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 ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
Παππάς Νικόλαος, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.  
 
 
            Τούτην την περίοδο η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται από την οικονοµική 
κρίση που διέρχεται η χώρα. Μια κρίση οικονοµική που σείει συθέµελα την Ελλάδα. 
Μια κρίση που θέτει σε αµφισβήτηση το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Μια κρίση 
που φέρνει στην επιφάνεια χρόνιες καθυστερήσεις σ’ όλους τους τοµείς της δηµόσιας 
ζωής. 
Επιτακτική καθίσταται πλέον η ανάγκη να ξεπεράσουµε αυτήν την κρίση. Στην 
καθολική προσπάθεια για να ξεφύγουµε από αυτήν ζοφερή κατάσταση απαιτούνται 
γενναίες τοµές παντού. Και πρώτα απ’ όλα στην εκπαίδευση. Αυτήν την αφανή 
παράµετρο της οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας. Αυτόν τον ουσιαστικό παράγοντα 
της οικονοµικής ανάπτυξης ενός τόπου. 
 Έχουν γραφεί πολλά και έχουν ειπωθεί ακόµα περισσότερα για τη σύνδεση 
οικονοµικής και παρεχόµενης εκπαίδευσης.  Είναι κοινός τόπος πλέον  ότι το επίπεδο 
εκπαίδευσης  είναι ουσιαστικός παράγοντας της οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας. 
 Σήµερα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα βρίσκεται σε κρίσιµη καµπή. Η 
απαιτούµενη στροφή σε ποιοτικούς  στόχους είναι αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξή 
του. Άλλως οι εξελίξεις στο τοµέα των Νέων Τεχνολογιών, η αλµατώδης πρόοδος 
των επιστηµών, οι σύγχρονες κοινωνικό-οικονοµικές συνθήκες θα αφήσουν πίσω την 
εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση αποστεωµένη, συντηρητική, κλεισµένη στο καβούκι της 
θα βλέπει τα τρένα να περνούν δίπλα της µε ιλιγγιώδη ταχύτητα και αυτή θα 
ζαλίζεται παρατηρώντας τα. 
 Είναι εποµένως εθνική ανάγκη η στροφή από την παραδοσιακή εκπαίδευση σε 
µια ποιοτική εκπαίδευση που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των 
επιστηµών της Αγωγής αλλά και µιας εξελισσόµενης κοινωνίας. Μια ποιοτική 
στροφή που θα δίνει ουσιαστικό νόηµα στη φοίτηση του µαθητή στο σχολείο σε ένα 
χώρο δηµιουργίας, παραγωγής λόγου και κριτικής σκέψης. 
          Ήρθε η ώρα για ένα σχολείο που θα προσφέρει ουσιαστική µάθηση στους 
µαθητές. Ένα σχολείο που επιτέλους ο δάσκαλος θα δώσει τη θέση που αξίζει στο 
µαθητή του. Ένα σχολείο που ο εκπαιδευτικός θα δίνει όλες του τις δυνάµεις για τη 
δηµιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίµατος για να µπορέσει ο µαθητής να 
φανερώσει, να αναδείξει και να ξεδιπλώσει τα κρυµµένα του ταλέντα. Ένα σχολείο 
που η παπαγαλία, η στείρα αποµνηµόνευση όρων, εννοιών και αριθµών θα δώσει τη 
θέση της στην ουσιαστική µάθηση.  

Και ουσιαστική µάθηση δίνεται στο σχολείο όταν ο µαθητής συµµετέχει, 
ενεργεί, αυτενεργεί, συζητά, διαλογίζεται, συσχετίζει πληροφορίες, χρησιµοποιεί τις 
εµπειρίες τους και τις πρότερες γνώσεις του. Ουσιαστική µάθηση δίνει το σχολείο 
που ο µαθητής ανακαλύπτει τη γνώση, δοµεί το γνωστικό οικοδόµηµα αξιοποιώντας 
τα γνωστικά εργαλεία που κατέχει. 

Ουσιαστική µάθηση δίνει το σχολείο που ο µαθητής ‘‘ µαθαίνει πώς να 
µαθαίνει’’. Το σχολείο που φέρνει το µαθητή στο κέντρο του διαφέροντος και της 
µαθησιακής διαδικασίας. 

‘‘ Μαθαίνω πώς να µαθαίνω’’ η απαίτηση των σύγχρονων προσεγγίσεων των 
επιστηµών της Αγωγής. Γιατί; 
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 Γιατί Βοηθάει το µαθητή να κατακτήσει συναισθηµατική γνώση 
συµµετέχοντας και  αυτενεργώντας. Γιατί βοηθάει το µαθητή να κατακτήσει τη 
γνώση πιο γρήγορα. Γιατί βοηθάει το µαθητή να έχει ελεύθερο χρόνο. Τέλος βοηθάει 
και τον εκπαιδευτικό στο έργο τους. 

Αν για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους ο  εκπαιδευτικός των 
πολυθέσιων ∆ηµοτικών Σχολείων πρέπει σήµερα να αγκαλιάσει αυτό το παιδαγωγικό 
αξίωµα, τότε ο δάσκαλος των ολιγοθέσιων ∆ηµοτικών Σχολείων έχει επιπλέον λόγους 
να έχει πυξίδα στο δύσκολο έργο του το  ‘‘ µαθαίνω πώς να µαθαίνω’’.  

Σήµερα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν υπάρχει µόνο το πολυθέσιο 
∆ηµοτικό Σχολείο του κέντρου. Το σχολείο της πρωτεύουσας της χώρας, της 
συµπρωτεύουσας, των µεγάλων και µικρών πόλεων αλλά και ων κωµοπόλεων της 
πατρίδας µας. ∆ίπλα στα πολυθέσια υπάρχει µια πραγµατικότητα που διαφεύγει της 
προσοχής όλων µας. Είναι τα ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία. Μια ξεχωριστή 
πραγµατικότητα της άλλης εκπαιδευτικής Ελλάδας και όχι µόνο. 

Σχολεία 1/θέσια, 2/θεσια, και 3/θέσια βρίσκονται στην πλειοψηφία τους  σε 
ορεινές και ηµιορεινές περιοχές της Ελλάδας καθώς και σε µικρά ακριτικά νησιά της 
πατρίδας µας. Σχολεία που φυτοζωούν σε ένα χαµηλό κοινωνικό-πολιτιστικό 
περιβάλλον. Σχολεία µε ιδιαιτερότητες που δείχνουν τις δύο όψεις της εκπαιδευτικής 
Ελλάδας και όχι µόνο. Σχολεία που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολα προβλήµατα. 

Προβλήµατα όπως η ύπαρξη ελάχιστου διδακτικού χρόνου και η 
συνδιδασκαλία των µαθηµάτων σε κύκλους. Αναµφισβήτητα το µεγαλύτερο 
πρόβληµα είναι αυτό της απουσίας επαρκούς διδακτικού χρόνου για τη διδασκαλία 
των µαθηµάτων. Μια απλή σύγκριση στο γλωσσικό µάθηµα µεταξύ πολυθέσιου και 
ολιγοθέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου δείχνει την σε βάρος του δεύτερου σκληρή 
πραγµατικότητα. Συγκεκριµένα στα πολυθέσια  (6/θέσια και άνω) ∆ηµοτικά Σχολεία 
για το µάθηµα της γλώσσας διατίθενται 48 ώρες την εβδοµάδα ενώ για τα 3/θέσια 29 
ώρες, για τα 2/θέσιο 28 ώρες και για το 1/θέσιο 12 ώρες. Μια σχέση ειδικά για το 
πολυθέσιο προς το µονοθέσιο 4 προς 1.  

Σ’ αυτά τα δύσκολα – ούτως ή άλλως – σχολεία έρχονται να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους συνήθως εκπαιδευτικοί νεοδιόριστοι ή αναπληρωτές. Εκπαιδευτικοί 
χωρίς στοιχειώδη προετοιµασία στα παιδαγωγικά τµήµατα των πανεπιστηµίων για 
την αντιµετώπιση των ειδικών και ξεχωριστών προβληµάτων που θα αντιµετωπίσουν 
στα ολιγοθέσια σχολεία. 

Στα ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία της πατρίδας µας ο εκπαιδευτικός είναι 
‘‘ υποχρεωµένος’’ να παραχωρήσει χώρο στους µαθητές του. Αν πραγµατικά θέλει να 
ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας αυτού του σχολείου 
οφείλει να αφήσει τους µαθητές του ελεύθερους να αυτενεργήσουν να ανακαλύψουν 
τη νέα γνώση. Όταν ο εκπαιδευτικός διδάσκει σε µια τάξη οι µαθητές των άλλων 
τάξεων στα πλαίσια των σιωπηρών εργασιών ταξινοµούν πληροφορίες, συσχετίζουν 
γνώσεις, προετοιµάζουν ή επαναλαµβάνουν πειράµατα Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι 
µαθητές των  ολιγοθέσιων ∆ηµοτικών Σχολείων αξιοποιούν τις πνευµατικές τους 
δυνατότητες. ∆εν παίρνουν έτοιµη γνώση και µάθηση. ∆εν µαθαίνουν παθητικά. Οι 
µαθητές αυτών των σχολείων µαθαίνουν µέσα από τα λάθη τους. Ανακαλύπτουν τη 
νέα γνώση. Εθίζονται στην επίλυση προβληµάτων. Μέσα σε ένα περιβάλλον 
δηµιουργικότητας κατακτούν τη γνώση.Οι µαθητές των ολιγοθέσιων σχολείων µε τη 
συστηµατική διερεύνηση, δηλαδή µε τη  συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών 
καθώς και µε την ταξινόµηση σε κάποια κατηγορία των πληροφοριών, µαθαίνουν 
ουσιαστικά. 
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Με την αυτενεργή συµµετοχή του ο µαθητής του ολιγοθέσιου οδηγείται στην 
ανακάλυψη της γνώσης, αυτή τη βασική προϋπόθεση της µάθησης. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο- σύµφωνα µε τον Bruner:  

α) αυξάνει τις νοητικές ικανότητες του 
β) αυξάνει τα εσωτερικά κίνητρα για µάθηση 
γ) µαθαίνει τις τεχνικές της ανακάλυψης και  
δ) διατηρεί για  µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα  όσα ο ίδιος ανακάλυψε.                                                                

        Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για τη συγχώνευση ολιγοθέσιων 
σχολείων σε πολυθέσια. Η διοικητική µεταρρύθµιση ¨ Καλλικράτης¨ θα δώσει νέα 
ώθηση σ΄αυτή την τάση. Οι δύσκολες σηµερινές οικονοµικές συνθήκες θα στρέψουν   
προς αυτήν την κατεύθυνση τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης.  
         Παρ’ όλα αυτά η γεωγραφία της πατρίδας µας µε τα εκατοντάδες µικρά νησιά 
και τα δυσπρόσιτα χωριά δεν θα επιτρέψει την εξαφάνιση των ολιγοθέσιων σχολείων. 
         Γι΄αυτό η ελληνική πολιτεία έχει χρέος απέναντι σ’αυτά τα παιδιά της άλλης 
Ελλάδας, να σταθεί δίπλα τους.    Για την επίτευξη αυτού του στόχου που απορρέει 
εξάλλου και από τη συνταγµατική επιταγή ¨ Περί ισότητας όλων των Ελλήνων¨ 
απαιτούνται τα παρακάτω µέτρα – παρεµβάσεις. 

1. Ένταξη στα Προγράµµατα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τµηµάτων 
∆ιδακτικών και Μεθοδολογικών Προσεγγίσεων για τη διδασκαλία των 
µαθηµάτων στα ολιγοθέσια σχολεία. 

2. Ένταξη στα Προγράµµατα Επιµόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 
ενοτήτων που αναφέρονται στη λειτουργία των ολιγοθέσιων σχολείων. 

3. Προτεραιότητα στον εξοπλισµό αυτών των σχολικών µονάδων µε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και βιβλιοθήκες. 

          Με τις παραπάνω παρεµβάσεις πιστεύουµε ότι η¨a priori¨ αδυναµία των 
ολιγοθέσιων µπορεί να γίνει συγκριτικό πλεονέκτηµα και να οδηγήσει τους µαθητές 
αυτών των σχολείων στην κατάκτηση της ουσιαστικής γνώσης. 
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