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Η ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Κώστας Παπαχρήστος, Σχ. Σύµβουλος ∆ηµ Εκπ/σης 

1.  Το Ολοήµερο Σχολείο 

Με τον όρο Ολοήµερο σχολείο εννοούµε τη σχολική µονάδα, στην οποία το πρόγραµµα 
επεκτείνεται πέραν του ηµερήσιου και λειτουργεί τουλάχιστον ως τις 15:30, όλες τις ηµέρες της 
εβδοµάδας. Προσφέρεται µεσηµεριανό φαγητό, αλλά και πρόγραµµα µαθηµάτων - δραστηριοτήτων 
(πρώτου και δεύτερου κύκλου), που παρουσιάζει συνάφεια και εναλλαγή µαθηµάτων – 
δραστηριοτήτων (καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών). Η όλη δε οργάνωση βρίσκεται υπό την 
ευθύνη της σχολικής µονάδας. 

Ολοήµερα σχολεία υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Αµερική, εδώ και πολλές δεκαετίες. 
Στις δεκαετίες του 1970 & του 1980 ενισχύεται η προβληµατική για το Ολοήµερο σχολείο, ως ο 
τύπος του σχολείου που µπορεί να προσφέρει δυνατότητες για παρακολούθηση µαθηµάτων 
επιλογής, περισσότερες ευκαιρίες για καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες και µεταφορά 
«των κατ’ οίκον» εργασιών από το σπίτι στο σχολείο. 

Η µελέτη της Ευρωπαϊκής εµπειρίας, δείχνει ότι δεν υπάρχει ένας τύπος Ολοήµερου 
σχολείου. Οι τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας παίρνουν υπόψη τις κοινωνικο-οικονοµικές, 
γεωγραφικές, πολιτισµικές και πολιτικές συνθήκες (Κωνσταντίνου, 2007:17-33). Ο ρόλος των 
γονέων είναι σηµαντικός. Χώρες στις οποίες ο θεσµός του Ολοήµερου σχολείου έχει µεγάλη 
παράδοση είναι η Αγγλία και η Ουαλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο. Στις χώρες 
αυτές, τα παιδιά φεύγουν από το σχολείο µόλις οι γονείς τελειώσουν την εργασία τους. Στα  σχολεία 
αυτά οι µαθητές µαθαίνουν τα πάντα, χωρίς να προσφεύγουν σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια ή Ιδιωτικά 
µαθήµατα το απόγευµα.  

 
2. Τύποι Ολοήµερου Σχολείου  
 Ανεξάρτητα ολοήµερα σχολεία: Η λειτουργία της πρωινής και µεταµεσηµβρινής ζώνης είναι 
ανεξάρτητη, δηλ. δεν υπάρχει ενιαία φιλοσοφία στη λειτουργία. Η φοίτηση στην µεταµεσηµβρινή 
ζώνη είναι προαιρετική και περιλαµβάνει την προετοιµασία των «κατ’ οίκον» εργασιών και 
ελεύθερες δραστηριότητες. Στον τύπο αυτό του σχολείου δεν έχουµε σαφή παιδαγωγικό 
προσανατολισµό. 
Ενσωµατωµένα ολοήµερα σχολεία: Τα σχολεία αυτά χαρακτηρίζονται για τον παιδαγωγικό τους 
προσανατολισµό και την ενιαία λειτουργία των προ και µεταµεσηµβρινών δραστηριοτήτων. 
Εµφανίζουν διάφορες παραλλαγές και λαµβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 
Κλειστά ολοήµερα σχολεία: (Υποχρεωτικό πρόγραµµα – 8:00-16:15).  Λειτουργούν ως αργά το 
απόγευµα µε πρόγραµµα υποχρεωτικό για όλους τους µαθητές/τριες. Προσφέρονται διδασκαλία και 
ποικίλες δραστηριότητες προσαρµοσµένες στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη µέθοδο Project, στην ενισχυτική διδασκαλία, στην εισαγωγή νέων 
γνωστικών αντικειµένων και στο άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία. 
Ανοιχτά ολοήµερα σχολεία: (Προαιρετικό πρόγραµµα). Το µεταµεσηµβρινό πρόγραµµα είναι 
προαιρετικό, αλλά έντονος ο παιδαγωγικός του προσανατολισµός. Προσφέρονται ελεύθερες, 
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παιδαγωγικά χρήσιµες δραστηριότητες. Συµµετέχουν ενεργά οι γονείς και υπάρχουν κοινωνικοί 
παιδαγωγοί και βοηθητικό προσωπικό ( Κυριακοπούλου, 2006:110-111). 
Μεγάλη Βρετανία 

Το «ολοήµερο» σχολείο έχει παράδοση στο Αγγλικό εκπαιδευτικό σύστηµα µε υψηλή 
κοινωνική αποδοχή. Ό,τι ισχύει για το Αγγλικό εκπαιδευτικό σύστηµα µε παραλλαγές και µε πιο 
ευέλικτες  µορφές ισχύει για το εκπαιδευτικά συστήµατα της Ουαλίας, της Σκωτίας και της 
Ιρλανδίας. Το πρόγραµµα προβλέπει κατά κανόνα δυο περιόδους λειτουργίας: η πρώτη από τις 9:00 
ως τις 12:00 και η δεύτερη από τις 13:00 ως τις 15: 30. Προσφέρονται αθλητικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες, µε ευελιξία στο πρόγραµµα µαθηµάτων. 
Ιταλία 

Από τη δεκαετία του 1970 άρχισε  να οργανώνεται ο τύπος των «ολοήµερων» σχολικών 
µονάδων. Το µεγαλύτερο µέρος των σχολικών µονάδων της βασικής εκπαίδευσης λειτουργεί σε 
πενθήµερη βάση από τις  8:30 ως 16:30. Τα ωράρια στα σχολεία που λειτουργούν σε εξαήµερη βάση 
είναι µικρότερα. Προσφέρονται αθλητικές πολιτιστικές δραστηριότητες, προγράµµατα ενισχυτικής 
διδασκαλίας και µαθήµατα επιλογής. 
Λουξεµβούργο 

Τα σχολεία λειτουργούν από τις 8:00 ως τις 11:45 και από τις 14:00 ως 16:00. Πρόσφατα 
ιδρύθηκαν Κέντρα Μεσηµεριανής Φροντίδας για παιδιά γονέων που εργάζονται. Τις δαπάνες 
καλύπτουν η κεντρική διοίκηση και οι τοπικές αρχές, τις δε δαπάνες της σίτισης των µαθητών οι 
γονείς. Προσφέρονται προαιρετικά µαθήµατα στα τέσσερα πρώτα χρόνια και «εποπτευόµενες 
δραστηριότητες» στα δυο τελευταία. 
Βέλγιο 

Μεγάλος αριθµός βασικών σχολείων σε όλες τις κοινότητες του Βελγίου λειτουργούν σε 
«ολοήµερη» βάση, από τις 8:00/8:30 ως τις 18:00. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 71% των σχολείων 
του Γαλλόφωνου τµήµατος προσφέρουν φροντίδα κατά το µεσηµέρι, το 44% πριν την έναρξη των 
µαθηµάτων και το 50% ως τις 18:00. Στα σχολεία αυτά οι µαθητές/τριες υπό την επίβλεψη του 
διδακτικού προσωπικού µπορούν να διεκπεραιώσουν τις προβλεπόµενες σχολικές εργασίες. 
Γερµανία 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι «ολοήµερων» σχολικών µονάδων που ποικίλουν στα κρατίδια. 
Μόνο 4.800 σχολεία ή το (9,6%) περίπου των σχολικών µονάδων υπάγεται σ’ αυτό τον τύπο των 
σχολείων. Από αυτά το 5,5% λειτουργούν ως ενσωµατωµένα, το 1% ως µερικώς ενσωµατωµένα και 
το 3% ως ανοιχτά ολοήµερα σχολεία. Αν και από το 1968 το Γερµανικό Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 
προσπάθησε να αναδείξει αυτόν τον τύπο των σχολικών µονάδων αναπτύσσοντας αρκετά 
προγράµµατα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µεγάλη ζήτηση εκ µέρους των γονέων για 
ολοήµερα σχολεία. 
∆ανία 

Τα σχολεία λειτουργούν ως την 14:00 ή 15:00 µε προσφορά µεσηµεριανού φαγητού. 
Ταυτόχρονα έχουν οργανωθεί και τα Κέντρα Ελεύθερου Χρόνου, εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος, 
που αναλαµβάνουν τη φροντίδα των παιδιών, µε έξοδα των γονέων. Στην επίβλεψη των παιδιών 
συµµετέχουν εξειδικευµένο προσωπικό, αλλά και γονείς και φοιτητές. 
Εκτός  από τον υποχρεωτικό κορµό των µαθηµάτων προβλέπονται τα µη υποχρεωτικά µαθήµατα τα 
οποία υποχρεούται να προσφέρει η σχολική µονάδα και τα µη υποχρεωτικά µαθήµατα τα οποία 
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µπορεί να προσφέρει το σχολείο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια τάση για ολοήµερη 
φροντίδα εντός του σχολείου. 
Γαλλία 

Ο «ολοήµερος» τύπος του σχολείου είναι ο κυρίαρχος. Μάλιστα σε µεγάλο αριθµό σχολικών 
µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λαµβάνεται µέριµνα που επιτρέπει την παραµονή των 
µαθητών/ τριών κατά το απόγευµα. Πέραν από το βασικό κορµό των µαθηµάτων προβλέπονται 
καλλιτεχνικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Επίσης υπάρχει υπηρεσία «µελέτης» µε 
την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, που κατά κανόνα προσφέρεται σε παιδιά µε εργαζόµενους 
γονείς. Σε κάθε µονάδα υπάρχει µια «καντίνα» που οργανώνεται από τις τοπικές αρχές ή σε 
συνεργασία µε τις τοπικές αρχές. 
Ολλανδία 

Υπάρχει ρύθµιση (1983), σύµφωνα µε την οποία το σχολείο µπορεί, εφόσον η οικονοµική 
επιβάρυνση εναπόκειται στους γονείς, να αναλάβει τη φροντίδα, όχι όµως και τη σίτιση των παιδιών 
κατά τις ώρες του µεσηµεριανού διαλείµµατος.  Τα 2/3 των σχολικών µονάδων της βασικής 
εκπαίδευσης προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα, την οποία ακολουθούν περίπου το 30% των 
µαθητών. 
Ισπανία 

Στα αστικά κέντρα αυξάνεται ο αριθµός των σχολικών µονάδων που διαθέτουν δυνατότητες 
παροχής µεσηµβρινού γεύµατος και παραµονής των µαθητών στις µεσηµβρινές ώρες. Στα σχολεία 
µε φορέα την εκκλησία προσφέρονται δυνατότητες για ποικίλες δραστηριότητες τις ώρες εκτός 
µαθηµάτων. 
Σουηδία 

Ο τύπος του ολοήµερου σχολείου στο Σουηδικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι καθολικός. Το 
ολοήµερο σχολείο είναι το «λεγόµενο» κανονικό σχολείο. 
Φιλανδία 

∆ιαθέτει αποκεντρωµένο σύστηµα, το οποίο υπάγεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (µόνο 4%) 
των σχολείων είναι ιδιωτικά. Στη Φιλανδία µπορούµε να µιλήσουµε για ολοήµερο εκπαιδευτικό 
σύστηµα, παρά για ολοήµερο σχολείο. Στη Φιλανδία έχουµε το λεγόµενο ολοήµερο σχολείο των 
«τριών τετάρτων» ή διαφορετικά το «πλήρες ηµιηµερήσιο σχολείο», το οποίο εκτός από το 
πρόγραµµα παρέχει και µεσηµεριανό φαγητό. Το ωράριο είναι από τις 8:00 – 9:00 έως και τις 14:00. 
Το γεύµα δίνεται δωρεάν. Ιδιαίτερη έµφαση όµως δίνεται στην κοινωνική µάθηση, τη 
συµβουλευτική και την αγωγή υγείας. Οι εκπαιδευτικοί προσλαµβάνονται από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και στα σχολεία εργάζονται επίσης σχολικοί παιδαγωγοί, ειδικοί παιδαγωγοί, 
κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι. Παρέχεται εξατοµικευµένη βοήθεια στους αδύνατους 
µαθητές. Η συζήτηση, τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στην επέκταση του χρόνου ως τις 16:00, 
αλλά οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν επιφυλάξεις. 
Κύπρος 

Ο θεσµός του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου λειτουργεί από το (1999). Τρεις είναι οι 
βασικές, ως προς το ωράριο παραλλαγές, σύµφωνα µε το «ανεξάρτητο» µοντέλο: α) τρεις φορές την 
εβδοµάδα µέχρι τις 16:00 για τους µαθητές των τριών τελευταίων τάξεων, β) τέσσερις φορές την 
εβδοµάδα ως τις 13:40 για τα ίδια παιδιά και γ) επέκταση του ωραρίου µέχρι τις 13:05 για τα παιδιά 
όλων των τάξεων. Στην Κύπρο το µεταµεσηµβρινό πρόγραµµα εστιάζεται κυρίως στην ολοκλήρωση 
των κατ’ οίκον εργασιών και στην ενισχυτική διδασκαλία (Κυριακοπούλου, 2006:111-114). 
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Η σύγχρονη προβληµατική τα τελευταία χρόνια, για το ολοήµερο σχολείο, εστιάζεται 
κυρίως: 
α) στην αλλαγή των δοµών και των ρόλων στην οικογένεια σε συνδυασµό µε τις µεταβολές στη 
δοµή της εργασίας. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η αυξανόµενη ένταξη των γυναικών – µητέρων στην 
εργασία (Πυργιωτάκης, 2006:50). 
β) στην αντισταθµιστική και εξισορροπιστική λειτουργία του σχολείου, ώστε να συµβάλει µε την 
παροχή ενίσχυσης στους µαθητές/τριες στη µείωση των ανισοτήτων. 
γ) στην αντιµετώπιση της µείωσης των κοινωνικών επαφών των παιδιών στα αστικά κέντρα και 
στον περιορισµό των δυνατοτήτων τους για απόκτηση κοινωνικών εµπειριών (Παπάς, 2001:177-
190). 
δ) στις αυξανόµενες επιδράσεις των Μ.Μ.Ε 
ε) στην ελληνική περίπτωση, εµφανίζεται ζήτηση από τους γονείς εκπαιδευτικών υπηρεσιών από την 
εκπαιδευτική αγορά, το ολοήµερο σχολείο επιχειρεί να τις ενσωµατώσει σε σηµαντικό βαθµό, 
ελαφρύνοντας τους οικονοµικούς προϋπολογισµούς. 

Οι προβληµατισµοί αυτοί αλλά και οι εφαρµογές που έχουν γίνει, έχουν οδηγήσει στη 
διατύπωση της άποψης ότι το «ολοήµερο» σχολείο δε µπορεί να στοχεύει µόνο στη διεύρυνση των 
µαθησιακών δυνατοτήτων ή στην επέκταση του σχολικού χρόνου ή µόνο στην αντιµετώπιση των 
κοινωνικών αναγκών, αλλά σε µια αλλαγή της οργάνωσης της δοµής του σχολείου, της σχολικής 
ζωής, του σχολικού χρόνου και του εκπαιδευτικού έργου (ΙΝΕ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, 2007:13). 

 Ο σχεδιασµός και η οργάνωση των Ολοήµερων σχολείων προς τη διαπολιτισµική 
κατεύθυνση πρέπει να παρέµβει διορθωτικά στην αποσπασµατικότητα, την αντιφατικότητα των 
θεσµών και των πρακτικών µε τους οποίους έχει κατά κανόνα επιχειρηθεί µέχρι τώρα η 
εκπαιδευτική διαχείριση των ζητηµάτων µετανάστευσης και παλιννόστησης. Η πρόβλεψη για τους 
µαθητές δεν θα πρέπει να αφορά µόνο την εισαγωγή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα ή να λήγει µε 
την πιθανή µεταπήδησή τους στο κεντρικό εκπαιδευτικό δίκτυο, αλλά να διασφαλίζει την τυπική και 
ουσιαστική προσοντοποίησή τους σε κάθε επί µέρους στάδιο. Έρευνες έχουν δείξει ότι είναι δυνατή 
η σχολική επιτυχία των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών όταν γίνονται θετικές 
παρεµβάσεις στις σχολικές µονάδες (Κανακίδου – Παπαγιάννη, 2010: 53-55.  Batelaan - Coomans, 
1999). 

 Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών θα µπορούσε και θα έπρεπε να 
λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Το Ολοήµερο σχολείο καλείται να παίξει το ρόλο αυτό αφού έχει ως κύριο σκοπό 
«…τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης, τη µεγιστοποίηση της 
αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού έργου και τη µεταστροφή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας 
ώστε, αφενός η εκπαίδευση να βασίζεται στις ανάγκες του κάθε µαθητή και, αφετέρου, να υπάρχει 
ευελιξία στη διαµόρφωση του µαθησιακού περιβάλλοντος…» (Υπ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 
Φ50/116/72388/Γ1/11-7-2003). 

 Έχει ασκηθεί δριµύτατη κριτική στο “παραδοσιακό” σχολείο για τον ακαδηµαϊσµό του, τη 
διδασκαλία ίδιων µαθηµάτων σε όλους τους µαθητές χωρίς διακρίσεις, την εφαρµογή 
προγραµµάτων χωρίς να παίρνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών, την αδυναµία 
εφαρµογής ουσιαστικής ενισχυτικής διδασκαλίας, τη σχολική αποτυχία των µαθητών, τον κοινωνικό 
αποκλεισµό, τη δυσκολία ένταξης των µειονοτικών οµάδων, το ρόλο του εκπαιδευτικού 
(Πυργιωτάκης 2002: 23-56). Η κριτική αυτή υιοθετήθηκε και από το ολοήµερο σχολείο, 



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    - 5 - 

προκειµένου να τονίσει τη δική του στρατηγική που «… στοχεύει σε µια ριζική αλλαγή του τρόπου 
µε τον οποίο βλέπουµε και αντιλαµβανόµαστε το ρόλο του σχολείου…» (Φ.13.1/885/88609/Γ1/3-9-
2002) και (Φ/3447/91696/Γ1/2-9-03). Ειδικότερα οι παιδαγωγικές και κοινωνικές επιδιώξεις του 
ολοήµερου, σύµφωνα µε τα παραπάνω, αφορούν:  

α) Τον εµπλουτισµό του Αν. Προγράµµατος, β) Τον επαναπροσδιορισµό των µεθόδων 
διδασκαλίας και της διδακτικής πράξης, γ) Την ανάπτυξη ουσιαστικής διαπροσωπικής επικοινωνίας, 
την αποδοχή της ετερότητας µέσα από τη βαθύτερη γνωριµία της κουλτούρας του “άλλου” , δ) Τον 
εµπλουτισµό της γλωσσικής δυνατότητας και την ανάπτυξη της φαντασιακής-συµβολικής ικανότητας 
των µαθητών, ε) Την ενισχυτική διδακτική παρέµβαση, την παιδαγωγική φροντίδα, την ενίσχυση των 
µαθησιακών αποτελεσµάτων και την καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, στ) Την 
ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των γονέων και των τοπικών κοινωνιών µε στόχο το “άνοιγµα του 
σχολείου στην κοινωνία” . 

Οι παραπάνω στόχοι και επιδιώξεις του ολοήµερου σχολείου προσδίδουν σ’ αυτό ένα 
διαπολιτισµικό προσανατολισµό, που υπό προϋποθέσεις, µπορεί να εµπλουτίζει τις δραστηριότητές 
του, να ενισχύει τα κίνητρα των µαθητών και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της εµπιστοσύνης, της 
ψυχικής επαφής και της αλληλοκατανόησης των µαθητών. 

Ένα ενιαίο ολοήµερο σχολείο πρέπει να αποτελέσει «µια κοινότητα που νοιάζεται», όπου τα 
µέλη της νοιάζονται και αλληλοστηρίζονται, αναπτύσσοντας παράλληλα διαπροσωπικές σχέσεις, 
που τους προσφέρουν ψυχολογική ασφάλεια, τους κινητοποιούν για ενεργό συµµετοχή στη σχολική 
ζωή και κατά συνέπεια διευκολύνουν τη σχολική τους προσαρµογή (Χατζηχρήστου, 2004: 1-19). 

 

3.  Αλλόγλωσσοι µαθητές στα Ολοήµερα  Σχολεία 

 
Το Ολοήµερο Σχολείο αποτελεί δυνάµει µία αξιόπιστη πρόταση για την επίτευξη των στόχων 

της ∆ιαπολιτισµικής, στη βάση της αρχής του ενιαίου σχολείου. Με το Νόµο 2525/23-9-1997 τ.Α΄, 
καθιερώνεται η λειτουργία του νέου θεσµού του Ολοήµερου Σχολείου. Ο νέος θεσµός προσφέρει 
ένα πλούσιο και αναβαθµισµένο πρόγραµµα µαθηµάτων και δραστηριοτήτων, το οποίο στοχεύει 
στην ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των µαθητών και στην εµπέδωση των γνώσεων 
και δεξιοτήτων που διδάσκονται σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα. Το Oλοήµερο Πρόγραµµα 
τόσο των Νηπιαγωγείων όσο και των ∆ηµοτικών Σχολείων παρέχει περισσότερες δυνατότητες για 
την εφαρµογή του διεπιστηµονικού και διαθεµατικού Αναλυτικού Προγράµµατος σπουδών  
(∆ΕΠΠΣ). 
Το ποσοστό των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών που παρακολουθούν το ολοήµερο 
πρόγραµµα είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από το γενικό σύνολο των αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων µαθητών των σχολείων που είναι 15,15% (21.514 νήπια σε σύνολο 142.022) στα 
Νηπιαγωγεία και 13,31% στα ∆ηµοτικά Σχολεία (79.485 µαθητές σε σύνολο 597.132)  και φτάνει 
στο 23,95% και στο 23,93% αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι εγγράφονται και παρακολουθούν το 
ολοήµερο πρόγραµµα κατ΄ αναλογία περισσότεροι αλλοδαποί και παλιννοστούντες µαθητές. 
 Πιο αναλυτικά, οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες µαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν το 
Ολοήµερο Πρόγραµµα των Ολοήµερων Σχολείων, σήµερα είναι: στα Νηπιαγωγεία 10.930 µαθητές 
(7.685 νήπια και 3.245 προνήπια) σε σύνολο 45.644 µαθητών (31.175 νήπια και  14.469 προνήπια), 
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ποσοστό 23,95 % (24,65% νήπια και 22,43% προνήπια), ενώ στα ∆ηµοτικά Σχολεία είναι 32.475 
αλλοδαποί και παλιννοστούντες µαθητές σε σύνολο 135.692 µαθητών ολοήµερου προγράµµατος, 
ποσοστό 23,93%. Παρατηρούµε ότι, δεν υπάρχει απόκλιση ανάµεσα στα δύο ποσοστιαία µεγέθη, 
γεγονός που υποδηλώνει ότι, η προτίµηση και η εµπιστοσύνη στο θεσµό του Ολοήµερου 
Νηπιαγωγείου από γονείς και µαθητές που το επιλέγουν, παραµένει στον ίδιο βαθµό και στο 
δηµοτικό Σχολείο (Πηγή: Υπ. Π∆ΒΜΘ, ∆/νση Σπουδών Π.Ε., Τµήµα Γ΄., 13-10-2010) 
 Επίσης, παρατηρούµε στα στοιχεία του πίνακα ότι, οι περιοχές που παρουσιάζουν τα 
µεγαλύτερα ποσοστά φοίτησης αλλοδαπών και παλιννοστούντων τόσο στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο 
όσο και στο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι:  

• η Α΄ Αθήνας ( 35,39% Νηπ. και 45,95% ∆ηµ.) 

• ο Πειραιάς ( 28,90% Νηπ. και 26,28% ∆ηµ.) 
• η Αττική (συνολικά : 25,03 Νηπ. Και 32,07 ∆ηµ.) 

• η Βοιωτία ( 29,60% Νηπ. και 32,06% ∆ηµ.) 
• η Φωκίδα ( 34,53% Νηπ. και 39,69% ∆ηµ.) 
• η Ζάκυνθος ( 52,75% Νηπ. και 31,83% ∆ηµ.) 

• η Αργολίδα ( 34,09% Νηπ. και 33,09% ∆ηµ.) 
Ενώ περιοχές που παρουσιάζουν τα µικρότερα ποσοστά φοίτησης αλλοδαπών και παλιννοστούντων 
µαθητών στο ολοήµερο σχολείο είναι:  

• οι Σέρρες ( 4,58% Νηπ. και 10,33% ∆ηµ.) 
• ο Έβρος ( 1,94% Νηπ. και 6,74% ∆ηµ.) 

• η Ξάνθη ( 5,24% Νηπ. και 8,01% ∆ηµ.) 
• η Φλώρινα ( 7,12% Νηπ. και 6,61% ∆ηµ.) 
• η Ροδόπη ( 7,97% Νηπ. και 10,92% ∆ηµ.) 

• η Ευρυτανία ( 4,17% Νηπ. και 12,56% ∆ηµ.) 
 Τα παραπάνω αποτελέσµατα, που υποδεικνύουν έµµεσα και την συγκέντρωση και 
εγκατάσταση των αλλοδαπών και των παλιννοστούντων µεταναστών στα µεγάλα αστικά κέντρα και 
όχι στις αποµακρυσµένες από αυτά  και παραµεθόριες περιοχές, µπορούν να ερµηνευθούν µε βάση 
το δεδοµένο ότι, ο πληθυσµός αυτός αποτελεί ένα µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού της 
χώρας. Όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του Ολοήµερου Σχολείου, διαπιστώνεται ότι 
επιτυγχάνεται ένας από τους βασικότερους, αυτός της παροχής της κοινωνικής µέριµνας στην 
οικογένεια και αναδεικνύεται το σχολείο και ως κοινωνικός θεσµός (Πηγή: Υπ. Π∆ΒΜΘ, ∆/νση 
Σπουδών Π.Ε., Τµήµα Γ΄., 13-10-2010) 
Η πλειονότητα των µαθητών αυτών προέρχονται από την Αλβανία και από χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης, ενώ εµφανίζονται και συµπαγείς οµάδες µαθητών προερχόµενες από άλλες 
χώρες, όπως οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και οι Αφρικανικές χώρες. Ο µαθητικός πληθυσµός 
των αλλοδαπών κυρίως µαθητών εµφανίζει συνεχή αύξηση σε απόλυτους αριθµούς. Έτσι ενδεικτικά 
αναφέρουµε ότι στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2003-2004 το σύνολο των 
αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών ήταν: στα Νηπιαγωγεία 11.083 µαθητές σε σύνολο 
142.051 µαθητών, ποσοστό 7,8%,ενώ στα δηµοτικά σχολεία ήταν: 67.149 µαθητές σε σύνολο 
654.354 µαθητών, ποσοστό 10,26%.     

 Το Ολοήµερο Πρόγραµµα που εφαρµόζεται σήµερα περιλαµβάνει υποστηρικτική βοήθεια 
στην Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηµατικά, δηλαδή, µελέτη και προετοιµασία των µαθητών για τα 
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µαθήµατα της επόµενης ηµέρας από υπεύθυνο δάσκαλο, καθώς και δυνατότητα επιλογής 
µαθηµάτων και δραστηριοτήτων, όπως: Ξένη γλώσσα, Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες στην 
Εκπαίδευση, Αθλητισµός, Χορός, Θεατρική Αγωγή, Μουσική και Εικαστικά. Τα  αντικείµενα αυτά 
διδάσκονται από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που έχουν τους ανάλογους τίτλους σπουδών. Για 
µαθητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασµού ενός 
ευέλικτου Ωρολογίου Προγράµµατος και η εφαρµογή του ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών. 
Επίσης, το πρόγραµµα προβλέπει χρόνο σίτισης και ξεκούρασης, ώστε να µην αποστερούνται οι 
µαθητές που το επιλέγουν από την κάλυψη βασικών βιολογικών αναγκών, κατά τη διάρκεια των 
οκτώ ωρών (8.00-4.00) που το παρακολουθούν. 

4.  Οι Παιδαγωγικές σχέσεις στο Ολοήµερο σχολείο. 

 
Για να ανταποκριθεί το ολοήµερο σχολείο και γενικότερα η εκπαίδευση στις συνθήκες που 

δηµιουργεί η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και να διατηρήσει τους βασικούς πυλώνες πάνω 
στους οποίους στηρίζονται οι σύγχρονες δηµοκρατίες (πρόοδος και κοινωνική συνοχή), οφείλει να 
αλλάξει τα «αναλλοίωτα» χαρακτηριστικά του/της, έτσι όπως αυτά σφυρηλατήθηκαν στις αρχές του 
19ου αιώνα µε τη συγκρότηση του έθνους – κράτους: τον εθνοκεντρισµό, την εσωστρέφεια, τον 
αµυντικό του χαρακτήρα, την οριοθέτηση της εθνικής ταυτότητας (Πασιάς, 2002).  

Το σχολείο έχει τη δυνατότητα να: α) συµβάλει στη διαµόρφωση µιας κοινωνίας πολιτών, 
ευαίσθητης απέναντι στο ζήτηµα της συνύπαρξης του διαφορετικού, β) να ξεκαθαρίσει τους στόχους 
του για τις γνώσεις, τις αξίες και τις δεξιότητες που θα µεταδίδει στους νέους (Νικολάου, 2003), γ) 
να αναπτύξει τον προβληµατισµό για την ύπαρξη στερεοτύπων και διακρίσεων που αφορούν το 
φύλο, µε στόχο την επίτευξη αµοιβαίας αποδοχής, εκτίµησης και κατανόησης και όχι απλώς της 
ανοχής ή της ανεκτικότητας, και δ) να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τους κανόνες δικαίου 
και την κοινή πολιτισµική κληρονοµιά, εµπλουτισµένη από τη διαφορετικότητά της  (Παπαχρήστος, 
2010). 

Το ολοήµερο σχολείο (Τζάνη, 1998 & 2001), υπό προϋποθέσεις (Βρεττός, 2002: 71-72), 
µπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά στην καθηµερινότητα ενός γνωσιοκεντρικού σχολείου, 
΄΄παραµερίζοντας τον ορθολογισµό και αµφισβητώντας τη συµβατικότητα΄΄, να συµβάλει ώστε το 
σχολείο να γίνει χώρος έκφρασης και δηµιουργίας, να καλλιεργήσει τις ανθρώπινες σχέσεις 
διαµέσου της συνεργασίας, να διευρύνει τους κώδικες επικοινωνίας και να καταπολεµήσει τις 
διακρίσεις και τα στερεότυπα.  Η πλήρης ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας προϋποθέτει 
δηµιουργική, καλλιτεχνική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη (Ανθόπουλος, 2006). Άλλωστε σκοπός 
του ολοήµερου σχολείου, σύµφωνα µε την Επιστηµονική Επιτροπή: ΄΄…δεν είναι απλή αθροιστική 
συνύπαρξη του παραδοσιακού σχολείου και των νέων διδακτικών αντικειµένων µε τις επιπλέον ώρες 
διδασκαλίας…είναι κάτι πέρα και πάνω απ’ αυτά: µια βαθύτερη αναδιάρθρωση και εµπλουτισµός 
των προγραµµάτων, µια ουσιαστική ανανέωση των µεθόδων διδασκαλίας σε συνδυασµό µε τη 
ριζική αλλαγή του παιδαγωγικού κλίµατος και των επικοινωνιακών σχέσεων που αναπτύσσονται 
µέσα από την ίδια τη σχολική κοινότητα στο περιβάλλον ενός διαφορετικού δοµηµένου χώρου΄΄ 
(Πυργιωτάκης, 2001: 1). Η πρόταση του Π.Ι. (Αλαχιώτης, 2002: 5-14) για τη διαθεµατικότητα στο 
∆ΕΠΠΣ και στα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, µε την εφαρµογή τους κυρίως στην 
Ευέλικτη Ζώνη, δίνουν σ’ ένα βαθµό τη δυνατότητα δηµιουργίας συνθηκών ελεύθερης - φυσικής 
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επικοινωνίας, συλλογικής προσπάθειας και βιωµατικής µάθησης στο ολοήµερο σχολείο (Οικονόµου, 
2003: 1-3).  

Ουσιαστικές προϋποθέσεις βέβαια προς την κατεύθυνση αυτή είναι οι προτάσεις της 
Επιστηµονικής Επιτροπής του ολοήµερου, που µέχρι σήµερα δεν έχουν ουσιαστικά υλοποιηθεί και 
αφορούν: α) τις υποδοµές, δηλ. τη διαµόρφωση ειδικών χώρων για εικαστικά, σωµατική άσκηση, 
βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, εργαστήρια: θεατρικής αγωγής-φυσικών επιστηµών - περιβαλλοντικής 
αγωγής - µουσικής & µουσικοκινητικής αγωγής – πληροφορικής και άλλους χώρους ανάλογα µε τα 
αντικείµενα που επιλέγει και εντάσσει στο πρόγραµµά της η σχολική µονάδα (Βιτσιλάκη–
Πυργιωτάκης, 2001: 34), β) το νέο πρόγραµµα µε αντιµεταθέσεις µαθηµάτων από την πρωινή και 
την απογευµατινή ζώνη ώστε το πρόγραµµα να είναι ενοποιηµένο και οι τρεις ζώνες (πρωινή, 
µεσηµβρινή και µεταµεσηµβρινή) να αποτελούν ένα ενιαίο όλο, καθώς και δυνατότητα επιλογής 
µαθηµάτων από τους µαθητές και τη σχολική µονάδα, που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες 
και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, (Ξωχέλλης, 2006), γ) το νέο κοινωνικό ρόλο του δασκάλου, 
µε άπλωµα του παιδευτικού του έργου και πέραν του σχολείου σε πρωτοβουλίες και άλλες 
δραστηριότητες, δ) το νέο παιδαγωγικό πνεύµα µε προτεραιότητα στην ενσυνείδητη – εσωτερική 
πειθαρχία έναντι της εξωτερικής και διδακτική µεθοδολογία, κυρίως οµαδική – µέθοδος project,  για 
να µη σχολειοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος του παιδιού, αλλά να αποσχολειοποιηθεί κατά το δυνατόν 
και η πρωινή ζώνη εργασίας, και ε) την έµφαση στη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών του 
ολοήµερου σχολείου και στην ενδοσχολική επιµόρφωσή τους (Πυργιωτάκης, 2001:14-21). Θα 
µπορούσαµε βέβαια να προσθέσουµε πολλά ακόµη που έχουν σχέση µε τους πόρους, µε την 
αξιολόγηση των µαθητριών/των, µε την αντισταθµιστική λειτουργία του, την παιδαγωγική επάρκεια 
των εκπ/κών ειδικοτήτων, την αυστηρή δόµησή του, τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, την 
ουσιαστική επιµόρφωση και στήριξη των στελεχών της εκπ/σης (Σαλτερής, 2006: 46-51). Στόχος 
της εργασίας µας δεν είναι να συνεχίσει τη συζήτηση για τα υπαρκτά προβλήµατα, που 
αντιµετωπίζει το ολοήµερο σχολείο, τα οποία άλλωστε είναι γνωστά στην Πολιτεία, η οποία έχει 
χρέος να επιλύσει και εκ του αποτελέσµατος βέβαια θα κριθεί (Τσιπλητάρης, 2001: 142-144). 
Επιδίωξή µας είναι η εκπαίδευση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών να ενισχυθεί σηµαντικά σε 
θέµατα διαπολιτισµικότητας ώστε στο πλαίσιο του ολοήµερου σχολείου να υλοποιούν 
δραστηριότητες που να βασίζονται στις αρχές της ∆.Α. και να προωθούν την απρόσκοπτη και 
ισότιµη πρόσβαση στο σχολείο και τα µορφωτικά αγαθά όλων των µαθητριών/ών, που ανήκουν σε 
πολιτισµικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές οµάδες. 

Θα θέλαµε όµως να επισηµάνουµε, ότι οι όποιες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες γίνονται στο 
χώρο της εκπαίδευσης, όπως αυτή του ολοήµερου σχολείου, δεν µπορεί να έχουν τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα, αν δεν πάρουν υπόψη τους το επίπεδο των γνώσεων και  της ευαισθησίας, αλλά και 
τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (βλ. σχετική ερευνητική µελέτη των Σαΐτη, Πανάικα κ.ά 2003: 
171-192). Ο εκδηµοκρατισµός του ελληνικού σχολείου και του εκπαιδευτικού µας συστήµατος 
εξαρτάται από το συνεχή εκδηµοκρατισµό και εµπλουτισµό µε νέα γνωστικά αντικείµενα της 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, που αποτελούν το κοµβικό σηµείο για την επιτυχία κάθε 
µεταρρύθµισης και την προώθηση κάθε καινοτοµίας στην εκπαίδευση των κοινωνιών της Ευρώπης. 
Ο κανόνας αυτός πρέπει να υιοθετηθεί και στην Ελλάδα. 
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5.  Η διαπολιτισµική διάσταση του Ολοήµερου σχολείου 

       

Προκειµένου να υπάρξει ένα διαπολιτισµικό ολοήµερο σχολείο, δεν είναι αρκετό να έχει 
µαθητές/τριες από διαφορετικές εθνοπολιτισµικές οµάδες. Ένα διαπολιτισµικό κλίµα είναι επίσης 
απαραίτητο, και για να δηµιουργηθεί ένα τέτοιο κλίµα (Ζωγράφος, 2005: 47-54) το ολοήµερο 
σχολείο πρέπει να καλύπτει διάφορες απαιτήσεις, όπως:  
1. Θετικές προσδοκίες από τους δασκάλους. Πολλοί δάσκαλοι προσαρµόζουν τις αλληλεπιδράσεις  
µε τους µαθητές τους σύµφωνα µε την προέλευση των µαθητών: το φύλο, την κοινωνική τους τάξη 
ή την εθνική οµάδα τους. Η έρευνα έδειξε ότι οι προφανείς προσδοκίες των δασκάλων έχουν µεγάλη 
επίδραση στις επιδόσεις των µαθητών/τριών και στην υποχρέωσή τους να πετύχουν. Οι πολιτισµικές 
διαφορές δεν µπορούν να ερµηνεύονται ως διαφορές στην ικανότητα που σχετίζεται µε τα καλά 
ακαδηµαϊκά αποτελέσµατα (Rosenthal & Jacobson, 1968). 
2. Ένα µαθησιακό περιβάλλον που να ενθαρρύνει τις θετικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µελών 
των διαφορετικών κοινωνικοπολιτισµικών οµάδων. Υπάρχουν αποδείξεις ότι ίσες προσδοκίες των 
δασκάλων και η αντιµετώπιση των µαθητών ως ίσων, έχουν θετική επίδραση στις διαπολιτισµικές 
επαφές και τη συνεργασία. ∆εν είναι εύκολο να παραβλεφθούν οι αρχικές διαφορές των παιδιών, 
όταν έρχονται στο σχολείο και στην τάξη: µερικά έχουν ό,τι χρειάζονται για τις σχολικές 
δραστηριότητες, άλλα όχι. Για την ενθάρρυνση των θετικών αλληλεπιδράσεων πρέπει να λάβουµε 
υπόψη ότι η διαπροσωπική ανταλλαγή πρέπει να είναι ισχυρή και αρκετά οικεία για να 
δηµιουργήσει µια «κοινή πραγµατικότητα» και µια βάση για κατανόηση µεταξύ των οµάδων. Τα 
µέλη των διαφορετικών οµάδων πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Οι καταστάσεις 
αλληλεπίδρασης πρέπει να απαιτούν συνεργασία προκειµένου να επιτευχθούν οι κοινοί σκοποί και 
µια προφανής θεσµική υποστήριξη προκειµένου να ενθαρρυνθεί η δι-οµαδική συνεργασία (Bennett, 
1995: 28-29). 
3. Ένα διαπολιτισµικό πρόγραµµα σπουδών. Αυτή η πτυχή αποβλέπει επίσης στα µαθησιακά 
περιεχόµενα, αλλά κυρίως στις µεθόδους και τον τρόπο κατά τον οποίο τα περιεχόµενα 
παρουσιάζονται. Στα πλαίσια ενός διαπολιτισµικού προγράµµατος σπουδών, πρέπει να 
υιοθετήσουµε µια κριτική προσέγγιση σε όλα τα στοιχεία  που µεταδίδουν τα στερεότυπα και τις 
προκαταλήψεις ή καλλιεργούν τις εθνοκεντρικές, φυλετικές ή εθνικιστικές στάσεις (Παπαχρήστος, 
2001α). 

Σε επίπεδο σχολικού προγράµµατος σπουδών (Banks, 2001: 315-334), τη διαπολιτισµική 
εκπαίδευση µπορεί να την προσεγγίσουµε από τουλάχιστον δύο προοπτικές:  
α) Την επίσηµη διαπολιτισµική εκπαίδευση, που σηµαίνει ότι τα σχολεία εφαρµόζουν 
προγράµµατα/πρότζεκτ, που προωθούν τις διαπολιτισµικές αξίες και τις ενσωµατώνουν στην 
καθηµερινή σχολική δραστηριότητα. Αυτή η διάσταση «της γνώσης», όπως επίσης ονοµάζεται 
προσπαθεί να παρέχει στους µαθητές τα εννοιολογικά εργαλεία για να καταλάβουν την πολιτισµική 
διαφορετικότητα προκειµένου να ερµηνεύσουν κριτικά τις πληροφορίες που λαµβάνουν. Ο στόχος 
της εισαγωγής στοιχείων της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στο σχολικό πρόγραµµα είναι να 
οικοδοµηθούν οι δεξιότητες επικοινωνίας, διαπραγµάτευσης και συνεργασίας, που είναι απαραίτητες 
στα πλαίσια των εθνικά και πολιτισµικά διαφορετικών κοινωνιών.  

Ο ρόλος της επίσηµης διαπολιτισµικής εκπαίδευσης δεν είναι εύκολος. Έχει µια διπλή 
κατεύθυνση: να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εθνοπολιτισµικών οµάδων και να παρέχει στους 
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µαθητές της πλειοψηφίας τις προοπτικές που χρειάζονται. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, χρειάζονται 
διαρθρωτικές παρεµβάσεις στο ολοήµερο σχολείο και πρέπει να αρχίζουν από την επανεξέταση της 
στάσης του σχολείου σχετικά µε τα πολιτισµικά, εθνικά, θρησκευτικά στερεότυπα, µέχρι την 
προσθήκη διαπολιτισµικών στοιχείων στην προ - και εν υπηρεσία κατάρτιση και επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών.  

β) Την άτυπη διαπολιτισµική εκπαίδευση, που έχει παρόµοιους σκοπούς µε την επίσηµη, αλλά στο 
πλαίσιο του ολοήµερου σχολείου µπορεί να λειτουργήσει µε άλλες µεθόδους και διαδικασίες, 
προσπαθώντας να αποφύγει τις άκαµπτες δοµές και τις παραδοσιακές θεσµικές νόρµες και τη 
γνωστή αντίσταση στην αλλαγή του σχολείου. Το ολοήµερο σχολείο δεν µπορεί να είναι τόπος, 
όπου η γνώση µεταβιβάζεται και διαµορφώνονται ορισµένες ικανότητες. Είναι ο χώρος των 
αλληλεπιδράσεων (Τριλιανός, 1997), των επαφών και των κοινών εµπειριών ζωής, της αλληλεγγύης 
και της αµοιβαίας αποδοχής. Εάν θέλουµε τα παιδιά να έχουν µια θετική σχολική εµπειρία, 
χρειάζονται όλα ένα διαπολιτισµικό κλίµα, όπου µπορούν να συµµετέχουν στην επικοινωνία, στην 
καθηµερινή ζωή της οργάνωσης, «στην οικοδόµηση της πραγµατικότητας» που ανήκουν (Gundara, 
1997: 65-66). 

Ένα διαπολιτισµικό ολοήµερο σχολείο µε την έννοια της σχολικής µονάδας που διέπεται από 
διαπολιτισµικές εκπαιδευτικές αρχές, δεν διαφοροποιείται στην ουσία του, αλλά εµπλουτίζεται, 
γίνεται πιο ευέλικτο και δηµιουργικό προετοιµάζοντας τους µαθητές του για την πραγµατική 
υπόσταση της ζωής του κόσµου. 

 

6. Ο διαπολιτισµικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο Ολοήµερο σχολείο  

 
«Εάν οι εκπαιδευτικοί δεν κατανοούν τις δοµικές ανισότητες, είναι απίθανο να έχουν την 

ικανότητα να εκπληρώσουν τις ανάγκες πολλών από τα παιδιά που καλούνται να διδάξουν» (Barton, 
1992) 

Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα κυριαρχούν σε µεγάλο βαθµό στις στάσεις και 
αντιλήψεις του κοινωνικού συνόλου και κατ’ επέκταση γίνονται εµφανείς στις θέσεις των µαθητών, 
που όµως διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ηλικία τους, παρουσιάζοντας µεγαλύτερη συχνότητα 
στους µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου και µικρότερη στους µαθητικούς πληθυσµούς του ∆ηµοτικού 
και του Νηπιαγωγείου. Η έκφραση των πεποιθήσεων των νέων σχετίζεται περισσότερο µε τα 
εδραιωµένα κοινωνικά στερεότυπα, όπως αναπαράγονται κυρίως από τα Μ.Μ.Ε (Κούρτη, 2004: 
114-118). Οι µαθητές ακόµη, έχουν ελλιπείς γνώσεις για τη διαφορετικότητα, τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα καθώς και αδυναµία να τα συνδέσουν µε την καθηµερινότητά τους και τον τρόπο 
σκέψης τους. Η πληροφόρησή τους προέρχεται από διάφορες πηγές και βασίζεται περισσότερο σε 
τυχαίες αναφορές, παρά στη συστηµατική προσέγγιση των θεµάτων αυτών. 

Τα ζητήµατα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και η νέα πραγµατικότητα των πολυεθνικών 
τάξεων πρέπει να συµβαδίζουν µε τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου των σύγχρονων 
εκπαιδευτικών, µιας και αποτελούν τον κύριο µοχλό για την επιτυχία κάθε προσπάθειας αλλαγής. Η 
πολυπολιτισµικότητα των σύγχρονων κοινωνιών, προκαλεί τους εκπαιδευτικούς να στοχαστούν 
πάνω στις πολιτισµικές τους αντιλήψεις, τις αξίες, τις προσδοκίες, τα οράµατα, καθώς επίσης για τις 
προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τις παρανοήσεις που επηρεάζουν το περιεχόµενο της 
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διδασκαλίας και τον τρόπο που τα µηνύµατα µεταδίδονται και προσλαµβάνονται από τους 
διαφορετικούς µαθητές. 

Ο εκπαιδευτικός σήµερα στο χώρο του ολοήµερου σχολείου, πρέπει να διαχειρίζεται µε 
άνεση και ευχέρεια θέµατα που αφορούν τη διαφορετικότητα, όπως επίσης και τα όποια 
προβλήµατα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση µεταξύ των εθνοπολιτισµικών 
οµάδων που ζουν σε µία χώρα, σε µία κοινωνία (Παπαχρήστος, 2008). 

Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της διαπολιτισµικής διάστασης της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε 
τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, είναι αναγκαίο να έχουν ξεκάθαρες και σαφείς δηµοκρατικές 
στάσεις και αξίες, ικανότητα θέασης των πραγµάτων από διάφορες πλευρές και ικανότητα 
λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της πολιτισµικής ταυτότητας (Μάρκου, 1998:45 & Craft, 1996:4-6). 
Από αυτή τη βάση θα µπορούν να έχουν τη δυνατότητα: 
− Να εναντιώνονται µέσα από την καθηµερινή παιδαγωγική πρακτική σε κάθε είδους διάκριση και 

στερεότυπη ιεράρχηση. 
− Να σχεδιάζουν το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού τους προγράµµατος, έτσι ώστε η διδασκαλία 

να είναι απελευθερωµένη από κάθε µορφή προκατάληψης (Καλατζή-Αζίζι, 1998).  
− Να προωθούν την ανάπτυξη ενός Αναλυτικού Προγράµµατος, που θα παίρνει υπόψη την 

πολυπολιτισµικότητα των σχολικών τάξεων σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία. 

− Να προσεγγίζουν διαθεµατικά & διεπιστηµονικά επιλεγµένα µέρη του Αναλυτικού 
Προγράµµατος  και να εµπλουτίζουν διαπολιτισµικά όλα τα µαθήµατα. Αυτό δίνει στους 
µαθητές τις ευκαιρίες για να εφαρµόσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν ικανότητες, να καθορίσουν 
οι ίδιοι τις ανάγκες τους (από τα βιώµατά τους) (UNESCO, 1999). 

− Να είναι ικανοί να υιοθετούν διδακτικές τεχνικές που προάγουν τη συνεργασία, την οµαδική 
εργασία και τη βιωµατική µάθηση αποφεύγοντας τις παραδοσιακές βερµπαλιστικές µεθόδους 
(Χρυσαφίδης, 1994: 18-28) (Τριλιανός, 1998). 

− Να είναι ικανοί να ενισχύουν την αυτοαντίληψη και τα εσωτερικά κίνητρα για µάθηση των 
µαθητριών και των µαθητών, που περιθωριοποιούνται εξαιτίας της κοινωνικής και πολιτισµικής 
τους προέλευσης. Η ενίσχυση της αυτοεικόνας και αυτοεκτίµησης είναι πρωταρχική για τους 
νέους, αφού αποτελεί προϋπόθεση για να οικοδοµηθούν στέρεα οι γνώσεις, να καλλιεργηθούν οι 
αξίες και να αναπτυχθούν οι δεξιότητες (Κολιάδης, 1997). 

− Να µπορούν να χειρίζονται αλλά και να επιλέγουν κατάλληλο και ευέλικτο διδακτικό υλικό, το 
οποίο βοηθά ατοµικά και οµαδικά τη µαθησιακή διαδικασία σεβόµενοι το ρυθµό του κάθε 
µαθητή. 

− Να ενηµερώνονται συνεχώς για τα νέα ερευνητικά δεδοµένα της Παιδαγωγικής και Ψυχολογικής 
έρευνας, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εξατοµικευµένα προγράµµατα 
διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2000). 

− Να µελετούν τη σχετική βιβλιογραφία και την καθηµερινή αρθρογραφία, που αναφέρεται στις 
σχέσεις και την επικοινωνία οικογένειας και σχολείου. Να στηρίζουν και επιδιώκουν αυτήν την 
επικοινωνία που κατά κανόνα λειτουργεί ενισχυτικά και ευεργετικά στην πρόοδο των µαθητών. 
Να δίνουν οδηγίες και κατευθύνσεις στους γονείς για την πρόοδο των µαθητών των 
εθνοπολιτισµικών οµάδων (Γκόβαρης, 2005:93-99). 

− Να επιλέγουν τις κατάλληλες παιδαγωγικές µεθόδους, ώστε οι µαθητές να αναπτύσσουν την 
ενσυναίσθηση και την αποδοχή των συµµαθητών τους και να κατανοούν τα προβλήµατά τους 
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και τις συναισθηµατικές δυσκολίες προσαρµογής τους (Τριλιανός, 2006: 2-6 και Zeichner, 
1993). 

− Να είναι σε θέση να δίνουν πληροφορίες και να χρησιµοποιούν πηγές κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας, που αντανακλούν και αναφέρονται: α) στο πολιτισµικό υπόβαθρο των «Άλλων» 
µαθητών, β) την πολυεθνικότητα της κοινωνίας, γ) την πολυπολιτισµική κληρονοµιά. 

− Να αναπτύσσουν δραστηριότητες και προγράµµατα για τη διατήρηση της µητρικής γλώσσας και 
του πολιτισµού των µαθητών των εθνοπολιτισµικών οµάδων. Να ενισχύουν και να επιζητούν την 
επιµόρφωση και την κατάρτισή τους σε ζητήµατα διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας (Καγκά, 
2005: 57-58). 

− Να ενδιαφέρονται ώστε κάθε πρόγραµµα επιστηµονικής και επαγγελµατικής τους κατάρτισης να 
εµπλουτίζεται µε στοιχεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 

− Να εξερευνούν και να επανεξετάζουν τα προγράµµατα σπουδών, τα γνωστικά αντικείµενα, τη 
συνάφειά τους µε την πολυπολιτισµικότητα της κοινωνίας, τις ανάγκες τις δικές τους και των 
µαθητών των εθνοπολιτισµικών οµάδων. 
Ο διαπολιτισµικά ικανός εκπαιδευτικός ξέρει πως η γνώση δεν οικοδοµείται µε απλή 

συσσώρευση πληροφοριών, οι οποίες µεταδίδονται από το δάσκαλο στους µαθητές. Θεωρεί πως 
µόνο µε ενεργητικές µεθόδους διδασκαλίας µπορούν να µεγιστοποιηθούν τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα. Η κατάργηση των συνόρων µεταξύ των µαθηµάτων ως αυτοτελών-ξεχωριστών 
κλάδων διδασκαλίας  προάγει την αυτενεργό µάθηση, όπου ο µαθητής τοποθετείται στο κέντρο και 
µπροστά σε καταστάσεις µάθησης, που προϋποθέτουν δράση από τον ίδιο και σχετίζονται µε την 
ψυχοσύνθεση του µαθητή και τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της ψυχοπνευµατικής του ανάπτυξης 
(Τριλιανός, 2006). Σ’ ένα τέτοιο ολοήµερο σχολείο που η διαπολιτισµικότητα αποτελεί αρχή και 
διαπερνά κάθε δραστηριότητα, προάγεται η πολυπολιτισµική και γλωσσική ποικιλία, οι διδάσκοντες 
χειρίζονται ζητήµατα φυλής, εθνότητας, φύλου, κοινωνικής τάξης και καταγωγής τίµια, ευαίσθητα 
και ανοιχτά. Έτσι  µόνο µπορεί να παρέχουν στους νέους ευκαιρίες για να εξερευνήσουν τον 
ευρύτερο κόσµο που τους περιβάλλει και τις ιδέες του, ώστε η σχολική µονάδα να µετατραπεί σε µια 
πολύχρωµη οµπρέλα για µε βάση τη διαπολιτισµικότητα και τα Ανθρώπινα δικαιώµατα. 

 

7.  Οι έρευνες για τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του Ολοήµερου σχολείου  

 

Η παρουσία των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών στο απογευµατινό µέρος του 
ολοήµερου σχολείου είναι πολύ µεγάλη σε σχέση µε το πρωινό,  όπως φαίνεται από τα στοιχεία που 
παραθέσαµε πιο πάνω. Σχετικές ενδεικτικές έρευνες για το αν το ολοήµερο σχολείο βοηθά όλους 
τους µαθητές, αλλά και τους αλλόγλωσσους να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό µας δείχνουν, πως παρά 
τα όποια προβλήµατα, το ολοήµερο παίζει ένα σηµαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή.  Η 
θετική αποδοχή του νέου θεσµού σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο αποτυπώνεται σε έρευνες 
όπως αυτές της Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 1999, της Μουρελάτου, 2000, του ΙΝΕ–ΓΣΕΕ, 2003, των 
Πατινιώτη-Ντολοπούλου-Θωµά, 2003, των Παπαπέτρου & Σουσαµίδου-Καραµπέρη, 2004, των 
Λουκέρη-Σταµατοπούλου-Αλβέρτη,2005, των Κυρίζογλου-Γρηγοριάδη, 2005, Παπαχρήστου, 2005 
και 2010, αλλά και των Ινστιτούτων Εργασίας ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ & ΙΠΕΜ – ∆ΟΕ, 2007). Στις 
έρευνες αυτές καταγράφεται η βελτίωση της ατοµικής συµπεριφοράς των µαθητών, η τόνωση του 
αυτοσυναισθήµατος και της συλλογικότητας, η διαµόρφωση µηχανισµών αποτελεσµατικότερης 
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επίλυσης των συγκρούσεων, η ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων µεταξύ µαθητών διαφορετικών 
ηλικιών. Θετικά αποτελέσµατα µάλιστα αναφέρονται όσον αφορά τους µαθητές που απειλούνται µε 
κοινωνικό αποκλεισµό ή σε µαθητές που φοιτούσαν σε Φ.Τ. και Τ.Υ. παρά τις σηµαντικές ελλείψεις 
και τα προβλήµατα των αντισταθµιστικών αυτών θεσµών (Μουρελάτου, 2000). Η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών στις παραπάνω έρευνες (Λουκέρης -Σταµατοπούλου-Αλβέρτη, 2005:64-65), εκτιµά 
ότι το συνεργατικό και αλληλέγγυο κλίµα που δηµιουργείται, βοηθά και έχει θετικό αντίκτυπο στην 
διαδικασία κοινωνικοποίησης των µαθητών. Όσον αφορά τους γονείς, παρά το ότι συνεχίζουν να 
πηγαίνουν τα παιδιά τους σε ποικίλες δραστηριότητες εκτός Ολοήµερου, δηλώνουν ότι το επιλέγουν 
«για την ασφάλεια που προσφέρει στους µαθητές και για το ενδιαφέρον πρόγραµµά του» 
(Κυρίζογλου-Γρηγοριάδης, 2005:80-81).  

Στο ερώτηµα αν το ολοήµερο σχολείο βοηθά στην γρήγορη εκµάθηση της ελληνικής 
γλώσσας, δεν έχουµε σηµαντικά ερευνητικά δεδοµένα που να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν το 
παραπάνω ερώτηµα. Έχουµε όµως ερευνητικά δεδοµένα που συγκλίνουν στο  ότι τα παιδιά των 
µεταναστών και των µειονοτήτων, που δεν έχουν προηγούµενη σχολική εµπειρία στις χώρες 
καταγωγής τους, χρειάζονται 7 µε 10 χρόνια περίπου για να αποκτήσουν ακαδηµαϊκή γλωσσική 
ικανότητα, δηλ. ικανότητα να εκφράζουν σύνθετα νοήµατα και αφηρηµένες έννοιες σε προφορική ή 
γραπτή µορφή µέσω της ίδιας της γλώσσας  (Cummins, 2000: 163-178). H επικοινωνιακή βέβαια 
πλευρά της δεύτερης γλώσσας, που υποβοηθείται από διαπροσωπικές µορφές επικοινωνίας, 
χρειάζεται για να αποκτηθεί δύο (2) χρόνια περίπου (Γλώσσα του διαλείµµατος και γλώσσα της 
σχολικής τάξης). Να σηµειώσουµε βέβαια ότι οι απαντήσεις που δίνονται, από σχετικές έρευνες 
στην ερώτηση αν στο Ολοήµερο Σχολείο οι εκπαιδευτικοί παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εκµάθηση 
της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στους αλλόγλωσσους µαθητές, δεν είναι 
ικανοποιητικές.  Όσον αφορά τον τοµέα της δικής τους εκπαίδευσης και επιµόρφωσης σε θέµατα 
που αφορούν τη διαπολιτισµική εκπ/ση και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης 
γλώσσας, εκφράζουν δυσαρέσκεια και όχι ικανοποίηση (Σπινθουράκη, 2003:95-114). 

Ιδιαίτερα σηµαντικά θεωρούµε τα ευρήµατα της έρευνας που διεξήχθη µε την πρωτοβουλία 
και τη συνεργασία των Ινστιτούτων Εργασίας της ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ (ΙΝΕ) και της ∆ΟΕ (ΙΠΕΜ) 
(Κωνσταντίνου, 2007:53-82). Στόχος ήταν η διερεύνηση του ρόλου και της σηµασίας του 
Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου στις συγκεκριµένες συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας του. Για 
το σκοπό της έρευνας συγκροτήθηκαν δύο ερωτηµατολόγια, στα οποία συµµετείχαν 2044 γονείς και 
198 εκπαιδευτικοί των Ο.∆.Σ. της επικράτειας (202 σχολεία). Η ερευνητική οµάδα ήταν εξαµελής 
(Κωνσταντίνου, Χ., Μιχαλοπούλου, Κ., ∆ηµουλάς, Κ., Μπουκουβάλας, Κ., Χατζηδηµητρίου, Ε., 
Γεωργόπουλος, Σ.). Τα ερευνητικά ευρήµατα είναι πολλά και παρουσιάζουν αξιόλογο ενδιαφέρον 
από άποψη όχι µόνο επιστηµονική, αλλά και εκπαιδευτική, πολιτική και κοινωνική. Ωστόσο, για τη 
συγκεκριµένη περίπτωση θα αναδείξουµε ένα µέρος των σηµαντικότερων απ’ αυτά. 
Ειδικότερα  από τα σχετικά ευρήµατα προκύπτει ότι: 

Το Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο ικανοποιεί, κατά προτεραιότητα, τις κοινωνικές ανάγκες 
των γονέων, δηλαδή επιτελεί κυρίως την κοινωνική του αποστολή, γιατί ουσιαστικά αποδεσµεύει 
τους γονείς από την επίβλεψη των παιδιών τους. ∆εν ικανοποιεί, όµως, στον ίδιο βαθµό τις 
παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών τους. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις απόψεις των γονέων και 
των εκπαιδευτικών, το ωράριο λειτουργίας του Ο.∆.Σ. εξυπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες των 
µαθητών και των οικογενειών τους (ποσοστό 88,7% για τους εκπαιδευτικούς και 93,4% για τους 
γονείς). 
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Σχετικά µε το προσφερόµενο πρόγραµµα µαθηµάτων και δραστηριοτήτων, τόσο οι 
εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς υποστηρίζουν ότι η 1η πιο σηµαντική δραστηριότητα του Ο.∆.Σ.  
είναι η προετοιµασία των µαθηµάτων της επόµενης ηµέρας (ποσοστό 47,5% για τους 
εκπαιδευτικούς και 66,4% για τους γονείς) και ότι η 2η πιο σηµαντική δραστηριότητα είναι το 
µάθηµα της Πληροφορικής (ποσοστό 32,2% για τους εκπαιδευτικούς και 38,5% για τους γονείς). 

Από την αξιολόγηση των ευρηµάτων διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 
διαφοροποιούνται ως ένα βαθµό σχετικά µε την άποψη που έχουν διαµορφώσει για τον τρόπο 
σίτισης των µαθητών στο Ο.∆.Σ.. Πιο συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί, σε ένα αθροιστικό ποσοστό 
68,7%, χαρακτηρίζουν τον τρόπο σίτισης των µαθητών από µέτριο έως κακό, ενώ από την αντίθετη 
πλευρά οι γονείς, σε ένα αθροιστικό ποσοστό 66,7%, χαρακτηρίζουν τον τρόπο σίτισης των 
µαθητών από µέτριο έως καλό. 

Υπάρχει έλλειψη και ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής, κυρίως ειδικών χώρων. Και στο 
σηµείο αυτό συµφωνούν οι γνώµες των γονέων και των εκπαιδευτικών. Στο ίδιο θέµα οι 
εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν την ανεπαρκή επιµόρφωσή τους, τη µη έγκαιρη πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού και την έλλειψη κινήτρων γι’ αυτούς. Ακόµη, οι ίδιοι επισηµαίνουν τις ελλιπείς και 
ανεπαρκείς προϋποθέσεις υλοποίησης του παιδαγωγικού τους ρόλου. 

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εµφανίζονται να είναι ικανοποιηµένοι από τις παιδαγωγικές τους 
προσπάθειες (βαθµός ικανοποίησης: 7,75 µε άριστα το 10). Αντιθέτως, οι γονείς εµφανίζονται να 
µην είναι ευχαριστηµένοι µε το σχολικό πρόγραµµα των παιδιών τους.  

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι στο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο φοιτούν κυρίως 
µαθητές µε µέτριες επιδόσεις και ότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. αντί να ενισχύει, αποδυναµώνει το θεσµό. Αυτό 
µπορεί να ερµηνευτεί ως τάση για απαξίωση του θεσµού. Οι εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν, επίσης, τη 
θετική συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους, παρότι προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά και 
πολιτισµικά περιβάλλοντα. Σχεδόν οι µισοί εκπαιδευτικοί προτείνουν να αλλάξει ο σηµερινός τύπος 
του Ολοήµερου δηµοτικού σχολείου. 

Η συνολική αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας του θεσµού του Ο.∆.Σ. είναι θετική 
και αυτό αφορά σε µεγαλύτερο βαθµό τους γονείς απ’ ό,τι τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριµένα, οι 
εκπαιδευτικοί και οι γονείς έχουν σχηµατίσει πολύ θετική και θετική άποψη για τη λειτουργία του 
Ο.∆.Σ. σε αθροιστικά ποσοστά 73,6% και 86,8% αντιστοίχως. 

Τελικά, η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών και των γονέων, σε ποσοστό 98,5% 
και 99,3% αντιστοίχως, εκφράζουν την επιθυµία να συνεχιστεί και στο µέλλον η λειτουργία του 
Ο.∆.Σ.. 

8.  Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

Το ολοήµερο σχολείο πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς 
ο ρόλος και οι ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης προσδιορίζονται από την έννοια µιας ποιοτικής 
εκπαίδευσης, η οποία απευθύνεται σε όλους τους µαθητές ανεξάρτητα από την κοινωνική, 
οικονοµική ή πολιτισµική τους προέλευση. Στη σηµερινή πραγµατικότητα οφείλει να λειτουργήσει 
ως καταλύτης για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. 
Στο πλαίσιο ενός ανοιχτού αποκεντρωµένου εκπαιδευτικού συστήµατος, θα πρέπει να έχει ως κύριο 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης, τη µεγιστοποίηση της 
αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού έργου και τη µεταστροφή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας 
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ώστε, αφενός η εκπαίδευση να βασίζεται στις ανάγκες του κάθε µαθητή και, αφετέρου, να υπάρχει 
ευελιξία στη διαµόρφωση του µαθησιακού περιβάλλοντος.  

Στόχος της Πολιτείας και του Υπ. Π∆ΒΜΘ θα πρέπει να είναι το ολοήµερο σχολείο να 
λειτουργήσει µε τη µορφή Ενιαίου Σχολείου και να εξασφαλίζεται η συνέχεια του 
προµεσηµβρινού και του µεταµεσηµβρινού ωραρίου. Ένα Ενιαίο Ολοήµερο Σχολείο, το οποίο θα 
παρέχει επαρκή χρόνο για την ολοκλήρωση των εργασιών των µαθητών στο σχολείο µε την 
απαλλαγή των εργαζόµενων γονέων από την επιπλέον φροντίδα στο σπίτι και ενισχυτική διδασκαλία 
για την κάλυψη κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, αναπτύσσοντας παράλληλα τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, προσφέροντας την αναγκαία ψυχολογική ασφάλεια για ενεργό συµµετοχή 
στη σχολική ζωή και τη διευκόλυνση της σχολικής τους προσαρµογής. Το ενιαίο ολοήµερο σχολείο 
δεν µπορεί να είναι η απλή αθροιστική συνύπαρξη του «παραδοσιακού σχολείου» και των νέων 
διδακτικών αντικειµένων µε τις επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Θα είναι µια βαθύτερη αναδιάρθρωση 
και εµπλουτισµός των προγραµµάτων, µια ουσιαστική ανανέωση των µεθόδων διδασκαλίας σε 
συνδυασµό µε τη ριζική αλλαγή του παιδαγωγικού κλίµατος και των επικοινωνιακών σχέσεων που 
αναπτύσσονται µέσα από την ίδια τη σχολική κοινότητα στο περιβάλλον ενός διαφορετικού 
δοµηµένου χώρου. 

Ουσιαστικές προϋποθέσεις προς την κατεύθυνση ενός ενιαίου ολοήµερου σχολείου είναι η 
ενεργοποίηση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Γονέων, ώστε το 
σχολείο να τεθεί στο επίκεντρο της ζωής των τοπικών κοινωνιών, επιδιώκοντας το άνοιγµα του 
σχολείου στην κοινωνία και της ανάγκες της. Οι όποιες παρεµβάσεις οφείλουν να δώσουν νέα πνοή 
στο Ολοήµερο Σχολείο, ώστε να αποτελέσει το βασικό µοχλό ανανέωσης και εκσυγχρονισµού 
ολόκληρης της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να παίρνουν υπόψη τη σηµερινή πολυπολιτισµικότητα και 
τον αυξηµένο αριθµό των αλλόγλωσσων µαθητών. Οι παρεµβάσεις θα αφορούν: 

Την Υλικοτεχνική Υποδοµή: Σταδιακά να οριοθετούνται περιοχές εκπαιδευτικής προτεραιότητας (µη 
προνοµιούχες οικονοµικά και κοινωνικά περιοχές) και να γίνονται διορθωτικές παρεµβάσεις στα 
σχολεία για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών εφαρµογής των πρόσθετων δραστηριοτήτων. 
∆ιαµορφώνονται δηλ. ειδικοί χώροι για εικαστικά, σωµατική άσκηση, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, 
εργαστήρια: θεατρικής αγωγής-φυσικών επιστηµών - περιβαλλοντικής αγωγής - µουσικής & 
µουσικοκινητικής αγωγής – πληροφορικής και άλλοι χώροι ανάλογα µε τα αντικείµενα που θα 
επιλέγει και θα εντάσσει στο πρόγραµµά της η σχολική µονάδα.. Τα νέα σχολεία να πληρούν όλες 
τις προδιαγραφές ενός ενιαίου ολοήµερου σχολείου. Να υπάρχει πρόβλεψη για: 

• Χώρο εργαστηρίου πληροφορικής (στα πολυθέσια ∆ηµοτικά σχολεία) 
• Αίθουσα Βιβλιοθήκης 
• Αίθουσα φυσικών επιστηµών 

• Χώρο Θεάτρου – Πολλαπλών ∆ραστηριοτήτων 
• Χώρους ξεκούρασης, είτε εντός είτε εκτός της αίθουσας του τµήµατος 

• Αίθουσα Καλλιτεχνικών µαθηµάτων  
• Πρόβλεψη για ατοµικούς αποθηκευτικούς χώρους των µαθητών 
• Χώρο εστίασης και χώρο προετοιµασίας του γεύµατος. 

 
Το Νέο Πρόγραµµα Σπουδών και το Ωρολόγιο Πρόγραµµα: Το Πρόγραµµα Σπουδών να 
περιλαµβάνει αντιµεταθέσεις µαθηµάτων από την πρωινή και την απογευµατινή ζώνη, ώστε να είναι 
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ενοποιηµένο και οι τρεις ζώνες (πρωινή, µεσηµβρινή και µεταµεσηµβρινή), να αποτελούν ένα ενιαίο 
όλο. Να δίνεται η δυνατότητα επιλογής µαθηµάτων από τους µαθητές και τη σχολική µονάδα, που 
θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Τα πρόσθετα 
γνωστικά αντικείµενα ή οι δραστηριότητες επιλέγονται µε τη σύµφωνη γνώµη εκπαιδευτικών και 
γονέων, µετά από έγκριση του Σχολικού Συµβούλου. Αυτά δηλαδή που οι γονείς αναζητούσαν/τούν 
στην ελεύθερη αγορά, εκτός της επίσηµης εκπαίδευσης, έναντι τιµήµατος ή δεν εύρισκαν εξαιτίας 
της περιοχής κατοικίας τους ή του κοινωνικού και του οικονοµικού επιπέδου τους, τώρα τα 
προσφέρει το σχολείο χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.  
Στο Αναλυτικό και Ωρολόγιο πρόγραµµα να εντάσσεται η διδασκαλία των τεχνολογιών επικοινωνίας 
και Πληροφορίας, της Θεατρικής Αγωγής και των καλλιτεχνικών µαθηµάτων. Θεσµοθετείται 
υπεύθυνος εργαστηρίου πληροφορικής, που θα πρέπει να είναι, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό, 
εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας. Ο εκπαιδευτικός αφενός αναλαµβάνει τη διαχείριση του εργαστηρίου 
πληροφορικής και τις πρόσθετες δραστηριότητες, που θα γίνονται µε τη χρήση Η/Υ και αφετέρου 
συνεργάζεται µε τον εκπαιδευτικό του τµήµατος/τάξης, που θα χρησιµοποιεί το εργαστήριο. Οι ώρες 
της Αγγλικής γλώσσας αυξάνουν και η διδασκαλία της αναβαθµίζεται. Στόχος: η απόκτηση από τους 
µαθητές των βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων στη Α/θµια εκπ/ση και των πιο σύνθετων στη 
∆/θµια, µε δυνατότητες πιστοποίησης (Α΄ & Β΄ επιπέδου). 
Το Ωρολόγιο πρόγραµµα, όσον αφορά την επέκταση του χρόνου εργασίας, µπορεί να συν-
διαµορφώνεται µε τη συνεργασία εκπαιδευτικών & γονέων, στο πλαίσιο ενός ανοικτού στην 
κοινωνία σχολείου, το οποίο ενισχύει την αποκέντρωση των διοικητικών πρακτικών και την 
εµπλοκή των κοινωνικών φορέων στη λειτουργία του. Η διάρκεια του χρόνου λαµβάνει υπόψη τις 
διαφορετικές ανάγκες των αστικών κέντρων και της επαρχίας (µεγάλο αριθµό ολιγοθεσίων 
σχολικών µονάδων), όπως επίσης των τοπικών συνθηκών (αγροτικών εργασιών, µετακινήσεις 
τσιγγανοπαίδων…). Το Πρόγραµµα  για τις Α΄ και Β΄ τάξεις εφαρµόζεται υποχρεωτικά από (8:00 
έως 14:30 ή 15:00) και προαιρετικά µέχρι τις 17:00. Για τις υπόλοιπες το υποχρεωτικό πρόγραµµα 
εφαρµόζεται από (8:00 έως 15:30 ή 16:00) και προαιρετικά µέχρι τις 17:00. 

Το εκπαιδευτικό και το βοηθητικό προσωπικό: Για τη στελέχωση του ολοήµερου σχολείου 
προσλαµβάνονται µόνιµοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων µε αποκλειστικό ωράριο εργασίας.  Σε 
εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις γίνεται πρόσληψη ειδικοτήτων, όταν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. 
Στόχος θα πρέπει να είναι η σταδιακή πρόσληψη µόνιµου βοηθητικού προσωπικού ή  έστω part time 
στις περιπτώσεις που δε µπορεί να έχει πλήρες ωράριο, για να καλύψει τις ανάγκες: Σίτισης, 
εποπτείας κατά τον ελεύθερο χρόνο και την ξεκούραση, βοήθειας στους εκπαιδευτικούς κατά τις 
εξόδους από το σχολείο ή κατά την υλοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων, τακτοποίησης και 
οργάνωσης του σχολικού χώρου (Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το προσωπικό αυτό µπορεί να 
προέρχεται και από αποφοίτους ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ ανάλογων προσόντων). 
Η Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών είναι συνεχής: διαµορφώνεται ο οδηγός επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. Στην αρχή κάθε έτους Υπ. Π∆ΒΜΘ & Π.Ι. σε συνεργασία µε τα πανεπιστήµια και 
τους φορείς συνεχιζόµενης εκπαίδευσης/επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, διαµορφώνουν και 
στέλνουν στους εκπαιδευτικούς κάθε βαθµίδας τον οδηγό επιµόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί 
ενηµερώνονται για κάθε επιµορφωτική δραστηριότητα (υποχρεωτική ή προαιρετική), σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι θεσµοί συνεχιζόµενης εκπαίδευσης προσφέρουν γνωστικά 
αντικείµενα, που καλύπτουν κάθε ανάγκη των εκπαιδευτικών, όπως ενδεικτικά: 

• Την αντιµετώπιση της κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής ποικιλότητας των µαθητών. 
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• Τα θέµατα της διγλωσσίας, διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 
Θέµατα κοινωνικού αποκλεισµού, σχολικής αποτυχίας και παραγόντων που τα 
προκαλούν. 

• Την εισαγωγή των ΤΠΕ σε µαθησιακές και σε όλες τις επαγγελµατικές πρακτικές. 
• Την οµαδική δουλειά µε τους συναδέλφους τους και µε άλλους επαγγελµατίες που 

εµπλέκονται στη µαθησιακή διαδικασία των ίδιων µαθητών 
• Την ενασχόληση µε το Α.Π.Σ/∆ΕΠΠΣ, την οργανωτική ανάπτυξη και την αξιολόγηση 

της σχολικής µονάδας. 
• Τη συνεργασία µε τους γονείς και του άλλους κοινωνικούς εταίρους. 
• Τη δράση που στηρίζεται σε ερευνητική ή επίλυσης προβλήµατος µεθοδολογία  

• Κατευθύνσεις για την προαγωγή της επαγγελµατικής  ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, στο 
πλαίσιο της δια βίου µάθησης. 

• Τη διδασκαλία των µαθητών για τα πολιτικά καθήκοντα και δικαιώµατά τους 
(διαµόρφωση του ενεργού πολίτη). 

• Την προαγωγή της ανάπτυξης ικανοτήτων των µαθητών για την κοινωνία της γνώσης  
• Την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. 

Ενίσχυση της διαπολιτισµικής επικοινωνίας: ενισχύεται ο κοινωνικός και παιδαγωγικός  χαρακτήρας 
του ολοήµερου προς τη διαπολιτισµική κατεύθυνση. Προωθούνται δραστηριότητες που ενισχύουν 
τη διαπολιτισµική επικοινωνία Συστηµατική εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας – διδασκαλία της 
µητρικής γλώσσας των µαθητών. Οργανωµένη ενισχυτική/εξατοµικευµένη διδασκαλία στα 
γλωσσικά µαθήµατα (Οργάνωση φροντιστηριακού τµήµατος). Ειδικά δηλ. προγράµµατα, που να 
αφορούν τους αλλόγλωσσους  µαθητές. 
• Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής του ολοήµερου σχολείου (χώροι φαγητού, ξεκούρασης, 

δραστηριοτήτων). Βελτίωση της οργάνωσής του (στελέχωση, πόροι, προγράµµατα) και 
εµπλουτισµός µε κατάλληλο εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό. 

• Ενίσχυση του κοινωνικού  χαρακτήρα του ολοήµερου (δωρεάν γεύµατα και υλικού σε µαθητές). 
Προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης µε τους γονείς και τις 
οικογένειες των µαθητών – διδασκαλία και εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας σε απογευµατινά 
τµήµατα. Εµπλουτισµός του προγράµµατος µε διαπολιτισµικές δραστηριότητες. 

• Παρουσία δίγλωσσου εκπαιδευτικού, ειδικευµένου και καταρτισµένου σε θέµατα 
διαπολιτισµικής και δίγλωσσης  εκπαίδευσης, από τη χώρα προέλευσης των µαθητών. 

• Συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης και εκµάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

• Ενίσχυση των µαθηµάτων ειδικοτήτων (αγγλικά, πληροφορική, αθλητικές δραστηριότητες, 
θεατρικό παιχνίδι…) και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να προσδίδουν διαπολιτισµικό 
προσανατολισµό. 

∆ηµιουργείται σε κάθε Γραφείο Εκπ/σης ∆ιεπιστηµονική οµάδα, υπό την εποπτεία της 
Παιδαγωγικής & Επιστηµονικής καθοδήγησης (Σχολικού Συµβούλου), η οποία αναλαµβάνει το 
ρόλο της συµβουλευτικής και γενικά της παιδαγωγικής και ψυχολογικής στήριξης του σχολείου, 
όπως επίσης και τις σχέσεις µε τους γονείς για θέµατα που αφορούν το σχολείο και την οικογένεια 
(Παπαχρήστος, 2010:231-251). 

Η διαπολιτισµική κατεύθυνση του ολοήµερου σχολείου, έχει την έννοια της παροχής 
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βοήθειας και ενίσχυσης στους αλλόγλωσσους µαθητές, ώστε να κατακτήσουν ικανοποιητικό βαθµό 
γλωσσοµάθειας, προκειµένου να συναγωνιστούν τους γηγενείς µαθητές µε τους καλύτερους 
δυνατούς όρους, αλλά και την κάλυψη των κενών του οικογενειακού περιβάλλοντος. Να 
σηµειώσουµε βέβαια τις αντιλήψεις που κυριαρχούν και σήµερα για τα παιδιά των µεταναστών και 
των µειονοτήτων (περί ελλειµµατικότητας) (Χατζηδάκη, 2005). Οι αντιλήψεις αυτές εφ’ όσον 
εξακολουθούν να υπάρχουν στο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς, δείχνουν κυρίως τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει το ίδιο το σχολείο, αφού απευθύνεται σε ένα υψηλό µέσο όρο και λειτουργεί µε 
την αντίληψη της οµοιοµορφίας και εξισωτικά, χωρίς να παίρνει υπόψη το κεφάλαιο, τον πλούτο και 
τις ανάγκες του κάθε µαθητή. Οι όποιες αντισταθµιστικές παρεµβάσεις µικρό αποτέλεσµα θα έχουν, 
σύµφωνα µε τον Cummins, όταν οι εξουσιαστικές σχέσεις, που βρίσκονται σε λειτουργία  στην 
ευρύτερη κοινωνία αποτελούν τη ρίζα της σχολικής αποτυχίας  των πολιτισµικά διαφερόντων 
µαθητών. Σε περιβάλλοντα πολιτισµικής, γλωσσικής και οικονοµικής ανισότητας, η αλληλεπίδραση 
διδασκόντων και µαθητών δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Είτε αµφισβητεί ανοιχτά  τη λειτουργία των 
εξουσιαστικών σχέσεων είτε ενισχύει αυτές τις σχέσεις. Οι σχέσεις αλληλεπίδρασης  που 
αναπτύσσονται µεταξύ µαθητών και δασκάλων και µεταξύ των ίδιων των µαθητών, έχουν 
µεγαλύτερη σηµασία για τη µαθητική πρόοδο από την οποιαδήποτε µέθοδο για τη διδασκαλία της 
γλώσσας και των άλλων µαθηµάτων (Cummins, 2003:163). 
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