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Εισαγωγή: 

Η Γεωργία Κατσιμπάρου, με ευαισθησία και μεράκι 

μοιράζεται μαζί μας στο σεμινάριο για τους  

εκπαιδευτικούς των Ολιγοθέσιων Σχολείων  της 

Γ΄ ενότητας των Κυκλάδων, τις απόψεις, ιδέες, εμπειρίες    

και τους προβληματισμούς της. 

         Την ευχαριστώ θερμά για τον κόπο της και το   

          ενδιαφέρον της να συμμετέχει ουσιαστικά σε αυτό το  

          σεμινάριο και να φωτίσει με την ευαισθησία της μια 

          αθέατη πλευρά του θέματος. 

           Με αφορμή τη λειτουργία του Μονοθέσιου Σχολείου της  

           Σικίνου, όπως θα την δούμε μέσα από τα μάτια της  

           Γεωργίας, καλούμαστε όλοι μας να συζητήσουμε, να      

            ανταλλάξουμε ιδέες, να προτείνουμε βελτιώσεις που θα 

            μας βοηθήσουν να λειτουργήσουμε καλύτερα στους 

            άλλους τύπους Ολιγοθέσιων σχολείων που υπηρετούμε.  

                                                           Με εκτίμηση 

                                                     

                                              Η ΣΕΕ ΠΕ70, Μαριλένα Γιαννούλη 

    



                    «Το Μονοθέσιο Σχολείο της Σικίνου» 

 

 Συντάκτρια:  Γεωργία Κατσιμπάρου 

                         

Επιμέλεια κειμένου- κριτική αναγνώστρια: Μαριλένα Γιαννούλη 

 

Αφόρμηση 

Ξεκινώ με μια ανάμνηση από τη θητεία μου στο Μονοθέσιο της 

Σικίνου:  

Πριν από λίγα χρόνια τοποθετήθηκε στο Γυμνάσιο μια φιλόλογος, 

που έφερε μαζί της και την μικρή της κόρη για να φοιτήσει στην Α΄ 

Δημοτικού, όπως και έγινε. Την επόμενη χρονιά, στη Β΄ Δημοτικού 

δηλαδή,  το κοριτσάκι θα φοιτούσε σε ένα κανονικό σχολείο της Βέροιας. 

Την πρώτη ημέρα της φοίτησής της στο σχολείο αυτό είπε με 

μεγάλη έκπληξη  στη μαμά της:  

«Μαμά, δεν θα το πιστέψεις!  Εδώ, όλα τα παιδιά στην τάξη 

πηγαίνουν Δευτέρα δημοτικού!»  

Ποια είμαι όμως; 

Είμαι η Γεωργία Κατσιμπάρου. Προϊσταμένη και μοναδική 

δασκάλα στην πρωινή ζώνη του Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου 

Σικίνου. 

Το 2005 ήταν η πρώτη μου χρονιά ως Αναπληρώτρια Δασκάλα σε 

ένα 3/θέσιο δυσπρόσιτο σχολείο της Χίου. Από το 2007 έως το 2009 

βρέθηκα στη Σίκινο ως νεοδιόριστη εκπαιδευτικός. Την περίοδο 2009-

2012 υπηρέτησα στην Αθήνα σε ένα 14/θέσιο Δημοτικό σχολείο και από 

το 2012 είμαι μόνιμα εγκατεστημένη με την οικογένειά μου στο νησί. 

Αποτελώ μέλος αυτής της κοινωνίας και είμαι απόλυτα 



συνειδητοποιημένη ως προς την επιλογή του τόπου στον οποίο ζω, 

γνωρίζοντας τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά του. 

Αυτή τη στιγμή στη Σίκινο φοιτούν 10 μαθητές : 

 Ο μεγάλος μου γιος στην Α΄ Δημοτικού, 

  τρεις μαθητές στη Β΄ Δημοτικού,  

 ένας μαθητής στη Γ΄ Δημοτικού που ήρθε χθες με 

μετεγγραφή για ένα μήνα,  

 δύο μαθητές στη Δ΄ Δημοτικού, εκ των οποίων ο ένας είναι 

από τη Σίκινο και ακολουθεί τον κύκλο της Γ΄ καθώς πέρυσι 

είχε κάνει τον κύκλο της Δ΄ και ο άλλος ήρθε με την 

καθηγήτρια μητέρα του για τρεις μήνες και ακολουθεί τον 

κύκλο της Δ΄,  

 δύο μαθητές στην Ε΄ Δημοτικού και  

 ένας στην Στ΄ Δημοτικού, ο οποίος σύμφωνα με γνωμάτευση 

από το ΚΕΣΥ Σύρου δικαιούται παράλληλη στήριξη που 

ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί. 

 Μήπως σας μπέρδεψα; Όπως βλέπετε τα πράγματα μόνο 

μονότονα δεν είναι… 

Θα μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου και τις απόψεις μου για το 

σχολείο μου και τον τρόπο που εργάζομαι σε αυτό: 

           Πιστεύω ότι το σχολείο στην άγονη γραμμή μπορεί  και πρέπει να 

αποτελέσει ένα μικρό κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο.  

Είναι καθήκον μας λοιπόν να ανοίξουμε τις πύλες του σχολείου μας, να 

προσελκύσουμε την τοπική κοινωνία, με διάφορους πρόσφορους 

τρόπους όπως με ανοιχτές γιορτές σε απογευματινές ώρες ή ακόμα και 

με λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης.  

Οφείλουμε όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη συμπεριφορά 

μας τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου: Να αποτελούμε παράδειγμα 

μίμησης και όχι σχολιασμού. Μία από τις έγνοιες μας πρέπει να είναι οι 

καλές αλλά οριοθετημένες σχέσεις με τους γονείς οι οποίες θα 

περιορίζονται στα του σχολείου.  



Οι απόψεις μου: 

1. Γενικά ως προς διοικητικό- διδακτικό έργο: 

 Πολλαπλοί ρόλοι σε  ένα πρόσωπο την ίδια στιγμή:             

 Παιδαγωγοί και Διοικητικοί  ταυτόχρονα 

 Δάσκαλοι για όλες τις τάξεις και  για  όλες τις 

διαφορετικές ομάδες μαθητών 

 Προϊστάμενοι αλλά την ίδια στιγμή, ψυχολόγοι και 

σύμβουλοι.  

Συνέπειες:  

 Αυξημένος φόρτος εργασίας 

 Ανάληψη της αποκλειστικής -  συνολικής ευθύνης του 

σχολείου από ένα άτομο 

 Απειρία,  ως επί τω πλείστον, στη διοικητική εργασία  

 Προσαρμογή της ομιλίας και του λεξιλογίου του 

εκπαιδευτικού κατά την παράλληλη διδασκαλία σε 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες 

 Λιγότερος χρόνος/ μάθημα και ανά τάξη ( 6 ώρες/ τάξη αντί 

για 24/ τάξη στο πολυθέσιο) 

 Υπερωριακή εργασία ( 30 ώρες / εβδομάδα) 

 Εφημερία  σε καθημερινή βάση με καθολική την ευθύνη 

της εποπτείας των παιδιών 

 Αναγκαία η  ύπαρξη της ικανότητας επιβολής στους 

μαθητές αλλά και της άμεσης δημιουργίας ενός σχολικού 

κανονισμού 

 Απουσία κενών ωρολογίου προγράμματος με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται:   

o έλλειψη της δυνατότητας να χαλαρώσεις για λίγο 

o να ανταλλάξεις δυο  κουβέντες με άλλον συνάδελφο  

o να διορθώσεις τετράδια 

 Μέτρα:   



 Οργάνωση, σχεδιασμός,  προγραμματισμός και πολύ καλή 

προετοιμασία των διδακτικών αντικειμένων  από την 

προηγούμενη ημέρα 

 Ευελιξία στην τήρηση των διδακτικών ημιώρων του 

Ωρολογίου προγράμματος ως προς  τα διδακτικά ημίωρα: 

o προσαρμογές στις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών μας.  

o παρεμβολές και χάσιμο χρόνου. 

 Λήψη συμβουλών από τη  Δ/νση Α/θμιας εκπαίδευσης και  

έμπειρους Διευθυντές για κάθε τι  διοικητικό που δε 

γνωρίζουμε  για το myschool, το πρωτόκολλο, την αποστολή 

εγγράφων και άλλα. Βεβιασμένες ή τυχαίες επιλογές μπορεί 

να προκαλέσουν προβλήματα και αναστάτωση.    

 Συνεχής ενημέρωσή μας για τη Νομοθεσία. 

2. Ως προς τους μαθητές 

Στόχοι μας: 

 Να γίνουν ανεξάρτητοι, να αυτενεργήσουν, να πατήσουν 

γερά στα πόδια τους, ώστε να καταφέρουν να 

ανταπεξέλθουν στα μαθήματά τους όσο ο δάσκαλος θα 

αφιερώνει τα ημίωρα εργασίας σε άλλη τάξη.  

  Να μάθουν την «υπομονή», να μπορούν να περιμένουν τη 

σειρά τους για να λυθούν τυχόν απορίες τους, να συνεχίζουν 

τις σιωπηρές εργασίες και να αφήνουν αυτό που τους 

δυσκολεύει για το τέλος ή για το διδακτικό ημίωρο. 

 Να βοηθούν στα μαθήματα, οι μεγαλύτεροι, τους 

μικρότερους (αλληλοδιδακτική- ανάπτυξη συνεργασίας) 

3. Ως προς τη διδασκαλία- προαπαιτούμενα: 

1. Ο δάσκαλος του μονοθέσιου σχολείου καλείται να διδάξει την 

ύλη σε όλες τις τάξεις και να εξασφαλίσει γόνιμη απασχόληση σε όλους 

τους μαθητές. Κατ΄αυτόν τον τρόπο: 



 κάτω από το θρανίο τους οι μαθητές πρέπει να έχουν ένα 

πακέτο εργασιών που θα χρησιμοποιούνται ως σιωπηρές 

εργασίες ώστε να καλύπτονται τα κενά και να αποφεύγεται 

η δημιουργία αναταραχής στην τάξη. 

 η καλύτερη διάταξη των θρανίων σε αυτή την περίπτωση 

είναι το Π. Ιδιαίτερα όταν έχουμε την περιστρεφόμενη 

καρέκλα μπορούμε να μεταβαίνουμε σε όποια τάξη 

χρειάζεται σε δευτερόλεπτα και να επιστρέφουμε στη θέση 

μας. Έτσι, έχουμε στενή προσωπική επαφή με όλους και δεν 

είμαστε πάνω από τα κεφάλια τους(ώστε να μην υπάρχει 

διαφορά ύψους). Η μετωπική επαφή (αναγκαία σήμερα 

λόγω κορονοϊού) δυσκολεύει τη διδασκαλία. 

 δίνουμε βάση: 

  στη Γλώσσα: (ανάγνωση, την ορθογραφία, 

κατανόηση κειμένου, ανάπτυξη του προφορικού και 

γραπτού λόγου)  

 στα Μαθηματικά (στις αριθμητικές πράξεις, τα 

σχήματα, τα κλάσματα, τους δεκαδικούς, τις εξισώσεις). 

Προτεινόμενη σειρά διδασκαλίας των μαθημάτων: 

 Ορθογραφία 

 Θεωρητικά μαθήματα μεγάλων τάξεων  

 Γλώσσα ( υπόλοιποι τομείς)  

 Μαθηματικά 

 Μελέτη 

 Θρησκευτικά  

     Προσοχή: Όταν υπάρχουν ειδικότητες, κάνουμε πρώτα τα 

μαθήματα των τάξεων που θα απουσιάσουν αργότερα, ώστε μετά να 

ασχοληθούμε με τις υπόλοιπες τάξεις με την ησυχία μας. 

Πληροφορίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο 

Δημοτικό Σικίνου 

1. Γλώσσα-Ορθογραφία 



    Η μέρα μας ξεκινάει με την Ορθογραφία: 

 τη λέμε ταυτόχρονα προς όλους/εναλλακτικά μπορούν να τη λένε 

οι μεγαλύτεροι προς τους μικρότερους 

 η διόρθωσή της γίνεται εναλλακτικά: από το δάσκαλο, με 

αυτοδιόρθωση, με ετεροδιόρθωση 

2.  Αντιγραφή 

 Μπορεί να τεθεί ως σιωπηρή εργασία 

 

       3.  Γραμματική 

Η Γραμματική μπορεί να διδάσκεται  ταυτόχρονα για όλες τις 

τάξεις: από την Τρίτη τάξη μέχρι την Έκτη. Προφανώς για την Τρίτη θα 

είναι νέα γνώση, ενώ για τους μεγαλύτερους θα θεωρείται παλιά και θα 

χρησιμοποιείται ως επανάληψη 

4. Ανάγνωση κειμένου Γλώσσας 

          Η Ανάγνωση είναι μια διαδικασία που απαιτεί αρκετό χρόνο, 

εξάσκηση και εφαρμογή στρατηγικών ώστε να ενισχυθεί η αναγνωστική 

ευχέρεια του μαθητή.  

 Γι΄αυτό η ανάγνωση/απαγγελία του νέου κειμένου/ποιήματος 

μπορεί να προσεγγίζεται με τους εξής τρόπους: 

 ως σιωπηρή εργασία 

 ως εργασία για το σπίτι , ώστε την επόμενη μέρα να έχουμε το 

χρονικό περιθώριο να ασχοληθούμε με δημιουργικές 

δραστηριότητες πάνω στο κείμενο 

  με τη χρήση  συνδέσμου στο διαδίκτυο όπου ακούγεται 

ηχογραφημένη η ανάγνωση του συγκεκριμένου κειμένου- 

ποιήματος για να μπορέσουν αρχικά να την απολαύσουν και 

έπειτα να αφομοιώσουν τεχνικές ανάγνωσης (ύφος, παύσεις, 

χρωματισμός φωνής) 

 με παράλληλη ηχογράφηση κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, 

ώστε να βελτιώσουν την αναγνωστική τους ικανότητα   



συνειδητοποιώντας τις αδυναμίες τους καθώς θα ακούν τον ίδιο 

τους τον εαυτό να διαβάζει. 

 

5.  Ανθολόγιο 

    ( Στη γωνιά φιλαναγνωσίας): 

 ανάγνωση (1-2) φορές, όσες χρειάζονται για την κατανόηση του 

κειμένου 

 υπογράμμιση βασικών σημείων κειμένου 

 επιστροφή στα θρανία   

 ημίωρο εργασίας ώστε:  

o να επεξεργαστούμε το κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης  

o να απαντήσουν τις ερωτήσεις γραπτώς   

o να ασχοληθούν με τις δημιουργικές δραστηριότητες που 

προτείνονται ( ζωγραφική- θεατρικό παιχνίδι). 

6. Παραγωγή γραπτού λόγου   

Με αφόρμηση, συζήτηση, σχεδιάγραμμα, ερωτήσεις:  

 Απευθυνόμαστε σε όλες τις τάξεις και κάθε τάξη το προσεγγίζει 

σύμφωνα με τις δυνατότητές της (δε συμβαίνει πάντα αυτό, αλλά 

σίγουρα θα υπάρξουν εκθέσεις με κοινό θέμα). 

 Στο πίσω μέρος του εξώφυλλου κολλάμε συνδετικές λέξεις και 

στο μέσα μέρος του οπισθόφυλλου οδηγίες αυτοδιόρθωσης του 

γραπτού, ώστε να μη χρειάζεται κάθε φορά να τα αναφέρουμε. 



            

 

 

Γενικά στη Γλώσσα: 

1.  Κερδίζουμε χρόνο στην Α΄τάξη: 

 όταν αναθέσουμε στους μαθητές να κυκλώσουν ή να 

χρησιμοποιήσουν υπογραμμιστή για το νέο γράμμα,  

 τους βάζουμε «το τραγουδάκι από τα λάχανα και τα 

χάχανα» 

 τους βάζουμε το «ένα γράμμα μια ιστορία»  

 μπορούν να ασχοληθούν με πλαστελίνες για τη 

σχηματοποίηση είτε του γράμματος είτε κάποιας λέξης 

 κάνουν εργασίες στο τετράδιο εργασιών  

2.    Καλό είναι να δημιουργήσουμε μια γωνιά φιλαναγνωσίας,  (με 

παγκάκι, πουφ, χαλάκι, μαξιλάρια από το σπίτι), όπου εκεί θα μπορούν 

να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχουν επιλέξει. Αυτό αποτελεί μια γόνιμη 

και χαλαρωτική απασχόληση-σιωπηρή εργασία. 

5. Μαθηματικά 

 Στα Μαθηματικά όλων των τάξεων υπάρχει δυνατότητα 

αυτενέργειας 



 Τα Μαθηματικά της Β΄ τάξης χρειάζονται περισσότερη 

καθοδήγηση σε κάποια κεφάλαια 

 Βάζουμε εργασίες στις οποίες οι μαθητές δύνανται να 

ανταποκριθούν και αφήνουμε τις πιο ‘δύσκολες’ για το 

ημίωρο εργασίας.  

 Αν οι μαθητές μας ξεπερνούν τους (2-3) σε κάποια τάξη θα 

έχουμε ανοιχτό τον διαδραστικό πίνακα, ώστε να ξέρουν σε 

ποια άσκηση είμαστε, πού θα γράψουμε αυτό που βρήκαμε 

κτλ.  

 Το Φωτόδεντρο έχει εξαιρετικές δραστηριότητες που 

προτείνουν και τα βιβλία του δασκάλου σε όλα τα 

μαθήματα( εκεί θα βρούμε και τα εμπλουτισμένα 

διαδραστικά βιβλία). 

 Ο συνάδελφος του Ολοημέρου, εφόσον ο ίδιος θελήσει, 

μπορεί να αναλάβει τη διδασκαλία των μαθηματικών δύο 

τάξεων για να βοηθήσει στην αποφόρτιση του πρωινού 

προγράμματος. Π.Χ. μια διδακτική ώρα στο τέλος του 

πρωινού και μια διδακτική ώρα στο ολοήμερο(στην ώρα της 

μελέτης-προετοιμασίας).  

 Δεν αρκούν τα 3/2 ανά τάξη για τη διδασκαλία των 

Μαθηματικών. 

  

Θεωρητικά μαθήματα 

 

Προσέγγιση του νέου μαθήματος: 

Η προσέγγιση του νέου μαθήματος, ιδίως στις μεγαλύτερες τάξεις 

μπορεί να γίνεται από την προηγούμενη ημέρα στο σπίτι, μέσω 

πολυαισθητηριακού υλικού, ασύγχρονα. Την επόμενη ημέρα θα 

γίνεται η επεξεργασία των μαθημάτων μέσω δραστηριοτήτων. 

              Ιστορία μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης 

 Προβλέπεται ένα διδακτικό ημίωρο στην Ιστορία  

 Προτείνουμε να διδάσκεται δύο ημίωρα μέσα στην 

εβδομάδα, καθώς θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό μάθημα και 

η ύλη δε βγαίνει χωρίς αυτή την προσθήκη (ευελιξία). 



 Αναζητούμε βίντεο πληκτρολογώντας τον τίτλο του κεφαλαίου 

και βγαίνουν βίντεο με σχεδιαγράμματα, εμπλουτισμένα με 

εικόνες και ταυτόχρονη ανάγνωση του μαθήματος.  

 Για την Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού ο δάσκαλος Σουδίας Γιάννης 

 Για την Δ΄Δημοτικού έχει το i-pinakas, το διαδραστικό βιβλίο, 

σχεδιάγραμμα και παρουσίαση του κάθε μαθήματος, ώστε να 

επιλέξει κάθε δάσκαλος διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. 

 

 Ειδικά στην Ιστορία της Γ΄, που είναι μυθολογία τα βίντεο 

με τίτλο «Ελληνική Μυθολογία», που έχουν ως τραγούδι 

εισαγωγής το «Τανγκό της Νεφέλης» αλλά και μία 

παραγωγή του Mondo Tv που έχει ως εισαγωγή τους 

Ινδιάνους που ανάβουν φωτιά είναι πολύ ενδιαφέροντα: 

o Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές μαθαίνουν 

ευκολότερα μεγάλης  έκτασης κείμενα χωρίς να 

χρειαστεί να τα διαβάσουν στο σπίτι.  

o Είναι τόσο ευχάριστα και ενδιαφέροντα αυτά τα 

βίντεο που μένουν προσηλωμένοι και τα 

παρακολουθούν. 

o Δεν χρειάζονται σχεδιάγραμμα. 

o Θυμούνται ακόμα και λεπτομέρειες. 

 

Φυσική μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης 



Συστήνουμε: 

1.Τον  σύνδεσμο, «Καλίτσα»: 

 έχει τα βασικά του μαθήματος από το βιβλίο του μαθητή 

 απαντήσεις στις ερωτήσεις του τετραδίου εργασιών 

  πειράματα (για σύγκριση με τα δικά μας αποτελέσματα-σε 

περίπτωση που δεν έχουμε φέρει τα υλικά/δε βρίσκουμε 

υλικά-τύπου κόκκινο λάχανο) 

 όλα πολύ αναλυτικά και απλουστευμένα 

 

2. Πολύ καλά επίσης, ως προς την εικόνα και την περιγραφή τα 

πειράματα από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου  

        Μελέτη 

 Αν παρατηρήσουμε την ύλη της Μελέτης, θα 

διαπιστώσουμε πως η θεματολογία είναι ίδια, απλά 

πηγαίνουμε από πιο απλές στις  πιο σύνθετες έννοιες 

 Προτείνουμε να τα διδάσκουμε την ίδια στιγμή σε όλες τις 

τάξεις και να τα συνδέουμε μεταξύ τους, δημιουργώντας 

παράλληλα και το κατάλληλο υλικό. 

            Γεωγραφία 

 Παρακολουθούμε βίντεο  

 Ψάχνουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, κυρίως 

φωτογραφίες ώστε να οπτικοποιήσουμε  χώρες, βουνά, 

ποταμούς, πληθυσμούς, ζώνες κ.τ.λ.  



 Δημιουργούμε το δικό μας υλικό, το αποθηκεύσουμε και το 

χρησιμοποιούμε τα επόμενα σχολικά έτη 

 Φτιάχνουμε χάρτες 

      Θρησκευτικά+ ΚΠΑ:  

Χρησιμοποιούμε εικόνα και βίντεο 

      Τα Θρησκευτικά έχουν πάρα πολλά τραγούδια, μελοποιημένα 

ποιήματα(καλλιέργεια μουσικής παιδείας), παραβολές που με 

οπτικοποίηση εντυπώνονται καλύτερα στους μαθητές. 

     Η Κ.Π.Α.  προσφέρεται για την ανάπτυξη του προφορικού 

λόγου.  

                          Ειδικότητες και Μονοθέσιο 

Οι ειδικότητες σπανίζουν στο Μονοθέσιο και τα Ολιγοθέσια 

σχολεία 

Ας μοιραστούμε τις εμπειρίες μου για το θέμα: 

Ήρθε πρόσφατα ένας νέος μαθητής στο σχολείο μας , λόγω 

τοποθέτησης της μητέρας του στο Γυμνάσιο ως φιλολόγου, και από τις 

πρώτες ερωτήσεις που μου απηύθυνε ήταν:  

-Κυρία, στο σχολείο ποια δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται; Γαλλικά ή 

Γερμανικά; 

 Και του απάντησα ως εξής:  

-Αγάπη μου, ούτε καν Αγγλικά! 

Φυσικά ,ο Στέργιος μέσα σε δέκα μέρες επέστρεψε στη Νάουσα, 

για να συνεχίσει τις ξένες γλώσσες του και τις απογευματινές του 

δραστηριότητες. 

Οι μαθητές μου έχουν να διδαχθούν Αγγλικά, Φυσική αγωγή, 

Πληροφορική τρία χρόνια.  

Δε μιλάμε για θεατρική αγωγή, μουσική και εικαστικά. Όλα αυτά 

καλούμαστε να τα καλύψουμε εμείς.  



Δυστυχώς μέχρι προσφάτως οι γονείς δεν αναζητούσαν 

εναλλακτικούς τρόπους για να καλυφθούν τα γνωστικά κενά που 

προκύπτουν λόγω της απουσίας καθηγητών αγγλικής. 

 Ύστερα όμως από την εμπειρία που απέκτησαν μέσω της 

τηλεκπαίδευσης, άρχισαν να αναζητούν αντίστοιχα προγράμματα 

εκμάθησης ξένων γλωσσών. 

Να αναφέρω ότι στη Σίκινο συστεγάζονται οι τρεις βαθμίδες 

εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο με λυκειακές 

τάξεις στο ίδιο κτίριο. Με λίγα παιδιά η κάθε μία.  Είκοσι, στο σύνολο 

τους. Αποτέλεσμα, να υπάρχουν λίγα τμήματα και να μη συμπληρώνεται 

πλήρες ωράριο για τους εκπαιδευτικούς αυτών των ειδικοτήτων και έτσι 

να μη  το επιλέγουν. 

 Φέτος όμως μετά από τρία χρόνια ήμασταν τυχεροί, γιατί 

τοποθετήθηκαν στο Γυμνάσιο καθηγητές πλήρους ωραρίου με σκοπό να 

διδάξουν και στο δημοτικό σχολείο. 

Φυσική Αγωγή: είναι ένα σημαντικό μάθημα για τα παιδιά, γιατί 

όχι μόνο αναπτύσσει τις κινητικές δεξιότητες των μαθητών και ασκεί το 

σώμα τους, αλλά ταυτόχρονα τους παρέχει την απαραίτητη εκτόνωση 

από την πίεση των μαθημάτων.  

Σε αυτό το μάθημα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι τάξεις σε 

κοινές, αθλητικές δραστηριότητες, όπου με έναν διαφορετικό τρόπο 

μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν. 

Φέτος, δεν έχουμε ακόμη Γυμναστή, έχουμε όμως εξαιρετική 

συνεργασία και με το Νηπιαγωγείο σε καλλιτεχνικές και αθλητικές 

δράσεις, καθώς η Νηπιαγωγός λόγω προσωπικής εμπειρίας άτυπα και 

πάντα με τη δική μου παρουσία και συνέργεια εκτελεί χρέη  

«Γυμναστή», κάτι που χαροποιεί ιδιαίτερα τους μαθητές μου μέχρι να 

τοποθετηθεί αντίστοιχη ειδικότητα (αν τοποθετηθεί).  

 

            Αισθητική αγωγή (Θεατρική αγωγή/Μουσική/Εικαστικά): 

 Η ζωγραφική ανατίθεται ως σιωπηρή εργασία. 



 Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και τον αντίκτυπο που έχει 

αυτό στον διπλανό που δεν έχει τελειώσει ακόμη τα μαθήματά του:  

 από τη μία λειτουργεί ως κίνητρο για να τελειώσει την 

εργασία του, για να ζωγραφίσει το παιδί  

 από την άλλη, ως διάσπαση προσοχής που δεν τον αφήνει 

να συγκεντρωθεί.  

     Πώς προλαμβάνουμε το πρόβλημα; 

Φροντίζοντας  όσοι έχουν τελειώσει  τα μαθήματά τους να 

μπορούν να κάθονται στα πίσω θρανία για τα σιωπηρές τους εργασίες. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ( 4)  ημίωρα. Προτείνω κι έχω 

υιοθετήσει  μιάμιση ώρα την Παρασκευή, για χαλάρωση, πάντα με 

συνοδεία μουσικής.  

Επιλέγω μουσική που δεν πρόκειται να ακούσουν στο σπίτι 

τους, με στόχο να εμπλουτίσω τα ακουστικά τους ερεθίσματα .  

Η Θεατρική Αγωγή προκύπτει κυρίως για την προετοιμασία των 

σχολικών εορτών, που είναι και πολλές κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

Είναι πραγματικά ωφέλιμο για τους μαθητές από πολλές απόψεις να 

συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και δεν είναι καλό να 

χρησιμοποιούμε ως πρόφαση ότι έχουμε μικρό μαθητικό δυναμικό. 

Άλλωστε σκοπός της θεατρικής αγωγής είναι η  μετάδοση γνώσεων, η 

αισθητική καλλιέργεια,  η ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, η 

απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, η κοινωνικοποίησή του 

           Χρήσιμες ιστοσελίδες: 

 Καλίτσα-Διδάσκω αεί διδασκόμενος 

 Daskalosa (του Αποστόλη Αγγελόπουλου) 

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος 

 Η ψηφιακή τάξη 

 Η τάξη της κυρίας Γεωργίας 

 Inschool.gr 

 Ιδέες για δασκάλους 



                                             Το Ολοήμερο 

Παροτρύνω έντονα τις μητέρες να κάνουν αίτηση για το 

Ολοήμερο. Θέλω να έρθει ο δεύτερος συνάδελφος και για δική μου 

ενίσχυση και για τους μαθητές μου.  

Οι νέοι συνάδελφοι διακρίνονται για την υπευθυνότητά τους, τη 

μόρφωσή τους και τις φρέσκες ιδέες τους.  

Ειδικά οι δικοί μου μαθητές που στο σύνολο τους είναι οχτώ, 

ζουν οι μισοί στη χώρα και οι άλλοι μισοί στο λιμάνι.  

Στο Ολοήμερο ενός Μονοθεσίου Δημοτικού οι μαθητές τι κάνουν;              

o Προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα,  

o Γίνεται τύπου ΄ενισχυτική διδασκαλία’ στους 

αδύναμους μαθητές,  

o Βρίσκονται και παίζουν μεταξύ τους, κάτι που δεν 

μπορεί να προκύψει ιδιαίτερα το χειμώνα λόγω των 

δυσμενών καιρικών συνθηκών και της μεταξύ τους 

απόστασης. 

o Αντισταθμίζουν την αδυναμία των γονέων  τους να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους- ειδικά τα μεγαλύτερα- 

στο σπίτι, λόγω άγνοιας ή έλλειψης κατάρτισης. 

         Τηλεκπαίδευση  και  Μονοθέσιο, το δυνατό μας σημείο 

Το μονοθέσιο πλεονεκτεί έναντι των πολυθέσιων σχολείων στο 

θέμα της τηλεκπαίδευσης λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού 

μαθητών και της δυνατότητας ουσιαστικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε 

κάθε παιδί και το δάσκαλο. 

 Έτσι αν: 

 οργανώσω σωστά το σχέδιο δράσης μου,  

 κάνω καλό προγραμματισμό,  

 χωρίσω τους μαθητές σε τμήματα ανάλογα με τη 

συνδιδασκαλία,   

 ορίσω ώρες μαθημάτων, 



 κάνω χρήση ασύγχρονης εκπαίδευσης, 

 βοηθήσει και ο δάσκαλος του Ολοημέρου, ώστε να 

αναλάβει κάποια από τα δευτερεύοντα μαθήματα,  

     τότε το μάθημά μου δεν αποκλίνει πολύ από το δια ζώσης, 

      αν και το τελευταίο είναι αναντικατάστατο. 

Έτσι κάναμε και πέρυσι την άνοιξη, όταν έκλεισαν τα σχολεία. 

                Μειονεκτήματα Μονοθέσιου Σχολείου 

 Στο Μονοθέσιο ο δάσκαλος έχει εξαντλητικό ωράριο και 

απαιτείται πολύωρη προσπάθεια, ώστε να προετοιμαστεί σωστά 

και να οργανώσει με ακρίβεια τους στόχους του , γεγονός που 

επηρεάζει τον προσωπικό ελεύθερο χρόνο του.  

 Ο Εκπαιδευτικός πρέπει να προσαρμόζεται ανά ημίωρο σε 

διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο και ηλικιακή ομάδα. 

 Ενεργεί διαρκώς με αγωνία, άγχος αφού υπάρχει πίεση χρόνου, 

νιώθοντας παράλληλα μεγάλη μοναξιά. 

 Αρκετά μαθήματα, όπως η Μελέτη, τα Θρησκευτικά, η Κ.Π.Α 

υποβαθμίζονται 

 Τα υπόλοιπα μαθήματα δεν καλύπτονται επαρκώς. 

 Η ύλη δε συμβαδίζει με την ηλικία. 

 Δεν υπάρχει η δυνατότητα ώστε ο δάσκαλος να παρέχει 

ουσιαστική υποστήριξη σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

 Στο νησί μας δεν υπάρχει η δυνατότητα για Εργοθεραπεία-

Λογοθεραπεία ούτε οι γονείς μπορούν λόγω της εργασίας τους και 

της μεγάλης απόστασης να πραγματοποιούν συχνές επισκέψεις σε 

αστικά κέντρα, ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν από ειδικούς 

ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

 Κάποια μαθήματα δε διδάσκονται ποτέ σε ένα Μονοθέσιο 

δημοτικό σχολείο, όπως θεατρική αγωγή, εικαστικά, μουσική, ενώ 

άλλα όπως οι ξένες γλώσσες, η πληροφορική και η φυσική αγωγή, 

ή στην καλύτερη περίπτωση διδάσκονται, περιστασιακά. 

Αυτό, δημιουργεί ανισότητα σε σχέση με τα Πολυθέσια σχολεία. 



 Το Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο θα πρέπει να κλείσει, εξ 

ανάγκης, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να πάρει 

άδεια.  

 Ως αποτέλεσμα, οι άδειες των εκπαιδευτικών εγκρίνονται  όλο 

και πιο δύσκολα και η συναισθηματική πίεση που υφίσταται ο 

εκπαιδευτικός είναι μεγάλη, αφού το στοιχειώδες του δικαίωμα 

μετατρέπεται σε ενοχή. 

 Πολλές φορές παρατηρείται: 

o ελλιπής κτιριακή υποδομή ως προς το σχολικό κτίριο 

o απουσία εποπτικού υλικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. 

o Τέλος, να αναφέρουμε ότι μπορεί να τύχει ο δάσκαλος του 

Μονοθέσιου Σχολείου να έχει ως μαθητή δικό του παιδί. 

Τότε προκύπτουν επιπλέον δυσκολίες… 

Οι προβληματισμοί μου για τα παιδιά μου- τη σχέση τους με τους 

συμμαθητές τους και τον διπλό μου ρόλο: 

 Πώς θα απογαλακτιστούν τα δικά μου τα παιδιά;  

 Πώς θα επιβραβεύσω τα δικά μου τα παιδιά; (χαμηλόφωνα, 

ψιθυρίζοντας στο αυτί, στο σπίτι)  

 Πώς θα αντιδράσουν τα υπόλοιπα παιδιά όταν δε θα κάνω 

παρατήρηση στο δικό μου το παιδί που είναι εργατικό, δε σηκώνει 

κεφάλι, δε μιλάει μέσα στην τάξη, δεν ενοχλεί!  

 Πώς θα το εισπράξει το παιδί μου όταν επιβραβεύω έντονα και με 

καμάρι τα υπόλοιπα παιδιά και σ’ αυτόν ψιθυρίζω στο αυτί; Στη 

δική μου περίπτωση, αυτό θα επαναλαμβάνεται για έξι χρόνια. Και 

στα δύο μου παιδιά. 

 

Έχουν αντιληφθεί το ρόλο μου ως δασκάλα μέσα στο σχολείο, 

αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού τους είναι η μαμά-δασκάλα. 

          Πλεονεκτήματα Μονοθέσιου Σχολείου 

 Ο δάσκαλος για να ανταπεξέλθει σε όλα τα παραπάνω 

εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα, γίνεται χαρισματικός και 

δεξιοτέχνης.  



Στο μεγάλο Σχολείο της Αθήνας που δούλεψα ασχολήθηκα μόνο 

με το γνωστικό-παιδαγωγικό κομμάτι.  

Εδώ, στο Μονοθέσιο, ο Δάσκαλος έχει να φέρει εις πέρας επιπλέον 

το διοικητικό έργο, τις γιορτές, τα προγράμματα, να οργανώσει 

εναλλακτικές επισκέψεις (Κάθε χρόνο πηγαίνουμε στα ίδια μέρη).  

Τι σημαίνει αυτό;  

Ότι ο δάσκαλος οφείλει να είναι εφευρετικός και δημιουργικός. 

 Όλα αυτά που εμείς  όμως πρέπει να κάνουμε μέσα σε έναν μόλις 

χρόνο μας προετοιμάζουν για όλα τα χρόνια που θα 

ακολουθήσουν. Αποκτούμε πολύτιμη εμπειρία, την οποία πρέπει 

σα σφουγγάρια να ρουφήξουμε , γιατί θα είναι το εφόδιό μας, 

ώστε να σταθούμε σε πολυθέσια σχολεία. 

 Έτσι: 

o δε θα έχουμε φόβο αργότερα μήπως μας τύχει μία 

δύσκολη τάξη, μια Πέμπτη ή μια Πρώτη…  

o δε θα αγχωθούμε, αν ο μετέπειτα Διευθυντής μας, μας 

αναθέσει ως αρμοδιότητα το Πρωτόκολλο, το Πρακτικό ή το 

Μητρώο.  

o θα χρειαστεί να πέσουμε στα βαθιά νωρίτερα, αλλά θα 

αποκτήσουμε σφαιρική γνώση τόσο ως προς τα μαθήματα, 

όσο και ως προς τη λειτουργία του σχολείου γενικότερα. 

 

Ας είμαστε τώρα λοιπόν, τυπικοί και υπεύθυνοι.  

 

 Κατά την επικοινωνία του δασκάλου µε τα µεγαλύτερα παιδιά, 

παρέχεται και στα µικρότερα η ευκαιρία να µαθαίνουν 

περισσότερα πράγματα: π.χ. άγνωστες λέξεις, να κατανοούν 

έννοιες που θα τις χρειαστούν και εκείνα σε µεγαλύτερες τάξεις. 

Έτσι αποκτούν µεγαλύτερο εύρος λεξιλογίου, εκφράζονται πιο 

σωστά συντακτικά, µε δοµηµένο λόγο. Επικοινωνούν καλύτερα.  

 Ο/ Η εκπαιδευτικός γνωρίζει καλά τις ανάγκες του κάθε μαθητή: 

μαθησιακές δυσκολίες, εκπαιδευτικές ανάγκες, τυχόν 

ενδοοικογενειακά προβλήματα. Οπότε μπορεί να αναγνωρίσει τις 

συναισθηματικές μεταπτώσεις του, να κατανοήσει τις αντιδράσεις 

του και να το βοηθήσει αποτελεσματικότερα.  



 Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα, λόγω του περιορισμένου αριθμού 

μαθητών, να προσαρμόσει σε μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία στο 

γνωστικό επίπεδο κάθε μαθητή (εξατομικευμένη διδασκαλία). 

 Τα περισσότερα σχολεία της άγονης γραμμής δέχονται σχεδόν 

κάθε χρόνο χορηγίες και δωρεές από ιδιωτικούς φορείς, είναι 

συνεπώς κατά κανόνα πλήρως εξοπλισμένα και δεν έχουν να 

ζηλέψουν τίποτα σε αυτό τον τομέα από μεγάλα σχολεία της 

Αθήνας. 

Προτάσεις 

 Να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας πώς να μαθαίνουν μόνα τους, 

πώς να μαθαίνουν από τους άλλους και πώς να μεταφέρουν τη 

γνώση τους στους άλλους (Στρατηγικές αυτό-διδασκαλίας, 

συνεργατικής μάθησης και αλληλοδιδασκαλίας).  

 Να αξιοποιούμε ως βοηθούς του δασκάλου τους μεγαλύτερους 

μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία των μικρότερων 

(αλληλοδιδακτική μέθοδος) 

 Να  φροντίσουμε να υπάρχουν υπολογιστές και ίντερνετ μέσα 

στην αίθουσα διδασκαλίας (τα παιδιά πρέπει να μάθουν να 

αναζητούν μόνα τους πληροφορίες, ακόμα και να διορθώνουν 

ορθογραφικά λάθη) 

 Να δίνουμε ερεθίσματα στους μαθητές μας.  

Να τους πλημμυρίζουμε με εικόνες, πληροφορίες και γνώσεις. Οι 

δικές τους παραστάσεις σταματάνε στο λιμάνι του νησιού τους.  

 Να ανεβάσουμε τους στόχους των μαθητών μας.  

Οι μαθητές στα τουριστικά μέρη συχνά βολεύονται στις 

επαγγελματικές επιλογές των γονιών τους. Είχα για παράδειγμα 

δύο μαθήτριες που όταν τους έκανα την κλασική ερώτηση: «Τι 

θέλετε να γίνετε όταν θα μεγαλώσετε;» , η  μια μου απάντησε ότι 

θα αναλάβει τα ενοικιαζόμενα δωμάτια των γονιών της και η άλλη 

ότι θα πάει στην οικοδομή με τον πατέρα της. Τους εξήγησα ότι τα 

επαγγέλματα αυτά έχουν μέλλον στο νησί, αλλά θα μπορούσαν να 

τα εξελίξουν και να βοηθήσουν τους γονείς τους. Θα μπορούσαν 

δηλαδή να σπουδάσουν τουριστικά επαγγέλματα, διοίκηση 

επιχειρήσεων και αντίστοιχα πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτονας 



κτλ. Έτσι θα φύγουν από το νησί, θα ανοίξουν τα φτερά τους και 

τους ορίζοντές τους, θα δουν το διαφορετικό και ως ενήλικα άτομα 

θα επιλέξουν τι τους δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και 

ευχαρίστηση. Είναι σίγουρο πως όταν θα γυρίσουν πίσω θα έχουν 

πολλά να προσφέρουν στο νησί. 

 Να αξιοποιούμε προσωπικότητες του νησιού σε διάφορες 

δράσεις. 

 Για παράδειγμα στη Σίκινο ζουν: ένας Γάλλος γλύπτης, ένας 

Ελβετός ζωγράφος, ο δήμαρχος μας που είναι Γυμναστής, αλλά και 

μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι που έζησαν τον πόλεμο του ΄40.  

Μπορούμε να τους καλέσουμε στο Σχολείο για ενδοσχολικές 

δράσεις ή να τους επισκεφθούμε στους χώρους τους. 

 Να αναζητούν οι νέοι εκπαιδευτικοί έμπειρους συναδέλφους  να 

τους βοηθήσουν και να κάνουν δίπλα τους την «πρακτική» τους.  

Στην αρχή εφάρμοζα κι εγώ παλαιότερες πρακτικές και 

ακολουθούσα το ένστικτό μου, καθώς στο Πανεπιστήμιο δε μου 

δίδαξε κανένας πώς να εργαστώ.  

Όμως σε ένα μεγάλο σχολείο της Αθήνας, όπου έμεινα για τρία 

χρόνια, είχα την τύχη να συναντήσω μια δασκάλα λίγο πριν 

συνταξιοδοτηθεί και μου έδωσε πάρα πολλά εφόδια. Ακόμα τη 

θυμάμαι και την ευχαριστώ. 

 Οι νέοι εκπαιδευτικοί να κρατούν, αποθηκευμένο, έντυπο και 

ψηφιακό υλικό για κάθε μάθημα ανά τάξη, αλλά και για τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να δημιουργηθεί ένα αρχείο 

το οποίο θα τους φανεί πολύ χρήσιμο μέσα στα επόμενα χρόνια. 

Αυτό το υλικό όμως οφείλουμε να το ανανεώνουμε και να το 

εμπλουτίζουμε ανά διετία ή όποτε θα αναλάβουμε ξανά 

αντίστοιχη τάξη. Μην το αφήσουμε να απαρχαιωθεί. 

 Επίσης οφείλουμε για τους μαθητές μας πρώτα από όλα να 

συμμετέχουμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Τα σχολικά προγράμματα ενεργοποιούν πολύ τους μαθητές. 

Θεωρώ ότι πολλές γνώσεις-τολμώ να πω τις περισσότερες, τη 

μεγαλύτερη ικανοποίηση και χαρά οι μαθητές μας και εμείς τις 

αντλούμε από τα προγράμματα. Ξεφεύγοντας από το σφιχτό 

αναλυτικό πρόγραμμα, έχουμε τη δυνατότητα να αγγίξουμε 



θέματα που στο σπίτι μπορεί να μην τα αγγίξει κανένας γονιός είτε 

λόγω έλλειψης χρόνου είτε λόγω έλλειψης γνώσης. 

 Οι εκπαιδευτικοί φεύγοντας από το σχολείο πρέπει να αφήνουν 

καταγεγραμμένες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 

αφορούν σε μαθητές, σε υλικό, σε διοικητικό έργο (κωδικούς, κτλ.) 

που θα φανούν χρήσιμα στο νέο συνάδελφο που θα αναλάβει. 

 Θα πρέπει να μειώνεται το ωράριο των δασκάλων των 

μονοθέσιων δημοτικών σχολείων, όπως συμβαίνει στους 

εκπαιδευτικούς σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Δεν γίνεται εμείς να 

έχουμε (25) ώρες υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο χωρίς καμία 

μείωση διδακτικού ωραρίου κατά τη διάρκεια των ετών, αντιθέτως 

πολλές φορές υποχρεωνόμαστε σε υπερωρίες που φτάνουμε 

συνολικά τις (30) ώρες, και επιπλέον έχουμε όλο το διοικητικό 

έργο, χωρίς ανάσα, όταν δεν τοποθετείται συνάδελφος στο 

Ολοήμερο. 

 Σε ένα πολυθέσιο σχολείο ο δάσκαλος μπορεί να αναλάβει μία 

τάξη για δύο χρόνια, ενώ αν συντρέχουν παιδαγωγικοί λόγοι 

κατ΄εξαίρεση για τρία χρόνια. Όμως οι δικοί μου μαθητές θα με 

έχουν δασκάλα για έξι χρόνια και στις έξι τάξεις και η ίδια δεν έχω 

την επιλογή-για παιδαγωγικούς λόγους πάλι- να μην έχω το παιδί 

μου μαθητή. 

 Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας σε κάποια μαθήματα 

ιδιαίτερης βαρύτητας, όπως η Γλώσσα και τα Μαθηματικά που 

δεν επαρκούν τα 6 και 3 ημίωρα αντίστοιχα. 

  Να μειωθεί το όριο των (16)  μαθητών που προβλέπεται για τη 

μετατροπή της λειτουργικότητας ενός σχολείου από 1/θ σε 2/θ. 

Μέχρι τώρα το μεγαλύτερο δυναμικό που είχα ήταν (10) μαθητές 

σε όλες τις τάξεις. Μπορώ να φανταστώ πως θα είναι με τα 

ημιδιπλάσια παιδιά. 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Βέβαια να πούμε πως και (6) μαθητές 

να έχεις μοιρασμένους σε όλες τις τάξεις είσαι υποχρεωμένος να 

κάνεις όλα τα μαθήματα. Όταν λείπει έστω και μία τάξη έχει 

διαφορά.  

 Να τοποθετούνται κατευθείαν οι ειδικότητες με την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς. Έτσι δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 



μαθητές.  Όταν μια ειδικότητα παίρνει ένα τμήμα της τάξης, 

εργάζεσαι και οργανώνεσαι τελείως διαφορετικά. Ξεκινάς με 

ημίωρα εργασίας στην τάξη που έχει ειδικότητα. 

 Να γίνονται περισσότερα και δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια 

εξ αποστάσεως στους εκπαιδευτικούς από δημόσιους φορείς. Οι 

δάσκαλοι των Μονοθεσίων δημοτικών χρειάζονται ιδιαίτερη 

στήριξη και συμβουλευτική. 

 Να μην επιρρίπτουμε ευθύνες στους προηγούμενους 

δασκάλους, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα δεδομένα που 

βρήκε ο καθένας.  

Ως επίλογος 

Αισθάνομαι μεγάλο βάρος και ευθύνη που οι μαθητές μου θα 

πάρουν τα πρώτα εφόδια από εμένα, που για έξι χρόνια δε θα αλλάξουν 

δάσκαλο,  γι’ αυτό πρέπει να εξελίσσομαι εγώ προσωπικά και να 

‘ανανεώνομαι’.  

Κάθε χρονιά είναι καθοριστική και καμία δεν πρέπει να πηγαίνει 

χαμένη.  

Να μην απογοητεύεστε όμως. Όσο δύσκολο, άλλο τόσο 

συναρπαστικό είναι αυτό το ταξίδι, με αναπάντεχες χαρές και 

ανατροφοδότηση.  

Κι όπως λέει ο Οδυσσέας Ελύτης που επέλεξε τη Σίκινο για να 

χτιστεί ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στη μνήμη του: «… Από το ελάχιστο 

φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε, μόνο που είναι πιο δύσκολο.»  

Και στο τέλος, από το νησί, όλοι οι συνάδελφοι φεύγουν με γλυκές 

αναμνήσεις και πλημμυρισμένα μάτια  και καρδιές. 

 Όσοι φεύγουν!... Γιατί κάποιοι μένουν για πάντα…                 

Καλή τύχη στη μοναχική σας πορεία! 

                      Με εκτίμηση 

Γεωργία Κατσιμπάρου 



 

 

 

 

Ευχαριστίες- Ευχές  

Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Γεωργία Κατσιμπάρου για την 

απόθεση ψυχής και την αγάπη με την οποία εκτελεί τα καθήκοντά της 

καθώς και για τη συμβολή της στο υλικό των Ολιγοθέσιων σχολείων, το 

οποίο σας το επικοινωνούμε προς βοήθεια του έργου σας.            

Ευχόμαστε  στη Γεωργία να είναι πάντα δημιουργική.  

Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που συμμετείχαν στο 

σεμινάριο κι εύχομαι σε όλους,  υγεία, δύναμη  και  επαγγελματική 

πορεία  με αγάπη  και μεράκι. 

                                                           Μαριλένα Γιαννούλη                                                      

                                                 ΣΕΕ ΠΕ70, 1ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου 

                                                                 


