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Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή  
 
1.1    Αντικείμενο και στόχοι των Πράξεων 

 
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως Δικαιούχος (Φορέας 

Υλοποίησης) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» υλοποιεί τις Πράξεις με τίτλο «Στήριξη 

των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στους Άξονες Προτεραιότητας 

1,2 & 3  του Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” ΕΣΠΑ 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση/EKT και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Η υλοποίηση των Πράξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Αποφάσεις Ένταξης, τα εγκεκριμένα 

Τεχνικά Δελτία, τις Αποφάσεις υλοποίησης, την εθνική νομοθεσία, τη νομοθεσία που διέπει τον 

Ειδικό Λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ., τους  Οδηγούς Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου 

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα 

εγκεκριμένα Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας του Δικαιούχου ΕΥΕ ΕΔ (Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).  

Ειδικότερα, οι  τρεις πράξεις  (μία σε κάθε άξονα προτεραιότητας: ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3) έχουν ως σκοπό: 

Την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

(ειδικός στόχος 1.1.) μέσω της αναμόρφωσης, του εκσυγχρονισμού και της αποκέντρωσης του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Ειδικότερα, οι Πράξεις αποσκοπούν στο να αναμορφώσουν και 

εκσυγχρονίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα και τα προγράμματα σπουδών στη Δημοτική 

Εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες 

και στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε μία κοινωνία της γνώσης.  

Η αναμόρφωση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 

 Την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και 

σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ΤΠΕ. 

 Την ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων μέσω μαθημάτων αισθητικής αγωγής (μουσική, 

καλλιτεχνικά, θεατρική αγωγή) και της φυσικής αγωγής (παραδοσιακοί χοροί) 

 Την εισαγωγή της φιλαναγνωσίας και ξένων γλωσσών καθώς και  

 Την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και αγωγής υγείας. 



 

  σελίδα 4  

Ο στρατηγικός στόχος της αειφορίας στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα που διασφαλίζεται 

μέσα από τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με την εισαγωγή 

βιωματικών εφαρμογών. 

Μοχλό υλοποίησης αποτέλεσε το Ολοήμερο Σχολείο το οποίο και αξιοποιήθηκε για την εφαρμογή 

του Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος.  

Το Ολοήμερο σχολείο είναι θεσμός που έρχεται να ανταποκριθεί σε μια κοινωνική ανάγκη και 

ταυτόχρονα έχει σημαντικό παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό ρόλο. Με τον τρόπο αυτό, το Ολοήμερο 

Σχολείο πέρα από την πρακτική εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων μετατρέπεται σε ένα 

σύγχρονο αναβαθμισμένο σχολείο με αυτοδύναμη ταυτότητα και καινοτόμα εκπαιδευτικά 

προγράμματα.  

Οι πράξεις λοιπόν, οδηγούν στη δημιουργία του Νέου Σχολείου ή Σχολείου του 21ου αιώνα, το 

οποίο ανταποκρίνεται: 

 στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, καθώς και  

 στους στόχους και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Εκπαίδευση και 

την Κατάρτιση. 

Το Νέο Σχολείο θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του 

επιπέδου σπουδών των μαθητών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Η λειτουργία του Νέου Σχολείου στοχεύει μακροπρόθεσμα στη βελτίωση σε κρίσιμους τομείς 

αποτελεσματικότητας και ποιότητας όπως είναι  

 ο γραμματισμός και ο αριθμητισμός,  

 η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση 

 η μείωση της σχολικής διαρροής και  

 η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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1.2    Συνοπτική περιγραφή  των Δράσεων των Πράξεων 

 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων προβλέπονταν η υλοποίηση των ακόλουθων επί μέρους 

Δράσεων: 

 Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο 

Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με εκπαιδευτικούς ειδίκευσης στη Θεατρική 

Αγωγή, στη Μουσική, στα Εικαστικά, στην Πληροφορική, στα Αγγλικά και στη Φυσική 

Αγωγή. 

 Υποστήριξη και Ενημέρωση των Εκπαιδευτικών και των Στελεχών Διοίκησης της 

Εκπαίδευσης (π.χ. Σχολικοί Σύμβουλοι των αντίστοιχων Ειδικοτήτων) για τις δυνατότητες 

αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζονταν με τη Θεατρική Αγωγή, τη Μουσική, 

τα Εικαστικά, την Πληροφορική, τα Αγγλικά, τη Φυσική Αγωγή καθώς και τις βιωματικές 

δράσεις που γίνονται στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης (πχ Αγωγή Υγείας, Αγωγή 

Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, Διατροφικές συνήθειες, Κυκλοφοριακή αγωγή, Περιβάλλον, 

Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα). Στόχος ήταν να καταστούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι 

συντονιστές και σημεία αναφοράς των εκπαιδευτικών ούτως ώστε τα προγράμματα αυτά 

να γίνουν πιο λειτουργικά και να αποκτήσουν βιωματικό και πρακτικό χαρακτήρα, 

αναβαθμίζοντας έτσι την παιδαγωγική σημασία της ευέλικτης ζώνης στην εκπαιδευτική 

κοινότητα. 

 Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας του Θεσμού των Ολοήμερων 

Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην κοινή γνώμη 

και στην εκπαιδευτική κοινότητα, σχετικές ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και 

δημοσιότητας της Πράξης καθώς και σχετικές εκστρατείες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε θέματα αισθητικής αγωγής, 

φυσικής αγωγής, περιβάλλοντος και αγωγής υγείας. 

 Αξιολόγηση των Πράξεων, που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος έργου και  

περιλαμβάνει την αξιολόγηση του Θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο 

Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με σκοπό ο Θεσμός να εφαρμοστεί σταδιακά και 

να γενικευτεί.  

 Σίτιση των μαθητών των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για 

τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013 -2014. 
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Δράσεις των Πράξεων 

«Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο  Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα»  
στους Άξονες Προτεραιότητας 1 ,2, και 3 του 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
 

 

 
Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των 

σχολείων με ΕΑΕΠ 

Υποστήριξη και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και 
των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης για τις 
δυνατότητες αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού 

Διενέργειες ενημέρωσης, προβολής και 
δημοσιότητας του Θεσμού των σχολείων με ΕΑΕΠ 

Σίτιση των μαθητών των σχολείων με ΕΑΕΠ  

Αξιολόγηση της Πράξης 

Δράση   
1 

Δράση   
2 

Δράση   
3 

Δράση   
4 

Δράση   
5 
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1.3    Η Έρευνα Πεδίου 
 
Κεντρικό ερώτημα της αξιολόγησης είναι η διερεύνηση της ποιοτικής και ποσοτικής υλοποίησης 

των στόχων του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων, καθώς και του βαθμού  απορρόφησης των 

χρηματοδοτικών πόρων.  

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης διενεργείται   έρευνα πεδίου του βαθμού ικανοποίησης και κάλυψης 

των αναγκών των κάτωθι ομάδων στόχου:  

 Γονείς Μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 

 Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 

 Στελεχών της εκπαίδευσης που εμπλέκονταν στο Πρόγραμμα και ειδικότερα: 

 Περιφερειακοί Διευθυντές 

 Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Σχολικοί Σύμβουλοι 

 Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Καταχωριστές των Πράξεων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

 Στελέχη της ΕΥΕ που εμπλέκονταν  στο Πρόγραμμα  

 Στελέχη του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων  που εμπλέκονται στην 

υλοποίηση των Πράξεων. 

 
Στη παρούσα Έκθεση συνοψίζονται οι απόψεις των κάτωθι Ομάδων Στόχου που συμμετείχαν στην 
Αξιολόγηση των Πράξεων:  
 

 Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Σχολικοί Σύμβουλοι 

 Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ 

Το μέγεθος του δείγματος (στατιστικό δείγμα) για την διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης και 

κάλυψης των αναγκών των ανωτέρω ομάδων στόχου προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Προκήρυξης. 

Για κάθε μια εκ των Ομάδων  Στόχου διαμορφώθηκαν ξεχωριστά ερωτηματολόγια τα οποία 

αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα  στη διεθνή πλατφόρμα  Google Drive. 

Η πλατφόρμα  Google Drive μέσω της επιλογής  «Φόρμες» παρείχε  την δυνατότητα δημιουργίας 

των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για την διεξαγωγή έρευνας. Η συλλογή των δεδομένων 
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πραγματοποιούταν αυτόματα σε βάση δεδομένων της Google και επέτρεπε την αποθήκευσή τους 

σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία. Η συγκεκριμένη εφαρμογή επιλέχθηκε λόγω της 

συμβατότητάς της με όλους τους φυλλομετρητές διαδικτύου (internet browsers) προκειμένου να 

μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα συμβατότητας  κατά την διαδικασία της συμπλήρωσης των  

ερωτηματολογίων από τους ερωτώμενους. 

Ειδικότερα τα ερωτηματολόγια αναρτήθηκαν στους ακόλουθους  συνδέσμους: 

1. Για τους Σχολικούς Συμβούλους στον σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/1fgXitshsPYCpLoZapdT4o5wG_qqjkRDqSjP_FEV1NUk/viewform 

2. Για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  στον σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/1BIwwXXgSjM9v2YKpIeq3LwFpYcWawM-E0T7I2ajwV_U/viewform 

3. Για τα Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
στον σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/13nC1w5J2QayUaPAkHfgawdZYA-ddHh3aR17wQ6lgHzQ/viewform 

 

Ακολουθεί, ανάλυση του βαθμού ανταπόκρισης  στην έρευνα των ανωτέρω ομάδων στόχου. 

Ομάδα Στόχος: Σχολικοί Σύμβουλοι 

Τιμή Στόχος: Τριάντα (30) Σχολικοί Σύμβουλοι. 

Συμπληρωθέντα Ερωτηματολόγια: Στην έρευνα πεδίου συμμετείχαν και συμπλήρωσαν το σχετικό 

ερωτηματολόγιο τριάντα δυο (32) Σχολικοί Σύμβουλοι, υπερκαλύπτοντας την αρχική τιμή στόχο  για 

την συγκεκριμένη ομάδα στόχο. 

Ομάδα Στόχος: Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Τιμή Στόχος: Εκατόν ογδόντα πέντε (185) Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Συμπληρωθέντα Ερωτηματολόγια: Στην έρευνα πεδίου συμμετείχαν και συμπλήρωσαν το σχετικό 

ερωτηματολόγιο τριακόσιοι σαράντα επτά  (347) Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, υπερκαλύπτοντας την αρχική τιμή στόχο  για την συγκεκριμένη ομάδα στόχο. 

Ομάδα Στόχος: Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του 

Υ.ΠΑΙ.Θ 

Τιμή Στόχος: Δέκα (10) Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.  

Συμπληρωθέντα Ερωτηματολόγια: Στην έρευνα πεδίου συμμετείχαν και συμπλήρωσαν το σχετικό 

ερωτηματολόγιο και τα δέκα (10) Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών 

Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
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Κεφάλαιο 2ο: Συνολικά συμπεράσματα για τους στόχους των Πράξεων, 
την υλοποίησή τους και τα αποτελέσματά τους στην κοινωνία 
Στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα Δημοτικά Σχολεία που ακολουθούν το Ενιαίο 

Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελούν  βασικό «όχημα» για την αναβάθμιση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς ο θεσμός συνδέεται με δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, την 

προώθηση των αρχών του Νέου Σχολείου και δεύτερον, τον εκσυγχρονισμό της σχολικής πράξης με 

καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές.  

Με άξονα τον κεντρικό στόχο για ένα σύγχρονο αναβαθμισμένο σχολείο με αυτοδύναμη ταυτότητα 

και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έκρινε ότι η εφαρμογή 

των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Άξονες 

Προτεραιότητας 1, 2 & 3» ήταν πράγματι αποτελεσματική. Συγκεκριμένα, την άποψη αυτή εκφράζει 

η μεγάλη πλειοψηφία των Σχολικών Συμβούλων σε ποσοστό 76.7%, ενώ με την ίδια άποψη 

τάσσεται το σύνολο των Στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.  

Βαθμός ανταπόκρισης των Πράξεων στην ανάγκη για ένα σύγχρονο αναβαθμισμένο σχολείο με 
αυτοδύναμη ταυτότητα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα   

(α) Σχολικοί Σύμβουλοι  

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Ναι 23 71.9 76.7 
Όχι 7 21.9 23.3 
Σύνολο 30 93.8 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 2 6.3  
Σύνολο 32 100.0  

 



 

  σελίδα 10  

 
(β) Στελέχη ΕΥΕ  

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Ναι 9 90.0 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 1 10.0  
Σύνολο 10 100.0  

 

 
 

 

Σε συνάφεια με την ανωτέρω  παρατήρηση είναι η διαπίστωση ότι οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες συγκλίνουν στην άποψη ότι επιτεύχθηκε αρκετά έως πολύ ο γενικός στόχος της 

εφαρμογής και υποστήριξης των βασικών αρχών και των οριζόντιων παρεμβάσεων του Νέου 

Σχολείου. Έτσι, τα Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
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έκριναν τις Πράξεις «Πολύ» αποτελεσματικές ως προς την κατεύθυνση αυτή σε ποσοστό 90%. Οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, αν και στην πλειοψηφία τους 

κινούνται στην κατηγορία «Αρκετά» με ποσοστά 58,1% και 57.9% αντίστοιχα, εκφράζουν σαφώς 

θετικές απόψεις, αφού το επόμενο μεγάλο ποσοστό συγκεντρώνεται στην κατηγορία «Πολύ» 

(25.8% και 27.8% αντίστοιχα) . 



 

  σελίδα 12  

 
Βαθμός ανταπόκρισης των Πράξεων στην εφαρμογή και υποστήριξη των βασικών αρχών και των 
οριζόντιων παρεμβάσεων του Νέου Σχολείου στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που εφάρμοσαν το Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

(α) Σχολικοί Σύμβουλοι  

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 8 25.0 25.8 
Αρκετά 18 56.3 58.1 
Λίγο 4 12.5 12.9 
Καθόλου 1 3.1 3.2 
Σύνολο 31 96.9 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 1 3.1  
Σύνολο 32 100.0  

 

 
(β) Διευθυντές σχολικών μονάδων  

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 95 27.4 27.8 
Αρκετά 198 57.1 57.9 
Λίγο 47 13.5 13.7 
Καθόλου 2 .6 .6 
Σύνολο 342 98.6 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 5 1.4  
Σύνολο 347 100.0  
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 (γ) Στελέχη ΕΥΕ 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 9 90.0 90.0 

Αρκετά 1 10.0 10.0 
Σύνολο 10 100.0 100.0 

 

 
 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε αναλυτικά τις απόψεις των ερωτηθέντων για τους επιμέρους στόχους 

των Πράξεων, οι οποίες συγκλίνουν στην αναγκαιότητα της εφαρμογής τους. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των Στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ποσοστό 90%) θεωρεί ότι η εφαρμογή των Πράξεων ήταν «Πολύ» αποτελεσματική ως 

προς τον επιμέρους στόχο του εκσυγχρονισμού και της ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης 

μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών 

προσανατολισμένων στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Θετική είναι η εικόνα που δίνουν ως 
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προς αυτό και οι άλλες δύο ομάδες στόχου, αφού έκριναν την εφαρμογή των Πράξεων «Αρκετά» 

αποτελεσματική, οι μεν Σχολικοί Σύμβουλοι σε ποσοστό 50%, οι δε Διευθυντές σχολικών μονάδων 

σε ποσοστό 45.5%. Επιπλέον, και στις δύο αυτές ομάδες στόχου το επόμενο μεγάλο ποσοστό 

συγκεντρώνεται στην κατηγορία «Πολύ» (40.6% και 38.2% αντίστοιχα). 
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Βαθμός ανταπόκρισης των Πράξεων στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης με 
την εφαρμογή καινοτόμων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών προσανατολισμένων στις 
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας 

(α) Σχολικοί Σύμβουλοι  

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 13 40.6 40.6 
Αρκετά 16 50.0 50.0 
Λίγο 3 9.4 9.4 
Σύνολο 32 100.0 100.0 

 

 
(β) Διευθυντές σχολικών μονάδων  

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 131 37.8 38.2 
Αρκετά 156 45.0 45.5 
Λίγο 55 15.9 16.0 
Καθόλου 1 .3 .3 
Σύνολο 343 98.8 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 4 1.2  
Σύνολο 347 100.0  
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(γ) Στελέχη ΕΥΕ  

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 9 90.0 90.0 

Αρκετά 1 10.0 10.0 
Σύνολο 10 100.0 100.0 

 

 
 
 

Η γενική αυτή εικόνα επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις των ομάδων στόχου σε επιμέρους 

ερωτήσεις που αφορούν αφενός στα Αναμορφωμένα Προγράμματα Σπουδών και αφετέρου στις 

εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των Πράξεων. Οι απαντήσεις αυτές, που 

παρουσιάζονται στην συνέχεια, αντανακλούν μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για τη εφαρμογή των 

Πράξεων, καθώς τόσο τα Προγράμματα Σπουδών όσο και οι πρακτικές κρίνονται κατάλληλα για τον 

εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης βάσει των αρχών του Νέου Σχολείου. Ειδικότερα: 
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Α. Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των Αναμορφωμένων Προγραμμάτων Σπουδών, η 

πλειοψηφία των Διευθυντών σχολικών μονάδων που συμμετείχε στην Αξιολόγηση των Πράξεων, 

δήλωσε τα εξής: 

 Τα Αναμορφωμένα Προγράμματα Σπουδών ήταν «Μεγάλης» αποτελεσματικότητας ως 
προς τον στόχο του Νέου Σχολείου να θέσει τον μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (ποσοστό 46%).  
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Βαθμός αποτελεσματικότητας  των Πράξεων ως προς τον στόχο του Νέου Σχολείου να θέσει τον μαθητή 
στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις επί 

τοις % 
Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Μεγάλη 157 45.2 46.0 
Μέτρια 156 45.0 45.7 
Μικρή 22 6.3 6.5 
Πολύ μικρή 6 1.7 1.8 
Σύνολο 341 98.3 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 6 1.7  
Σύνολο 347 100.0  

 
 

 Τα Αναμορφωμένα Προγράμματα Σπουδών ήταν «Μεγάλης» αποτελεσματικότητας ως 
προς την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης με την ανάπτυξη καινοτόμων 
προγραμμάτων σπουδών και τη χρήση νέων τεχνολογιών (ποσοστό 58%). 

Βαθμός αποτελεσματικότητας των Πράξεων ως προς την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης με την 
ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και τη χρήση νέων τεχνολογιών 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Μεγάλη 199 57.3 58.0 
Μέτρια 122 35.2 35.6 
Μικρή 17 4.9 5.0 
Πολύ μικρή 5 1.4 1.5 
Σύνολο 343 98.8 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 4 1.2  
Σύνολο 347 100.0  
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 Τα Αναμορφωμένα Προγράμματα Σπουδών ήταν «Μέτριας» αποτελεσματικότητας ως προς 

την ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας με μαθητοκεντρικές-συνεργατικές – 
διερευνητικές διδακτικές μεθόδους (ποσοστό 45.5%). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
παραπλήσιο ποσοστό (44.3%) τα χαρακτήρισε «Μεγάλης» αποτελεσματικότητας. 

Βαθμός αποτελεσματικότητας των Πράξεων ως προς την ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας με 
μαθητοκεντρικές-συνεργατικές – διερευνητικές διδακτικές μεθόδους 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Μεγάλη 152 43.8 44.3 
Μέτρια 156 45.0 45.5 
Μικρή 30 8.6 8.7 
Πολύ μικρή 5 1.4 1.5 
Σύνολο 343 98.8 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 4 1.2  
Σύνολο 347 100.0  

 
 Τα Αναμορφωμένα Προγράμματα Σπουδών ήταν «Μεγάλης» αποτελεσματικότητας ως 

προς την ενίσχυση σύγχρονων τάσεων της αγωγής (π.χ. Εκπαίδευση για την Αειφορία, 
Αγωγή υγείας, Ανακύκλωση) (ποσοστό 50.7%). 

Βαθμός αποτελεσματικότητας των Πράξεων ως προς την ενίσχυση σύγχρονων τάσεων της αγωγής 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Μεγάλη 174 50.1 50.7 
Μέτρια 134 38.6 39.1 
Μικρή 33 9.5 9.6 
Πολύ μικρή 2 .6 .6 
Σύνολο 343 98.8 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 4 1.2  
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Σύνολο 347 100.0  

 
 Τα Αναμορφωμένα Προγράμματα Σπουδών ήταν «Μεγάλης» αποτελεσματικότητας ως 

προς την προώθηση καινοτόμων δράσεων δημιουργίας και πολιτισμού (ποσοστό 54.3%).  

Βαθμός αποτελεσματικότητας των Πράξεων ως προς την προώθηση καινοτόμων δράσεων δημιουργίας και 
πολιτισμού 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Μεγάλη 185 53.3 54.3 
Μέτρια 122 35.2 35.8 
Μικρή 30 8.6 8.8 
Πολύ μικρή 4 1.2 1.2 
Σύνολο 341 98.3 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 6 1.7  
Σύνολο 347 100.0  

 

 
 

 
Β. Ως προς τα επιμέρους στοιχεία της εκπαιδευτικής πρακτικής που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των 

Πράξεων, προκειμένου να πραγματωθούν οι προαναφερθέντες γενικοί στόχοι, διαπιστώνεται τα 

ακόλουθα: 

 Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θεωρούν σε ίσο ποσοστό (46%) ότι οι Πράξεις 

προωθούν  την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων «Πολύ» και «Αρκετά». Η  ομάδα των 

Σχολικών Συμβούλων τάσσεται με την άποψη ότι αυτό συνέβη «Αρκετά»  έως «Πολύ» με 
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ποσοστά (54.8% - που είναι και η πλειοψηφία) και 25.8% αντίστοιχα. Τέλος, τα Στελέχη της 

Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ στην πλειοψηφία τους 

(60%) θεωρούν ότι αυτό συνέβη «Πολύ», ενώ αφενός το υπόλοιπο ποσοστό εμφανίζεται 

στην κατηγορία «Αρκετά» και αφετέρου απουσιάζουν εντελώς οι αρνητικές κατηγορίες 

«Λίγο» και «Καθόλου».  
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Βαθμός αποτελεσματικότητας των Πράξεων ως προς την προώθηση εφαρμογής καινοτόμων δράσεων  

(α) Σχολικοί Σύμβουλοι 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 8 25.0 25.8 
Αρκετά 17 53.1 54.8 
Λίγο 5 15.6 16.1 
Καθόλου 1 3.1 3.2 
Σύνολο 31 96.9 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 1 3.1  
Σύνολο 32 100.0  

 
 
(β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 157 45.2 46.0 
Αρκετά 157 45.2 46.0 
Λίγο 25 7.2 7.3 
Καθόλου 2 .6 .6 
Σύνολο 341 98.3 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 6 1.7  
Σύνολο 347 100.0  
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(γ) Στελέχη ΕΥΕ  

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 6 60.0 60.0 

Αρκετά 4 40.0 40.0 
Σύνολο 10 100.0 100.0 

 
 

 Η πλειοψηφία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων θεωρεί σε ποσοστό 44.7% ότι οι 

Πράξεις προωθούν «Αρκετά» την ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας, ώστε από 

μετωπικές να μετατρέπονται σε μαθητοκεντρικές- συνεργατικές-διερευνητικές, αλλά 

παραπλήσιο είναι το ποσοστό αυτών (41.5%) που θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει «Πολύ». Και η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων Σχολικών Συμβούλων τάσσεται με την άποψη ότι αυτό 

συνέβη «Αρκετά» έως «Πολύ» με ποσοστά 50% και 25% αντίστοιχα, ενώ τα Στελέχη της 

Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.  στην πλειοψηφία τους 

(66.7%) θεωρούν ότι αυτό συνέβη «Πολύ». 

Βαθμός αποτελεσματικότητας των Πράξεων ως προς την προώθηση της ανανέωσης των μεθόδων 
διδασκαλίας, ώστε από μετωπικές να μετατραπούν σε μαθητοκεντρικές-συνεργατικές-διερευνητικές 

(α) Σχολικοί Σύμβουλοι 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 8 25.0 25.0 
Αρκετά 16 50.0 50.0 
Λίγο 7 21.9 21.9 
Καθόλου 1 3.1 3.1 
Σύνολο 32 100.0 100.0 



 

  σελίδα 24  

 
(β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 142 40.9 41.5 
Αρκετά 153 44.1 44.7 
Λίγο 43 12.4 12.6 
Καθόλου 4 1.2 1.2 
Σύνολο 342 98.6 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 5 1.4  
Σύνολο 347 100.0  

 

 
 
(γ) Στελέχη ΕΥΕ 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 6 60.0 66.7 

Αρκετά 1 10.0 11.1 
Λίγο 2 20.0 22.2 
Σύνολο 9 90.0 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 1 10.0  
Σύνολο 10 100.0  

 



 

  σελίδα 25  

 

 
 

 Η πλειοψηφία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων (45.9%) θεωρεί ότι οι Πράξεις 

προωθούν «Πολύ» την ενίσχυση των βιωματικών-διαθεματικών προσεγγίσεων, ενώ 

παραπλήσιο ποσοστό (43.9%) θεωρεί ότι αυτό συνέβη «Αρκετά». Η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων Σχολικών Συμβούλων (56.3%) θεωρεί ότι αυτό συνέβη «Αρκετά», ενώ τα 

Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ στην 

πλειοψηφία τους (55.6%) θεωρούν ότι αυτό συνέβη «Πολύ».  

Βαθμός αποτελεσματικότητας των Πράξεων ως προς την προώθηση της ενίσχυσης των βιωματικών-
διαθεματικών προσεγγίσεων 

 (α) Σχολικοί Σύμβουλοι 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 9 28.1 28.1 
Αρκετά 18 56.3 56.3 
Λίγο 4 12.5 12.5 
Καθόλου 1 3.1 3.1 
Σύνολο 32 100.0 100.0 

 
(β) Διευθυντές Σχολικών μονάδων 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 
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Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 158 45.5 45.9 
Αρκετά 151 43.5 43.9 
Λίγο 33 9.5 9.6 
Καθόλου 2 .6 .6 
Σύνολο 344 99.1 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 3 .9  
Σύνολο 347 100.0  

 
(γ) Στελέχη ΕΥΕ 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 5 50.0 55.6 

Αρκετά 2 20.0 22.2 
Λίγο 1 10.0 11.1 
Καθόλου 1 10.0 11.1 
Σύνολο 9 90.0 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 1 10.0  
Σύνολο 10 100.0  

 

 
 
 

 Στο ερώτημα εάν η εφαρμογή των Πράξεων προωθεί τον στρατηγικό στόχο της αειφορίας 

στην εκπαίδευση, η πλειοψηφία των Σχολικών Συμβούλων (43.3%) θεωρεί ότι αυτό συνέβη 
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«Αρκετά», ενώ τα Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.  στην πλειοψηφία τους (44.4%) θεωρούν ότι αυτό συνέβη «Πολύ». 

Βαθμός αποτελεσματικότητας των Πράξεων ως προς την προώθηση του στρατηγικού στόχου  της 
αειφορίας στην εκπαίδευση 

(α) Σχολικοί Σύμβουλοι 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 4 12.5 13.3 
Αρκετά 13 40.6 43.3 
Λίγο 10 31.3 33.3 
Καθόλου 3 9.4 10.0 
Σύνολο 30 93.8 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 2 6.3  
Σύνολο 32 100.0  

 

 
 
 

(β) Στελέχη ΕΥΕ 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 4 40.0 44.4 

Αρκετά 3 30.0 33.3 
Λίγο 2 20.0 22.2 
Σύνολο 9 90.0 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 1 10.0  
Σύνολο 10 100.0  
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Με βάση τα παραπάνω η εφαρμογή των Πράξεων  «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3» προωθούν διδακτικούς στόχους και 

προσεγγίσεις που συνδέονται άμεσα με την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Προς την αναβάθμιση αυτή συμβάλλει ακόμη περισσότερο η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού 

υλικού μέσα από τη σύνδεση με τις ΤΠΕ, τον πολιτισμό, τις ξένες γλώσσες, τη φυσική αγωγή και την 

αγωγή υγείας, αναβάθμιση που σύμφωνα με την πλειοψηφία και  των τριών ομάδων στόχου 

προωθείται επιτυχώς από τα ΕΑΕΠ (Σχολικοί Σύμβουλοι: 83.9, Διευθυντές σχολικών μονάδων: 

93.8%, , Στελέχη ΕΥΕ: 90%).  

Βαθμός αποτελεσματικότητας των Πράξεων ως προς την προώθηση των διδακτικών στόχων και των 
προσεγγίσεων που συνδέονται άμεσα με την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

(α) Σχολικοί Σύμβουλοι 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Ναι 26 81.3 83.9 
Όχι 5 15.6 16.1 
Σύνολο 31 96.9 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 1 3.1  
Σύνολο 32 100.0  
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(β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Ναι 320 92.2 93.8 
Όχι 21 6.1 6.2 
Σύνολο 341 98.3 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 6 1.7  

Σύνολο 347 100.0  

 

 
 
(γ) Στελέχη ΕΥΕ 
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 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Ναι 9 90.0 90.0 

Όχι 1 10.0 10.0 
Σύνολο 10 100.0 100.0 

 

 
 
 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανανέωση του περιεχομένου και των εκπαιδευτικών πρακτικών που 

προωθούν τα ΕΑΕΠ επιδρά θετικά στη σχολική ζωή και τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές 

ανταποκρίνονται στο σχολείο. Αυτό προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τις 

σημαντικότερες ωφέλειες που είχε κατά τη γνώμη τους για τους μαθητές η εφαρμογή των Πράξεων 

«Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Άξονες 

Προτεραιότητας 1, 2 & 3». Συγκεκριμένα, η άποψη που επικρατεί μεταξύ των ερωτηθέντων 

Σχολικών Συμβούλων είναι ότι η εφαρμογή των Πράξεων οδήγησε τους μαθητές σε μεγαλύτερη 

ενεργό συμμετοχή στις σχολικές εκδηλώσεις και σε μια θετικότερη στάση απέναντι στη μάθηση 

(ποσοστά 81,25% και 75% αντίστοιχα). Ανάλογες είναι οι απόψεις και των Διευθυντών των 

σχολικών ομάδων. Ως σημαντικότερη ωφέλεια των Πράξεων  για τους μαθητές αναγνωρίζουν την 

ενεργό συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις και δράσεις (επιλέχθηκε από ποσοστό 91,35% επί του 

συνόλου). Ως δεύτερη σημαντική ωφέλεια αναφέρουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου μάθησης 

(ποσοστό 70,32% επί του συνόλου των απαντήσεων). Επίσης σημαντική ωφέλεια για τους μαθητές 

(τρίτη σε σειρά κατάταξης) θεωρούν, όπως και οι Σχολικοί Σύμβουλοι, τη δημιουργία θετικής 

στάσης των μαθητών απέναντι στο σχολείο (ποσοστό 67,72% επί του συνόλου). Οι επιπλέον 

ωφέλειες που κατεγράφησαν από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αναδεικνύουν τη 

σημασία που αποδίδουν στην επαφή των μαθητών με τις ξένες γλώσσες, την πληροφορική και την 

τέχνη μέσα από την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
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της Αξιολόγησης, η υποστήριξη των μαθητών από ειδικούς εκπαιδευτικούς πληροφορικής, 

μουσικής, θεατρολόγους, φυσικής αγωγής και καλλιτεχνικών συμβάλει σημαντικά στη διεύρυνση 

δυνατοτήτων απόκτησης πολύπλευρων δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους μαθητές και συνιστά 

σημαντικό παράγοντα ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των μαθητών.  

Σημαντικότερες ωφέλειες για τους μαθητές από την εφαρμογή των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με 
Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3» 

(α) Σχολικοί Σύμβουλοι 

 Συχνότητα Ποσοστό επί τοις % 

Καλύτερες επιδόσεις  12 37.5 

Θετική στάση απέναντι στη μάθηση 24 75 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου μάθησης 20 62.5 

Ενεργός συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις-δράσεις 26 81.25 

Επιθυμία να ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση στο 
Δημοτικό 

3 9.375 

Επιθυμία να φοιτήσει στο Γυμνάσιο 2 6.25 

 

(β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 Συχνότητα Ποσοστό επί τοις 
% 

Καλύτερες επιδόσεις 101 29.11 

Θετική στάση απέναντι στο σχολείο 235 67.72 
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Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου μάθησης 244 70.32 

Ενεργός συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις - δράσεις 317 91.35 

Επιθυμία να ολοκληρώσει τη φοίτηση στο Δημοτικό 95 27.38 

Επιθυμία να φοιτήσει στο Γυμνάσιο 69 19.88 

 

 

Δεδομένου ότι η πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών είναι βασικός στόχος του Ολοήμερου 

σχολείου, είναι θετικό το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων Σχολικών Συμβούλων  και 

Διευθυντών σχολικών μονάδων εκφέρει θετικές απόψεις για τον βαθμό στον οποίο  τα ΕΑΕΠ 

προωθούν τους κοινωνικούς και παιδαγωγικούς στόχους στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία. 

Ειδικότερα, η πλειοψηφία των Σχολικών Συμβούλων με ποσοστό 45.2% των και των Διευθυντών 

σχολικών μονάδων με ποσοστό 42.6% θεωρεί ότι τα ΕΑΕΠ προωθούν «Αρκετά» τους κοινωνικούς 

και παιδαγωγικούς στόχους στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία. Τα αμέσως επόμενα ποσοστά, που 

είναι εξίσου υψηλά) εμφανίζονται στην κατηγορία «Πολύ» (41.9% και 38.2% αντίστοιχα).  

Βαθμός ανταπόκρισης των Πράξεων στην προώθηση των κοινωνικών και παιδαγωγικών στόχων των ΕΑΕΠ 
στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία 

(α) Σχολικοί Σύμβουλοι 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 13 40.6 41.9 
Αρκετά 14 43.8 45.2 
Λίγο 3 9.4 9.7 
Καθόλου 1 3.1 3.2 
Σύνολο 31 96.9 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 1 3.1  
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Σύνολο 32 100.0  
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(β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 130 37.5 38.2 
Αρκετά 145 41.8 42.6 
Λίγο 57 16.4 16.8 
Καθόλου 8 2.3 2.4 
Σύνολο 340 98.0 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 7 2.0  
Σύνολο 347 100.0  

 

 
 
 

Από την άλλη, ένα από τα βασικά στοιχεία στην εφαρμογή του Ολοήμερου Προγράμματος και τη 

λειτουργία των ΕΑΕΠ, που φαίνεται ότι δεν επιτυγχάνεται επαρκώς είναι η μελέτη/προετοιμασία 

των μαθητών. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων Σχολικών Συμβούλων (ποσοστό 58,1) 

έναντι ποσοστού 41,9% θεωρεί ότι η μελέτη/προετοιμασία των μαθητών δεν είναι επαρκής και δεν 

ολοκληρώνεται στο πλαίσιο του ΕΑΕΠ, προτείνοντας ως λύση την ενίσχυση των ωρών μελέτης. 

Ακόμα πιο μεγάλο είναι το ποσοστό των Διευθυντών Σχολικών μονάδων (ποσοστό 77,4% επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων) που θεωρεί ανεπαρκή τη μελέτη/προετοιμασία των μαθητών.  
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Βαθμός ανταπόκρισης του Ολοήμερου Προγράμματος και της  λειτουργίας των ΕΑΕΠ στην 
μελέτη/προετοιμασία των μαθητών 

(α) Σχολικοί Σύμβουλοι 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Ναι 13 40.6 41.9 
Όχι 18 56.3 58.1 
Σύνολο 31 96.9 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 1 3.1  
Σύνολο 32 100.0  

 

 
(β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Ναι 77 22.2 22.6 
Όχι 263 75.8 77.4 
Σύνολο 340 98.0 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 7 2.0  

Σύνολο 347 100.0  
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Σχετικά με τη βελτίωση των διαδικασιών προετοιμασίας και μελέτης των μαθητών, οι Διευθυντές 

(ποσοστό 63,4%) πρότειναν ενίσχυση των ωρών που αφιερώνονται στον τομέα αυτό. Επίσης, 

πρότειναν πρώτον την αναδιάρθρωση της ύλης και αναδιοργάνωση της σχολικής εργασίας με 

τρόπο ώστε να μειωθεί η ανάγκη μελέτης/προετοιμασίας, και δεύτερον την ένταξη των ωρών 

μελέτης/προετοιμασίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα του πρωινού κύκλου. 

Προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών προετοιμασίας και μελέτης των μαθητών 

(α) Σχολικοί Σύμβουλοι 

 Συχνότητα Ποσοστό επί τοις % 

Ενίσχυση ωρών μελέτης 11 34.38 

Μείωση ωρών μελέτης 3 9.38 

 

 

(β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 Συχνότητα Ποσοστό επί τοις % 
Ενίσχυση ωρών μελέτης/ προετοιμασίας 220 63.40 
Μείωση ωρών μελέτης/ προετοιμασίας 10 2.88 
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Παρά την αρνητική γνώμη των ομάδων στόχου για τη μελέτη/προετοιμασία των μαθητών και παρά 

τα πρακτικά προβλήματα που παρατίθενται εκτενώς στην ενότητα 2.3, και οι τρεις ομάδες στόχου 

συγκλίνουν στην άποψη ότι εφαρμογή των Πράξεων συμβάλλει αποτελεσματικά στη γενίκευση του 

Θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Ειδικότερα, και στις τρεις ομάδες στόχου οι θετικές κατηγορίες 

«Αρκετά» και «Πολύ» συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων. Έτσι, η πλειοψηφία 

των Σχολικών Συμβούλων (ποσοστό 53.1%) και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων (ποσοστό 

50.4%) συμφωνεί ότι η εφαρμογή των Πράξεων είναι «Αρκετά» αποτελεσματική για τη γενίκευση 

του Θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Επιπλέον, στις ίδιες ομάδες στόχου τα αμέσως μεγαλύτερα ποσοστά 

εμφανίζονται στην κατηγορία «Πολύ» (ποσοστό 37.5% και 31.5% αντίστοιχα). Ακόμα πιο θετική 

είναι η γνώμη των Στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του 

Υ.ΠΑΙ.Θ., αφού η μεγάλη πλειοψηφία (80%) αυτών θεωρεί την εφαρμογή των Πράξεων  «Πολύ» 

αποτελεσματική για τη γενίκευση του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών σχολείων με ΕΑΕΠ, ενώ 

το υπόλοιπο 20% την κρίνει «Αρκετά» αποτελεσματική. 

Βαθμός αποτελεσματικότητας της εφαρμογής  των Πράξεων για τη γενίκευση του θεσμού των Ολοήμερων 
Δημοτικών σχολείων με ΕΑΕΠ 

(α) Σχολικοί Σύμβουλοι 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 12 37.5 37.5 
Αρκετά 17 53.1 53.1 
Λίγο 3 9.4 9.4 
Σύνολο 32 100.0 100.0 

 



 

  σελίδα 38  

 
(β) Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 108 31.1 31.5 
Αρκετά 175 50.4 51.0 
Λίγο 55 15.9 16.0 
Καθόλου 5 1.4 1.5 
Σύνολο 343 98.8 100.0 

Ελλείπουσες Τιμές 4 1.2  
Σύνολο 347 100.0  

 

 
 
(γ) Στελέχη ΕΥΕ 

 Συχνότητα Ποσοστό επί 
τοις % 

Έγκυρες Απαντήσεις 
επί τοις % 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Πολύ 8 80.0 80.0 

Αρκετά 2 20.0 20.0 
Σύνολο 10 100.0 100.0 
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Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με τα δεδομένα της Αξιολόγησης, η εφαρμογή των 

Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Άξονες 

Προτεραιότητας 1, 2 & 3» έδωσε το πλαίσιο και τα μέσα να ανανεωθεί η στοχοθεσία και το 

περιεχόμενο του σχολείου και να εκσυγχρονισθούν οι εκπαιδευτικές πρακτικές, ενισχύοντας έτσι τη 

συμμετοχή των παιδιών στη σχολική ζωή και καλλιεργώντας τη θετική στάση αυτών απέναντι στο 

σχολείο. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες εξέφρασαν εξίσου θετικές απόψεις ως προς 

τον βαθμό που οι Πράξεις προώθησαν αποτελεσματικά τα στοιχεία της καινοτομίας, των 

μαθητοκεντρικών-συνεργατικών προσεγγίσεων και των βιωματικών δράσεων, δεδομένου ότι τα 

στοιχεία αυτά είναι συνυφασμένα με την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Με 

επίκεντρο, επομένως,  τις αρχές του Νέου Σχολείου και τις κοινωνικές απαιτήσεις για την εξάπλωση 

του θεσμού του Ολοήμερου σχολείου, φαίνεται ότι η εφαρμογή των Πράξεων συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και στον εμπλουτισμό των σχολικών 

πρακτικών με σύγχρονη στοχοθεσία και υλικό (π.χ. ΤΠΕ, αειφορία) που προσφέρουν τα 

Αναμορφωμένα Προγράμματα Σπουδών.    
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Κεφάλαιο 3ο: Προβλήματα που προέκυψαν κατά το σύνολο εφαρμογής 
των Πράξεων 
Από τη σύνθεση των απαντήσεων που οι συμμετέχοντες στην Αξιολόγηση των Πράξεων  «Στήριξη 

των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 

3» έδωσαν τόσο στις κλειστές όσο και τις ανοιχτές ερωτήσεις προκύπτει ότι τα βασικά προβλήματα 

που προέκυψαν κατά το σύνολο της εφαρμογής των Πράξεων είχαν να κάνουν κυρίως με 

οργανωτικά θέματα.  

Κατά πρώτον, φαίνεται ότι η έλλειψη οργανικών θέσεων σε ειδικότητες δημιούργησε  προβλήματα 

στη στελέχωση και στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

σημαντικότερα  προβλήματα αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αξιολόγηση ως προς την 

διάσταση αυτή, ήταν  τα ακόλουθα: 

1. Μη έγκαιρη στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε αρκετές περιπτώσεις οι 

προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικότητας  έγιναν πολύ αργότερα από 

την έναρξη του διδακτικού έτους. Το αποτέλεσμα ήταν κάθε Ολοήμερο Σχολείο με ΕΑΕΠ να 

τελειώνει διαφορετική ώρα ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό (δηλαδή οι διδακτικές 

ώρες που έλειπαν καλύφθηκαν εν μέρει με τις πλεονάζουσες ώρες άλλων ειδικοτήτων και 

σε περίπτωση που δεν υπήρχαν διαθέσιμες ώρες οι μαθητές σχολούσαν νωρίτερα σε 

συνεννόηση με τους γονείς τους).  

2. Άρνηση μόνιμων εκπαιδευτικών να επανδρώσουν τα ΕΑΕΠ, λόγω των κενών που 

δημιουργούνταν  στο διδακτικό ωράριο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σταθερό διδακτικό 

προσωπικό. 

3. Δυσκολία στη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, λόγω του ότι ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί ειδικότητας-αναπληρωτές μοιράζονταν σε 4-5 διαφορετικές σχολικές 

μονάδες, προκειμένου να συμπληρώσουν το ωράριό τους.  

4. Αδυναμία διενέργειας  προγραμματισμένων τακτικών συναντήσεων με τη συμμετοχή όλων 

των εκπαιδευτικών, καθώς δεν υπήρχε θεσμοθετημένος χρόνος για συνεδριάσεις όλων των 

εκπαιδευτικών του σχολείου (πρωινού και ολοήμερου προγράμματος). Αυτό δημιουργούσε 

προβλήματα επικοινωνίας και δυσκολίες στον συντονισμό των εκπαιδευτικών. 

Στα ανωτέρω  προστίθεται και η παρατήρηση ότι ορισμένοι εκ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών  

δεν διέθεταν επαρκή εμπειρία και βασικές παιδαγωγικές γνώσεις, γεγονός που δημιούργησε  

πρόσθετα προβλήματα λόγω της αποσπασματικής τους παρουσίας στις σχολικές μονάδες.  
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Ένα από τα βασικά προβλήματα που συνδέεται με τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος 

είναι η παρατηρούμενη κούραση των μαθητών, ιδιαίτερα αυτών που φοιτούσαν στις μικρές 

τάξεις, από την εναλλαγή εκπαιδευτικών και τις πολλές ώρες παραμονής  στο σχολείο. Οι μαθητές 

επιφορτίζονταν  με υποχρεώσεις, αφού δεν είχε γίνει ουσιαστική προσαρμογή της ύλης, και του 

σχολικού χρόνου, ώστε οι στόχοι να επιτυγχάνονται με πραγματικά  βιωματική και ανακαλυπτική 

μάθηση και στον χρόνο που ταίριαζε σε κάθε μαθητή. Επιπλέον, η διδασκαλία των αγγλικών δεν 

συνδέθηκε με αντίστοιχες πιστοποιήσεις εντός των δημοσίων σχολείων, με αποτέλεσμα σχεδόν 

όλοι οι μαθητές από την Γ’ Δημοτικού και μετά να παρακολουθούν και απογευματινά μαθήματα 

Αγγλικών.  

Επιπλέον, όπως δήλωσε και η πλειοψηφία (ποσοστό 61,4% επί του συνόλου) των Διευθυντών των 

σχολικών μονάδων υπήρξαν ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείου που δυσχέραιναν 

την εφαρμογή των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα – Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3». Ειδικότερα, σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρθηκε 

ότι: 

 Δεν υπήρχε αίθουσα σίτισης για το ολοήμερο πρόγραμμα 

 Έλλειψη κατάλληλων χώρων όπως αίθουσα εικαστικών, μουσικής και θεάτρου, που 

δυσχέρανε την ενασχόληση με τα προσφερόμενα αντικείμενα. Οι αίθουσες διδασκαλίες 

οι οποίες έπρεπε  μετά το τέλος των μαθημάτων να παραδοθούν για μαθηματικά, 

γλώσσα κ.ά δεν επέτρεπαν την χρήση υλικών που θα βοηθούσαν τους μαθητές να 

αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες στα μαθήματα ειδικότητας.  

 Έλλειψη απαραίτητων μέσων (π.χ. μουσικών οργάνων, εξοπλισμός με cd player, 

βιντεοπροβολέα, διαδραστικού πίνακα) για τις νέες μορφές διδασκαλίας.  

 Έλλειψη θέρμανσης τις απογευματινές ώρες. 

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί αφενός ότι δεν προσφέρθηκαν μικρογεύματα στους 

μαθητές, παρά μόνο φρούτα σε κάποιες περιπτώσεις και αφετέρου ότι η σίτιση των μαθητών του 

ολοήμερου γινόταν με δυσκολίες, αφού εκτός από την κατάλληλη αίθουσα, έλειπαν ο 

τραπεζοκόμος και ο χειριστής τροφίμων για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος της σίτισης. 
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Κεφάλαιο 4ο: Προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας των Πράξεων και 
τη συνέχιση της εφαρμογής τους σε επόμενα σχολικά έτη 
Δεδομένου ότι η ορθή εφαρμογή των Πράξεων  «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3» συνδέεται άμεσα με τη στοχοθεσία 

του Νέου Σχολείου για την πολύπλευρη εκπαίδευση των μαθητών καθώς και τη γενίκευση της 

εφαρμογής του Θεσμού του Ολοήμερου σχολείου, είναι σημαντικό ότι οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες στο πλαίσιο της Αξιολόγησης διατύπωσαν προτάσεις βελτίωσης αποβλέποντας στην 

συνέχιση των Πράξεων υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Μάλιστα, η ενίσχυση της ορθής και 

αποτελεσματικής λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών σχολείων με ΕΑΕΠ θεωρείται βασική 

προϋπόθεση αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε 

συνδυασμό με τα έργα προμηθειών του Ψηφιακού Σχολείου (κινητά εργαστήρια και διαδραστικοί 

πίνακες στα Δημοτικά Σχολεία ), με δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που ολοκληρώνονται 

το 2015 από το ΙΤΥΕ "Διόφαντος" και το ΙΕΠ, καθώς και με τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας 

πλούσιου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που ολοκληρώνεται το 2015 από το ΙΤΥΕ "Διόφαντος". 

Οι βασικότερες προτάσεις βελτίωσης που διατύπωσαν οι ερωτηθέντες αποβλέποντας στην 

συνέχιση των Πράξεων συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

1. Έγκαιρες προσλήψεις των εκπαιδευτικών προκειμένου να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά 

τους από την αρχή της σχολικής χρονιάς.  

2. Στελέχωση με μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ώστε να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στην 

εφαρμογή. Ενδεικτικά προτείνεται η δημιουργία οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών 

ειδικοτήτων ανά ομάδα σχολείων κάθε περιοχής. 

3. Ολοκλήρωση βασικών διδακτικών αντικειμένων (γλώσσα – μαθηματικά) στο πρώτο 4ωρο 

του σχολικού  προγράμματος έτσι ώστε να μη διασπάται η συνέχεια διδασκαλίας του 

τμήματος και να ολοκληρώνεται με μεγαλύτερη άνεση η συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

διαδικασία από τον δάσκαλο της τάξης χωρίς την αναστάτωση που επιφέρουν οι αλλαγές 

σε χώρους και εκπαιδευτικούς. 

4. Χρηματοδότηση των σχολείων με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών ή θέσπιση σχετικών 

προϋποθέσεων (π.χ. αριθμός αιθουσών), προκειμένου ένα σχολείο να λειτουργήσει ως 

ΕΑΕΠ . 

5. Ανάλυση και μελέτη της μέχρι τώρα λειτουργίας των σχολείων ΕΑΕΠ, προκειμένου να 

διατυπωθούν κεντρικά συμπεράσματα για την περαιτέρω λειτουργία τους.  
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6. Ενίσχυση της  επιμόρφωσης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των σχολικών συμβούλων με 

συστηματικές κεντρικές δράσεις και ουσιαστική υποστήριξη. Συμπληρωματικά, οι 

εκπαιδευτικοί που θα επιμορφώνονται για τα ΕΑΕΠ θα πρέπει να παραμένουν στα σχολεία 

αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

7. Ανάθεση σε εκπαιδευτικό ΠΕ70 των ωρών της προετοιμασίας, γιατί οι εκπαιδευτικοί των 

ειδικοτήτων αδυνατούν να προσφέρουν βοήθεια στην προετοιμασία των μαθητών, κυρίως 

στις μικρές τάξεις. 

8. Αναπροσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και του προγράμματος σπουδών. 

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν τα εξής: 

(α) Κάποιες δραστηριότητες να γίνονται σε συνεχόμενο δίωρο ( π.χ. εικαστικά, θεατρική 

αγωγή), ώστε να τους διατίθεται περισσότερος χρόνος και να γίνεται το μάθημα πιο 

αποτελεσματικό. 

(β) Διδασκαλία ενός μονόωρου μαθήματος με Τ.Π.Ε., δηλαδή στο εργαστήριο Τ.Π.Ε. να 

είναι δύο εκπαιδευτικοί, ο ένας της Πληροφορικής και ο δεύτερος άλλης ειδικότητας.  

(γ) Οργανική ένταξη των νέων διδακτικών αντικειμένων στο αναλυτικό πρόγραμμα του 

σχολείου και διασύνδεση όλων των διδακτικών αντικειμένων του προγράμματος. 

(δ) Θεσμοθέτηση ώρας προετοιμασίας στο πρόγραμμα για τις εργασίες της επόμενης μέρας 

με σκοπό να ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των σχολικών εργασιών στο σχολείο. 

Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με μείωση της διδακτέας ύλης και προσεκτική επιλογή της 

προκειμένου να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να εξοικονομηθούν οι ανάλογες ώρες 

(ε) Παροχή ωρών στην πρωινή ζώνη για ανάπτυξη οριζόντιων δράσεων (π.χ. μεταξύ 

μαθητών διαφορετικών τμημάτων, όπως χορωδίες-ομάδες θεάτρου-πληροφορικής). 

9. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που ασχολείται με τις 

Πράξεις του ΕΣΠΑ, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο φόρτο της γραφειοκρατίας. 

10. Καθιέρωση υποχρεωτικής  παρουσίας των εκπαιδευτικών μέχρι τις 14.00 στο σχολείο. 

11. Πρόβλεψη για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού στελεχιακού δυναμικού και σε 

ειδικότητες β΄ ξένης γλώσσας γαλλικών και γερμανικών  και παραχώρηση των ειδικοτήτων 

αυτών από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
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12. Διαμόρφωση του πλαισίου ώστε οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας να συνεργάζονται με τους 

εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη της καθημερινής δουλειάς στο σχολείο και την 

ενίσχυση των καινοτόμων δράσεων και των κοινών project.  

13. Νομοθετική ρύθμιση του κανονισμού λειτουργίας των σχολείων με ΕΑΕΠ, ώστε να ληφθεί 

ιδιαίτερη μέριμνα για τον προσδιορισμό του χρόνου συνάντησης των εκπαιδευτικών (π.χ. 

Μηνιαίες συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων). 

Όπως φαίνεται και από τις παραπάνω προτάσεις, η βασική ανησυχία όλων των εμπλεκόμενων είναι 

να μη συρρικνωθεί ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου, αλλά αντίθετα να γίνει προτεραιότητα για 

το Υ.ΠΑΙ.Θ., στη βάση της άρτιας οργάνωσης και των καινοτόμων δράσεων που βελτιώνουν την 

ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και θέτουν το μαθητή στο επίκεντρο της 

μαθησιακής διαδικασίας. 

 

 


