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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ρ. Παιδαγωγικού τοµέα ΦΠΨ 

 

«Η οργάνωση και η λειτουργία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Αντιφάσεις και αδιέξοδα». 

 
 

Βασικό στοιχείο στην ενασχόληση µε τη δοµή ενός εκπαιδευτικού 
συστήµατος αποτελεί η χρήση του όρου οργάνωση (ετυµολογικά: η 
τακτοποίηση και διάταξη των µερών ενός συνόλου).  

Αν όµως θέλει να αποφύγει κανείς τις παγίδες µιας συστηµικής 
προσέγγισης θα πρέπει να δει πως η δοµή και η οργάνωση της εκπαίδευσης 
αποτελεί αποτύπωση σε θεσµικό επίπεδο ρυθµίσεων οι οποίες 
προσδιορίζουν τον χώρο, το χρόνο, την ιεράρχηση και την κατανοµή 
περιεχοµένων, εργαζόµενων, δηλ. εκπαιδευτικών και µαθητών µε τρόπο που 
απ’ τη µια αποτυπώνονται και νοµιµοποιούνται οι συσχετισµοί των 
κοινωνικών δυνάµεων και ταυτόχρονα εξυπηρετείται η συµβολή του σχολείου 
στην αναπαραγωγή των υφιστάµενων κοινωνικών σχέσεων 

Η οργάνωση και η λειτουργία της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
προσδιορίζεται καταρχήν από το θεσµικό πλαίσιο, ως νοµικό πλαίσιο και ως 
κρατική  ρύθµιση. Το θεσµικό πλαίσιο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, το 
οποίο ισχύει σήµερα, έχει οριοθετηθεί από το Ν. Πλαίσιο 1566/85 και έχει 
διευκρινιστεί, ηµιτελώς ως τώρα, µε τα Π. ∆. 200/98 για το Νηπιαγωγείο και 
201/98 για το ∆ηµοτικό. Στο διάστηµα της 25χρονης αυτής εφαρµογής του Ν. 
Πλαισίου, πέραν των προαναφερόµενων Π.∆. αξίζει να προσθέσουµε τους 
Νόµους που αφορούν την σύσταση και λειτουργία των Ολοήµερων σχολείων 
(Ν.2525/97), την αξιολόγηση των µαθητών κ.α. 

Η οργάνωση όµως και η λειτουργία, όπως αυτή υπάρχει ως 
πραγµατικότητα, δεν είναι το θεσµικό πλαίσιο αλλά η συνάντηση – τοµή των 
θεσµικών ρυθµίσεων µε την εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα. Άρα 
µιλώντας κανείς για την οργάνωση και τη λειτουργία της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης οφείλει να εξετάσει: 
Α) Αν σε θεσµικό επίπεδο προβλέπονται ή όχι όλα όσα απαιτούνται για την 
υλοποίησή του, δηλ. αν στο ίδιο το θεσµικό πλαίσιο υπάρχουν αντιφάσεις, 
ανεπάρκειες και αδιέξοδα. 
Β) Αν η εκπαιδευτική πολιτική αναλαµβάνει και σε ποιο βαθµό να εξασφαλίσει 
τους όρους υλοποίησης του θεσµικού πλαισίου, και 
Γ) Τις συνέπειες που έχει η οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, όπως αποτυπώνεται τελικά ως πραγµατικότητα, για τους 
µαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα.  

Σε ότι αφορά τo θεσµικό πλαίσιο, µπορούµε να επισηµάνουµε:   
α) Το θεσµικό πλαίσιο ορίζει πως το σχολείο οφείλει να παρέχει σε όλους 
τους µαθητές ισότιµα, τα ίδια εκπαιδευτικά αγαθά και µέσα για την µόρφωσή 
τους. Η πραγµατικότητα όµως µας δείχνει πως όλα τα δηµοτικά σχολεία δεν 
έχουν το ίδιο επίπεδο υλικοτεχνικής υποδοµής, ενώ η διαφορά είναι πιο 
έντονη µεταξύ κέντρου και περιφέρειας.  
β) Η λειτουργία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στηρίζεται εν πολλοίς στην 
κατάλληλη λειτουργία και εξοπλισµό υποστηρικτικών θεσµών όπως του 
ΚΕ∆∆Υ, της ενισχυτικής διδασκαλίας, των κεντρικών και περιφερειακών 
οργάνων κ.α., οι οποίοι µε τη σειρά τους χρειάζεται να είναι κατάλληλα 
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προετοιµασµένοι για να µπορούν να παρεµβαίνουν αποτελεσµατικά. Ιδιαίτερη 
αναφορά, στο σηµείο αυτό, θα µπορούσε να γίνει στην οµαλή µετάβαση, 
όπως ονοµάζεται, από τη µία βαθµίδα στην άλλη, όπως από το Νηπιαγωγείο 
στο ∆ηµοτικό και από εκεί στο Γυµνάσιο, η οποία αποτελεί και κατά δήλωση 
της πολιτικής ηγεσίας ζήτηµα το οποίο την απασχολεί ιδιαίτερα. Από το 
θεσµικό πλαίσιο όµως δεν προβλέπεται κανένας µηχανισµός ο οποίος να 
επιφορτίζεται µε την παροχή στήριξης στο ζήτηµα της µετάβασης των 
µαθητών από τη µια βαθµίδα στην άλλη. 

Η συνάντηση, στη συνέχεια, του θεσµικού πλαισίου µε την 
εκπαιδευτική πολιτική αντί, όπως οφείλει, να λύνει αντιφάσεις, τις εντείνει 
περισσότερο. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε: 
 Οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες οφείλουν να καλύπτουν έγκαιρα 
χρονικά τα σχολεία µε το απαιτούµενο κάθε  φορά εκπαιδευτικό και βοηθητικό 
προσωπικό, ώστε να αποβαίνει αποτελεσµατική, από την άποψη της 
οργάνωσης, η λειτουργία τους. Αντ’ αυτού παρατηρούµε από τη µία µείωση 
διορισµών, πιο συχνά καθυστέρηση αυτών, επιλεκτική αντιµετώπιση, και από 
την άλλη υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς. 

Το παραπάνω παράδειγµα και πολλά άλλα που µπορούν εύκολα να 
αναδυθούν από τη µνήµη του καθενός, µας επιτρέπουν να διαπιστώσουµε 
πως αυτή η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, όπως ισχύει ως σήµερα, έχει άµεσες συνέπειες για τους 
µαθητές. Όλοι όµως οι µαθητές δεν εκκινούν από τις ίδιες αφετηρίες και, όπως 
συνήθως συµβαίνει, τη «νύφη» την πληρώνουν οι αδύναµοι κοινωνικά και 
οικονοµικά µαθητές. Αν και οι ρυθµίσεις ισχύουν το ίδιο για όλους, οι αδύναµοι 
µαθητές έχουν την µεγαλύτερη ανάγκη στήριξης κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία.  

Τη γενική όσο και σχηµατική παρουσίαση των παραπάνω, τα οποία 
αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, θα 
επιδιώξουµε στη συνέχεια να την τεκµηριώσουµε µε ένα παράδειγµα, το 
οποίο όµως να συµπυκνώνει, κατά κάποιο τρόπο, το σύνολο των 
αντιφάσεων, των αδιεξόδων αλλά και των κοινωνικά διαφοροποιηµένων 
επιπτώσεων.   

Ως αφορµή πήραµε τις πρόσφατες εξαγγελίες της υπουργού Παιδείας, 
περί του «νέου σχολείου», που πρόκειται να εφαρµοστεί άµεσα. Επί της 
ουσίας, στις διακηρύξεις για το νέο σχολείο φαίνεται να  προκρίνονται δύο 
άξονες. Ο πρώτος αφορά την εισαγωγή της λεγόµενης ψηφιακής µάθησης και 
ο δεύτερος αφορά το Ολοήµερο σχολείο. Πρόκειται για δύο κεντρικούς 
πυλώνες, όπου µαζί µε άλλες παρεµβάσεις όπως στην ύλη των µαθηµάτων, 
τα αναλυτικά προγράµµατα, τις µεθόδους διδασκαλίας µια ορισµένη 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και κυρίως ένα ορισµένο προφίλ τους, θα 
επιδιωχθεί να επιτευχθεί ο στόχος του «νέου σχολείου».  

Το βασικό ερώτηµα που θέτουµε είναι: γιατί επιλέγεται ένας θεσµός 
απαξιωµένος, υποβαθµισµένος και µε τεράστια φαινόµενα δυσλειτουργίας, 
όπως είναι το Ολοήµερο, ως όχηµα για το νέο σχολείο; 
Για να απαντήσουµε σε αυτό το ερώτηµα θα δούµε:  
1. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του ολοήµερου σχολείου, γιατί φτιάχτηκε, ποιο 
περιεχόµενο του δόθηκε ως τώρα και ποιους θέλει να εξυπηρετήσει.  
2. Την υλοποίησή του µέχρι σήµερα, και  
3. Ποιες πιθανές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης µπορούν να επέλθουν µε την πιλοτική εφαρµογή του.  
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Τις πιθανές αλλαγές- ευρήµατα µπορούµε να τα εξετάσουµε ως προς τα 
παρακάτω επίπεδα: 
 - Της φοίτησης των µαθητών και των σχέσεών τους µε το περιεχόµενο 
της εκπαίδευσης,  

- Των σχέσεων των εκπαιδευτικών ως εργαζόµενων και ως 
παιδαγωγών µε την εκπαιδευτική πολιτική και µε την γνώση, και  
 - Των σχέσεων του σχολείου µε την κοινωνία, δηλ., της συµβολής του 
ως ιδεολογικού µηχανισµού του κράτους στην αναπαραγωγή των κυρίαρχων 
κοινωνικών σχέσεων. 
Τα ζητήµατα τα οποία αφορούν το Ολοήµερο δεν µπορούν να περιγραφούν 
και να εξηγηθούν ορθά εντός των ορίων του οικείου θεσµού,  παραβλέποντας 
ότι τα κοινωνικά φαινόµενα δεν εκδηλώνονται σε κοινωνικό, ιδεολογικό και 
πολιτικό κενό. Η εξέταση λοιπόν θα πρέπει να συµπεριλάβει όλο το πλέγµα 
των εξαρτήσεων ενός θεσµού, οι οποίες τον νοηµατοδοτούν και τον 
προσδιορίζουν.  
- Η µέχρι τώρα πορεία µας έδειξε ότι πρόκειται περισσότερο για προνοιακός 
παρά παιδαγωγικός θεσµός, παρ’ όλες τις διακηρύξεις.  
-Οι αρχικές διακηρύξεις και ο αρχικός σχεδιασµός καταδεικνύουν τη 
σοσιαλδηµοκρατική λογική που χαρακτηρίζει το σχεδιασµό του ολοήµερου, 
αλλά υλοποιούνται στη χώρα µας σε µια περίοδο που κυριαρχεί το 
νεοφιλελεύθερο µοντέλο.   
-Ως προς τα εργασιακά ζητήµατα προκρίθηκαν οι ελαστικές µορφές εργασίας 
και οι ευέλικτες, συστατικό στοιχείο του νεοφιλελεύθερου σχεδίου.  
-Το Ολοήµερο έτσι µεταλλάχθηκε σε σχολείο «∆ιευρυµένου ωραρίου» (όσοι 
µαθητές επιθυµούν, χωρίς αναδιάρθρωση των Αναλ. Προγραµµάτων χωρίς 
συνοχή, µε επικαλύψεις ύλης, ή µε διδασκαλία επιπρόσθετων γνωστικών 
αντικειµένων, εις βάρος της ενισχυτικής ή αντισταθµιστικής αγωγής) 
-Τα βασικά χαρακτηριστικά του το ολοήµερο τα πήρε από την αυξηµένη ισχύ 
των µεσοαστικών και µικροαστικών στρωµάτων, τα οποία τον χαρακτηρίζουν 
µεν κακής ποιότητας κοινωνικό θεσµό, ο οποίος ωστόσο τους απαλλάσσει 
από το κόστος της φύλαξης, µε ιδίους πόρους, των παιδιών τους. 
-Σε ανάλογη κατεύθυνση κινούνται και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες της ∆ΟΕ 
από το 1995 (ως αίτηµα) έως σήµερα, δηλώνοντας πως πρόκειται για 
«κοινωνική κατάκτηση», αποσιωπώντας τις πολιτικές-ιδεολογικές και άλλες 
συνιστώσες.  
 Η εφαρµογή στην πράξη του Ολοήµερου σχολείου, θεωρούµε πως µας 
πείθει εύκολα πως πρόκειται για ένα θεσµό απαξιωµένο, χωρίς υποδοµές, 
δοµηµένο πάνω σε ένα µωσαϊκό εργασιακών σχέσεων που είναι δύσκολο έως 
αδύνατο να συνδιαµορφώσει µια κοινή στάση διεκδικήσεων, αποσπασµατικό, 
προσανατολισµένο στο να απασχολεί και όχι να µορφώνει.  

Το σύνθηµα της «τσάντας στη τάξη», που ακούστηκε πρόσφατα, έχει 
την άρρητη παραδοχή ότι η γνώση παράγεται στο σχολείο. Οι µαθητές όµως 
πριν ακόµα µπουν στο σχολείο είναι ήδη διαφοροποιηµένοι κοινωνικά.  

Οι δάσκαλοι µε τη σειρά τους θεωρούνται από την πολιτική ηγεσία 
αποκλειστικά υπεύθυνοι της επίδοσης των µαθητών. Από κοινωνικό 
χαρακτηριστικό η επίδοση µετατρέπεται έτσι σε παιδαγωγικό χαρακτηριστικό. 
Οι δάσκαλοι µε τη σειρά τους την αποδίδουν στα προσωπικά χαρακτηριστικά 
και την αιτιολογούν µε βάση τη θεωρία των φυσικών χαρισµάτων. 

Με δεδοµένο ότι το «νέο σχολείο» θα στηριχτεί στα βασικά σηµεία των 
διακηρύξεων της υπουργού περί γενίκευσης του Ολοηµέρου που γνωρίζουµε 



 4

έως τώρα, και παίρνοντας υπόψη πως πουθενά δεν αναφέρεται, σε επίπεδο 
προθέσεων, η ενίσχυση των σχολείων, ούτε η αντιµετώπιση των 
πολυποίκιλων εργασιακών σχέσεων αλλά αντίθετα η συνέχισή τους, τότε 
µπορούµε βάσιµα να υποθέσουµε ότι το συµβατικό νηπιαγωγείο και δηµοτικό 
θα «ολοηµεροποιηθεί» κατά τα ισχύοντα πρότυπα, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
 Πρόκειται για ουσιαστική τροποποίηση της οργάνωσης και της 
λειτουργίας της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αφού, αν υλοποιηθεί µια τέτοια 
ρύθµιση: 

α) Θα µεταβληθεί ουσιαστικά η σχέση των µαθητών µε τη γνώση, 
β) Θα µεταβληθούν προς το χειρότερο οι εργασιακές σχέσεις των 

εκπαιδευτικών και οι ελαστικές µορφές εργασίας θα τείνουν να αποτελέσουν 
κυρίαρχη µορφή, 

γ) Θα δυσκολέψει ακόµα περισσότερο η δυνατότητα συλλογικών 
µορφών αντίδρασης και πάλης των εκπαιδευτικών - το συνδικαλιστικό κίνηµα 
των εκπαιδευτικών αποτελεί σε κάθε κρατική ρύθµιση (φανερά ή κρυφά) 
επίδικο αντικείµενο, 

δ) Σε συνδυασµό µε τις ήδη γνωστές τουλάχιστον προτάσεις για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και την λεγόµενη «αποκέντρωση» τα σχολεία θα 
βρεθούν στη δίνη της αγοράς και συνολικά υπόλογα στις σχέσεις κόστους – 
οφέλους. 

Συµπερασµατικά: Η δοµή και η οργάνωση της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, σε συνδυασµό µε την προσδιορισµένη κοινωνικά υλοποίησή 
της αποτελεί µορφή κρατικού ελέγχου τόσο του περιεχοµένου όσο και των 
τρόπων παροχής της βασικής εκπαίδευσης. Η εξάρτηση της υλοποίησής της 
από την εκπαιδευτική πολιτική τείνει να αναπαράγει και να νοµιµοποιεί τις 
υπάρχουσες ανισότητες. 

 
 
 


