένα τέτοιο σχολείο µπορεί να είναι ένα νέο ολοήµερο 
σχολείο.  
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2.Η µάθηση στο σηµερινό σχολείο 
Οι νέες τάσεις που επικρατούν σήµερα στην εκπαίδευση σχετικά µε τη µάθηση 
ορίζουν ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή στον τρόπο της διδασκαλίας ώστε αυτή να 
βασίζεται στην προώθηση µαθησιακών διαδικασιών. Κυρίαρχο ρόλο σ΄ αυτή τη 
διαδικασία οφείλει να διαδραµατίζει η αλληλεπίδραση των µαθητών µεταξύ τους, οι 
ενέργειές τους και η αλληλεπίδρασή τους µε τον καθηγητή. Ο ρόλος του δασκάλου 
σταδιακά να µετατραπεί από παροχέα πληροφοριών σε σύµβουλο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό τέλος να είναι υποστηρικτικό της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας  

Η µάθηση, απεναντίας µε ότι συµβαίνει σήµερα,  οφείλει να 
προσανατολίζεται στην οµάδα, στη συνεργασία, στην ενδυνάµωση δυνατοτήτων, να 
µετατρέπει το ρόλο του διδάσκοντα σε βοηθητικό. Να µετατραπεί δηλαδή σε 
αυτόνοµη µάθηση 

Είναι όµως η µάθηση σήµερα αυτόνοµη; ∆ηµιουργούνται οι κατάλληλες 
συνθήκες και προϋποθέσεις για να προσανατολιστεί προς τους µαθητές; Και αν ναι σε 
ποιο βαθµό;   

Η µάθηση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη διδασκαλία. Ο µαθητής, σύµφωνα 
µε τις νέες αντιλήψεις της παιδαγωγικής ψυχολογίας (Καψάλης, 1995) δεν αποτελεί 
ένα παθητικό ον που αντιδρά µηχανικά, αλλά µια ενεργητική ύπαρξη, έναν 
παραγωγό, ένα µετασχηµατιστή των πληροφοριών που προσφέρονται από το 
δάσκαλο. Η µάθηση που επιτυγχάνεται από το µαθητή είναι ένα ζωντανό προϊόν που 
χρησιµεύει σ’ αυτόν να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να λύσει τα προβλήµατα της 
ζωής του. 

Για να αποδειχτεί όµως µια διδασκαλία χρήσιµη, ποιοτικά ανώτερη και 
αποτελεσµατική, ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη του τις αρχές, τους 
παράγοντες, τα επίπεδα και τα στάδια µάθησης ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο 
µαθητή να µαθαίνει αυτόνοµα. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Gagné, διδασκαλία 
σηµαίνει το σύνολο των ενεργειών που θα κάνει ο δάσκαλος προκειµένου να 
προκαλέσει, να ενεργοποιήσει, να ενισχύσει και να προωθήσει τη µάθηση και αυτές 
οφείλει ο δάσκαλος να τις γνωρίζει. 

Ο σηµερινός τρόπος εκπαίδευσης, µε τη µετωπική διδασκαλία, µε τη 
θεωρητική µόνο αποδοχή των νέων µεθοδολογιών, µε την άρνηση υιοθέτησης της 
αυτόνοµης και  ανακαλυπτικής µάθησης των µαθητών δεν οδηγεί σε εκσυγχρονισµό 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας ούτε προωθεί την εφαρµογή του επικαλούµενου νέου 
σχολείου. 

Κατ΄ αρχάς να ορίσουµε τη  µάθηση.  Ένας αντιπροσωπευτικός ορισµός 
µπορεί να θεωρηθεί ο εξής: «Μάθηση είναι µια  σταθερή αλλαγή της συµπεριφοράς, 
η οποία συµβαίνει ως αποτέλεσµα ενισχυµένης πρακτικής». Η αλλαγή αυτή γίνεται 
αντιληπτή από το ίδιο το πρόσωπο που µαθαίνει, αφού είναι σε θέση να εκτελεί 
πράξεις που δεν θα µπορούσε να κάνει προηγουµένως, αλλά και από τους άλλους. 

Η µάθηση ακολουθεί ορισµένα στάδια  (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2003), 
όπως προσοχή, διατήρηση στη βραχυπρόθεσµη µνήµη, κωδικοποίηση, συγκέντρωση 
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και διαφύλαξη, ανάκτηση, αντίδραση, εκτέλεση, επανατροφοδότηση έλεγχος και 
επίπεδα µάθησης, κατηγορίες δηλαδή δεξιοτήτων διαβαθµισµένης δυσκολίας,  
(Ματσαγγούρας, 2002α), όπως πληροφοριακό,  οργανωτικό, αναλυτικό,  πραξιακό.  
Η γνώση των επιπέδων αυτών, αλλά και των σταδίων που προαναφέρθηκαν θα 
βοηθήσει ώστε η οργάνωση της διδασκαλίας να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, που να 
λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος σκέψης του µαθητή. Τα προσφερόµενα δηλαδή 
ερεθίσµατα, η πορεία διδασκαλίας, το οπτικοακουστικό υλικό, το κλίµα στην τάξη 
οφείλουν να διαµορφωθούν µε βάση τα στάδια και τα επίπεδα µάθησης για να 
επιφέρουν µαθησιακά αποτελέσµατα. 

Κατά τη διαδικασία µάθησης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη  οι αρχές που 
καθορίζουν τη µάθηση, αλλά και οι παράγοντες, οι οποίοι διαφέρουν από άτοµο σε 
άτοµο, αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε µαθητή και έχουν ζωτική 
σηµασία για τη διδασκαλία. 

Οι παράγοντες µάθησης είναι οι ικανότητες, τα κίνητρα, η ετοιµότητα του 
µαθητή,  οι εµπειρίες, η µεθοδολογία, η σχολική ατµόσφαιρα, ο ίδιος ο δάσκαλος. Οι 
αρχές, είναι η ετοιµότητα για µάθηση, η επανάληψη, η συνάφεια, η ενίσχυση και η 
παρώθηση (Τριλιανός, 2003). 

3.Σύγχρονες απόψεις για τη µάθηση και τρόποι εφαρµογής τους στο σύγχρονο 
σχολείο 
Στόχος της διδασκαλίας είναι να ενισχύσει τη µάθηση. Γιαυτό είναι απαραίτητο ο 
εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις βασικές θεωρίες της µάθησης, τη διαφορετική τους 
φιλοσοφία, τις αρχές και τη µεθοδολογία τους, ώστε να συµβάλλει µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στην ενίσχυση της µάθησης των µαθητών. Κάθε δάσκαλος οφείλει να 
υιοθετεί στην πράξη  στοιχεία και διαδικασίες που θα ανταποκρίνονται στα 
ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις δυνατότητές των  µαθητών του και που θα 
προκύπτουν από όλες τις θεωρίες µάθησης, νέες και παλαιότερες, αρκεί να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των µαθητών του και να αναδεικνύονται 
αποτελεσµατικοί. 

Τα βασικά στοιχεία των ουσιαστικότερων θεωριών µάθησης, των οποίων η 
επίδραση κατά τη διδακτική διαδικασία µπορεί να ενισχύσει τη µάθηση είναι τα 
παρακάτω: 

3.1. Συµπεριφορισµός 
Ο σηµαντικότερος µηχανισµός της µάθησης είναι, κατά τους 

συµπεριφοριστές, η ενίσχυση της επιθυµητής συµπεριφοράς (Ράπτης & Ράπτη, 2001).  
Η µάθηση συντελείται, κατά τους συµπεριφοριστές, µε την ενίσχυση της 

επιθυµητής ή µη επιθυµητής συµπεριφοράς. 

3.2. Εποικοδοµητισµός 
Η δόµηση της γνώσης, κατά τον εποικοδοµητισµό, είναι µια λειτουργία που 

βασίζεται στις προϋπάρχουσες εµπειρίες και τις νοητικές κατασκευές του καθένα. Τα 
στοιχεία αυτά βοηθούν σηµαντικά τον κάθε µαθητή χωριστά στην ερµηνεία 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574         - 4 - 

γεγονότων ή φαινοµένων και πρέπει να λαµβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από το 
δάσκαλο κατά τις διδακτικές του επιδιώξεις (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Ο 
εποικοδοµητισµός  δίνει έµφαση στην ενεργητικό ρόλο του µαθητή και στην επίλυση  
προβληµάτων διερευνητικού χαρακτήρα, τα οποία δηµιουργούν κίνητρο για τους 
µαθητές (Κορδάκη, 2000).  

Οι µαθητές δεν θεωρούνται πλέον παθητικοί δέκτες, αλλά  φέρνουν τις δικές 
τους προηγούµενες αντιλήψεις και απόψεις και εµπλέκονται µε ενεργό τρόπο στην  
εκπαιδευτική διαδικασία. Η γνώση εποµένως οικοδοµείται µε προσωπικό και 
κοινωνικό τρόπο. Κατά τη διδασκαλία δεν πρέπει να επιχειρείται µόνο η µετάδοση 
της γνώσης, αλλά να οργανώνονται καταστάσεις και να σχεδιάζονται δραστηριότητες  
που να προωθούν την οικοδόµηση της επιστηµονικής γνώσης.  

3.3. Κοινωνικοπολιτιστική θεωρία 
Επιστήµονες, µε πρωτοπόρο το Ρώσο Vygotsky, τονίζουν το σηµαντικό ρόλο 

που παίζουν οι κοινωνικο-πολιτιστικοί παράγοντες στη γένεση της γνώσης, της 
µάθησης και της ανάπτυξης του ατόµου. Πρόκειται για µια σύγχρονη κατεύθυνση 
που είναι γνωστή ως κοινωνικο-πολιτιστική προσέγγιση, κατά την οποία η 
προσωπική σκέψη οικοδοµείται µε βάση την κοινωνική αλληλεπικοινωνία. 

Η ανάπτυξη, κατά τη θεωρία αυτή, επιτυγχάνεται όχι µόνο χάρις στον έµφυτο 
νοητικό εξοπλισµό του κάθε ατόµου, αλλά και εξαιτίας της διαµεσολάβησης των 
κοινωνικών γεγονότων και των πολιτιστικών εργαλείων (όπως είναι η γλώσσα), 
καθώς και της εσωτερίκευσης των σηµασιών µε τις οποίες είναι φορτισµένα αυτά τα 
πολιτισµικά µέσα και εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά και οι κοινωνικές σηµασίες τους 
όχι µόνο διαµεσολαβούν για την πραγµατοποίηση των γνωστικών διεργασιών, αλλά 
εµπεριέχουν νοήµατα και τρόπους σκέψης που διαµορφώνουν διαλεκτικά τις ίδιες τις 
νοητικές διεργασίες (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Κατά το Vygotsky δηλαδή η κοινωνική 
αλληλεπικοινωνία γεννά τη γνωστική εξέλιξη (Vygotsky, 1978). 

Σε διδακτικό επίπεδο η έννοια της επικείµενης ανάπτυξης σηµαίνει ότι ο 
εκπαιδευτικός πρέπει πρώτα να προσδιορίζει το επίπεδο των ατοµικών ικανοτήτων. 

3.4. Ανακαλυπτική µάθηση 
Η ανακαλυπτική µάθηση δίνει έµφαση στη διευκόλυνση της µάθησης µέσα 

από την κατανόηση των δοµών ενός αντικειµένου, καθώς και στην ανάπτυξη 
εσωτερικών κινήτρων από το µαθητευόµενο. Σχετικά µε την απόκτηση της γνώσης 
(Τριλιανός, 2003) ο Bruner υποστηρίζει την ανακαλυπτική-διερευνητική µάθηση, 
κατά την οποία ο µαθητής µε τις δικές του δυνάµεις προσπαθεί να εµβαθύνει στο 
αντικείµενο και να ανακαλύψει τις θεµελιώδεις αρχές και σχέσεις που διέπουν τα 
επιµέρους στοιχεία του. Εδώ η λογική σκέψη του ατόµου παίζει ρόλο, όµως ο Bruner 
θεωρεί ότι το άτοµο πρέπει να προχωρήσει παραπέρα και να καλλιεργήσει τη 
διαισθητική σκέψη, που του επιτρέπει να κάνει πνευµατικά άλµατα, να πρωτοτυπεί, 
να εφευρίσκει και να συλλαµβάνει ριζοσπαστικές λύσεις σε προβληµατικές 
καταστάσεις. 
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3.5. Συνεργατική µάθηση 
Η συνεργατική µάθηση µπορεί να οριστεί ως η από κοινού εργασία πάνω σε 

ένα συγκεκριµένο θέµα µε τρόπο τέτοιο, ώστε να προωθείται η ατοµική µάθηση µέσω 
των συνεργατικών διεργασιών (Σγουροπούλου & Κουτουµάνος 2001). Η 
συνεργατική µάθηση αποφέρει αυξηµένη ικανότητα στην οµαδική εργασία, 
αυτοπεποίθηση, κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη ανώτερων πνευµατικών λειτουργιών, 
κριτική σκέψη. Επιπλέον, η συνεργατική µάθηση µπορεί να προσφέρει καλύτερη 
κατανόηση της µαθησιακής διαδικασίας. 

Είναι εποµένως ανάγκη ο δάσκαλος να λαµβάνει υπόψη τις βασικές θέσεις 
των παραπάνω θεωριών και να τις εφαρµόζει στην πράξη, αφού αποδεδειγµένα  
υποστηρίζουν τη µάθηση και την ενισχύουν. Για να επιτευχθεί όµως αυτό 
επιβάλλεται η δηµιουργία ενός άλλου σχολείου που θα επιτρέπει την ανάπτυξη των 
παραπάνω ενεργειών. Τέτοιο σχολείο µπορεί να είναι ένα νέο, πραγµατικό ολοήµερο 
σχολείο. 

4.Ένα νέο ολοήµερο σχολείο που µεγιστοποιεί τη µάθηση 
Το Ολοήµερο σχολείο έχει σκοπό να ενισχύσει δεξιότητες µάθησης, να συµβάλει 
στην εµπέδωση και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων, να εντάξει καινοτόµα, 
δηµιουργικά και πολιτιστικά προγράµµατα στο πρόγραµµά του, να καταπολεµήσει τις 
εκπαιδευτικές ανισότητες και να ανακουφίσει τις οικογένειες µε την προσφορά 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Παρά τις όποιες προσπάθειες έγιναν στους τοµείς αυτούς 
είναι κοινά αποδεκτό ότι το ολοήµερο υπολειτουργεί και ελάχιστα προσέφερε τόσο 
στον εκπαιδευτικό-διδακτικό όσο και στον κοινωνικό τοµέα. 

Το νέο ολοήµερο σχολείο πρέπει να τηρεί ορισµένες πολύ σηµαντικές 
προϋποθέσεις για να διαφοροποιηθεί από το ήδη υπάρχον και να µεγιστοποιήσει την 
αποτελεσµατικότητά του. Πρέπει να ικανοποιεί τόσο παιδαγωγικούς όσο και 
κοινωνικούς   στόχους. Οφείλει κατ΄αρχάς η πολιτεία να δηµιουργήσει τις αναγκαίες 
κτιριακές υποδοµές που να πληρούν ορισµένα minimum λειτουργίας του.  

Για παράδειγµα κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη αίθουσας σίτισης, αφού η σίτιση 
αποτελεί µία ζωτικής σηµασίας διαδικασία µε παιδαγωγικό ρόλο και σοβαρές 
κοινωνικοποιητικές επιδράσεις, που µπορεί να έχει και ταξικό χαρακτήρα σε 
περίπτωση άπορων µαθητών. Για το λόγο αυτό συνιστάται η εξέταση δυνατότητας 
δωρεάν σίτισης ή µέσω Kettering, αφού είναι εξάλλου γνωστό ότι παιδιά που 
σιτίζονται πληµµελώς αποδίδουν ελλιπώς στα µαθήµατά τους.  

Είναι αναγκαία επίσης η ύπαρξη αιθουσών εργαστηρίων µε πλήρη εξοπλισµό, 
καθώς και αίθουσας ανάπαυσης µε αναπαυτικούς καναπέδες, τηλεόραση και άρτια 
οργανωµένη βιβλιοθήκη. Οι χώροι αυτοί, που είναι παιδαγωγικά απαραίτητοι, εάν το 
πρόγραµµα οργανωθεί µε κυλιόµενα διαλείµµατα, µπορούν να µετατραπούν σε 
χώρους ανάπτυξης πολιτισµού και ανατροφοδότησης των µαθητών όλων των τάξεων. 

Οφείλει επίσης η πολιτεία να προωθήσει την αναµόρφωση των Αναλυτικών 
και Ωρολόγιων προγραµµάτων, τη µείωση της διδακτέας ύλης και επιπλέον να 
πλουτίσει τα σχολεία µε κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Είναι αναγκαίο να µειωθεί η 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574         - 6 - 

διδακτέα ύλη για να υπάρχει η δυνατότητα και ο χρόνος για ανάπτυξη διαθεµατικών 
εργασιών, Project, νέων µεθοδολογιών, συνεργατικής διδασκαλίας, χρόνου για 
ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, προετοιµασία για την επόµενη ηµέρα και  
χρόνο για συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών και καλλιέργεια υγιών 
διαπροσωπικών σχέσεων. Το σηµερινό σχολείο µε το αυστηρά καθορισµένο και 
χρονικά περιορισµένα πρόγραµµα και κάτω από την πίεση των συνεχώς αυξανόµενων 
γνώσεων αδυνατεί να αναπτύξει σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, να αξιοποιήσει 
την κριτική ικανότητα των µαθητών και να επεκτείνει τις µαθησιακές εµπειρίες σε 
παιδία της τέχνης και του πολιτισµού.  

Οφείλει επιπλέον η πολιτεία την υποχρεωτική εισαγωγή νέων αντικειµένων 
για όλους τους µαθητές, ώστε να µην επωφελούνται µόνον αυτοί που επιλέγουν το 
ολοήµερο πρόγραµµα. Για το λόγο αυτό προτείνεται η υποχρεωτικότητα της 
παρακολούθησης του προγράµµατος για τους µαθητές των µικρών τάξεων έως τις 
14.00 και των µεγαλυτέρων τάξεων έως τις 15.30. 

Στις καινοτοµίες που προτείνονται θα αναφέρονταν η επέκταση της 
διδακτικής ώρας σε 60-90 λεπτά, ώστε να ενταχθεί στο χρόνο αυτό και η 
προετοιµασία των µαθητών για την επόµενη ηµέρα, καθώς και η αξιολόγηση ώστε να 
µην χρειάζεται περαιτέρω ενασχόληση των µαθητών στο σπίτι. Προτείνονται 
επιπλέον τα κυλιόµενα διαλλείµατα, ώστε να αναλογεί περισσότερος αύλειος χώρος 
ανά µαθητή και να αποφεύγονται οι ηλικιακές διαφορές. Παράλληλα προτείνεται η 
µείωση των διαλειµµάτων σε κάποιες περιπτώσεις ,ώστε να χρησιµοποιηθούν ως 
συµπλήρωµα διδακτικών ωρών του Αθλητισµού, των Εικαστικών ή της Θεατρικής 
Αγωγής. Προτείνεται τέλος η αύξηση των ωρών διδασκαλίας της ξένης Γλώσσας, των 
Αθλητικών δραστηριοτήτων, της Πληροφορικής. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπούν 
οι µαθητές από την εξωσχολική φροντιστηριακή παρακολούθηση.  

Στο πρόγραµµα προτείνεται να αφιερώνεται µιάµιση ώρα για γεύµα-
ανάπαυση-βιβλιοθήκη. Το πρόγραµµα αυτό θα γίνεται ανά δύο τάξεις. Έτσι και 
λιγότερα παιδιά θα συγκεντρώνονται στο χώρο σίτισης και αυτή  θα αντιµετωπίζεται 
ως δράση ανάπτυξης σχέσεων και κοινωνικοποίησης. Μετά το γεύµα θα ακολουθεί 
µισή ώρα ανάπαυσης, η οποία θα έχει παιδαγωγικό και εποικοδοµητικό χαρακτήρα. 
Εκεί οι µαθητές θα παρακολουθούν βίντεο, του οποίου η θεµατολογία θα αντλείται 
από χώρους που προκαλούν το ενδιαφέρον των µαθητών. Η θεµατολογία δε θα αφορά 
τη διδασκαλία µαθηµάτων, αλλά θα προσφέρεται για χαλάρωση των µαθητών. Μετά 
την ανάπαυση θα ακολουθεί µισή ώρα απασχόλησης στη βιβλιοθήκη, όπου οι 
µαθητές θα ασχολούνται ελεύθερα µε την ανάγνωση βιβλίων ή θεµάτων που θα 
αντιµετωπιστούν στη δεύτερη Ζώνη, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
Με τον τρόπο αυτό η ώρα της βιβλιοθήκης θα λειτουργεί ως προέκταση της 
ανάπαυσης, αποκτώντας παράλληλα και παιδαγωγικό χαρακτήρα. 

Το πρόγραµµα µπορεί να χωριστεί σε τρεις ζώνες. Η πρώτη είναι η  
προµεσηµβρινή, στην οποία θα διδάσκονται κυρίως τα µαθήµατα γλωσσικού και 
µαθηµατικού εγγραµµατισµού. Στη Ζώνη αυτή θα είναι ενταγµένη η 
υποχρεωτικότητα διδασκαλίας των νέων τεχνολογιών και των αθλητικών 
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δραστηριοτήτων. Η Ζώνη αυτή θα είναι κοινή για όλα τα σχολεία και θα δίνει 
έµφαση στις γνώσεις και δεξιότητες.  

Η δεύτερη Ζώνη θα ακολουθεί την πρώτη και σ΄ αυτή θα διδάσκονται 
µαθήµατα πολιτισµού. Σκοπός της είναι να συµπληρώνει τις ακαδηµαϊκές γνώσεις και 
να αναπτύσσει όλες τις πλευρές της παιδικής προσωπικότητας. Στη Ζώνη αυτή θα 
προσφέρονται δυνατότητες δηµιουργικής έκφρασης στα εικαστικά, το χορό, το 
θέατρο, τη µουσική. Η Ζώνη αυτή θα είναι υποχρεωτική, αλλά κάθε σχολείο µπορεί 
να επιλέγει τα αντικείµενα για τα οποία οι µαθητές του ενδιαφέρονται. Η εν λόγω 
Ζώνη µπορεί να καταλαµβάνει από 2-3 διδακτικές ώρες του ηµερήσιου 
προγράµµατος. Στη Ζώνη αυτή επίσης θα ενταχθεί η πραγµατοποίηση προγραµµάτων 
κυκλοφοριακής αγωγής, αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
συναισθηµατικής αγωγής, µετάβασης.  

Η Τρίτη Ζώνη, που θα είναι προαιρετική, σκοπό θα έχει να βοηθήσει τους 
µαθητές να επιστρέψουν στο σπίτι όσο το δυνατό περισσότερο προετοιµασµένοι. 
Προς το σκοπό αυτό µπορούν όσοι παραµένουν στη Ζώνη αυτή να παρακολουθούν 
ενισχυτική διδασκαλία στα µαθήµατα που έχουν ανάγκη ή να προετοιµαστούν και για 
τα υπόλοιπα µαθήµατα της επόµενης ηµέρας εκτός της Γλώσσας και των 
Μαθηµατικών που θα έχουν ενταχθεί στο κύριο πρόγραµµα.  

Στο παραπάνω σχολείο ο µαθητής θα έχει πολύ περισσότερο χρόνο από ότι 
στο υπάρχον για να αναπτύξει δραστηριότητες, κριτική σκέψη, δεξιότητες. To 
σχολείο αυτό θα λαµβάνει υπόψη τις προϋπάρχουσες εµπειρίες και τις νοητικές 
δυνατότητες κάθε µαθητή και θα δίνει έµφαση στην ενεργητικό ρόλο του µαθητή 
δηµιουργώντας του κίνητρα. Οι µαθητές θα φέρνουν τις δικές τους προηγούµενες 
αντιλήψεις και απόψεις και θα εµπλέκονται µε ενεργό τρόπο στην  εκπαιδευτική 
διαδικασία. Θα λαµβάνονται δηλαδή υπόψη τα στοιχεία που προβάλλει ο 
εποικοδοµητισµός. 

Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα στο µαθητή να αυτονοµείται και να 
επιλύει προβλήµατά του κάτω από την καθοδήγηση του δασκάλου ή µέσα από τη 
συνεργασία µε ικανότερους συνοµήλικους, όπως αναφέρει ο Vygotsky  

Το περιβάλλον που δηµιουργείται στο σχολείο αυτό δίνει έµφαση στη 
διευκόλυνση της µάθησης µέσα από την ανακαλυπτική µέθοδο  και αναπτύσσει 
εσωτερικά κίνητρα µάθησης. Ο µαθητής µε τις δικές του δυνάµεις µπορεί να 
εµβαθύνει στο αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται και να ανακαλύψει τις θεµελιώδεις 
αρχές και σχέσεις που διέπουν τα επιµέρους στοιχεία του. Βασική προϋπόθεση 
εργασίας των µαθητών στο νέο σχολείο αποτελεί βέβαια η συνεργασία.  

Τα στοιχεία αυτά είναι που προάγουν τη µάθηση και τη µεγιστοποιούν. Το νέο 
προτεινόµενο ολοήµερο σχολείο δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο και το µαθητή να 
αναπτύξει όλα αυτά τα στοιχεία, αφού και ο χρόνος αξιοποίησης είναι µεγαλύτερος 
και η δυνατότητα εφαρµογής των νέων µεθοδολογιών εφικτή. Παράλληλα 
παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές και επιπλέον η δυνατότητα 
ολόπλευρης ανάπτυξής τους µέσα από τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία αλλά και τα 
στοιχεία πολιτισµού που θα εφαρµόζονται. 
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5.Επίλογος 
Η πολιτεία έχει χρέος να αναµορφώσει το ολοήµερο σχολείο. Να δηµιουργήσει ένα 
σχολείο που θα στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών για όλους τους µαθητές, στην 
προσφορά αγωγής παράλληλα µε τη γνώση, στην εξυπηρέτηση των απασχολούµενων 
γονέων, στην αποτροπή από την απογευµατινή φροντιστηριακή απασχόληση των 
µαθητών. Ένα σχολείο που θα εξοµαλύνει τις διαφορές µεταξύ των µαθητών, που θα 
υιοθετεί νέα µορφές και µεθόδους διδασκαλίας, που θα παρεµβαίνει ουσιαστικά στην 
κοινωνική αγωγή των µαθητών, που θα αφήνει χρόνο και χώρο στους εκπαιδευτικούς 
να απελευθερώνονται από τα κλειστά Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράµµατα, που 
θα λαµβάνει σοβαρά υπόψη τη διαφορετικότητα των συνθηκών του περιβάλλοντος 
των µαθητών, που θα προσφέρει ποιοτικά στοιχεία πολιτισµού, που θα καθιστά 
ουσιαστικά το µαθητή κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την παραµονή του 
στο σχολείο ευχάριστη.  .   

Ένα τέτοιο σχολείο θα καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες των µαθητών 
αποκλειστικά και µόνο κατά την παραµονή τους στο σχολείο και θα απελευθερώνει 
το µαθητή πλήρως µετά την αποµάκρυνσή του από την τάξη. Ένα τέτοιο σχολείο θα 
θα µεγιστοποιεί τη µάθηση και θα είναι εποικοδοµητικότερο και παράλληλα πολύ 
ενδιαφέρον, ουσιαστικό και ευχάριστο. Ένα τέτοιο σχολείο θα προετοιµάζει τους 
αυριανούς πολιτισµικά ώριµους πολίτες. 
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