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    Διζαγφγή 

 

Τα νιηγνζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία απνηεινχζαλ σο ην 1994 ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(Παπαζηακάηεο, 1998· Μπξνχδνο, 2002). Ο αξηζκφο ηνπο φκσο 

ζπλερψο ζπξξηθλψλεηαη θαη ε πεξαηηέξσ παξνπζία ηνπο θαζίζηαηαη 

ακθίβνιε.  

Σήκεξα ππάξρνπλ 1724 νιηγνζέζηα ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηα 

επηζεκα ζηνηρεία ηεο ΓηεχζπλζεοΣπνπδψλ Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπ ΥΠΔΠΘ, ηα νπνία απνηεινχλ ην 31,5% απφ 5.470 ζπλνιηθά ζρνιεία 

Πξσηνβάζκηαο. 

Ο Bray (1987) ηζρπξίδεηαη φηη ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο 

ηνπο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ παηδηψλ, ζε 

αληίζεζε κε ηα πνιπζέζηα ζρνιεία πνπ πξνζθέξνπλ πνηθηιία εκπεηξηψλ.  

Ζ έιιεηςε επίζεο πνιιψλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπ νιηγνζέζηνπ κπνξεί 

λα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

(HMI, 1978). 

Έξεπλεο σζηφζν πνπ αλαθέξνληαη ζην ειιεληθφ πιαίζην (π.ρ. 

Καςάιεο, 2001, 2002· Φχθαξεο, 2002) αιιά θαη ην εμσηεξηθφ (π.ρ. 

Galton et al., 1980· Gray & Feldman, 1997· Galton et al., 1998) δελ 

ζπκκεξίδνληαη απηά ηα επηρεηξήκαηα. Αληίζεηα ππνζηεξίδνπλ φηη ηα 

νιηγνζέζηα ζρνιεία είλαη εθάκηιια ησλ πνιπζέζησλ ζρνιείσλ. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ν Piaget (1976 ζην Brown & Palincsar, 1989) ηφληζε φηη ε 

ζθέςε αλαπηχζζεηαη ηδαληθά κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα κέιε 

ηεο θνηλφηεηαο. Αλ κάιηζηα έλα κνηίβν αιιειεπίδξαζεο αθνκνησζεί απφ 

ηνπο καζεηέο, κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

ζθέςεο ηνπο (Brown & Palincsar, 1989) θαη ζε βειηησκέλε αθαδεκατθή 

πνξεία, ρσξίο σζηφζν ε αιιειεπίδξαζε λα απνηειεί πάληα αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ (Bennett, 1985). 

Απφ ηα  5470 δεκνηηθά ζρνιεία ζηελ Διιάδα, ηα 1724 έρνπλ 

νξγαληθφηεηα ηεζζάξσλ ή ιηγφηεξσλ δαζθάισλ, πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηνπιάρηζηνλ δχν ηάμεηο δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα αίζνπζα, απφ έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ. Καηά πξνζέγγηζε1330 έρνπλ νξγαληθφηεηα ελφο ή δχν 

δαζθάισλ. Έηζη, πεξηζζφηεξα  απφ 1300 ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ µε 

ιηγφηεξνπο απφ 20 µκαζεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο. Σε πνζνζηφ απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην 32,0% πεξίπνπ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο είλαη 

νιηγνζέζηα. Τν ηξέρνλ ηζρχνλ πιαίζην νξγαληθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ 
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απαηηεί 25 µαζεηέο γηα  θάζε δάζθαιν. Πξαθηηθά απηφ ζεµαίλεη φηη έλα 

ζρνιείν µε ζχλνιν µαζεηψλ 26 άηνµα, ζα απνθηήζεη νξγαληθφηεηα δχν 

δαζθάισλ, επνµέλσο ζα γίλεη δηζέζην. Τνπιάρηζηνλ 51 µαζεηέο 

θαζηζηνχλ έλα ζρνιείν ηξηζέζην θαη νχησ θαζεμήο.  

Απφ ηελ άιιε, ιηγφηεξνη απφ 25 µαζεηέο, έζησ θαη αλ απηνί είλαη έλαο 

µνλαδηθφο µαζεηήο, δηθαηνινγνχλ ηελ ίδξπζε θαη δηαηήξεζε µνλνζέζηνπ 

ζρνιείνπ.  

Υπάξρεη µάιηζηα εηδηθφο θαη ζπγθεθξηµέλνο ηξφπνο µε ηνλ νπνίν 

δηαλέµνληαη νη ηάμεηο, αλάινγα µε ηελ νξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Γηα 

δηζέζην ζρνιείν, ε δηαλνµή είλαη ε εμήο: ν έλαο δάζθαινο δηδάζθεη ηηο 

ηάμεηο Α΄, Γ΄ θαη ∆΄ θαη ν δεχηεξνο δάζθαινο ηηο ηάμεηο Β΄, Δ΄ θαη Ση΄. Σηα 

ηξηζέζηα ζρνιεία ν έλαο εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ηηο ηάμεηο Α΄ θαη Β΄, ν 

δεχηεξνο ηηο ηάμεηο Γ΄ θαη ∆΄ θαη ν ηειεπηαίνο ηηο ηάμεηο Δ΄ θαη Ση΄. ∆ελ 

είλαη αζπλήζηζην έλαο µαζεηήο λα δηδαρηεί ελψ θνηηά ζηελ Γ΄ ηελ χιε 

ηεο ∆΄ ζε αξθεηά αληηθείµελα θαη ηελ επφµελε ρξνληά, ελψ θνηηά ζηελ ∆΄ 

λα δηδαρηεί χιε ηεο Γ΄.   

Ζ πιένλ απαηηεηηθή µνξθή δηδαζθαιίαο είλαη ε δηδαζθαιία ηνπ 

νιηγνζέζηνπ ζρνιείνπ, φπνπ έλαο δάζθαινο δηδάζθεη απφ µία σο θαη ηηο 

έμη ηάμεηο ηαπηνρξφλσο. Ζ πιένλ πξνζθηιήο µέζνδνο δηδαζθαιίαο είλαη 

ν δάζθαινο λα απεπζχλεηαη ζε µία βαζµίδα, ελψ νη ινηπέο απηφ-

απαζρνινχληαη ζε ζησπειέο εξγαζίεο. Ζ ζπλεξγαηηθή µάζεζε µεηαμχ 

ησλ µαζεηψλ, εληζρπµέλε µε ζηξαηεγηθέο απην-δηδαζθαιίαο είλαη επίζεο 

ζπλήζεο. Τν σξάξην είλαη ξεπζηφ, ζπρλά ηα δηαιείµµαηα θαηαπαηνχληαη 

ζε φθεινο δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, αλ θαη νχηε ν ζθεηεξηζµφο απηνχ ηνπ 

ρξφλνπ επηιχεη ην δξηµχ πξφβιεµα θαη ν δάζθαινο ζπρλά θαηαθεχγεη 

ζην λα αλαζέηεη απμεµέλεο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη. άιιε πξνζθηιήο 

δηδαθηηθή µεζνδνινγία είλαη ε δηδαζθαιία αλά δεχγε, φπνπ έλαο µαζεηήο 

µεγαιχηεξεο ηάμεο θαη θαινχ επηπέδνπ δηδάζθεη έλαλ ζπµµαζεηή ηνπ.  

 

Έλα ζρνιείν ραξαθηεξίδεηαη σο νιηγνζέζην φηαλ ζε απηφ ηνπιάρηζηνλ 

έλαο εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ηαπηφρξνλα δχν ή πεξηζζφηεξεο ηάμεηο. 

Σπλήζσο ινηπφλ ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία έλαο πεξηνξηζµέλνο αξηζµφο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζπαζεί λα εθηειέζεη ηα εθπαηδεπηηθά ηνπ θαζήθνληα 

µε ηελ ίδηα επηηπρία πνπ ζα αλέµελε θαλείο ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ 

πνιπζέζηνπ.  

Οη δάζθαινη ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία έρνπλ λα επηηειέζνπλ 

πνιπδηάζηαην εθπαηδεπηηθφ έξγν, πνιππινθφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο ζηα άιια ζρνιεία, θαζψο πξέπεη λα δηδάμνπλ ζε 

ηάμεηο πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο. Οη ηάμεηο απηέο απνηεινχληαη 
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απφ µαζεηέο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ βαζµίδσλ, αιιά 

θπξίσο δπλαηνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ.  

Καηά ζπλέπεηα, γηα λα µπνξέζνπλ νη µαζεηέο ζην νιηγνζέζην ζρνιείν 

λα επηηχρνπλ ηα πξνζδνθψµελα µαζεζηαθά απνηειέζµαηα, νη δάζθαινη 

ηνπο πξέπεη λα είλαη θαηαξηηζµέλνη αλάινγα, ζην λα δηαζέηνπλ ηα 

θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ 

ζηηο πςειψλ απαηηήζεσλ ζπλζήθεο ηνπ νιηγνζέζηνπ ζρνιείνπ.  

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή νθείιεη λα ιαµβάλεη ζνβαξά ππφςε ην ζεζµφ 

θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ νιηγνζέζηνπ ζρνιείνπ, σο παξάγνληα πνπ 

ζπµβάιιεη ηα µέγηζηα ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε δπζπξφζηηεο θαη 

απνµνλσµέλεο πεξηνρέο.  

Οιηγνζέζηα ζρνιεία δελ εληνπίδνληαη ζε µεξηθέο µφλν ρψξεο θαη 

πεξηνρέο. Υπάξρνπλ θαη δίδνπλ ιχζεηο ζηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο 

πιεζπζµψλ ζε πνιιέο ρψξεο. 

Πέξα απφ ηηο αλαπηπζζφµελεο πεξηνρέο ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο ή ηεο 

Λαηηληθήο Αµεξηθήο, φπνπ εληνπίδνληαη ζνβαξά πξνβιήµαηα ζηηο 

ππνδνµέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ µεηαθνξψλ, ζρνιεία απηνχ ηνπ 

είδνπο ζπλαληψληαη ζε πςειά πνζνζηά θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επξσπατθέο ρψξεο.  

Τν νιηγνζέζην ζρνιείν δελ αξθεί λα δίλεη απιψο µηα επθαηξία 

εθπαίδεπζεο ζηα παηδηά ηεο πεξηνρήο ηνπ, αιιά λα παξέρεη ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο πςεινχ επηπέδνπ. Δμάιινπ, ηα 

νιηγνζέζηα ζρνιεία απνηεινχλ ηε µφλε δπλαηή θαη βηψζηµε ιχζε γηα ηελ 

παξνρή εθπαίδεπζεο ζηηο δπζπξφζηηεο θαη απνµνλσµέλεο πεξηνρέο. 

Σπλεπψο, νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ φζν ην 

δπλαηφ µεγαιχηεξε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηδαζθαιίαο θαη µάζεζεο 

ζηα ζρνιεία απηά.  

Δπίζεο ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ απφ παηδαγσγηθήο επφςεσο. Τα ζρνιηθά απηά πεξηβάιινληα 

απνηεινχλ ηδαληθά πεδία εθαξµνγήο θαη αμηνιφγεζεο παηδαγσγηθψλ 

µεζφδσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ απηφλνµε θαη εμαηνµηθεπµέλε µάζεζε, 

θαζψο θαη πνηθίιεο µνξθέο ζπλεξγαηηθήο µάζεζεο θαη 

αιιεινδηδαζθαιίαο. 

Σπλήζσο ε αμηνπνίεζε πξνεγνχµελσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

πξνθχπηεη ιφγσ ζπγθεθξηµέλσλ πξαθηηθψλ αλαγθψλ, νδεγψληαο φµσο 

µε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ζε αμηνζεµείσηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζµαηα. 

Σην πιαίζην απηφ πξνθχπηνπλ παηδαγσγηθά ζπµπεξάζµαηα γηα ηελ 

επξχηεξε αμηνπνίεζε ησλ µεζνδνινγηψλ απηψλ θαη ζηα, πνιπζέζηα 

ζρνιεία ηφζν ηεο πξσηνβάζµηαο, φζν θαη δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο.  
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Ζ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο είλαη άιιε. Σηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα 

νιηγνζέζηα ζρνιεία απνηεινχλ έλα απφ ηα πιένλ παξαµειεµέλα 

ζηνηρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήµαηνο, θαζψο νη εθπαηδεπηηθέο αξρέο, 

θεληξηθέο αιιά θαη ηνπηθέο, θαηά θαλφλα δελ αλαγλσξίδνπλ νχηε ηελ 

ηδηαίηεξε ζεµαζία θαη ην ξφιν ησλ ζρνιείσλ απηψλ, νχηε ηελ αλάγθε 

δηαθνξνπνίεζεο θαη πξνζαξµνγήο ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο ησλ 

πξνβιεπφµελσλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεµα.  

Αληηζέησο, ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία αληηµεησπίδνληαη ζπλήζσο σο 

«αλαγθαίν θαθφ», ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο γηα 

παξνρή εθπαίδεπζεο ζε φινπο. 

Σπλεπψο, ηα δεηήµαηα πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα νιηγνζέζηα 

ζρνιεία ππνβαζµίδνληαη θαη δελ αλαγλσξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα εηδηθήο 

θαηάξηηζεο θαη επηµφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα 

ζρνιεία απηά.  

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε έιιεηςε ζσζηνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζµνχ, γεσπνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ηδηνµνξθίεο, ε 

απνµφλσζε θαη νη ειιείςεηο ζε ππνδνµέο θαη πξνζσπηθφ, νπζηαζηηθά 

ηνπνζεηνχλ ζήµεξα ην νιηγνζέζην ζρνιείν ζην πεξηζψξην ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήµαηνο, µε αµθηιεγφµελε πξνζθνξά θαη δπζνίσλεο 

πξννπηηθέο. 
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1.Σα ολιγοθέζια ζτολεία ζηην ελληνική εκπαίδεσζη 

 

Με ηνλ φξν νιηγνζέζηα ή κηθξά δεκνηηθά ζρνιεία ελλννχληαη ηα 

κνλνζέζηα, δηζέζηα θαη ηξηζέζηα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε έλα, δπν ή 

ηξεηο δαζθάινπο αληίζηνηρα, απαληψληαη θπξίσο ζηελ ειιεληθή χπαηζξν 

θαη απνηεινχλ ην 32% πεξίπνπ, ησλ ζρνιείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο. 

Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο φηη βξίζθνληαη ζε 

γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, ν δάζθαινο δηδάζθεη ζε δχν, ηξεηο 

ή έμη ηάμεηο κέζα ζηελ ίδηα αίζνπζα θαη είλαη ζπλήζσο λένο θαη άπεηξνο, 

δε γίλνληαη πιήξεηο δηδαθηηθέο ψξεο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζησπεξέο 

εξγαζίεο γηα εκπέδσζε ηεο χιεο θαη θάιπςε ησλ θελψλ, ελψ ηέινο, 

παξαηεξείηαη αλεπαξθήο θηηξηαθφο εμνπιηζκφο θαη έιιεηςε επνπηηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά απαληψληαη θαηά θχξην ιφγν ζηα κνλνζέζηα 

θαη δηζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία, ηα νπνία αλαινγηθά είλαη θαη πεξηζζφηεξα, 

ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηχπνπο ζρνιείσλ. 

Σήκεξα ν αξηζκφο ησλ νιηγνζεζίσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη αξθεηά 

κεγάινο θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζρνιεία απηά βξίζθνληαη ζε 

αθξηηηθέο, δπζπξφζηηεο θαη αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 

Απφ ην 1834 κέρξη ζήκεξα ηα ζρνιεία απηά απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο 

ηχπνπο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα, απφ ηα νπνία απνθνίηεζαλ 

πνιιέο γεληέο Διιήλσλ. 

Τα ηειεπηαία 40 ρξφληα θαη πνιχ πην έληνλα απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 

1566/85 (άξζξν 4, παξ. 13), ν νπνίνο ην πξνβιέπεη, γίλεηαη ιφγνο γηα ηε 

ζπγρψλεπζε ηνπο ζε ζρνιηθά θέληξα1. 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή, ην πξφβιεκα ησλ κηθξψλ 

ζρνιείσλ, δελ απαληάηαη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε φιεο ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 

Τα θξηηήξηα
2
 δε γηα ηε ζπγρψλεπζε ηνπο ζε ζρνιηθά θέληξα είλαη 

αιινχ πνηνηηθά (ιφγνη θαζαξψο παηδαγσγηθνί) θαη αιινχ πνζνηηθά 

(ιφγνη νηθνλνκηθνί θαη, ηάζεηο εθκνληεξληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θνηλσλίαο). 

                                                 
1 Τξηιηαλφο Αζ. (1997), Τα κηθξά δεκνηηθά ζρνιεία ηεο επαξρηαθήο Διιάδαο - 

Γηαηήξεζε ή ζπγρψλεπζε ηνπο ζε επαξρηαθά θέληξα; Έλα ζπλερηδφκελν δίιεκκα. 

Πξαθηηθά 11°" Παλειιήληνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλεδξίνπ ΓΟΔ - ΠΟΔΓ.. 
2
 Παπαζηακάηεο Αδ., (1998) Τα νιηγνζέζηα ζρνιεία ηεο Διιεληθήο ππαίζξνπ, 

Γξεγφξεο, β'έθδ.,ζει.95. 
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Σηελ Διιάδα ην πξφβιεκα απηφ πξνέθπςε, σο θπζηθή ζπλέπεηα, απφ 

ηελ εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ, απφ ηε ζπξξίθλσζε ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη απφ ηελ αζηηθνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ, πνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ ππνγελλεηηθφηεηα θαη ηε κείσζε ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ πνπ αθνινπζνχζε λνκνηειεηαθά, θαηφξζσζε λα γίλεη έλα 

καθξνρξφλην θαη δπζεπίιπην πξφβιεκα ηεο Διιεληθήο Δθπαίδεπζεο. 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη πέξα απφ ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή 

πιεπξά ηνπ, ην πξφβιεκα απηφ, παξνπζηάδεη θαη κηα «πνιηηηθή» πιεπξά, 

ε νπνία δελ έρεη αμηνινγεζεί ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε, κε απνηέιεζκα 

λα παξνπζηάδεηαη κηα αδηθαηνιφγεηε δηαηψληζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κε 

πνιχ άζρεκεο ζπλέπεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Τε δηάζηαζε ηνπ φξνπ 

απηνχ ζα ηελ αλαιχζνπκε παξαθάησ θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ 

νξηνζεηήζνπκε θαη λα ηελ ιάβνπκε ππφςε ζηηο πξνηάζεηο καο. 

Τέινο έλαο άιινο ιφγνο, πνπ ζα δεκηνπξγνχζε νχησο ή άιισο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, πηζαλφλ θαη λα ην έζεηε, είλαη ε 

αιιαγή ηεο δνκήο ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηεο ρψξαο (Νφκνο Η. 

Καπνδίζηξηαο). Με ην λφκν απηφ φπσο είλαη γλσζηφ, θαηαξγνχληαη νη 

Κνηλφηεηεο θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ δηεπξπκέλνη Γήκνη, πνπ 

απαξηίδνληαη απφ πνιιέο κηθξέο Κνηλφηεηεο. Σην δηνηθεηηθφ απηφ 

κνληέιν θαίλεηαη πσο απέβιεπε ν λνκνζέηεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ππφ πξνυπνζέζεηο λα θαηαξγνχληαη κηθξέο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηε 

ζέζε ηνπο λα παίξλνπλ ζρνιηθά θέληξα, ρσξίο φκσο λα βάδεη 

αζθαιηζηηθή δηθιείδα, ηελ χπαξμε πνηνηηθψλ θαη κφλνλ φξσλ.  
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2. Ζ έννοια ηοσ ολιγοθέζιοσ δημοηικού ζτολείοσ, ζύνηομη 

ιζηορική αναδρομή. 

Με ηνπο φξνπο κνλνζέζηα ή νιηγνζέζηα ή κηθξά ζρνιεία ή ζρνιεία ηεο 

ππαίζξνπ ή αθφκε θαη αγξνηηθά ζρνιεία, αλαθεξφκαζηε ζε εθείλα ησλ 

νπνίσλ ε νξγαληθφηεηα ησλ ζέζεσλ ησλ δαζθάισλ είλαη κηθξφηεξε απφ 

έμη. Τα ζρνιεία απηά πνπ δελ δηαζέηνπλ απφ έμη έσο θαη δψδεθα 

δαζθάινπο, εθηφο ησλ εθπ/θψλ εηδηθνηήησλ, είλαη πιήξε ζρνιεία θαη 

ιεηηνπξγνχλ κε ζπκπιέγκαηα ηάμεσλ θπξίσο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο3. 

Παξά ηελ αζηπθηιία πνπ καζηίδεη ρσξηά θαη νηθηζκνχο, θαη παξά ην φηη 

πνιιά νιηγνζέζηα ιεηηνπξγνχλ κε ιηγφηεξνπο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

απφ ην λφκν καζεηέο, ην κέγεζνο απηφ απνηειεί ζπλνιηθά ην 20% ησλ 

ηκεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη καο 

επηζεκαίλεη φηη ηα ζρνιεία ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα εμαθνινπζνχλ λα 

θαηέρνπλ ςειή ζέζε ζηε δεκνγξαθία ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. 

Τν 19° αη., κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδνο θαη σο ην 1880, ν 

λφκνο ηνπ 1834 «πεξί Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ», πξνέβιεπε ηε θνίηεζε 

επηά εηψλ ρσξίο λα θαζνξίδεη ηάμεηο, ζε ζρνιεία πνπ ήηαλ ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία κνλνζέζηα θαη κε κεγάινπο αξηζκνχο 

καζεηψλ. Δπηθξαηνχζε ε ρξήζε ηεο αιιεινδηδαθηηθήο κεζφδνπ4 φπνπ 

έλαο δάζθαινο επέιεγε κηα νκάδα παηδηψλ κε μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο θαη 

ηνπο παξέδηδε ην κάζεκα, ελψ εθείλνη ζηε ζπλέρεηα φθεηιαλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο λα ην δείμνπλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο.  

Παξά ηελ θαηάξγεζε ηεο αιιεινδηδαθηηθήο, κε ηελ εγθχθιην 3580/4-5-

1881 θαη ηελ εηζαγσγή ηεο ζπλδηδαθηηθήο θαη ην δηνξηζκφ πεξηζζνηέξσλ 

ηνπ ελφο δαζθάισλ ζηα ζρνιεία5, ν αξηζκφο ησλ κηθξψλ ζρνιείσλ δελ 

κεηψλεηαη, ιφγσ ηεο εδαθηθήο κνξθνινγίαο ηεο ρψξαο καο κε πιεζψξα 

                                                 
3
 Ο λφκνο 1566/85 (άξζξν 4, παξ. 6) αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα πσο ε νξγαληθφηεηα ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλαινγία είθνζη πέληε (25) καζεηψλ 

πξνο έλα δάζθαιν γηα ηα κνλνζέζηα θαη δηζέζηα θαη γηα ηα ινηπά ηξηάληα (30) 

καζεηψλ πξνο έλα (1) δάζθαιν σο εμήο:  

Μαζεηέο Γάζθαινη Οξγαληθφηεηα 

10 έσο 25 1 Μνλνζέζην 

26 έσο 50 2 Γηζέζην 

51 έσο 90 3 Τξηζέζην 

91 έσο 120 4 Τεηξαζέζην 

121 έσο 150 5 Πεληαζέζην θ.ά, αιιά ππάξρνπλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ 

επηβάιινπλ ηελ ίδξπζε κνλνζέζησλ ζρνιείσλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ πνπ ζα θνηηήζνπλ. 
4 Δπαγγειφπνπινο, Σ.(1998) «Διιεληθή Δθπαίδεπζε», , Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 

ζ.92 
5
 Αλδξένπ, Α., (1982), Δπηζθφπεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε ρψξα καο, πεξ. Σχγρξνλε Δθπαίδεπζε, η. 9, , ζ. 34-41 
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απνκνλσκέλσλ νηθηζκψλ κε ειάρηζηνπο θαηνίθνπο θαη ιφγσ 

αλεπαξθνχο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο απφ ηελ πνιηηεία. 

Δλψ ζηελ χπαηζξν εκθαλίδνληαλ ζρνιεία κε ειιηπή αξηζκφ ηάμεσλ, 

ζηηο πφιεηο πνπ δελ ππήξρε νηθνλνκηθή δπζπξαγία αιιά αθφκε θαη ζε 

πνιιέο επαξρηαθέο πεξηνρέο, ιεηηνπξγνχζαλ πιήξε ζρνιεία, εμαηάμηα, 

ρσξίο φκσο ηελ αληηζηνηρία καζεηψλ- δαζθάισλ φπσο ηε γλσξίδνπκε 

ζήκεξα. Απφ ην 1910, κε ην λφκν 3692, πνπ πξνβιέπεη ηελ 

πξνζάξηεζε κνλνηαμίνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην «Μαξάζιεην 

Γηδαζθαιείν», κε ην λφκν 2858 ηνπ 1921 θαη κε ην λφκν 5802 ηνπ 19336 

«Πεξί ηδξχζεσο Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ», ην κνλνηάμην ζρνιείν 

απνθηά ηε κνξθή ηελ νπνία δηαηεξεί θαη ζηηο κέξεο καο7. 

Δίλαη δε ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ε πνιηηεία αλαγλψξηδε πάληνηε 

ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη είρε ηελ 

πξφζεζε λα εμαζθαιίδεη αθελφο ηελ πξφζβαζε ζε θάζε πνιίηε, ζε θάζε 

ζεκείν ηεο επηθξάηεηαο θαη αθεηέξνπ λα νξγαλψλεη θαη λα 

ζπζηεκαηνπνηεί ηε θνίηεζε φπνπ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Πνιινί νλφκαζαλ ηα νιηγνζέζηα θαη 

«ζρνιεία αλάγθεο» αλ ιάβεη θαλείο ππ φςηλ ηνπ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο γηα έλαλ πνιχ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ καζεηψλ. 

Σε φιεο φκσο ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 1959, 1964, 1976-77, 

1982-85, 1992, 1997, ε νπζία είλαη πσο ην ζρνιείν είλαη ν θπξίαξρνο 

παξάγνληαο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, πνπ νθείιεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζε κηα δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θνηλσλία, ελψ νη 

δαπάλεο γηα ηελ παηδεία απνηεινχλ παξαγσγηθή επέλδπζε θαη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επεκεξία θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. Με εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα αιινδαπνχο, παιηλλνζηνχληεο θαη 

ηζηγγάλνπο, θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη κε ηε 

ζπλεξγαζία ησλ Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ, ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Σπνπδψλ ηνπ ΥΠΔΠΘ, κε κεζνδεπκέλε 

εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ε ζρνιηθή κνλάδα 

γίλεηαη ππξήλαο παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ θαη ζέιεη λα απαληήζεη κε 

                                                 
6
 Τζνπξέθεο, Γ., (1992) «Τν ρξνληθφ ηνπ Μαξαζιείνπ δηδαζθαιείνπ», πεξ. 

Διιελνρξηζηηαληθή Αγσγή, Ηνχληνο, ζ. 184-192.Βι. επίζεο ην λφκν 2858 ηνπ 1921 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηδξχνληαη ηα κνλνηάμηα ζρνιεία ζηα νπνία έλαο δάζθαινο 

δηδάζθεη θαη ζηηο έμη ηάμεηο. Σχκθσκα, φκσο κε ηνλ Παιαηνιφγνο, Γ. «Ο ζεζκφο ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ θαη ε Μαξάζιεηνο Παηδαγσγηθή Αθαδεκία», Αζήλα, εθδ. 

Γεκεηξάθνπ, 1939, ζ. 9. ζηνλ ίδην λφκν ζην άξζξν 9 αλαθέξεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ ζην κνλνηαμην ζρνιείν δελ ππεξβαίλεη ηνπο 50 
7
 Παπαζηακάηεο, Α. (1998), «Τα νιηγνζέζηα ζρνιεία ηεο Διιεληθήο ππαίζξνπ», εθδ. 

Γξεγφξε, Αζήλα ζ.22. 
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επηηπρία ζηηο πξνθιήζεηο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. Αλ ζηηο 

κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ πξναλέθεξα ζπκπιεξψζσ θαη ηνλ 

ηειεπηαίν λφκν 3369 ηνπ 2005 γηα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο, ζην πλεχκα ηεο δπλακηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ, θαηαιήγνπκε ζην ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα πνπ 

επηθξίλεηαη απφ πνιινχο είηε δηφηη βξίζθεηαη ζην πεδίν ησλ θνκκαηηθψλ 

επηδηψμεσλ είηε δηφηη απνπζηάδεη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζπλνιηθή 

θηινζνθία είηε δηφηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο ηεο επνρήο8. 

Τε ζπνπδαηφηεηα αιιά θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο 

εζηηάδνπλ ζηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπο, ζην ζπλέδξην ηεο ΓΟΔ - ΠΟΔΓ, πνπ 

έγηλε ζηε Λάξλαθα ην 1997, ν ηφηε Πξφεδξνο ηεο θππξηαθήο Βνπιήο θ. 

Σπχξνο Κππξηαλνχ θαη ν ηφηε Υπνπξγφο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θ. Γ. 

Φαηδεληθνιάνπ. 

Ο θ. Κππξηαλνχ είπε ηφηε ραξαθηεξηζηηθά: «... Τν ίδην ην βαζηθό ζέκα 

πνπ απαζρνιεί ην ζπλέδξην απηό, ε αμηνπνίεζε θαη ε αλάδεημε ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ ζρνιείσλ, αγγίδεη νπζηαζηηθά έλα ηδηαίηεξα ζνβαξό θαη 

νμύ δήηεκα : ηελ ηζόηηκε θαη ηζνκεξή αλάπηπμε ησλ κε αζηηθώλ 

πεξηνρώλ, ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηώλ ζηα παηδηά ηεο ππαίζξνπ, ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη γηα 

επξύηεξνπο παηδαγσγηθνύο ζθνπνύο... »9. 

Γεγνλφο είλαη φηη κέρξη ζήκεξα παξακέλεη ζε «εθθξεκφηεηα» ην 

ζνβαξφ απηφ δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί 

ηφζν απφ ηελ Πνιηηεία, φζν θαη απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Κνηλφηεηα κε 

επηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ 

δηάζηαζε, απαιιαγκέλν απφ ζπλαηζζεκαηηζκνχο θαη αλψθεινπο 

εκπεηξηζκνχο. 

 

 

                                                 
8
 Πξαθηηθά Η I

νπ
 Παλειιήληνπ Δθπαηδεπηηθνχ Σπλεδξίνπ ΠΟΔΓ -ΓΟΔ, ζει. 23 

9
 Ο θ. Φαηδεληθνιάνπ ζπκπιήξσζε ηα εμήο ζρεηηθά : «...Ζ ζπγρψλεπζε ησλ κηθξψλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ζε πεξηθεξεηαθά ζρνιηθά θέληξα θαη νη πξννπηηθέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζρνιείσλ 

απνηεινχλ έλα αθαλζψδεο, ζα έιεγα, δήηεκα πνπ απαζρνιεί έληνλα ηηο θνηλφηεηεο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο Κπβεξλήζεηο Κχπξνπ θαη Διιάδνο. Τα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ 

ππήξμαλ αλέθαζελ ην θχξην ζεκέιην ηεο παηδείαο καο εηζάγνληαο ηα ληάηα ηεο θπιήο ζηνλ 

ππέξνρν ειιεληθφ λαφ ηεο γλψζεο θαη ηεο αξεηήο. Οη ξαγδαίεο σζηφζν θνηλσληθέο αιιαγέο ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη ν εμαζηηζκφο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ, ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζηελ Κχπξν, έρνπλ νδεγήζεη πάξα πνιιέο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ζηε 

ζπξξίθλσζε... ». 



 11 

 

3. Λειηοσργικά προβλήμαηα και δσζκολίες ηφν ολιγοθέζιφν 

ζτολείφν. 

 

Σηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ παξνρή 

εθπαίδεπζεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ δελ κπνξνχκε λα 

παξαγλσξίζνπκε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηαδηαθά, φζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε νξγαληθφηεηα ελφο ζρνιείνπ. 

Τν εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα ζηηο αγξνηηθέο θπξίσο πεξηνρέο είλαη 

δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί ξηδηθά αλ δελ αλαηξαπεί ν ξπζκφο εξήκσζεο 

θαη ππνβάζκηζεο ηνπο.10 Δπεηδή ην δήηεκα ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ 

απαζρνιεί εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο ηε δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ δεκνζηεπηεί πνιιά άξζξα θαη εξγαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη αθξηβψο ζηηο δπζρέξεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ 

απηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ηφζν ζηελ Διιάδα 

φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ζα επηδηψμσ λα θαηαγξάςσ ηα κεηνλεθηήκαηα 

πνπ ζπλαληά θαλείο, αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα ζε άιιε ελφηεηα, κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζε έλα νιηγνζέζην ζρνιείν. 

Αξρηθά λα ζεκεηψζνπκε φηη ην αλαιπηηθφ θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα 

πνπ ηζρχεη ζηα πνιπζεζία ζρνιεία ηζρχεη θαη ζηα νιηγνζέζηα κε ζπλέπεηα 

ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο δηδαζθαιίαο ζηα ζπκπιέγκαηα ησλ 

ηάμεσλ θαη ηελ αδπλακία εμάληιεζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο δηδαθηηθήο 

χιεο. Δπίζεο δελ είλαη εχθνιν ν δάζθαινο λα εθαξκφδεη ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη πξνεηνηκαζηεί ζσζηά 

θαη δελ έρεη νξγαλψζεη κε αθξίβεηα ηνπο δηδαθηηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Σε 

θάζε ζηηγκή ηεο θαζεκεξηλήο δηδαζθαιίαο θηλδπλεχεη απφ ηελ πίεζε ηνπ 

ρξφλνπ λα βξεζεί εχθνια εθηφο πξνγξάκκαηνο δεδνκέλνπ φηη έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ηεξήζεη πηζηά, ζπλήζσο κε αγσλία θαη άγρνο, ηελ 

αθνινπζία φισλ ησλ καζεκάησλ. Δδψ λα πξνζζέζνπκε σο εμαηξεηηθά 

αξλεηηθή επηζήκαλζε θαη ηε δπζρέξεηα ηνπ δαζθάινπ λα παξέρεη 

ζηνηρεηψδε βνήζεηα ζε καζεηέο πνπ έρνπλ ειαθξέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, παξφιε ηε ρξήζε ησλ ζησπεξψλ εξγαζηψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ θαη ζηελ εκπέδσζε ησλ 

γλψζεσλ, κηαο θαη ε δηδαζθαιία δηεμάγεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. 

 Σηελ πεξίπησζε ησλ ζησπεξψλ εξγαζηψλ, έρνπκε ην αληηζηάζκηζκα 

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ-.νη νπνίεο ζπκβαδίδνπλ κε ηε 

                                                 
10

 Γαξβνχδεο, Θ «Τα πξνβιήκαηα κάζεζεο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ηεο επαξρίαο 

Οξεζηηάδαο», Πεξ. Σχγρξνλε Δθπ/ζε, η. 78,1994, ζ. 59. 
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ζχγρξνλε ηάζε γηα εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαθηηθήο πξνζπάζεηαο11. Απηφ 

πνπ πξέπεη λα θάλεη ν δάζθαινο είλαη λα νξγαλψλεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο 

εξγαζίεο απηέο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηηο έρεη πξνεηνηκάζεη θαηάιιεια κε 

επξεκαηηθφηεηα θαη δεμηνηερλία, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο καζεζηαθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. Άιισζηε ζπλήζσο ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ είλαη 

κηθξφο θη απηφ βνεζάεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, ηελ 

πξσηνβνπιία, ηελ απηελέξγεηα θαη λα γίλεηαη ην κάζεκα θαιχηεξα12. 

Σηα ζπκπιέγκαηα ησλ ηάμεσλ, ζηα κηθξά ζρνιεία, γηα πνιινχο ην 

ζνβαξφηεξν κεηνλέθηεκα είλαη ε δηδαζθφκελε χιε πνπ δηαξζξψλεηαη έηζη 

ψζηε ηνλ έλα ρξφλν νη καζεηέο λα δέρνληαη ηελ χιε ηεο αλψηεξεο ηάμεο 

θαη ηνλ επφκελν ηεο θαηψηεξεο κε ζπλέπεηα λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απνηειεζκαηηθέο θαη αθνκνησηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη 

επηπιένλ λα κε βξίζθεηαη ζε ινγηθή θαη ρξνληθή αιιεινπρία. 

 Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο θπζηθήο θαη ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο 

(εηθαζηηθή αγσγή- κνπζηθή αγσγή), δηδάζθνληαη ειιηπψο ή κε 

πεξηνξηζκέλν σξάξην θπξίσο ζηα κνλνζέζηα ζρνιεία. Γηα ηελ μέλε 

γιψζζα, αλ δηαηεζεί εθπαηδεπηηθφο, ην σξάξην ησλ ηάμεσλ πνπ ζα 

δηδάμεη αιιάδεη αλάινγα κε ηηο επηπιένλ ψξεο. Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ 

πσο ζηα ζρνιεία ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη δχζθνιν λα αθνκνησζνχλ ηα 

λέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο νξίδνληαη απφ ην ΥΠΔΠΘ, κε 

εμεηδηθεπκέλνπο δαζθάινπο θαη εηδηθά καζήκαηα θαη νη επθαηξίεο ησλ 

παηδηψλ λα απνιακβάλνπλ ηηο παξνρέο ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο 

είλαη πεξηνξηζκέλεο13. 

Παιαηφηεξα κάιηζηα, αιιά θαη ζήκεξα σο έλα βαζκφ, νη ζπρλέο 

αιιαγέο ηνπ πξνζσπηθνχ φρη κφλνλ θάζε ρξνληά αιιά θαη ζην κέζν, 

δεκηνπξγνχζαλ επλφεηα θαη πξφζζεηεο αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο ζηνπο 

καζεηέο. Τα ηειεπηαία ρξφληα, ζηα απνκαθξπζκέλα νιηγνζέζηα ζρνιεία 

πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο δπζπξφζηηα, ηζρχεη ε δηεηήο παξακνλή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη δηνξίδνληαη ζε απηά κε αίηεζε ηνπο. Αξλεηηθή 

εμίζνπ επίδξαζε ελδερνκέλσο λα έρεη θαη ε παξνπζία, ζε έλα ζρνιείν, 

ηνπ ίδηνπ δαζθάινπ γηα πνιιά ρξφληα ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη θαη 

                                                 
11

 Κπξίδεο Α., θ.ά., «Εεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ ηεο ειιεληθήο 

ππαίζξνπ ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ», πεξ. Δπηζηήκεο Αγσγήο, η. 

2- 3, 2001, ζ. 114. 
12

 Β. Φάξηηνο, «Μία πξφηαζε δεκηνπξγηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζην 

νιηγνζέζην ζρνιείν», παξνπζίαζε ζην 3° Παλειιήλην Σπλέδξην ηνπ Διιεληθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο, Αζήλα, Μάηνο 2005. 
13

 Κανχξεο, Γ. «Πξνβιήκαηα νιηγνζέζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ», πεξ. Αλνηρηφ Σρνιείν, 

η. 42, 1993, ζ.35. 
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αλαπνηειεζκαηηθφο ή νη ζρέζεηο ηνπ, κε ηνπο ιίγνπο γνλείο ζηε κηθξή 

θνηλσλία, λα έρνπλ δηαηαξαρζεί. 

Σρεηηθά κε ην δάζθαιν θαη ζηα αξλεηηθά ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εμαληιεηηθή 

εξγαζία ηνπ επεηδή νθείιεη λα πξνεηνηκάδεηαη θαζεκεξηλά επαξθψο ζε 

έλα κεγάιν φγθν καζεκάησλ θαη λα πξνζαξκφδεηαη θάζε ιίγα ιεπηά θαη 

ζε δηαθνξεηηθφ ηκήκα παηδηψλ. Οη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ 

άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ, ε αδπλακία 

απνπζίαο θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηα 

ειιηπή επνπηηθά κέζα ηδίσο ζηελ απνκαθξπζκέλε πεξηθέξεηα 

πξνζηίζεληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ κηθξνχ ζρνιείνπ. Ζ 

πξφθιεζε γηα ην ραξηζκαηηθφ θαη δεμηνηέρλε δάζθαιν είλαη κεγάιε αιιά 

ε πιεηνλφηεηα ησλ νιηγνζεζηηψλ είλαη λενδηνξηζκέλνη θαη αλαπιεξσηέο, 

απνκνλσκέλνη ζε μεραζκέλα ζρνιεία ηεο επαξρίαο πνπ κπνξεί αθφκα 

θαη λα κε δηακέλνπλ ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ ή λα κελ έρνπλ εηδηθή 

θαηάξηηζε γηα ηέηνηνπ είδνπο ζρνιεία. 14. 

Πνιιέο θνξέο κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο δεκηνπξγείηαη 

πξφβιεκα ζηελ ηζνθαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν θάπνηεο ηάμεηο λα ιεηηνπξγνχλ κε ειάρηζηνπο 

καζεηέο, θάπνηεο λα είλαη πιήξεηο θαη θάπνηεο λα κελ ππάξρνπλ 

θαζφινπ κε ζπλέπεηα λα θαηαξγείηαη ε άκηιια, ε ακθίπιεπξε επηξξνή 

θαη λα κελ ηεξνχληαη νη θαλφλεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο θαη 

αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ15. 

Παξάιιειεο δπζρέξεηεο εκθαλίδνληαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

δαπαλψλ, αλ ππάξρνπλ ρξήκαηα, απφ ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ, ηηο 

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ή ηελ πξνκήζεηα πιηθνηερληθψλ κέζσλ. Σρεηηθά 

κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή νη ειιείςεηο απμνκεηψλνληαη αλάινγα κε 

ηελ πεξηνρή πνπ εδξεχεη ην ζρνιείν θαη νη ζνβαξέο ειιείςεηο 

κεηαηξέπνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε κηα αγρσηηθή θαηάζηαζε 

ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. 

 

 

                                                 
14

 Σαίηεο Φ, (2000)«Λεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο κε 

βάζε ηα δεδνκέλα ζην λνκφ Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο», Αζήλα , εθδ. Αηξαπφο ζ. 30. 
15

 Τζηπιεηάξεο, Α., (2000) «Χπρνθνηλσληνινγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο», Αζήλα, εθδ. 

Πεξηβνιάθη. ζ. 27-29 
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4. Εηηήμαηα ποσ αθορούν ηη λειηοσργία ηφν ολιγοθέζιφν 

ζτολείφν. 

 

4.1. Παιδαγφγικά προβλήμαηα 

 

• Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Με ην λα δηδάζθεη ν δάζθαινο ηνπ κηθξνχ ζρνιείνπ ζε πνιιέο ηάμεηο, 

έρεη ιηγφηεξν ρξφλν ζηε δηάζεζε ηνπ απφ ην δάζθαιν ηνπ πνιπζέζηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ ζπγθξηηηθή αληηπαξάζεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαηά 

εβδνκάδα, θαζψο θαη γηα νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ έηνο, δίλεη κεγάιε 

δηαθνξά κεηαμχ κνλνζέζηνπ θαη εμαζέζηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηηο 

δηδαθηηθέο ψξεο. Έηζη, ελψ ζηελ πξψηε ηάμε ν δάζθαινο ηνπ 

κνλνζεζίνπ ζρνιείνπ αθηεξψλεη 6 ψξεο ηελ εβδνκάδα, ν δάζθαινο ηνπ 

εμαζέζηνπ αθηεξψλεη 25. Παξφκνηα δηαθνξά ππάξρεη θαη κεηαμχ ησλ 

άιισλ ηάμεσλ. 

Ζ δηδαθηέα χιε θαη ηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ είλαη ηα ίδηα γηα φινπο 

ηνπο ηχπνπο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Δλ ηνχηνηο, είλαη ζρεδφλ αδχλαην 

λα θαηαθέξεη έλαο δάζθαινο λα δηδάμεη ζε έμη ηάμεηο ηελ χιε πνπ ζα 

δηδάμνπλ έμη δάζθαινη ζηηο αληίζηνηρεο έμη ηάμεηο ελφο εμαζέζηνπ 

ζρνιείνπ. Δπνκέλσο, ην θάζκα ηνπ ρξφλνπ θαίλεηαη εθηαιηηθφ θαη 

αζθπθηηθφ γηα ην δάζθαιν ηνπ κηθξνχ ζρνιείνπ, ν νπνίνο δε βιέπεη λα 

έρεη πεξηζψξηα ρξφλνπ γηα άλεηε θαη κεζνδηθή δηδαζθαιία.6 Απηφ 

εμαλαγθάδεη ην δάζθαιν λα πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λένπ 

καζήκαηνο θαη λα κεηψλεη ζεκαληηθά ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Σπλεπψο, ε άκεζε δηδαζθαιία ηνπ δαζθάινπ γηα 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. 

Τν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ είλαη ην ίδην κε 

απηφ ησλ πνιπζεζηψλ. Ψζηφζν, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ 

έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν δάζθαινο, ε δηδαθηέα χιε δηδάζθεηαη κε πνιχ 

γξήγνξν ξπζκφ, κε θίλδπλν ηα παηδηά λα αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη 

λα εκβαζχλνπλ ζην πεξηερφκελν. Ψο αληίξξνπν απηήο ηεο αδπλακίαο 

έρνπλ θαζηεξσζεί νη ζησπεξέο εξγαζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

Σηελ έξεπλα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή 

παξαπνκπή θαη πνπ πεξηγξάθεη ηα δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζαλ αξλεηηθέο αλαθνξέο ζεκείσζαλ ηηο εμήο : «Γελ είλαη 

επέιηθην ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα», «Ύιε πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζην 
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λνεηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ», «Ζ πιεζψξα ηεο χιεο δπζθνιεχεη ηνπο 

καζεηέο», «Γελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο», 

«Γπζθνιία πξαγκαηνπνίεζεο πεηξακάησλ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ», 

«Πίεζε ρξφλνπ θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ». 

Τν δήηεκα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη βαζηθφο παξάγνληαο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νιηγνζεζίσλ ζρνιείσλ, αιιά έηζη φπσο έρεη 

δηεπζεηεζεί, ζπγθαηαιέγεηαη ζηα κεηνλεθηήκαηα ησλ κηθξψλ ζρνιείσλ θαη 

είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ρξήδνπλ επαλεμέηαζεο θαη 

βειηίσζεο. 

 

• Αποσζία δαζκάλφν ειδικόηηηας 

Δίλαη γλσζηφ φηη ζην κηθξφ ζρνιείν δελ δηδάζθνπλ δάζθαινη 

εηδηθφηεηαο. Απηφ παξνπζηάδεηαη σο κεηνλέθηεκα ηνπ νιηγνζεζίνπ 

ζρνιείνπ, παξάιιεια φκσο γίλεηαη έλα κεγάιν ππαξθηφ πξφβιεκα γηα 

ηνλ δάζθαιν πνπ δηδάζθεη θαη επηζηεκνληθά ζέηεη ην δήηεκα ηεο 

εμεηδίθεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. «Οη δάζθαινη ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα δηπιφ ξφιν : ην ξφιν ηνπ 

δαζθάινπ ηεο ηάμεο θαη ηνπ δαζθάινπ ηεο εηδηθφηεηαο». Παξφκνηεο είλαη 

θαη νη απφςεηο ηνπ Ππξγησηάθε , ν νπνίνο θξνλεί φηη νη δάζθαινη πξέπεη 

λα πξνεηνηκάδνληαη φρη κφλν γηα ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ηεο ηάμεο πνπ 

δηδάζθεη φια ηα καζήκαηα ρσξίο θακία εηδίθεπζε, αιιά θαη γηα ην ξφιν 

ηνπ δαζθάινπ κε εηδηθφηεηα16. Δίλαη απνδεθηφ, φηη ε γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Δθηφο απφ ηελ εηδίθεπζε ησλ δαζθάισλ ηάμεσο ζε θάπνην κάζεκα, 

απαηηείηαη θαη εηδίθεπζε δαζθάισλ γηα ζπκπιέγκαηα ηάμεσλ. Αλ θαη ηα 

νιηγνζέζηα ζρνιεία απνηεινχλ έλα κεγάιν αξηζκφ ηεο ειιεληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, σζηφζν ηα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα, 

ειάρηζηα ελδηαθέξνληαη γηα ην ζέκα απηφ. Ζ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα δηδαζθαιία ζηα κηθξά ζρνιεία, πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Παηδαγσγηθψλ 

Τκεκάησλ ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά θαη φρη πξφρεηξα θαη 

απνζπαζκαηηθά. Θα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ ηξφπνη γηα δηδαζθαιία κε 

κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ, ζχληνκε δηάξθεηα ρξφλνπ θαη αμηνπνίεζε ησλ 

κεγαιχηεξσλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ κηθξφηεξσλ. 

Να πξνεηνηκάδνληαη αθφκε, γηα πνιιαπιέο δηδαζθαιίεο, γηα 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, γηα θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ησλ καζεκάησλ, 

                                                 
16

 Ππξγησηάθεο Η., (1992), «Έιιελεο Γάζθαινη», Αζήλα, Γξεγφξεο. 
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γηα νκαδνπνίεζε θαη ρξήζε κεζφδσλ πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα παηδηά 

δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ.17  

Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ή κάιινλ λα 

εζηηαζηεί ην ελδηαθέξνλ ηεο Πνιηηείαο, είλαη ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ ζρνιείσλ. Βαζηθνί ιφγνη πνπ 

επηβάιινπλ ησλ επηκφξθσζε είλαη :  

α) Οη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο εθζπγρξνλίδνληαη ζπλερψο θαη έηζη ν 

δάζθαινο ρξεηάδεηαη λα αλαλεψλεη ζπλερψο ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο 

δηδαθηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο,  

β) Τν πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο κεηαβάιιεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, 

επεηδή ε επηζηήκε ζε θάζε πεξηνρή εηζάγεη λέα γλψζε θαη 

βειηηψλεη ηελ ππάξρνπζα. Σπλεπψο, ε επηκφξθσζε είλαη αλαγθαία 

σο κεραληζκφο εθζπγρξνληζκνχ ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

γ) Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζην παξειζφλ, ζηηο 

Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο , αιιά θαη ζηα Π.Τ.Γ.Δ. ζήκεξα, 

παξνπζηάδεη αξθεηέο ειιείςεηο, κεξηθέο κάιηζηα βαζηθέο,  

δ) Δίλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο εμειίμεηο,  

ε) Όζν βειηηψλνληαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηφζν δπζθνιφηεξν γίλεηαη 

ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο απαηηείηαη έλα πνιχ πςειφ 

επίπεδν γλψζεσλ ηεο ςπρνινγίαο ηνπ καζεηή, ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηεο δηδαθηέαο χιεο αιιά θαη πξαγκαηηθή αγάπε γηα 

ην επάγγεικα, θαη  

ζη) Δίλαη αθφκε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάζε εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε, επεηδή έρεη απνδεηρηεί φηη θαη νη πην 

θαινζρεδηαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο απέηπραλ, 

εθφζνλ νη δάζθαινη δελ είραλ θαηάιιεια επηκνξθσζεί γηα ην 

ζθνπφ απηφ. 

 

Γπζηπρψο φκσο, ε επαγγεικαηηθή πξαθηηθή κε ηελ νπνία 

αλπκεησπίδεηαη ν δάζθαινο κέρξη ζήκεξα, δειαδή λα ηνπνζεηείηαη λένο 

θαη άπεηξνο ζε έλα απνκνλσκέλν ζρνιείν, ρσξίο λα ηνπ πξνζθέξεηαη 

θακηά νπζηαζηηθή επηκφξθσζε νχηε θαζνδήγεζε, δελ ηνλ ελζαξξχλεη 

ζην λα αλαλεψζεη ηηο γλψζεηο ηνπ, λα εθζπγρξνλίζεη ηηο παηδαγσγηθέο 

ηνπ ηδέεο θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ. Κη απηφ πξνζκεηξάηαη ζηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ νιηγνζεζίσλ ζρνιείσλ, πνπ κε άιιν ρεηξηζκφ απφ 

                                                 
17

 Φξαγθνπδάθε Α., (1993), «Ζ ειιηπήο εθπαίδεπζε θαη ε απνπζία κεηεθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ», Σχγρξνλε Δπνρή 71,26-30 
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ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο, ζα κπνξνχζε ην απνηέιεζκα λα ήηαλ 

δηαθνξεηηθφ. 

 

• Εηηήμαηα ιζόηηηας εσκαιριών για ηοσς μαθηηές 

 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο ζηα κηθξά 

ζρνιεία, ζηνλ ίδην βαζκφ, φπσο θαη ζηα κεγάια; Απηφ ην εξψηεκα 

έπξεπε πξψηα απ' φια λα εμεηάζεη ε Πνιηηεία κε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο 

θνξείο ηεο θαη κε αθεηεξία ην απνηέιεζκα λα μεθηλνχζε γηα ηελ εχξεζε 

ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ. 

Δίλαη γεγνλφο, φηη ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο ζηα παηδηά ηνπ 

Διιεληθνχ ιανχ, ιεηηνπξγεί απφ ην λνκνζέηε κάιινλ σο επρνιφγην γηα 

ηνπο καζεηέο ησλ νιηγνζεζίσλ ζρνιείσλ. Καη ηνχην ζπκβαίλεη γηαηί 

ζπγρένληαη νη έλλνηεο ηνπ ίζνπ, κε απηέο ηνπ ίδηνπ ή ηνπ φκνηνπ. Ίζεο 

επθαηξίεο κπνξνχκε λα έρνπκε ζε ίδηνπο ηχπνπο ή φκνηνπο ηχπνπο 

ζρνιείσλ. Σε αλφκνηνπο θαη κάιηζηα πνζνηηθά δηαθνξνπνηεκέλνπο 

ηχπνπο ζρνιείσλ δελ κπνξεί λα ζηαζεί ινγηθά ν φξνο «ίζνο», γηαηί 

πξνθαηαβνιηθά έρνπλ αλαηξεζεί νη πξνυπνζέζεηο χπαξμεο ηνπ.  

Δίλαη δεδνκέλν φηη ε πνιηηεία ζεσξεί σο θαλνληθφ ηχπν ζρνιείνπ ην 

πνιπζέζην, πάλσ ζ'απηφλ λνκνζεηεί, εθπαηδεχεη, θηηάρλεη αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, πξνζδνθεί. Ο δεχηεξνο ηχπνο, ηα νιηγνζέζηα, αλ θαη 

αθνξνχλ αθφκα κεγάιν κέξνο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ηα 

αληηκεησπίδεη σο ππνδεέζηεξα ηνπ πξψηνπ, ελψ ζα έπξεπε λα 

αζρνιεζεί θαη λα ηνλ αλαγάγεη σο ηζφηηκν, απζχπαξθην θαη αλεμάξηεην 

ηχπν, πεξηκέλνληαο λα ηνπ πξνζπνξίζεη ζεηηθά θαη ηζάμηα 

απνηειέζκαηα. 

 

• Πειθαρτία 

 

Έλαο ζνβαξφο παξάγνληαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, είλαη ε 

δηαηήξεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη ηεο πεηζαξρίαο, αθνχ 

ρσξίο απηέο είλαη αδχλαην λα δηεμαρζεί απνηειεζκαηηθά ε δηδαζθαιία. 

Ο θ. Τξηιηαλφο  ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη  : « ...Ο δε ηθαλφο δάζθαινο 

ζπρλά θξίλεηαη απφ ηελ δεμηφηεηα ηνπ λα επηβιεζεί ζηνπο καζεηέο ηνπ 

θαη λα δηαηεξήζεη ηελ εξεκία θαη γαιήλε θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο... ». Αθφκε γξάθεη φηη, «..Σπρλά παξαηεξείηαη 

φηη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο δηαθφπηεηαη απφ κηθξνπξνβιήκαηα κε 

θαλνληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, φπσο ην λα παίξλνπλ ην ιφγν 

ρσξίο λ ' αθνινπζνχλ ηε ζεηξά ηνπο, ην λα κεηαθηλνχληαη απφ ηηο ζέζεηο 
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ηνπο, ην λα κε ζπκκνξθψλνληαη ζηηο επηηαγέο ησλ θαλφλσλ ηεο ηάμεο, 

ην λα κε πξνζέρνπλ ζε θείλα πνπ παξνπζηάδεη ν δάζθαινο ή νη 

ζπκκαζεηέο ηνπο, ην λα πξνζέξρνληαη θαζπζηεξεκέλα ζην κάζεκα, ην 

λα κελ ηειεηψλνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ, θ.ά.»18. 

 

• Σρόπος εργαζίας δαζκάλοσ 

 

Δίλαη απνδεθηφ απ' φινπο φηη ην έξγν ηνπ δαζθάινπ είλαη πνιχ 

θνπξαζηηθφ ζε ζχγθξηζε κε ην έξγν άιισλ επαγγεικάησλ. Γηδάζθσ ζα 

πεη επηθνηλσλψ Φπζηθά ε ελέξγεηα απηή δελ είλαη εχθνιε, εηδηθά φηαλ 

έρεηο λα επηθνηλσλήζεηο κε αξθεηά παηδηά δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ. Αθνχ ε εξγαζία ηνπ δαζθάινπ πνπ δηδάζθεη ζε κηα 

ηάμε, ζεσξείηαη δχζθνιε, γηα ην δάζθαιν ηνπ νιηγνζεζίνπ ζρνιείνπ ε 

εξγαζία απηή είλαη εμαληιεηηθή. Απηφ πνπ δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα ην έξγν 

ηνπ δαζθάινπ, πνπ δηδάζθεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ηάμεηο, είλαη ε 

ζπλερήο κεηάπησζε απφ ηε κία ηάμε ζε άιιε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζην 

πλεπκαηηθφ θαη ιεθηηθφ επίπεδν ηεο ηάμεο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο.  

Ζ πξνζπάζεηα λα δηαθνξνπνηεί θάζε ιίγν ην δηδαθηηθφ ηνπ ζηπι γηα λα 

κπνξέζεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ελφο ηκήκαηνο παηδηψλ 

δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, ζηα ελδηαθέξνληα ηνπο, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη 

ζην λνεηηθφ ηνπο επίπεδν, απαηηεί ππεξέληαζε ησλ πλεπκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ δαζθάινπ, πξάγκα πνπ επηδξά δπζκελψο ζην λεπξηθφ 

ηνπ ζχζηεκα. 

Φπζηθά κηα δηδαζθαιία γηα λα έρεη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, πξέπεη λα 

έρεη πξνεηνηκαζζεί. Οη δάζθαινη πνπ δηδάζθνπλ ζε πνιιέο ηάμεηο 

ππνρξενχληαη λα πξνεηνηκαζζνχλ ζε πνιιά καζήκαηα19. Σηελ 

πεξίπησζε ηνπ κνλνζεζίνπ ζρνιείνπ πεξίπνπ ζε 15 καζήκαηα. Αληίζεηα 

ν δάζθαινο ηνπ πνιπζεζίνπ πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί πεξίπνπ ζε 5 

καζήκαηα.  

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελαζρφιεζε καο κε ηελ πξψηε θαηεγνξία 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νιηγνζεζίσλ ζρνιείσλ, 

δηαπηζηψλνπκε ηηο δπζρέξεηεο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπ δαζθάινπ θαη 

ηηο επηπηψζεηο ζηελ νκαιή θαη ζσζηή απφδνζε ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

 

                                                 
18

 Τξηιηαλφο Θ., (1992 ,1998), « Μεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ΗΗ», Αζήλα,. 
19

 Παπάο Α., (1984), «Σρεδηαζκφο εξγαζίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζρνιηθήο ηάμεο», Δπηζηεκνληθφ Βήκα ηνπ Γαζθάινπ, ηεχρνο 3, 1-

33. 
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4.2. Λειηοσργικά προβλήμαηα 

 

• Δλλείυεις ζηην κηιριακή σποδομή 

Δίλαη γεγνλφο φηη,έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ 

απηψλ είλαη ην θηηξηαθφ θαη ην νηθνλνκηθφ. 

Δίλαη αληηνηθνλνκθφ λα πξνζθεξζεί θαηάιιειν θηίξην, πνπ εθηφο απφ 

ηηο απαξαίηεηεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζα δηαζέηεη αίζνπζα εθδειψζεσλ, 

αίζνπζα θπζηθήο αγσγήο, αίζνπζα αηζζεηηθήο αγσγήο, αίζνπζα 

θπζηθψλ, θ,ι.π. γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλα κηθξφ αξηζκφ 

καζεηψλ, γηα ιίγεο ψξεο ηελ εβδνκάδα.  

Αληίζεηα, ζε έλα Σρνιηθφ Κέληξν νη εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλέρεηα, επεηδή ζα ην ρξεζηκνπνηνχλ 

πνιππιεζέζηεξνη καζεηέο. 

Δπίζεο, ηζρπξίδνληαη φηη εθηφο απφ ηα ηεξάζηηα νηθνλνκηθά πνζά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε πνιιψλ ηέηνησλ 

δηαζθνξπηζκέλσλ δηδαθηεξίσλ, απαηηνχληαη ζεκαληηθέο δαπάλεο γηα λα 

εθνδηαζηνχλ ηα κηθξά ζρνιεία κε επνπηηθά κέζα, βηβιία θαη θάζε άιινπ 

είδνπο εμνπιηζκφ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη πάιη απφ έλα κηθξφ 

αξηζκφ παηδηψλ, φηαλ ζην Σρνιηθφ Κέληξν ν εμνπιηζκφο απηφο ζα 

ηθαλνπνηνχζε ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο δεθάδσλ παηδηψλ.  

 

• Δποπηικό σλικό 

Ο ξπζκφο εξγαζίαο ηνπ δαζθάινπ ζηα ζρνιεία απηά παξεκπνδίδεηαη 

απφ ηελ αλεπάξθεηα ρξεκάησλ θαη επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. Ζ 

έιιεηςε επνπηηθψλ κέζσλ δπζθνιεχεη ζεκαληηθά ην έξγν ηνπ δαζθάινπ 

θαη ηνλ απνζαξξχλεη απφ ην λα ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλεο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο, επεηδή πνιιέο απ' απηέο 

πξνυπνζέηνπλ ηε ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ θαη εηδηθά κεραλεκάησλ 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, φπσο ηειεφξαζεο, βίληεν, ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θ.ι.π. Όια απηά είλαη επθνιφηεξν λα ππάξμνπλ ζηα κεγάια 

ζρνιεία- παξά ζηα κηθξά.  

Αιιά αθφκε θη αλ ππάξρνπλ επνπηηθά κέζα ζηα κηθξά απηά ζρνιεία, 

ε ρξήζε ηνπο απαηηεί εμεηδηθεπκέλνπο δαζθάινπο. Έηζη είλαη πνιχ 

πηζαλφλ ν δάζθαινο ηνπ κηθξνχ ζρνιείνπ λα αδπλαηεί λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη. Δμάιινπ ε ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ απαηηεί αξθεηφ 

ρξφλν, θάηη, πνπ, φπσο έρνπκε αλαθέξεη, δελ πξνζθέξεηαη απφ ηηο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ζηα κηθξά ζρνιεία. 

Σηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ηψξα, θάζε ζρνιείν φζνπο καζεηέο θη αλ έρεη, 

ρξεηάδεηαη θάπνηεο δαπάλεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ, ηε ζέξκαλζε 
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θαη θαζαξηφηεηα θαη γηα ηελ αγνξά θαη ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ θαη 

άιισλ εηδψλ εμνπιηζκνχ. Όηαλ φιεο απηέο νη δαπάλεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιίγνπο καζεηέο, ηφηε είλαη θπζηθφ ε ιεηηνπξγία 

ηνπ κηθξνχ ζρνιείνπ λα είλαη δαπαλεξή. Αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε 

αλαινγία καζεηψλ - δαζθάινπ ζηα κηθξά ζρνιεία είλαη κηθξή, θαζηζηά ηα 

ζρνιεία απηά αθφκε πεξηζζφηεξν δαπαλεξά. 

 

• Παλαιόηηηα κηιρίφν 

Όπσο πξναλαθέξακε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ησλ 

κηθξψλ ζρνιείσλ είλαη ην θηηξηαθφ. Τα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηα θηίξηα ησλ κηθξψλ ζρνιείσλ, είλαη ε παιαηφηεηα, ε θαθνθαηαζθεπή, ε 

έιιεηςε αηζζεηηθήο θαη ε εηθφλα εγθαηάιεηςεο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά 

ηφζν ζηα παηδηά, φζν θαη ζην δάζθαιν. Υπάξρνπλ βέβαηα θαη εμαηξέζεηο, 

ηδηαίηεξα ζ' απηά ηα θηίξηα πνπ είλαη θιεξνδνηήκαηα ή ρηίζηεθαλ απφ 

νκνγελείο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Ζ εηθφλα απηή φκσο ζπλδέεηαη άκεζα θαη επεξεάδεη ην θιίκα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο.  
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4.3.Κοινφνικά προβλήμαηα  

 

• Γεφγραθική απομόνφζη 

Έλα απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηνπ κηθξνχ ζρνιείνπ, είλαη θαη απηφ 

ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο. Τν πξφβιεκα απηφ αθνξά φινπο ηνπο 

θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία :Τν δάζθαιν, ηνπο 

καζεηέο αιιά θαη ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ηνπο γνλείο δειαδή θαη ηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα. 

Οη δάζθαινη δελ επηζπκνχλ λα δηνξηζηνχλ ζε κηθξά ρσξηά θαη εηδηθά 

ζε απηά πνπ είλαη απνκνλσκέλα, επεηδή ληψζνπλ θνηλσληθά θαη 

επαγγεικαηηθά απνκνλσκέλνη. Απηφ θπξίσο νθείιεηαη ζην φηη δελ 

ππάξρνπλ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, δε βξίζθνπλ ζχγρξνλε θαηνηθία θαη ε 

κεηάβαζε ηνπο ζε άιια ρσξηά ή πφιεηο είλαη δχζθνιε. 

Απφ πιεπξάο επαγγεικαηηθήο κπνξεί λα εηπσζεί φηη ν δάζθαινο ηνπ 

απνκαθξπζκέλνπ ρσξηνχ δελ είλαη εχθνιν λα ζπλαλαζηξαθεί κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ θαηλά ζπκκεηέρεη ζε ζεκηλάξηα θαη ζε άιιεο 

επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ή λα ηνλ επηζθέπηεηαη ζπρλά ν ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο. Έλαο ηέηνηνο δάζθαινο ίζσο λα νδεγεζεί ζηε ξνπηίλα ηεο 

θαζεκεξηλήο δηδαζθαιίαο θαη λα κε θξνληίδεη λα εθζπγρξνληζηεί. Έηζη νη 

καζεηέο ζα έρνπλ εθπαίδεπζε πεξηζζφηεξν θαηάιιειε γηα ην παξειζφλ, 

παξά γηα ην παξφλ ή ην κέιινλ. 

Ο δάζθαινο αηζζαλφκελνο θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή απνκφλσζε 

δεη κε ηελ ειπίδα ηεο κεηάζεζεο ηνπ ζε έλα πιενλεθηηθφηεξν ζρνιείν. 

Όζν κηθξφηεξν θαη απνκνλσκέλν είλαη ην ζρνιείν, ηφζν ιηγφηεξν 

επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ νη δάζθαινη ζ' απηφ. Γη απηφ ζηα κνλνζέζηα 

ζρνιεία έρνπκε ζπλήζσο θάζε ρξφλν αιιαγή δαζθάινπ θαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Ζ αιιαγή απηή 

ζεκαίλεη δηάζπαζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη έλαξμε κηαο λέαο, 

επεηδή ζπάληα γίλεηαη πξαγκαηηθή κεηαβίβαζε ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ελεκέξσζε ηνπ λένπ δαζθάινπ γηα ηελ κέρξη ηφηε εξγαζία.
20

 

Δθηφο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φκσο, ε γεσγξαθηθή απνκφλσζε έρεη 

αληίθηππν θαη ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη ζηνπο γνλείο θαη ηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν, κε θχξηα ζπκπηψκαηα ηελ έιιεηςε παξαζηάζεσλ, ηελ 

αλάπηπμε ηνπηθηζηηθνχ πλεχκαηνο, ζπκπιεγκάησλ θαησηεξφηεηαο, θ.ά., 

                                                 
20

 Παπαζηακάηεο Α., (1998), «Τα νιηγνζέζηα ζρνιεία ηεο Διιεληθήο ππαίζξνπ»,Αζήλα, 

β'έθδνζε, εθδ. Γξεγφξεο, 58. 
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πνπ έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζηε δνπιεηά ηνπ δαζθάινπ αιιά θαη ζηελ 

πεξαηηέξσ πνξεία ησλ καζεηψλ. 

 

 

 

• Αδσναμία ζσνεργαζίας με άλλα ζτολεία 

Ζ Γεσγξαθηθή απνκφλσζε επηθέξεη ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ 

αδπλακία ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κηθξνχ ζρνιείνπ κε άιιεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο. Ζ κεηαθίλεζε ησλ παηδηψλ, ηδηαίηεξα ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ 

ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπο ειηθίαο, είλαη πνιχ δχζθνιε θαη απαηηεί 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν. Σηελ ήδε 

πξνβιεκαηηθή δηαδηθαζία, αλ πξνζηεζνχλ θαη νη εγγελείο αδπλακίεο ησλ 

κηθξψλ ζρνιείσλ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απφζηαζε, ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηε γεσγξαθηθή 

απνκφλσζε, θαζηζηνχλ ηε δπλαηφηεηα απηή αδχλαηε θαη ιφγσ θελφ 

πεξηερνκέλνπ. Ζ φιε πξνζπάζεηα πεξηνξίδεηαη ζηε ζπλδηνξγάλσζε 

θάπνηαο θνηλήο εθδξνκήο ή δηδαθηηθήο επίζθεςεο θαη ηίπνηα παξαπάλσ. 

Σαλ αληίπνδα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζα βιέπακε ηε κεηαθίλεζε 

δαζθάισλ ή εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ, πνπ ζεζκηθά είλαη πην εχθνιν 

θαη κε κεησκέλν ηνλ παξάγνληα ησλ επζπλψλ, αιιά ζηε ρψξα καο νχηε 

θαη απηή ε ιχζε έρεη γίλεη εθηθηή ζηα κηθξά ζρνιεία. 

Έηζη παξαηεξνχκε φηη ζηα κηθξά ζρνιεία ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο ή θαηλνηφκεο πξνζπάζεηεο πνπ ζα έδηλαλ πηζαλέο 

δηεμφδνπο θαη ιχζεηο απνδεθηέο ζηε ζσζηή ,απνδνηηθή θαη βηψζηκε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

• Πολιηιζηική απομόνφζη 

Τν ζρνιείν ζην ρσξηφ ήηαλ ην ηδεψδεο ζρνιείν, επεηδή απνηεινχζε 

θπζηθφ ηκήκα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ήηαλ θέληξν θνηλσληθήο 

θαη πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο. Απνηεινχζε θαη απνηειεί αθφκε, ζεκαληηθφ 

παξάγνληα δηαηήξεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο παξάδνζεο θαη ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ ιανχ. Δίλαη δχζθνιν λα δηαλννχκαζηαλ ρσξηφ ρσξίο 

ζρνιείν. 

Τν κεγάιν ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ φινη ζρεδφλ νη θάηνηθνη ηνπ 

ρσξηνχ γηα ην ζρνιείν ηνπο, νθείιεηαη ζε ηξεηο θπξίσο ιφγνπο.  

Ο πξψηνο είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη απ' απηνχο ππήξμαλ καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη έηζη ην ζρνιείν είλαη κέξνο ηεο δσήο ηνπο.  
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Ο δεχηεξνο είλαη φηη ηα άηνκα πάληνηε βξίζθνπλ πσο είλαη επθνιφηεξν 

λα ηαπηηζηνχλ κε ηα κηθξά ηδξχκαηα, ζηα νπνία ε ζπκκεηνρή ηνπο φζν 

κηθξή θη αλ είλαη, παξαηεξείηαη θαη εθηηκάηαη απφ ηνπο άιινπο.  

Ο ηξίηνο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα παηδηά είλαη γλσζηά ζε φινπο 

ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ θαη επνκέλσο, είλαη θπζηθφ λα ελδηαθέξνληαη 

γη απηά θαη ην ζρνιείν ηνπο. Τν ελδηαθέξνλ απηφ είλαη δσηηθφ γηα ηε 

ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο 

ζπλέρεηαο ηεο δσήο. 

Ζ ζεκαληηθή ζέζε πνπ έρεη ην ζρνιείν γηα ην ρσξηφ, βνεζάεη ηνπο 

δαζθάινπο λα ζεσξνχληαη ζεκαληηθά πξφζσπα θαη λα παίδνπλ 

αξρεγηθφ ξφιν ζηελ θνηλσλία ηνπ ρσξηνχ.  

Βιέπνπκε φηη ε πνιηηηζηηθή απνκφλσζε απνηειεί θαη απηή ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ην ζέκα ησλ νιηγνζεζίσλ ζρνιείσλ θαη 

απνηειεί βαζηθφ επηρείξεκα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ θέληξσλ. 
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5. Πλεονεκηήμαηα από ηη λειηοσργία ηφν ολιγοθέζιφν ζτολείφν. 

 

Απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο δελ θαίλεηαη φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ, νχηε 

φηη ηα κηθξά ζρνιεία πξνζθέξνπλ θησρέο θαη αλεπαξθείο γλψζεηο. Παξά 

ην κηθξφ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ηηο πεξηνξηζκέλεο παξαζηάζεηο θαη ηε 

ρακειή πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή θίλεζε ηεο ππαίζξνπ, ππάξρνπλ 

πνιιά νιηγνζέζηα ζρνιεία, άξηζηα νξγαλσκέλα, κε αμηνδήιεπηεο 

επηδφζεηο θαη απνηειέζκαηα21. Ο δάζθαινο έρεη ηελ άλεζε κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία λα νξγαλψζεη ην πξφγξακκα θαη ηε ζρνιηθή κνλάδα 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεη ην θαιχηεξν πεξηβάιινλ γηα κάζεζε. Αλ θαηαθέξεη λα 

εθκεηαιιεπηεί ην κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ θαη ηε θηιηθή αηκφζθαηξα ηνπ 

ζρνιείνπ, κπνξεί λα αλαπηχμεη εμαηνκηθεπκέλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

θαη ηζρπξφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Πνιινί 

ππνζηεξίδνπλ πσο απηφ πνπ ιείπεη είλαη ε επαξθήο παηδαγσγηθή θαη 

δηνηθεηηθή θαηάξηηζε ηνπ νιηγνζεζίηε δαζθάινπ22. 

Ζ αλάπηπμε απηνεθηίκεζεο, πξσηνβνπιηψλ θαη πγηψλ ζρέζεσλ κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο αθήλνπλ πεξηζζφηεξν ρψξν γηα εζηίαζε ζηε κάζεζε, 

ζηελ εκπέδσζε ηεο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ 

παηδηνχ. Δίλαη ζπλεζηζκέλν ην θαηλφκελν λα παίδνπλ ζην πξναχιην ηα 

ιίγα παηδηά ηνπ κνλνζέζηνπ ζρνιείνπ, νκαδηθά παηρλίδηα, ρσξηζκέλα ζε 

δχν νκάδεο αγφξηα θαη θνξίηζηα καδί, λα ζπλαγσλίδνληαη θαλνληθά θαη 

κάιηζηα λα παίξλνπλ θαη κεγάιε επραξίζηεζε απφ απηφ πνπ θάλνπλ. 

Σηα ζεηηθά ηέινο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε θνηλσληθή επαθή ηνπ δαζθάινπ 

κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ. Ζ νηθεηφηεηα, ε άκεζε επαθή κε ην ζρνιείν 

θαη ε ζηελή θαζεκεξηλή ζρέζε ηεο ππαίζξνπ βνεζνχλ θαη ηα παηδηά λα 

πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα θαη λα πιεζηάδνπλ ην δάζθαιν, αιιά θαη ην 

δάζθαιν λα επεκβαίλεη έγθαηξα εθεί πνπ ππάξρνπλ δπζιεηηνπξγίεο. Τν 

ζρνιείν είλαη γηα ην ρσξηφ έλα κηθξφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν 

πνπ αγθαιηάδεη φισλ ησλ εηδψλ ηηο εθδειψζεηο θαη ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ κε δήιν, φινη νη θάηνηθνη. 

Σηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα κειέηε ελδέρεηαη 

λα πξνζηεζνχλ θαη άιια, πνπ ζα ζεσξεζνχλ σο ζεκαληηθά θίλεηξα γηα 

                                                 
21

 Κπξίδεο, Α. Γ. θ.ά., «Σπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα. Ζ 

ιηθνηερληθή ππνδνκή- Ζ πεξίπησζε ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ», πεξ. Σχγρξνλε 

Δθπαίδεπζε, η. 105, 1999, ζ. 91. 
22

 Σαίηεο, Φ. φ.π., ζ. 28-29. 
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λα αζρνιεζεί ε πνιηηεία κε ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

κηθξψλ ζρνιείσλ. Ζ θαηάξγεζε, ν ππνβηβαζκφο ή ε ζπγρψλεπζε, είλαη 

εχθνιεο ιχζεηο πνπ αληί λα ζεξαπεχζνπλ πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ 

άιια, γηα απηφ ε θάζε ελέξγεηα ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ιεπηνκεξέο 

πξφγξακκα , ζρεδηαζκφ ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ζεβαζκφ ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αηηεκάησλ ησλ κηθξψλ θνηλσληψλ.
23

 

 

6. Μειονεκηήμαηα ηφν ολιγοθεζίφν ζτολείφν. 

 

1) Ζ εμαληιεηηθή εξγαζία ηνπ δαζθάινπ ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία θαη 

θπξίσο ζηα κνλνζέζηα. 

2) Ζ πλεπκαηηθή απηνθηνλία θαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε ηνπ 

δαζθάινπ πνπ ππεξεηεί ζηα κηθξά ζρνιεία. Μαθξηά απφ επαθέο κε 

πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο θαη εζηίεο πλεχκαηνο θαη πνιηηηζκνχ, 

αιινηξηψλεηαη θαη ηζνπεδψλεηαη απφ ην αληηπλεπκαηηθφ πεξηβάιινλ 

φπνπ δεη θαη ζπλαλαζηξέθεηαη. 

3) Ζ αλεπαξθήο θηηξηαθή ππνδνκή θαη νη αληίμνεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Οη δάζθαινη ησλ νιηγνζεζίσλ ζρνιείσλ ζπρλά είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα ιεηηνπξγνχλ ζε θηίξηα παιηά, θαθνζπληεξεκέλα, ρσξίο ηνπο 

απαξαίηεηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο, γηα ηελ παξνρή πνιχπιεπξεο 

εθπαίδεπζεο ζηα παηδηά θαη ρσξίο ην ζηνηρεηψδε εμνπιηζκφ, πνπ 

ζα ηνπο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ην κάζεκα ελδηαθέξνλ θαη 

ειθπζηηθφ. 

4) Ζ αδπλακία ηνπ δαζθάινπ λα δηαζέζεη επαξθή δηδαθηηθφ ρξφλν γηα 

θάζε ηάμε πνπ έρεη αλαιάβεη ζην νιηγνζέζην ζρνιείν. Ζ 

ζπκπιεγκαηηθφηεηα ησλ ηάμεσλ ζηα νιηγνζέζηα 

ζρνιεία, είλαη γεγνλφο επηβεβιεκέλν απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ησλ 

πξαγκάησλ θαη ν δάζθαινο εγθισβηζκέλνο ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

ζρήκαηνο απηνχ, αδπλαηεί λα αληηδξάζεη. Τν απνηέιεζκα απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο είλαη ε εμνπδεηέξσζε αξθεηψλ καζεκάησλ ηνπ 

νιηγνζεζίνπ ζρνιείνπ-, θαζψο επίζεο θαη ε πιεκκειήο εθηέιεζε 

ησλ ππνινίπσλ. 

5) Ζ εθαξκνγή αλεπαξθνχο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο. Ο ειιηπήο 

ρξφλνο δηδαζθαιίαο, ππνρξεψλεη ην δάζθαιν ζε μεξή θαη 

κνλφηνλε δηδαζθαιία, ρσξίο ηε ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ θαη 

                                                 
23

 Τξηιηαλφο, Α. «Τα κηθξά δεκνηηθά ζρνιεία ηεο επαξρηαθήο Διιάδαο- Γηαηήξεζε ή 

ζπγρψλεπζε ηνπο ζε επαξρηαθά θέληξα; Έλα ζπλερηδφκελν δίιεκκα», Πξαθηηθά 11
νπ 

Παλειιελίνπ Δθπ/θνχ ζπλεδξίνπ Γαζθάισλ- Νεπηαγσγψλ ΠΟΔΓ- ΓΟΔ, Λάξλαθα 

1997, ζ. 47-48. 
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ζπδήηεζε. Ζ πιεζψξα ηεο δηδαθηέαο χιεο πηέδεη αζθπθηηθά κε 

απνηέιεζκα ν δάζθαινο λα πξνζθεχγεη ζηε δηάιεμε θαη ζην 

κνλφινγν. Οχηε ιφγνο λα γίλεηαη γηα απηελέξγεηα, ζπκκεηνρηθφηεηα, 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη νκαδηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ, εθφζνλ φινη νη 

πξναλαθεξζέληεο ηξφπνη δνπιεηάο πξνυπνζέηνπλ κεγάιε δαπάλε 

ρξφλνπ. Απηή ε έιιεηςε ρξφλνπ θαζηζηά αλαπνηειεζκαηηθή θαη ηε 

ρξήζε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ηα νπνία θαηά απαξάδεθην ηξφπν 

είλαη ηα ίδηα κε απηά ησλ πνιπζεζηψλ ζρνιείσλ. 

6) Ζ κε ηθαλνπνηεηηθή πξνεηνηκαζία ησλ ζησπεξψλ εξγαζηψλ απφ 

ην δάζθαιν θαη ε κε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 

Μνινλφηη νη ζησπεξέο εξγαζίεο απνηεινχλ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα 

απηνχ ηνπ ηχπνπ ζρνιείσλ θαη είλαη δπλαηφλ λα θαιιηεξγνχλ 

αξθεηέο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ 

πνιχ ηελ αθνκνίσζε ηεο λέαο γλψζεο, δελ απνδίδνπλ ζπλήζσο ηα 

αλακελφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα, επεηδή πηεζκέλνο απφ ην 

θφξην εξγαζίαο ν δάζθαινο , αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. 

7) Ζ αλάγθε εθαξκνγήο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ζηα κηθξά ζρνιεία. Ζ 

ζπλδηδαζθαιία είλαη ππνρξεσηηθή κ' απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη ζπκπιέγκαηα ηάμεσλ, σο δηνηθεηηθή ξχζκηζε20 θαη 

λα εθαξκφδνληαη νη θχθινη δηδαζθαιίαο. Έηζη ε δηδαζθαιία ζηα 

νιηγνζέζηα ζρνιεία φπσο γίλεηαη, ζπληειεί ψζηε νη καζεηέο ηεο 

πξνεγνχκελεο ηάμεο λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ηεο επφκελεο, 

γηα ηα νπνία δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ζσκαηηθή θαη λνεηηθή 

αλάπηπμε, κ' απνηέιεζκα λα δηαηαξάζζνληαη νη πλεπκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο. Δπηπιένλ ε ζπλδηδαζθαιία δπζρεξαίλεη ηελ 

εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ ηνπ ζνξχβνπ θαη ηεο 

ελφριεζεο πνπ πξνμελεί ε κηα ηάμε ζηελ άιιε, φηαλ ε κηα θάλεη 

κάζεκα θη ε άιιε εξγάδεηαη ζησπειά. Αθφκα παξεκπνδίδεηαη ε 

κάζεζε ησλ κεγάισλ παηδηψλ θαη δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο, 

εμαηηίαο ηεο ηαπηφρξνλεο χπαξμεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ, ηα νπνία 

κνλνπσινχλ ηε θξνληίδα θαη ηελ χπαξμε ηνπ δαζθάινπ. 

8) Ζ κε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθά εθπαηδεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

νιηγνζέζηα ζρνιεία θαζψο επίζεο θαη θαζεγεηψλ εηδηθνηήησλ. Ζ 

έιιεηςε ησλ πξψησλ νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηεο Πνιηηείαο, ελψ ε 

αλππαξμία ησλ δεχηεξσλ νθείιεηαη αθελφο ζε έιιεηςε δαπαλψλ 

θαη αθεηέξνπ ζε εγγελείο αδπλακίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ νιηγνζεζίσλ ζρνιείσλ. 

9) Ζ παξεκπφδηζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ησλ κηθξψλ 
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ζρνιείσλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ έρνπλ θάησ απφ 10 καζεηέο. Σε 

ηφζν κηθξά ζρνιεία, ν αξηζκφο θνίηεζεο δελ επηηξέπεη ηηο κεηαμχ 

ηνπο αιιειεπηδξάζεηο, πξάγκα πνπ παξαθσιχεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. 

 



 28 

 

7. Σο άησπο αναλσηικό πρόγραμμα ηοσ μικρού ζτολείοσ. 

Θα ζέιακε λα δηαηππψζνπκε θαη θάπνηεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ην 

παξαπξφγξακκα ή άηππν πξφγξακκα, ηνπ κηθξνχ ζρνιείνπ, πνπ 

ελζσκαηψλεηαη ζηε ζχγρξνλε έλλνηα ηνπ επίζεκνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο
24

. 

 Ψζηφζν ν φξνο εκπεξηέρεη αζάθεηα ζρεηηθά κε ην λφεκα θαη ηελ 

επίδξαζε ζηνπο κεραληζκνχο ηεο ζρνιηθήο δσήο γηα απηφ ζηε 

βηβιηνγξαθία εκθαλίδεηαη κε πιεζψξα παξαιιαγψλ. Ζ χπαξμε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ άηππνπ πξνγξάκκαηνο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ 

θνπιηνχξα, ην ηδηαίηεξν θιίκα θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο φρη κφλνλ ηεο 

θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη ηεο θάζε ηάμεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ θαη επηδξά ζηελ ελ γέλεη 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θξίλνπκε ζθφπηκε ηε 

ζχληνκε αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεπίζεκνπ Α.Π. ζηα ζρνιεία ηεο 

ππαίζξνπ. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ην αλεπίζεκν 

πξφγξακκα είλαη ε πεηζαξρία, νη ζρέζεηο δαζθάισλ, γνλέσλ, καζεηψλ, ε 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα θάζε είδνπο, ην ήζνο , νη αμίεο νη αληηιήςεηο θ. ά. 

Λεπηνκεξήο απνζαθήληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην άηππν 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα δελ κπνξεί λα γίλεη κε ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε 

θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζηφρσλ φπσο ζπκβαίλεη κε ην επίζεκν 

Α.Π. Δθφζνλ φκσο ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπξνγξάκκαηνο 

ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη αζθνχλ 

αζπλείδεηεο επηδξάζεηο πνπ εζσηεξηθεχνληαη απφ ηνπο καζεηέο είλαη 

αλαγθαία ε κειέηε ηνπο γηα ηελ θαηά πεξίπησζε επλντθή δηαρείξηζε ηεο 

ζρνιηθήο πξάμεο.  

 

                                                 
24

 «Δίλαη ην ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθηά ν καζεηήο σο απνηέιεζκα επελέξγεηαο 

παξαγφλησλ, φξσλ, ζρέζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ δελ πεξηέρνληαη θαλεξά θαη 

άκεζα ζην ζρεδηαζκφ ηεο ηππηθήο θαη επίζεκεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο» 

Βι.Μαπξνγηψξγνο, Γ. «Τν ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη παξαπξφγξακκα», ζην: Κξηηηθή 

Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή πξάμε, επηκ. Θ. Γθφηνβνο- Γ. Μαπξνγηψξγνο- Π. 

Παπαθσλζηαληίλνπ, Αζήλα 1986, 2
ε
 Έθδνζε.  
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8. Ζ πολιηική διάζηαζη ηφν ολιγοθεζίφν ζτολείφν. 

Πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα 

ησλ νιηγνζεζίσλ ζρνιείσλ. Σηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξήζνπκε λα 

αλαδείμνπκε κηα πιεπξά ηνπ ζέκαηνο, πνπ δελ έρεη αλαθεξζεί θαη 

αλαιπζεί ζην βαζκφ πνπ πξέπεη. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα είλαη θαη' εμνρήλ πνιηηηθά 

δεηήκαηα. Κη απηφ γηαηί, φηαλ ε επηζηήκε νινθιεξψλεη ηα πνξίζκαηα ηεο, 

έξρεηαη ζηε ζπλέρεηα ε Πνιηηεία λα λνκνζεηήζεη θαη λα ηα θάλεη Νφκνπο 

ηνπ Κξάηνπο. Ζ Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο, είλαη γεκάηε απφ ηέηνηα 

παξαδείγκαηα. 

Υπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ιφγνπο «πνιηηηθήο» ή κάιινλ 

γηα λα αθξηβνινγνχκε «κηθξνπνιηηηθήο», γίλεηαη ζθφπηκε παξέκβαζε ηεο 

Πνιηηείαο ή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο δε γίλεηαη θακκία παξέκβαζε ηεο, κ' 

απνηέιεζκα λα βιάπηεηαη ε επηζηήκε θαη λα θαζίζηαηαη αλαθφινπζε ε 

Πνιηηεία. Καη κε ηέηνηα παξαδείγκαηα είλαη γεκάηε ε Ηζηνξία ηεο 

εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο θαη κάιηζηα πνιιά, αθνχ απφ ηελ ίδξπζε 

ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο θαη εληεχζελ, νη θπβεξλήζεηο ηεο ρψξαο καο 

πξνζπάζεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ παηδεία γηα «ίδηνλ» φθεινο. 

Έλα απφ ηα ηξαληαρηά παξαδείγκαηα απηήο ηεο αληηκεηψπηζεο απφ 

ηελ Πνιηηεία, είλαη θαη ην ζέκα πνπ εμεηάδνπκε. 

Γλσξίδνπκε φινη καο πσο ν ηχπνο ηνπ νιηγνζεζίνπ ζρνιείνπ θαη 

κάιηζηα ηνπ κνλνζεζίνπ, ππήξμε ν βαζηθφο ηχπνο ζρνιείνπ ηεο ρψξαο 

καο, γηαηί απηφ ην επέβαιαλ νη ζπλζήθεο: κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο ρψξαο καο βξηζθφηαλ ζηελ χπαηζξν θαη παξάιιεια ππήξρε 

ηεξάζηηα έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

Οηαλ φκσο νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο άξρηζαλ λα αιιάδνπλ θαη 

παξάιιεια ε ρψξα καο ήηαλ ζε εκθαλψο θαιχηεξε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, απφ ηελ πεξηγξαθφκελε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

δελ αλαδεηήζεθε απφ ηελ Πνιηηεία βηψζηκε ιχζε ηέηνηα πνπ ζα είρε σο 

ζηφρν ηελ πνηνηηθή θαη φρη ηελ πνζνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

Καη εδψ λνκίδνπκε φηη βξίζθεηαη ε θαθνδαηκνλία ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Πνηεο είλαη νη παξαιείςεηο ηεο Πνιηηείαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα : 

Πξψηνλ ην δήηεκα ηεο παξνρήο «ίζσλ επθαηξηψλ» ζηα παηδηά ηνπ 

Διιεληθνχ ιανχ. Πνιχ ζσζηά ην έρεη πξνβιέςεη ε Πνιηηεία ζην 

Σχληαγκα ηεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Νφκνπο, κε ηελ πθηζηάκελε φκσο 

εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε, ην δήηεκα ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, ιεηηνπξγεί 

κάιινλ ζαλ επρή παξά ζαλ επηδησθφκελν απνηέιεζκα. Κη απηφ γηαηί κε 
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ηηο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, ηα πνιπζεζία θαη ηα νιηγνζέζηα, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

παξέρνληαη νη πνιππφζεηεο «ίζεο» επθαηξίεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία απηά. 

Ζ Πνιηηεία, φπσο έρνπκε ήδε πξναλαθέξεη, ελδηαθέξεηαη λα 

αλαπηχμεη ηνλ ηχπν ηνπ πνιπζεζίνπ ζρνιείνπ. Τνλ άιιν, ηνπ 

νιηγνζεζίνπ ζρνιείνπ, ηνλ ρξεζηκνπνηεί επηθνπξηθά θαη ρσξίο λα 

αζρνιεζεί επηζηεκνληθά θαη ζεζκηθά καδί ηνπ. Ό,ηη λνκνζεηεί γηα ην 

πνιπζέζην, ην εθαξκφδεη «θαζ' νηθνλνκίαλ» θαη ζην νιηγνζέζην. 

Γεχηεξν ζθάικα ηεο Πνιηηείαο ζην δήηεκα ησλ νιηγνζεζίσλ 

ζρνιείσλ, είλαη φηη^ ελψ έρεη επηιέμεη σο ιχζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ ηε 

δεκηνπξγία «Σρνιηθψλ Κέληξσλ», δελ ζηεξίδεη ηελ επηινγή ηεο απηή 

ζεζκηθά, αιιά επηιέγεη ηελ νδφ ηεο «κηθξνπνιηηηθήο», κε ηε δπλεηηθή θαη 

ππφ φξνπο επηινγή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Σρνιηθψλ Κέληξσλ. 

 

9. Προζπάθειες ειζαγφγής ηφν ΣΠΔ ζηα ολιγοθέζια ζτολεία  

Δίλαη γεληθή ηνπνζέηεζε πιένλ ηεο παηδαγσγηθήο έξεπλαο φηη 

ζπλεγνξνχλ θνηλσληθνί, εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθνί ιφγνη λα εξεπλεζεί 

θαη λα αλαπηπρζεί ν γφληµνο ηξφπνο έληαμεο ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Σε απηφ ην πιαίζην έρνπλ ζρεδηαζηεί, πινπνηεζεί θαη εθαξµνζηεί πνηθίια 

πξνγξάµµαηα επηθεληξσµέλα ζηηο ζηξαηεγηθέο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ 

ζηελ εθπαίδεπζε. αλαθέξνληαη επηγξαµµαηηθά ηα αθφινπζα:  

 

Α. Σο πρόγραµµα ΜΟΤΑ 

Τν θέξδνο απφ ηελ εηζαγσγή ησλ ΤΠΔ ζηα ζρνιεία µπνξεί λα 

µειεηεζεί απφ ηελ εµπεηξία πνπ απνθηήζεθε µε ηελ θαηλνηφµν εθαξµνγή 

ηνπ πξνγξάµµαηνο ΜΟΥΣΑ Τν Πξφγξαµµα ΜΟΥΣΑ απνηέιεζε µηα 

πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε 46 ∆εµνηηθά Σρνιεία 32 

απνµαθξπζµέλσλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Αηγαίνπ. Σηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάµµαηνο απηνχ, ηα ζρνιεία ζπλδέζεθαλ µε ην ∆ηαδίθηπν 

δεµηνπξγψληαο έλα δηθηπαθφ ηζηφ ν νπνίνο δηεπθφιπλε δξαµαηηθά ηελ 

επηθνηλσλία µε ην Παλεπηζηήµην Αηγαίνπ θαη ηε ινηπή εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα. Τν πξφγξαµµα ΜΟΥΣΑ επηµφξθσζε ηνπο ζπκµεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνχο, δηθηχσζε φια ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία ηνπ Αηγαίνπ θαη ηα 

εμφπιηζε µε ππνινγηζηέο. Δπίζεο, ην πξφγξαµµα έρεη θαηαζθεπάζεη  

µία δηαδηθηπαθή πχιε ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφµελνη εθπαηδεπηηθνί 

µπνξνχλ λα βξνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αζθήζεηο αιιειεπηδξαζηηθέο, 

αζθήζεηο πξνο εθηχπσζε, θφξνπµ επηθνηλσλίαο, ηηο επίζεµεο 

ηζηνζειίδεο ησλ ζρνιείσλζπλεξγαηψλ. Οη ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε 
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ζρνιείνπ µειεηήζεθαλ ρσξηζηά θαη ην πξφγξαµµα πξνζαξµφζηεθε ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο απηέο. Δπίζεο, αλαπηχρζεθε έλαο ζηελφο δίαπινο 

επηθνηλσλίαο αλάµεζα ζηα ζρνιεία θαη ζηελ ππεχζπλε νµάδα ζηήξημεο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Απφ ηελ πξσηνπνξηαθή εθαξµνγή ηνπ 

πξνγξάµµαηνο ΜΟΥΣΑ θαηαγξάθεθαλ ηα πξνβιήµαηα πνπ αθνξνχλ 

εηδηθά ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία θαη απνηέιεζαλ µία ηεθµεξησµέλε θαη 

εµπεξηζηαησµέλε αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

 

Τν πξφγξαµµα ΜΟΥΣΑ είρε σο ζθνπφ λα αλαπηχμεη έλα 

ελδνυπεξεζηαθφ πξφγξαµµα επηµφξθσζεο ην νπνίν ζρεδηάζηεθε γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε 

νιηγνζέζηα ζρνιεία πξνθεηµέλνπ λα βειηησζεί ε εθπαηδεπηηθή ηνπο 

απφδνζε ζε πεξηβάιινλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ.  

Ζ θαηάξηηζε βαζίζηεθε ζε µηα θαηλνηφµν µεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

γηα ηε ζρνιηθή δηδαζθαιία ζε νιηγνζέζηα ζρνιεία θαη ζηε ρξήζε ησλ 

εθαξµνγψλ ησλ Νέσλ Τερλνινγηψλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο ψζηε λα 

παξέρεη:  

Έλα ελδνυπεξεζηαθφ πξφγξαµµα επηµφξθσζεο γηα ηνπο δαζθάινπο 

ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ  

Τε ρξήζε ηνπ ∆ηαδηθηχνπ πξνθεηµέλνπ λα αλαπηπρζεί µηα πιαηθφξµα 

γηα ηελ θαηάξηηζε, ηε ζπλεξγαζία, ηε δηθηχσζε θαη ηελ αληαιιαγή ησλ 

ηδεψλ µεηαμχ ησλ δαζθάισλ, ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ.  

Ζ πξνζέγγηζε πξνψζεζε ηηο επαγγειµαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

δαζθάισλ ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ θαζψο επίζεο αλέπηπμε ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο λα ζρεδηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ δηδαθηηθά πιάλα. Τν 

πξφγξαµµα ΜΟΥΣΑ παξείρε ζπλερή θαηάξηηζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

δαζθάισλ ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ, εληζρχνληαο ηελ επηθνηλσλία 

µεηαμχ ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ θαη ηεο 

θνηλφηεηαο.  

 

Β. Σο πρόγραµµα ∆ΗΑ  

Τν πξφγξαµµα ∆ΗΑΣ (ZEUS – ∆νξπθνξηθφο Ηζηφο Απνµαθξπζµέλσλ 

Σρνιείσλ) νξαµαηίδεηαη ηελ εθαξµνγή πξνεγµέλσλ επηθνηλσληαθψλ 

θαλαιηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξερφµελεο εθπαίδεπζεο ζηα νιηγνζέζηα 

ζρνιεία. Τν πξφγξαµµα είλαη έλα απνηέιεζµα ζπλεξγαζίαο µεηαμχ 

εξεπλεηψλ ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήµεο, εθπαηδεπηψλ, δαζθάισλ, 

ζρεδηαζηψλ ινγηζµηθνχ θαη εηδηθψλ ηεο επηθνηλσλίαο, νη νπνίνη ζα 

ζρεδηάζνπλ, αλαπηχμνπλ θαη εθαξµφζνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάµµαηα 

θαηάξηηζεο βαζηζµέλα ζηηο δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο µε ζηφρν ηελ 
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ππνζηήξημε νιηγνζεζίσλ ζρνιείσλ ζηηο απνµαθξπζµέλεο επεηξσηηθέο 

θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηαο. Έλαο δεχηεξνο ρξνληθά ζηφρνο 

ηνπ πξνγξάµµαηνο είλαη ν εμήο: νη ίδηνη νη επηµνξθσµέλνη εθπαηδεπηηθνί 

λα ιεηηνπξγήζνπλ πεξαηηέξσ σο επηµνξθσηέο ζηηο ΤΠΔ γηα ηνλ ινηπφ 

ηνπηθφ πιεζπζµφ ηεο πεξηνρήο ηνπο (γνλείο µαζεηψλ, αγξφηεο θιπ) ην 

πξφγξαµµα επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ησλ επαγγειµαηηθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνλ εµπινπηηζµφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο πεγψλ θαη 

ηε απφθηεζε ηθαλφηεηαο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαθηηθή ηνπο 

πξάμε. Τν πξφγξαµµα ∆ΗΑΣ ηέινο επειπηζηεί ζηε δεµηνπξγία ηνπ 

πιαηζίνπ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε µφληµε παξνρή απφ 

απφζηαζε θαηάξηηζεο ζηνπο ελδηαθεξφµελνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηε 

δεµηνπξγία δηαχισλ επηθνηλσλίαο αλάµεζα ζηνπο δαζθάινπο θαη ζηνπο 

ινηπνχο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο.  

Ο δξαζηηθφο πεξηνξηζµφο ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ πνπ αλαινγεί ζε 

θάζε µαζεηή, ν έληνλνο ηεµαρηζµφο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ε 

έιιεηςε ζπλνρήο, ε αλαγθαία απφ θνηλνχ δηδαζθαιία πξνθεηµέλνπ λα 

πιεξσζνχλ ηα αηηήµαηα µηαο εηεξνγελνχο ηάμεο, θαζηζηνχλ ηελ 

νιηγνζέζηα δηδαζθαιία µία εμαηξεηηθά απαηηεηηθή δηδαζθαιία. Ο 

δάζθαινο ησλ νιηγνζεζίσλ θαιείηαη λα ελνπνηήζεη δηαθνξνπνηεµέλεο 

νµάδεο µαζεηψλ, λα ζέζεη ηαπηφρξνλα µαζεηηθνχο ζηφρνπο γηα 

πεξηζζφηεξεο απφ µία νµάδεο, λα µεηνπζηψζεη ηηο εηεξνγελείο νµάδεο ζε 

νµάδεο ζπλεξγαζίαο θαη λα νξγαλψζεη ηνπο µαζεηέο ζε µία ιεηηνπξγηθή 

ελφηεηα.  

Σηελ νιηγνζέζηα δηδαζθαιία, νη ΤΠΔ είλαη έλα αλαληηθαηάζηαηεο αμίαο 

εξγαιείν ην νπνίν µπνξεί λα παξέρεη ιχζεηο βειηησηηθέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ παξέρνπλ ηα ζρνιεία. Σε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ζπλαληά θαλείο ην παξάδνμν, ε ηερλνινγία λα 

ρξεζηµνπνηείηαη ειάρηζηα απφ απηνχο πνπ ηε ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν. 

Ο πιένλ λεπξαιγηθφ ζηφρνο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνγξαµµάησλ 

είλαη λα θαηαζηαζεί ζαθέο θαη απνδεδεηγµέλν φηη νη ΤΠΔ µπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ζεαµαηηθά ηελ νιηγνζέζηα δηδαζθαιία θαη λα 

αλαµνξθψζνπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν ζρεδηαζµνχ ηνπ αλαιπηηθνχ ηνπο 

πξνγξάµµαηνο. Τα νιηγνζέζηα ζρνιεία, παξφηη ζπξξηθλψλνληαη 

ζπλερψο, ζα παξαµείλνπλ παξφληα είηε σο εθπαηδεπηηθή αλαγθαηφηεηα 

γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, είηε σο εθπαηδεπηηθφ πείξαµα 

γηα ειάρηζηεο άιιεο.  

Δληνχηνηο, ην λα απνθηήζνπλ ηα νιηγνζέζηα πξνλνµηαθή µεηαρείξηζε 

ζηελ  
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ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ζρεδηαζµψλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

είλαη µάιινλ αλεδαθηθή πξνζδνθία. Μία ξεαιηζηηθή πξνζδνθία είλαη ε 

πεπνίζεζε φηη νη ΤΠΔ είλαη ζε ζέζε λα βειηηψζνπλ ζεαµαηηθά ηελ 

νιηγνζέζηα δηδαζθαιία. Τν εµπφδην ην νπνίν πξέπεη λα ππεξθαιαγγηζηεί 

είλαη ε λννηξνπία ε νπνία αληηµεησπίδεη ηηο ΤΠΔ σο μέλν ζψµα. Έλαο 

αθφµα βαζηθφο ζηφρνο ησλ ζρεδηαζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο νθείιεη λα είλαη 

ε αιιαγή απηήο ηεο λννηξνπίαο. Αλ απηφ επηηεπρζεί, νη ΤΠΔ µπνξνχλ 

πξαγµαηηθά λα επηθέξνπλ ηνµή ζηε δηδαζθαιία ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία.  

 

 

 

 

 

10. σμπεράζμαηα 

Με ηελ εξγαζία απηή πξνζπαζήζακε λα θαηαδείμνπκε αλαιπηηθά ην 

πιήζνο ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε κηαο 

αμηνπξεπνχο ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξψλ ζρνιείσλ γηα ιφγνπο εζληθνχο, 

ηζηνξηθνθνηλσληθνχο, δεκνγξαθηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο. Τν επηρείξεκα 

πνπ εγείξεηαη απφ πνιινχο ζρεηηθά κε ην πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ απηψλ, αλαινγηθά κε ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ, θαίλεηαη λα 

κελ αληέρεη ζε ζνβαξή θξηηηθή αλ ιάβεη θαλείο ππ φςηλ ηνπ ηνπο 

αλσηέξσ ιφγνπο αιιά θαη ην πιήζνο ησλ ηδξπκάησλ πνπ παξακέλνπλ 

ζε ιεηηνπξγία, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, κε ακθίβνιε 

ρξεζηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Άιισζηε θαλέλα απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο δελ είλαη αλππέξβιεην 

αλ ππάξρεη βνχιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ αξκφδησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ θνξέσλ. Δθείλν φκσο πνπ αμίδεη ηελ πξνζνρή ησλ 

ππεπζχλσλ είλαη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί κε ζνβαξφηεηα θαη πξνζνρή ν 

ξφινο ησλ ζρνιείσλ ηεο ππαίζξνπ θαη λα επηδησρζεί ν εθζπγρξνληζκφο 

ηνπ ζεζκνχ ζε έλα επξχηεξν πνιηηηθνθνηλσληθφ πιαίζην. Τα δεηνχκελα 

είλαη ε πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη ε εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηεο ππαίζξνπ. Όιεο νη ιχζεηο πνπ ζα πξνηαζνχλ 

εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρνπλ κειεηεζεί κε ζνβαξφ δηάινγν κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο δελ κπνξνχλ λα είλαη βηψζηκεο θαη λα αληέμνπλ 

ζην ρξφλν. Δθ φζνλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ πξνζδηνξίδεη κε 

ζαθήλεηα ηηο πξνυπνζέζεηο ζπγρψλεπζεο ζρνιείσλ, θάζε πεξίπησζε 

είλαη ρξήζηκν λα εμεηάδεηαη ηδηαηηέξσο, δεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο 

ησλ δπζρεξεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα εκθαλίδεη. 
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Τα ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ ζα απνηεινχλ γηα πνιιά ρξφληα ζην κέιινλ 

έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηθηχνπ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Τφζν ν αξηζκφο ησλ δηάζπαξησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ 

φζν θαη νη δηαθνξέο πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή 

δπζθνιεχνπλ ηε ράξαμε εληαίαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ εμάιεηςε ηεο εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο κέζα απφ ηε δηαηήξεζε ή 

ηελ θαηάξγεζε ησλ κηθξψλ ζρνιείσλ είλαη έλα πνιχπινθν παηδαγσγηθφ 

δήηεκα κε πξνεθηάζεηο εζληθήο ζεκαζίαο. Ζ επηκφξθσζε θαη ε έκθαζε 

ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ δαζθάισλ ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ είλαη επίζεο 

δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο. Αλ ζε θάζε πεξίπησζε ε ιχζε πνπ δίλεηαη έρεη 

γλψκνλα ην καζεηηθφ δπλακηθφ θαη αληηκεησπίδεηαη κε ηε δένπζα 

πξνζνρή, ζηαζκίδνληαο ηα δεδνκέλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ππαγνξεχνπλ νη 

ηνπηθνί παξάγνληεο, έρνπκε ζπκβάιιεη αλψδπλα θαη απνηειεζκαηηθά ζηε 

βειηίσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνπλ ηα 

ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ. 

 

 

11. Προηάζεις 

Αλ θαη έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη ζπληαρηεί κε βάζε ηελ 

επηζηεκνληθή κεζνδνινγία θαη δενληνινγία πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ζαθήλεηα ζηνπο ζθνπνχο ηνπ, ζπλέρεηα πεξηερνκέλνπ, επειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα θνηλσληθά δεδνκέλα θαη λα κελ είλαη 

κνλνδηάζηαηα ζεσξεηηθφ ψζηε λα νδεγεί ζε νκνηνκνξθίεο πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, δελ ιακβάλεηαη 

κέξηκλα γηα ηα κηθξά ζρνιεία θαη ηηο γεσγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο. Απηά πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο καζεηέο φισλ ησλ 

ζρνιείσλ θαη θπξίσο γηα εθείλα ζηα νπνία θάζε δάζθαινο έρεη ηελ ηάμε 

ηνπ ηζρχνπλ θαη ζηα κηθξά ζρνιεία ηεο επαξρίαο.  

Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη έλαο θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο κε γλψκνλα ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο ππαίζξνπ ζα ήηαλ 

απαξαίηεηνο. Τν θξπθφ Α. Πξφγξακκα, φπσο είδακε, θαιχπηεη πνιιά 

θελά θαη θπξίσο εθεί πνπ ην επίζεκν πζηεξεί ζηηο πξαγκαηηθέο 

θνηλσληθέο θαη άιιεο αλάγθεο, αιιά δελ ιχλεη ην πξφβιεκα 

Τα ζρνιηθά βηβιία πνπ ζα κπνξνχζαλ είηε λα δηαθνξνπνηεζνχλ είηε 

λα δηδαρηνχλ κε άιιε νξγάλσζε θαη δνκή χιεο, γηα ην νιηγνζέζην 

ζρνιείν, είλαη αμηφινγν αίηεκα γηα άκεζν πξνβιεκαηηζκφ θαη δξάζε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά έλαο θαιφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ζρεδηαζκφο, 

απφ ην δάζθαιν, ησλ ζηφρσλ ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ έξγνπ απνβαίλεη ζεηηθά 

ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ θαηά ηελ ππεξεζία ηνπ ζε κηθξφ 
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ζρνιείν. Δπηζεκάλακε θαη πξνεγνπκέλσο φηη ε εξγαζία ηνπ δαζθάινπ 

ρσξίο ιεπηνκεξή πξνεηνηκαζία εγθπκνλεί θηλδχλνπο ζην νιηγνζέζην 

ζρνιείν. Δδψ αλαθεξφκαζηε θαη ζηηο ζησπεξέο εξγαζίεο ( αλάζεζε, 

ζπκπιήξσζε, δηφξζσζε θ.ά), πνπ είλαη ν θνξκφο ηεο δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο θαη πνπ επηβάιιεηαη λα είλαη επράξηζηεο θαη 

δεκηνπξγηθέο.ζρνιεία. Πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηνχληαη ζε απηά εθείλνη πνπ 

ην επηζπκνχλ. Οη δάζθαινη επίζεο είλαη ππεχζπλνη θαη γηα ηηο ζρέζεηο θαη 

ην θιίκα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ κηθξή θνηλσλία, αλάκεζα ζην 

ζρνιείν θαη ζηνπο γνλείο. Δίλαη πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ αιιά θαη ησλ 

παηδηψλ ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Υπνρξέσζε ηεο πνιηηείαο είλαη λα ππνζηεξίδεη ηελ θηηξηαθή ππνδνκή 

ησλ νιηγνζεζησλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο θαη λα θαιχπηεη επαξθψο ηηο αλάγθεο ηνπο ζε κέζα 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο. 

Οη δάζθαινη πνπ απνθνηηνχλ ζήκεξα απφ ηα Παηδαγσγηθά ηκήκαηα 

ηεο ρψξαο θαη πνπ ζηειερψλνπλ ηα κηθξά ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ είλαη 

ηθαλνί ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα ρεηξίδνληαη κε άλεζε ηνλ 

εμεηδηθεπκέλν, ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

Ζ αχμεζε κηζζνινγηθψλ θαη βαζκνινγηθψλ θηλήηξσλ ησλ 

ππεξεηνχλησλ ζηα νιηγνζέζηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ έλαξμεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ην αίηεκα γηα 

ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθείν Σρνιηθφ Σχκβνπιν, είλαη 

δεηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί πνιιέο θνξέο αιιά είλαη πάληα ζηελ 

επηθαηξφηεηα25. 

Ζ δπλεηηθή ζπγρψλεπζε ησλ κηθξψλ ζρνιείσλ πξνβιέπεηαη απφ ην 

λφκν 1566 ηνπ 1985 θαη εθαξκφζηεθε ππφ πξνυπνζέζεηο κε κεγάιε 

επηηπρία ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο παηξίδαο καο. Άιιεο θνξέο θξίλεηαη 

αλαγθαία ε ελνπνίεζε, ν ππνβηβαζκφο, ή αθφκε θαη ε θαηάξγεζε 

ζρνιείσλ. Σην βαζκφ πνπ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε πνιπζεζία 

ζρνιεία ζε εμνπιηζκέλα, ζχγρξνλα δηδαθηήξηα, κε εθπαηδεπηηθνχο φισλ 

ησλ εηδηθνηήησλ, ζπλεθηηκψληαο ηα πξνβιήκαηα ηεο απφζηαζεο θαη ηεο 

απξφζθνπηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ, έρνπκε ιχζεη ην πξφβιεκα. 

Γηαθνξεηηθά εζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

αξλεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ αδπλακηψλ ησλ κηθξψλ ζρνιείσλ. 

                                                 
25

 Μπξνχδνο Α., «Σηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ γηα ηα κνλνζέζηα θαη νιηγνζέζηα 

ζρνιεία», Παξνπζίαζε ζην 1° Παλειιήλην ζπλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 

Πξαθηηθά 1998, ζ. 830 
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