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Ολοήμερο Σχολείο: 
ένα σχολείο ή δυο σχολεία σε ένα;
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Ολοήμερο Σχολείο

 διακριτές ζώνες λειτουργίας: πρωινό – απογευματινό
πρόγραμμα

 διακριτοί μαθητές: μαθητές κανονικού προγράμματος –
μαθητές Ολοήμερου προγράμματος

 διακριτοί δάσκαλοι: δάσκαλοι πρωινού προγράμματος –
δάσκαλοι απογευματινού

 διακριτό πρόγραμμα: το πρωί διδασκαλία – το απόγευμα
ενίσχυση και προετοιμασία, κ.ά.



Σύμφωνα με την Φ.50/325/141474/Γ1/3-10-2013 «Υποστήριξη
των Ολοήμερων Σχολείων- Στελέχωση με εκπαιδευτικούς ΠΕ70 
μέσω ΕΣΠΑ» και τη Φ.50/267/131333/Γ1/17-09-2013/ΥΠΑΙΘ

το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο διαγράφεται ως σχολείο με τρεις –
τέσσερις διαδοχικές ζώνες λειτουργίας και όχι ως μια ενιαία ζώνη: 

α) πρωινή προαιρετική ζώνη, 

β) πρωινή ζώνη, 

γ) μεσημεριανό φαγητό, 

δ) απογευματινή ζώνη. 

Το σημερινό Ολοήμερο Σχολείο δεν είναι ενοποιημένο με
αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματική ανταπόκριση στους
σκοπούς του. 



Κάθε ζώνη, παρόλο που εντάσσεται
στο ένα Ωρολόγιο Πρόγραμμα, 
υλοποιεί διακριτό μέρος των ΑΠΣ.



Πρωινή προαιρετική ζώνη: 

 οι μαθητές προσέρχονται από τις 07:00 μέχρι τις 07:15. 
Ωστόσο, δεν αναφέρεται τίποτα για το τι κάνουν οι μαθητές
αυτοί για 60΄ με 75΄. 



Πρωινό πρόγραμμα: 

 Διδακτικά αντικείμενα (Μάθηση και διδασκαλία του ΑΠΣ).



Μεσημεριανό φαγητό: 

 Ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος έχει
ενισχυμένο παιδαγωγικό ρόλο ως προς την απόκτηση από
τους μαθητές των απαραίτητων δεξιοτήτων
αυτοεξυπηρέτησης και τον προγραμματισμό και τη
διαδικασία του γεύματος. Οι δε εκπαιδευτικοί που διδάσκουν
τη πρώτη ώρα απλά παραβρίσκονται και επιτηρούν τη
σίτιση. 



Απογευματινό πρόγραμμα: 

 Μελέτη – προετοιμασία και διδακτικά αντικείμενα (Τ.Π.Ε., 
Αγγλική Γλώσσα, και δύο από τα Αθλητισμός, Εικαστικά, 
Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Χορός). Πιο συγκεκριμένα, στο
απογευματινό πρόγραμμα καλείται ο αναπληρωτής
εκπαιδευτικός: 



 α)  να υποστηρίζει τους μαθητές δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και στην κατανόηση
και παραγωγή του γραπτού λόγου, καθώς και στην
ολοκλήρωση των κατ΄ οίκον εργασιών τους, κατά προτίμηση, 
στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά στο σχολείο με στόχο να
εμπεδώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που διδάσκονται στο
πρωινό πρόγραμμα. 

 β) να υποστηρίζει την κοινωνικο- συναισθηματική
ανάπτυξη των μαθητών με ολοκληρωμένα προγράμματα
προσωπικής και δια-προσωπικής ανάπτυξης καθώς και με
προγράμματα πολιτιστικών, διαπολιτιτσμικών και
δημιουργικών δραστηριοτήτων συναφή με τα ενδιαφέρονται
των μαθητών και τις θεματικές ενότητες που διδάσκονται στο
πρωινό πρόγραμμα. 

 γ) Στις περιπτώσεις που αφορά σε μαθητές με Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες, να είναι διερευνητικός, 
ανιχνευτικός και υποστηρικτικός παρέχοντας, 
σχεδιάζοντας και προσαρμόζοντας ευέλικτα το
ωρολόγιο πρόγραμμα με στόχο την εφαρμογή ενός
εξατομικευμένου προγράμματος με βάση τις εκπαιδευτικές
ανάγκες των εν λόγω μαθητών.



δ) να συνεργάζεται με τη διεύθυνση και το

εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, με τους

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, να συμμετέχει στις

εκδηλώσεις του σχολείου, να συμβάλλει στην

εύρυθμη λειτουργία του Ολοήμερου και του σχολείου

γενικότερα.

 ε) να συνεργάζεται σε εβδομαδιαία βάση

καθορισμένες ώρες με τους δασκάλους των τάξεων, 

ή και να παραβρίσκεται στην πρωινή διδακτική

διαδικασία, ώστε από κοινού να σχεδιάζονται

παρεμβάσεις που θα γίνονται και θα αφορούν και

τους μαθητές που παρουσιάζουν Ειδικές

Εκπαιδευτικές Ανάγκες.



Πότε;           



Η δυνατότητα συνεργασίας των αναπλ. 
εκπαιδευτικών με το εκπαιδευτικό
προσωπικό και τα στελέχη εκπαίδευσης
παρέχεται μόνο κατά τις χρονικές περιόδους:

10:15 – 14:00 για τα ΕΑΕΠ και

10:15 – 12:35 για τα κανονικά Ολοήμερα, 



Πώς;

Με προσωπική επαφή



Δυσκολίες / αδυναμίες συνεργασίας

Με δεδομένα:

 τη δομή του Ολοήμερου Σχολείου (ζώνες λειτουργίας)

την πολυπλοκότητα του εβδομαδιαίου ωρολογίου
προγράμματος

το πλήθος των εκπαιδευτικών των τάξεων και των
ειδικοτήτων

την έλλειψη χρόνου

κ.ά.

Ανάγκη καινοτόμων παρεμβάσεων
δομικών και πρακτικών



Καινοτόμες παρεμβάσεις σε
επίπεδο πρακτικών συνεργασίας

Εκπαίδευση 2.0



Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ανάπτυξη του Web 2.0 προσφέρει και στην

εκπαίδευση πλείστες δυνατότητες διαλόγου και

συνεργασίας

http://www.microsoft.com/france/education/delacraiealecran/


Twitter
 Το Twitter (Τουίτερ) είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης

που επιτρέπει στους χρήστες του να στέλνουν και να διαβάζουν
σύντομα μηνύματα (μέχρι 140 χαρακτήρες), τα οποία ονομάζονται
τουίτς (Tweets).



Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής
αυτής είναι: 

- Παρέχεται δωρεάν

- Στη δωρεάν χρήση του απαιτεί η μεταφορά του μηνύματος να
γίνεται με μόνο 140 χαρακτήρες.

- Μπορεί να είναι αποκλειστικά για συγκεκριμένα μέλη (κλειστή
ομάδα).

- Παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης όλων των μελών του
εκπαιδευτικού προσωπικού που συμμετέχει στην ομάδα για
θέματα που αφορούν τους μαθητές,

- Παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων για ένα θέμα.

- Μπορεί να συμπεριλάβει τα στελέχη εκπαίδευσης (Διευθυντή και
Σχολικό Σύμβουλο),

- Μπορεί να συμπεριλάβει του γονείς των μαθητών,

- κ. ά.



 Έτσι, γρήγορα και εύκολα ο αναπληρ. εκπαιδευτικός θα μπορούσε
να ενημερώσει τον δάσκαλο της πρωινής ζώνης για:

- τις δυσκολίες που συνάντησε ο μαθητής κατά τη μελέτη του, 

- αν οι κατ’ οίκον εργασίες ήταν πολλές ή δύσκολες για τους
μαθητές,

- συγκεκριμένα επιτεύγματα του μαθητή κατά την εφαρμογή ενός
προγράμματος,

- για τη συναισθηματική και κοινωνική στάση ή πρόοδό του,

- κ.ά.

 Επίσης, ο δάσκαλος του πρωινού προγράμματος θα μπορούσε να
ενημερώσει γρήγορα και αποτελεσματικά τον αναπλη. εκπαιδευτικό
της απογευματινής ζώνης για:

- τη διαφοροποιημένη εργασία που έδωσε στους μαθητές και την
εστίαση σε συγκεκριμένη δεξιότητα που πρέπει να εξασκήσει
συγκεκριμένος μαθητής που παρακολουθεί το Ολοήμερο,

- την εναλλακτική διδακτική μέθοδο που εφάρμοσε στη Γλώσσα ή
στα Μαθηματικά και για την ανάγκη συνέχισής της και κατά τη φάση
της εμπέδωσης,

- την εργασία που έχει αναλάβει ο μαθητής σε ένα σχέδιο εργασίας
και τα στάδια ολοκλήρωσής της,

- κ.ά.



Wiki

 Το Wiki είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε

οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις

σελίδες του. Σε ένα wiki, διάφορα άτομα μπορούν να

γράφουν μαζί (όχι ταυτοχρόνως). Έτσι, διευκολύνεται η

συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου. 

Αν ένα άτομο κάνει κάποιο λάθος, το επόμενο μπορεί να το

διορθώσει. Μπορεί επίσης να προσθέσει κάτι νέο στην

σελίδα, πράγμα που επιτρέπει την συνεχή βελτίωση και

ενημέρωση. Επίσης στα wiki μπορεί να γίνεται συζήτηση. 





Καινοτόμες παρεμβάσεις σε
επίπεδο δομής

Ένα σχολείο για όλους

Ζώνη συνεργασίας



Ένα σχολείο για όλους
Το Ολοήμερο σχολείο μπορεί να γίνει ένα σχολείο ανοιχτό σε
όλους:

Χωρίς διακριτές εκπαιδευτικές ζώνες

Χωρίς διακριτούς εκπαιδευτικούς

Χωρίς διακριτούς τομείς ΑΠΣ

Χωρίς διακριτούς μαθητές



Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών
Σχολείων

Το Ολοήμερο Σχολείο θα μπορούσε να
γίνει ένα Ευρωπαϊκό Σχολείο χωρίς
διακρίσεις



΄Αμεσες συνέπειες

 Όλοι οι μαθητές μετέχουν των πλεονεκτημάτων του
Ολοήμερου Σχολείου

 Η εμπέδωση θα μπορούσε να ακολουθεί τη διδασκαλία της
Γλώσσας ή των Μαθηματικών στο πρωινό πρόγραμμα. 

 Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός θα μπορούσε να
συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς αναλαμβάνοντας μέρος
τις τάξης/των τάξεων κατά την ώρα της μελέτης (μαθητές με
δυσκολίες μάθησης, κ.ά.).

 Θα μπορούσε να δημιουργηθούν τάξεις ενδιαφερόντων (π.χ. 
Εικαστικό μάθημα, Σχέδιο εργασίας, κ.ά. με συμμετοχή
μαθητών από διαφορετικές τάξεις,) που θα αναλάμβανε ο
αναπληρωτής εκπαιδευτικός.

 κ.ά.



Ζώνη Συνεργασίας
Κάθε Τετάρτη ή κάθε δεύτερη Τετάρτη οι μαθητές θα
μπορούσαν να σχολάνε στις 12:35. 

ΖΩΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 12:30 – 14:00 ( 1 ώρα και 30 
λεπτά)

Πλεονεκτήματα:

-Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου θα μπορούσαν:

- Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων

- Να συνεργάζονται στις Ομάδες Εργασίας (αυτοαξιολόγηση)

- Να συνεργάζονται στην εκπόνηση Σχεδίων Εργασίας (project)

- Να συνεργάζονται σε Παιδαγωγικές Ομάδες για τους μαθητές με
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, με Μαθησιακές Δυσκολίες, με
Δυσκολίες Μάθησης.

- Να δημιουργούν Κοινότητες Πρακτικής

- κ.ά.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας.


