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Περίληψη 

Το αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα σταδιακά εμπλουτίζεται με πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

εντός και εκτός του σχολικού ωραρίου. Η εφαρμογή τους αναγνωρίζεται ως κρίσιμο 

αντισταθμιστικό μέτρο για τους λιγότερο ευνοημένους, ως προς το πολιτισμικό 

κεφάλαιο, μαθητές. Ωστόσο, από τη βιβλιογραφική επισκόπηση προκύπτει ότι από 

την εκπαιδευτική πολιτική στην υλοποίηση των μέτρων παρεμβαίνουν μια σειρά 

παραγόντων, οι οποίοι τείνουν να δημιουργούν συνθήκες για αναπαραγωγή ή και 

δημιουργία νέων μορφών ανισότητας. Η παρούσα μελέτη διερευνά τον τρόπο 

υλοποίησης καθώς και τυχόν διαφοροποιήσεις στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που οργανώνονται από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και, εστιάζοντας στην πρόσβαση και στη συμμετοχή του μαθητικού 

πληθυσμού, αναδεικνύει τις υφιστάμενες ανισότητες και τα προβλήματα που 

ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτική πολιτικής σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας. 
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Abstract 

Like ίπ many other countries, recent policies ίπ Greece have encouraged 

schools to enrich their official curriculum, by providing activities inside and outside 

the school space and regular timetable. The purpose attributed to such practices is 

definitely pedagogical but also compensatory, ίπ that they would be of greater 

benefit to those (groups of) pupils, ίπ particular, whose families lack material, social 

and cultural resources, needed to manage such experiential forms of learning. 

However, research suggests that a host of mediating factors between political 

conceptualization (intention) and enactment of policies tend to create conditions for 

the reproduction of social inequalities or the appearance of new forms of their 

expression. This study explores differentiations among schools ίπ secondary 

education ίπ the provision of out-of-school curriculum enrichment activities and, by 

focusing οπ pupils' access and participation, discusses their social implications. 
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Εισαγωγή 

Η μάθηση αποτελεί μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε πολλούς χώρους 

και επεκτείνεται εκτός των τειχών του σχολείου. Η εξωσχολική μάθηση είναι 

ιδιαίτερα ευεργετική για τους μαθητές, καθώς με αυτόν τον τρόπο έχουν τη 

δυνατότητα να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες πέρα από την τυπική 

γνώση η οποία παρέχεται στις σχολικές αίθουσες. Πιο συγκεκριμένα, η εμπλοκή των 

μαθητών σε ποιοτικές εξωσχολικές δραστηριότητες προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Τα 

παιδιά αναπτύσσουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους 

δεξιότητες, γεγονός που βελτιώνει τη σχολική τους απόδοση (Rickinson et al, 2004, 

Dillon et al, 2005). Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές που προέρχονται 

από κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα να έρθουν σε επαφή με στοιχεία 

πολιτισμού τα οποία δεν τους παρέχονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Είναι 

αδιαμφισβήτητο ότι η εξωσχολική μάθηση ενισχύει τις ευκαιρίες μάθησης και 

συμπληρώνει τη γνώση που προσφέρεται στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος. 

Η εκπαιδευτική πολιτική τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο έχει 

υιοθετήσει την παραπάνω θέση με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αλλαγές στο 

αναλυτικό πρόγραμμα. Εντάσσονται σε αυτό ποικίλες δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται είτε μέσα στο σχολείο είτε έξω από αυτό όπως εκδρομές, 

διδακτικές επισκέψεις και γενικά διάφορες μετακινήσεις στα πλαίσια εγκεκριμένων 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Σε εθνικό επίπεδο, η επίδραση της 

κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής που καθιερώθηκε σταδιακά μετά τη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ και αναπτύχθηκε συντονισμένα από το 2000 και ύστερα 

στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, έδωσε το έναυσμα για την εισαγωγή 
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νέων δραστηριοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην 

άμβλυνση του πολιτισμικού και γνωστικού χάσματος ανάμεσα σε προνομιούχους 

και μη προνομιούχους μαθητές. Ειδικότερα, οι μη προνομιούχοι μαθητές 

προερχόμενοι από περιβάλλοντα φτωχά σε γνωστικά και πολιτισμικά ερεθίσματα 

είναι αυτοί που πρέπει να ωφεληθούν περισσότερο. Το σχολείο ως κυρίαρχος 

φορέας της επίσημης πολιτικής πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμη συμμετοχή όλων των 

μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες που οργανώνονται και υλοποιούνται από 

το σχολείο. Παρουσιάζει, συνεπώς, εξαιρετικό ενδιαφέρον να εξεταστεί πώς η 

συγκεκριμένη εθνική πολιτική αναπλαισιώνεται και υλοποιείται σε τοπικό επίπεδο 

και πιο συγκεκριμένα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν πρέπει να αγνοηθεί, ωστόσο, η άποψη των 

κοινωνιολόγων σύμφωνα με την οποία το σχολείο αποτελεί βασικό φορέα 

κοινωνικής αναπαραγωγής. Κοινωνιολόγοι όπως οι Bourdieu και Passeron στη 

Γαλλία (1970) ή ο Bernstein στην Αγγλία (1971), οι οποίοι είχαν επηρεαστεί από τις 

μαρξιστικές προσεγγίσεις, τον Durkheim και τον Weber, έδειξαν τους τρόπους με 

τους οποίους η κοινωνική αναπαραγωγή πραγματοποιείται στο χώρο του σχολείου . 

Ακόμα και σήμερα οι ερευνητικές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι παρά 

τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και την αύξηση του χρόνου σχολικής 

φοίτησης για όλα τα παιδιά, οι εκπαιδευτικές ανισότητες συνεχίζουν να υφίστανται 

και μάλιστα το χάσμα ανάμεσα στους προνομιούχους και μη παρουσιάζεται στην 

παρούσα συγκυρία να είναι αυξημένο (Van Zanten, 2010). 
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Επιπροσθέτως, στις σημερινές συνθήκες του ύστερου καπιταλισμού η 

αναπαραγωγή ανισοτήτων μέσα στο σχολείο φαίνεται να πραγματοποιείται με 

πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Αφενός, οι μαθητές αναπτύσσουν 

διαφορετική στάση απέναντι στη γνώση. Οι μαθητές προερχόμενοι από κατώτερα 

κοινωνικό - οικονομικά στρώματα αναπτύσσουν μια «αντισχολική» κουλτούρα 

προδιαγράφοντας με αυτό τον τρόπο τη μελλοντική τους ακαδημαϊκή και 

επαγγελματική πορεία. Αντίθετα, οι προνομιούχοι μαθητές φαίνεται να 

συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή αναγνωρίζοντας την μελλοντική αξία της 

γνώσης. Αφετέρου, υπάρχει διαφοροποίηση στη στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στους μαθητές γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις συμβάλλει στην 

αναπαραγωγή ανισοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές δεν λαμβάνουν υπόψη 

τους την πολιτισμική προέλευση ενός μαθητή με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

παρέμβουν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική του πορεία ακόμα και αν το 

επιθυμούν (Blackledge, Hunt, 2000) 

Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς την ανισότητα που 

πιθανώς υφίσταται σε σχέση με τις εκδρομές, επισκέψεις και γενικότερα 

μετακινήσεις που υλοποιούνται από το σχολείο. Άραγε μπορούν όλα τα παιδιά να 

επιλέξουν ελεύθερα τη συμμετοχή ή να συμμετάσχουν σε όλες τις εξωσχολικές 

δραστηριότητες του σχολείου; Επιπλέον, έχουν τα σχολεία τις ίδιες δυνατότητες να 

οργανώσουν την ποικιλία των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τη σχετική 

νομοθεσία; Υπάρχουν σχολεία που περιορίζονται απλά σε περιπάτους ή διδακτικές 

επισκέψεις; Ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς όχι μόνο το τι επιλέγει το 

σχολείο να υλοποιήσει αλλά και το πού επιλέγουν οι μαθητές να πάνε. 
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Μέχρι σήμερα έχει γίνει ποσοτική καταγραφή των εκδρομών και γενικότερα 

των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τα σχολεία τόσο της Πρωτοβάθμιας 

όσο και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 

(Κ . Ε.Ε). Παρόλα αυτά μια ποιοτική προσέγγιση στα δεδομένα θα βοηθούσε στην 

πληρέστερη ερμηνεία των ανισοτήτων που υφίστανται. Έτσι, η παρούσα ερευνητική 

εργασία επικεντρώνεται στα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού 

Κορινθίας επιχειρώντας αρχικά μια λεπτομερή χαρτογράφηση των εξωσχολικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σε αυτά και στη συνέχεια 

παράγοντας δεδομένα που επιτρέπουν την ανάδειξη σημαντικών πτυχών του 

ζητήματος. 

Ειδικότερα, στο 1° κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται μια αναφορά 

στα σημαντικότερα νομοθετήματα των τελευταίων 25 ετών ώστε να παρατηρηθεί η 

εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου που αφορά στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και σταδιακά το ενδιαφέρον της πολιτείας για τον εμπλουτισμό του 

αναλυτικού προγράμματος στα σχολεία της δευτεροβάθμιας. Επίσης, 

παρουσιάζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των εξωσχολικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, ώστε να γίνει κατανοητή η 

σημασία που αποδίδεται από τις επίσημες εκπαιδευτικές αρχές στα διάφορα είδη 

εκδρομών και επισκέψεων. 

Στο 2° κεφάλαιο παρουσιάζεται η επισκόπηση της σχετικής με το θέμα 

βιβλιογραφίας. Τα βιβλιογραφικά σώματα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Σε αυτά που 

έχουν παιδαγωγικό προσανατολισμό και σε αυτά που έχουν κοινωνιολογικό 

προσανατολισμό. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται περισσότερο οι εργασίες που 

έχουν κοινωνιολογικό προσανατολισμό . Παρουσιάζονται έρευνες (Wikeley et al, 
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2007, Muschamp et al, 2009), οι οποίες εξετάζουν την ανισότητα στη συμμετοχή και 

στη στάση των παιδιών σε δραστηριότητες που υλοποιούνται εκτός σχολείου, όπου 

το κεφάλαιο της οικογένειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Παρουσιάζεται, 

επίσης, μια σημαντική μελέτη που υλοποιήθηκε από τη Sally Power και την 

ερευνητική της ομάδα (Power et al, 2009), όπου εξετάζονται οι υφιστάμενες 

ανισότητες στη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες που υλοποιούνται από 

τα ίδια τα σχολεία. 

Στο 3° κεφάλαιο αποτυπώνονται οι θεωρητικές έννοιες, όπως προέκυψαν 

από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας και οι οποίες χρησιμοποιούνται στην 

ερμηνεία των ευρημάτων. Χρησιμοποιούνται οι έννοιες του πολιτισμικού και 

κοινωνικού κεφαλαίου του Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1997), καθώς και η έννοια 

του "ιδρυματικού habitus" όπως αναπτύχθηκε από την Reay (Reay et al, 2005). Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται, επίσης, ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των 

νεοφιλελεύθερων πολιτικών που σταδιακά επιβάλλονται στην εκπαίδευση, ώστε να 

ανιχνευτούν τυχόν επιρροές των πολιτικών αυτών στη δράση των εκπαιδευτικών 

στο μικροεπίπεδο της σχολικής μονάδας. 

Στο 4° κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας και 

τα στάδια που ακολουθήθηκαν για τη διερεύνηση του θέματος. Συνδυάστηκαν 

ποσοτικά (ερωτηματολόγιο) και ποιοτικά (ημι-δομημένες συνεντεύξεις) εργαλεία 

ώστε να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα στοιχεία από τα σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού. Αρχικά συγκεντρώθηκαν τα 

ερωτηματολόγια από το σύνολο των σχολικών μονάδων και στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις με τους διευθυντές των σχολείων αυτών. 
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Στο 5° κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα ευρήματα των 

ποσοτικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαντήσεις των υπευθύνων των σχολικών 

μονάδων στα ερωτηματολόγια. Στο 6° κεφάλαιο παρουσιάζονται δεδομένα που 

προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με τους διευθυντές/διευθύντριες επιλεγμένων 

σχολικών μονάδων. 

Τέλος, στο 7° κεφάλαιο επιχειρείται η ανάδειξη των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν από τον συνδυασμό των ποσοτικών και των ποιοτικών δεδομένων, 

ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτει η παρούσα ερευνητική 

εργασία. 
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1. Νομοθετικό πλαίσιο εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

1.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου που 

σχετίζεται με τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ώστε να αναδειχθεί η 

εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής των εκδρομών στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Η σχετική νομοθεσία περιλαμβάνει νόμους, υπουργικές αποφάσεις 

αλλά και πολλές εγκυκλίους όχι μόνο του Υπουργείου Παιδείας αλλά και άλλων 

Υπουργείων. Θα εξεταστούν τα σχετικά νομοθετήματα των τελευταίων 25 ετών. 

1.2 Σημαντικά νομοθετήματα 

Αφετηρία αποτελεί ο νόμος 1566/30-9-1985 (ΦΕΚ 167), ο οποίος θεσπίζει τη 

δομή και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον 

συγκεκριμένο νόμο δε γίνεται άμεση αναφορά στις σχολικές εκδρομές και σε άλλες 

δραστηριότητες. Στις παραγράφους 4 και 5 προσδιορίζεται επακριβώς η λειτουργία 

και οι στόχοι των Γυμνασίων και Λυκείων. Παρόλο που δε γίνεται λόγος για 

εξωσχολικές δραστηριότητες, στο άρθρο 45 ορίζεται ότι οι μαθητές πρέπει να 

συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή και έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και 

να πραγματοποιούν διάφορες εκδηλώσεις. 

Στη συνέχεια, η Υπουργική απόφαση Γ2/4867 (ΦΕΚ 762, τ. Β 3/12/1990) 

προβλέπει την υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων για τα σχολεία 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα μπορούν να πραγματοποιούνται 
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ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές. Όπως προβλέπεται από την παραπάνω 

υπουργική απόφαση, όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας μπορούν να υλοποιούν 

μια (1) ημερήσια εκδρομή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, η οποία πρέπει να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή να χρησιμοποιείται για 

δενδροφυτεύσεις μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Γεωργίας. Διαφορετικά δεν πραγματοποιείται. Επίσης, η τελευταία τάξη των 

Λυκείων (Γ' Λυκείου) μπορεί να υλοποιήσει μια (1) πενθήμερη εκδρομή στο 

εσωτερικό της χώρας, την Κύπρο ή άλλες χώρες του εξωτερικού. Τονίζεται ότι 

πρέπει να γίνεται «η κατάλληλη προετοιμασία ώστε να ευαισθητοποιούνται οι 

μαθητές και να αντιλαμβάνονται πως είναι ευκαιρία να έρχονται σε επαφή με 

τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική - πολιτιστική αξία, όπως αρχαιολογική

ιστορική-οικολογική να γνωρίσουν τη σημερινή πορεία του τόπου μας για πρόοδο 

και ανάπτυξη και γενικότερα τα επιτεύγματα του ανθρώπου από το μακροχρόνιο 

αγώνα του, για την κατάκτηση του πολιτισμού». Επιπλέον, ορίζονται οι 

προϋποθέσεις όπως συνοδοί καθηγητές, πρόγραμμα, χρόνος υλοποίησης των 

εκδρομών και αρμοδιότητες του διευθυντή. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκδρομές δεν 

έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα αλλά κρίνεται σκόπιμο τα σχολεία να καταβάλουν 

προσπάθεια για την πραγματοποίηση τους. 

Μπορεί η ανωτέρω υπουργική απόφαση να αναγνωρίζει τη σημασία των 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές, αλλά ο αριθμός των εξωσχολικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων φαίνεται να είναι περιορισμένος καθώς 

προβλέπονται μόνο δυο (2) για την Γ' Λυκείου και μια (1) για τις υπόλοιπες τάξεις 

του Γυμνασίου και Λυκείου. Παρόλα αυτά, υπάρχει δυνατότητα επιλογής τόσο του 

προορισμού όσο και του προγράμματος που θα ακολουθήσουν οι μαθητές. Ακόμα, 
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εντύπωση προκαλεί η έμφαση που δίνεται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση καθώς 

η ετήσια ημερήσια επίσκεψη συνδέεται άρρηκτα με περιβαλλοντικούς σκοπούς, αν 

και γενικά οι εκδρομές φαίνεται να εντάσσονται στους στόχους μιας ανθρωπιστικής 

παιδείας. 

Στη συνέχεια, το 1990 με το νόμο 1892/90 (άρθρο 111, παράγραφος 13), 

θεσμοθετείται η ίδρυση και η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. Το 1993 ιδρύονται τα πρώτα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, αυξάνονται οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους 

μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σχετικά, η υπουργική απόφαση με 

αριθμό Γ2/4867, ΦΕΚ 629 τ. Β' 23/10/1992, καθορίζει το είδος των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές 

μπορούν να υλοποιούν δραστηριότητες τόσο μέσα στα πλαίσια του σχολείου όσο 

και έξω από αυτό, οι οποίες αποσκοπούν «στην πνευματική ανάπτυξη, στην 

αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση των μαθητών και στην 

ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν το στενότερο και ευρύτερο 

περιβάλλον τους». Οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν και σε συνεργασία με 

μαθητές άλλων σχολείων αλλά και με άλλους τοπικούς φορείς. Η θεματολογία 

εκτείνεται σε τρεις άξονες: 

α. καλλιτεχνικές - πολιτιστικές δραστηριότητες : περιλαμβάνονται μουσικές 

εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, θεατρικό εργαστήρι, παραδοσιακοί χοροί, 

λογοτεχνικές εκδηλώσεις, τοπική ιστορία και λαογραφία, λέσχη φωτογραφίας, 

εκθέσεις ζωγραφικής, εκδόσεις εφημερίδων - περιοδικών, ραδιοφωνικές εκπομπές 

- T.V - κινηματογράφος, θέματα επιστήμης, λειτουργία βιβλιοθηκών, εκθέσεις 

βιβλίου, εκθέσεις χαλκογραφίας, εκθέσεις χειροτεχνημάτων κ.λπ. 
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β. περιβαλλοντική εκπαίδευση : 

οικολογικά στοιχεία που αλλοιώνονται (στοιχεία φυσικής οικολογίας, 

ανθρωπογενούς οικολογίας) 

πηγές και αιτίες που προκαλούν οικολογική αλλοίωση και είδος αλλοίωσης 

(τομείς οικονομικής δραστηριότητας, εξέλιξη ανθρώπινης δραστηριότητας, πόλεμοι, 

θεομηνίες, χημική - βιολογική ρύπανση ατμόσφαιρας, νερού, εδάφους) 

γ. αγωγή υγείας : ναρκωτικά, κάπνισμα, αλκοόλ, πρόληψη καρκίνου, AIDS, 

πρόληψη ατυχημάτων (κυκλοφοριακή αγωγή, ατυχήματα στα εργαστήρια ή κατά 

την άθληση και γενικά στους χώρους του σχολείου) 

Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου σε 

τακτική βάση αλλά και σε άλλους χώρους ανάλογα με το αντικείμενο ενασχόλησης 

όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, εκθεσιακούς χώρους, θέατρα, επιμελητήρια, κ.α. 

Επιπλέον, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν δραστηριότητες στα 

πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως τα εξής: CODIESEE, CORDEE, 

«Συνεργαζόμενα σχολεία» της UNESCO. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων διατίθενται δύο (2) ώρες 

επιπλέον την εβδομάδα ή τέσσερις (4) ανά δεκαπενθήμερο κατά τάξη ή τμήμα 

εντός ή εκτός του ωρολογίου προγράμματος. Για τους καθηγητές που συμμετέχουν 

στα προγράμματα (μέχρι 2 το πολύ ανά τάξη ή τμήμα) μειώνεται το εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα διδασκαλίας κατά δύο (2) ώρες. Όταν έχουν συμπληρώσει το διδακτικό 

τους ωράριο μπορούν να απασχολούνται με αντίστοιχη υπερωριακή αποζημίωση. 

Οι παραπάνω εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν προαιρετικό χαρακτήρα 

για τους εκπαιδευτικούς και πρέπει «να προάγουν την ενεργή και δημιουργική 

συμμετοχή των μαθητών». Δεν καθορίζεται ο αριθμός δραστηριοτήτων που μπορεί 
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να υλοποιεί κάθε σχολείο. Επίσης, ο σχεδιασμός γίνεται στην αρχή του σχολικού 

έτους. Οι καθηγητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα 

δηλώνουν ενδιαφέρον και αφού ενημερώσουν τους μαθητές, συζητούν μαζί τους 

και αποφασίζουν για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση σχολικών 

δραστηριοτήτων . Στη συνέχεια από κοινού καταρτίζουν συγκεκριμένα 

προγράμματα. Την αρχική έγκριση τη δίνει ο Σύλλογος διδασκόντων και έπειτα 

αντίγραφο των προγραμμάτων υποβάλλεται στον προϊστάμενο της οικείας 

Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Ο προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την προώθησή του 

στην αρμόδια επιτροπή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε 

να πάρει την τελική έγκριση . 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύσταση της ετήσιας επιτροπής καθώς 

περιλαμβάνει μέλη από διαφορετικές «θέσεις» της εκπαίδευσης γεγονός που 

προσδίδει, φαινομενικά τουλάχιστον, πλουραλισμό στις απόψεις. Τα μέλη της 

επιτροπής έχουν ως εξής : 

Πρόεδρος: σχολικός σύμβουλος κλάδου ΠΕΟ2 (Φιλόλογος) 

Δύο διευθυντές σχολικών μονάδων (ένας Γυμνασίου και ένας Λυκείου) 

Ο υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Ο υπεύθυνος Σ.Ε.Π (Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού) για τα 

σχολεία της διεύθυνσης 

Ένας εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος που υπηρετεί στη Δ/νση ή στο 

γραφείο Β/βάθμιας εκπαίδευσης που ορίζεται από τον οικείο προϊστάμενο 

Ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

πολυπληθέστερου σχολείου της έδρας της Δ/νσης ή του γραφείου της Β/βάθμιας 

εκπαίδευσης. 
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Η ανωτέρω επιτροπή γνωμοδοτεί για την τελική έγκριση και το ύψος της 

οικονομικής επιχορήγησης, διευκολύνει την εφαρμογή σχολικών προγραμμάτων με 

την προώθηση σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων, συντονίζει την προσπάθεια 

δύο ή περισσότερων σχολείων για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και τέλος, 

προγραμματίζει και οργανώνει τα προβλεπόμενα πολιτιστικά διήμερα και τις άλλες 

εκδηλώσεις. Ο ρόλος της επιτροπής δεν είναι μόνο εγκριτικός αλλά έχει 

συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

επιλογή προέδρου της επιτροπής καθώς είναι φιλόλογος και μάλιστα σύμβουλος. 

Πιθανόν αυτό να υποδηλώνει ότι η πνευματική ανάπτυξη, η αισθητική καλλιέργεια 

και η δημιουργική έκφραση των μαθητών, αποτελούν το σημαντικότερο στόχο και 

ότι ο οποίος πραγματώνεται μέσω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις 

ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Επιπλέον, η χρηματοδότηση των προγραμμάτων προέρχεται εν μέρει από 

οικονομική επιχορήγηση (κρατική). Οι δραστηριότητες μπορούν επίσης να 

στηριχτούν οικονομικά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων, τα έσοδα μαθητικών κοινοτήτων αλλά και από διάφορους φορείς -

χορηγούς. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα γραφεία των διευθύνσεων Β/βάθμιας 

εκπαίδευσης υποβάλλουν πίνακα με όλες τις πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες 

στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας. 

Η ανωτέρω υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε το 1997 με την υπ' αριθ. 

Γ2/7668 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1153, τ. Β' 29/12/1997). Πιο συγκεκριμένα 

προστίθεται μια νέα τέταρτη παράγραφος στην προηγούμενη υπουργική απόφαση 

με τίτλο : Αγωγή Καταναλωτή. Προβλέπεται η δυνατότητα υλοποίησης 

δραστηριοτήτων (εξωσχολικών και μη) που αποσκοπούν στο «να ενθαρρύνουν τους 
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μαθητές να κατανοήσουν την κατανάλωση ως οικονομικό φαινόμενο και ως 

κοινωνική και πολιτισμική δραστηριότητα και να τους κάνει ικανούς να σκέφτονται, 

να λειτουργούν και να δρουν ατομικά και συλλογικά στα πλαίσια μιας κριτικής 

ορθολογικής και υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς για τη διασφάλιση της 

υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της ποιότητας της 

ζωής». Η αγωγή καταναλωτή περιλαμβάνει ενότητες που σχετίζονται: 

α. με την οικονομία (οικονομική διάσταση της κατανάλωσης: προϊόντα, 

παραγωγοί, εταιρείες, κατασκευαστές, ασφάλεια προϊόντων, δικαιώματα του 

πολίτη -καταναλωτή κ.α.) 

β. την κοινωνία (κοινωνική διάσταση της κατανάλωσης: υπηρεσίες, 

προμηθευτές, δίκτυα διακίνησης και επικοινωνίας κ.α.) 

γ. τον πολιτισμό (πολιτισμική διάσταση της κατανάλωσης: πολιτισμικά αγαθά, 

τέχνες, θέατρο, μουσική, ταξίδια, τουρισμός, ΜΜΕ κ.α.) 

δ. την Ευρωπαϊκή Ένωση (ευρωπαϊκή διάσταση της κατανάλωσης: ενιαίος 

οικονομικός χώρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες: 

διακίνηση προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, ο ευρωπαίος πολίτης, 

εθνική- ευρωπαϊκή ταυτότητα κ.α.) 

ε. τις πληθυσμιακές μετακινήσεις και την κατανάλωση, 

στ. την υγεία και κατανάλωση, κ.α. 

Κατά την πραγματοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Καταναλωτή προτείνεται η 

συνεργασία με Κυβερνητικούς φορείς αλλά και μη Κυβερνητικούς φορείς σχετικούς 

με την κατανάλωση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κέντρα νεότητας, επιστημονικούς 

συλλόγους κ.λπ. Οι διατάξεις της αρχικής υπουργικής απόφασης του 1993 διέπουν 
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και τα προγράμματα Αγωγής Καταναλωτή καθώς δεν προστίθεται κάτι νέο στη νέα 

υπουργική απόφαση. 

Όπως διαφαίνεται από τις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις η σχολική ζωή 

εμπλουτίζεται με δραστηριότητες που ουσιαστικά «ανοίγουν» το σχολείο προς την 

κοινωνία και στοχεύουν στη διαμόρφωση αξιών και στάσεων των μαθητών. Ο 

μαθητής αποτελεί τον αυριανό πολίτη που πρέπει να αποκτήσει ικανότητες και 

δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην μελλοντική του πορεία. 

Μετά από ένα χρόνο, το 1998 με την υπ' αριθ. Φ.12/752/Γl/866 υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ 954, τ. Β', 7 /9/1998), «ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία 

του σχολείου πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εκπαίδευσης εντός και εκτός των 

φυσικών συνόρων του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα 

διεξαγωγής μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε εξωσχολικούς χώρους, 

με τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών επισκέψεων». Οι διδακτικές επισκέψεις 

μπορεί να γίνονται σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρησκευτικής και 

πολιτιστικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.τ.λ . Επίσης, 

εντάσσονται προγραμματισμένα στην εκπαιδευτική διαδικασία, με μέριμνα ώστε να 

μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Ο προγραμματισμός τους 

υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του 

τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για το περιεχόμενο του σχεδιασμού. 

Επιπλέον, πραγματοποιούνται μόνο ανά τμήμα, στα πλαίσια συγκεκριμένου 

μαθήματος και εντός των ορίων του νομού. Έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων 

διδακτικών ωρών και μπορούν να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας των 

σχολείων σε περίπτωση που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωσή τους. 

Όταν η διδακτική επίσκεψη παραταθεί πέραν του ωραρίου λειτουργίας του 
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σχολείου απαιτείται Έγκριση από την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Η συμμετοχή των μαθητών στις διδακτικές επισκέψεις είναι 

υποχρεωτική. Η απουσία μαθητή από διδακτική επίσκεψη λογίζεται ως απουσία για 

ισάριθμες διδακτικές ώρες. Η διδακτική επίσκεψη μπορεί να γίνει και με τη χρήση 

μεταφορικού μέσου. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται δηλώσεις των γονέων -

κηδεμόνων των μαθητών για τη συμμετοχή τους στη διδακτική επίσκεψη. Αν ο 

κηδεμόνας δε συμφωνεί, ο μαθητής δε μετέχει και δεν του καταχωρούνται οι 

απουσίες. Τέλος, οι διδακτικές επισκέψεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 

εννέα (9) ανά σχολική τάξη για όλο το διδακτικό έτος. 

Η νέα προσθήκη που έγινε το 2000, με την υπ' αριθ. Γ2/455 υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ 161,τ. Β',16/2/2000), στην αρχική υπουργική απόφαση του 1993 

προσθέτει ακόμα μια κατηγορία δραστηριοτήτων που συνδέουν το σχολείο με την 

αγορά εργασίας και στοχεύουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. 

Πιο συγκεκριμένα προστίθεται μια νέα τέταρτη παράγραφος στην αρχική υπουργική 

απόφαση που τιτλοφορείται «Αγωγή Σταδιοδρομίας» και περιλαμβάνει 

δραστηριότητες που σχετίζονται: 

α. με το εργασιακό περιβάλλον (π.χ. επικοινωνία σε χώρους εργασίας, λήψη 

αποφάσεων, διοικητική δομή και οργάνωση επιχειρήσεων - οργανισμών κ.α.) 

β. με την οικονομική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας (π.χ. Βιομηχανικός 

τομέας, Βιοτεχνικός τομέας, Οικογενειακές επιχειρήσεις, Μ.Μ.Ε, Εμπορική κίνηση 

κ.α.) 

γ. με τις εργασιακές σχέσεις και τους τομείς των επαγγελμάτων (π.χ. είδη 

εργασιακών σχέσεων, εμφάνιση νέων μορφών απασχόλησης, επαγγέλματα που 



22 

φθίνουν, επαγγέλματα που αναπτύσσονται, Κοινωνική Ασφάλιση, Ανεργία, 

κινητικότητα εργαζομένων κ.α.) 

δ. με την Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης - απασχόλησης (π.χ. 

δικαιώματα εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Αναγνώριση τίτλων 

εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων, μετακινούμενοι πληθυσμοί, 

εκπαιδευτικά συστήματα και συστήματα κατάρτισης κ.α.) 

ε . με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και απαραίτητων δεξιοτήτων για 

διαχείριση της σταδιοδρομίας, της αυτογνωσίας, της κριτικής πληροφόρησης κ.α. 

(π.χ. καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετικών με: διαπολιτισμική επικοινωνία, συνεργασία 

με ομάδα, προσωπική ανάπτυξη, επίλυση προβλημάτων, γραπτό και προφορικό 

λόγο, χρήση νέας τεχνολογίας, εφαρμοσμένη έρευνα κ.α.) . 

Διαφαίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης του σχολείου με την αγορά εργασίας 

και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές. 

Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ένα σημαντικό προεδρικό διάταγμα (υπ' αριθ. 

161, ΦΕΚ 145, τ. Α', 23/6/2000) με το οποίο μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 

8 του πρώτου άρθρου ο Νομάρχης εγκρίνει τις σχολικές εκδρομές στο εσωτερικό 

και στο εξωτερικό. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3, ο Νομάρχης μπορεί να ορίζει 

αρμόδια Υπηρεσιακή Ομάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία θα 

ασκούνται οι αρμοδιότητες αυτές. 

Το 2003 η υπουργική απόφαση Γ7 /107632 (ΦΕΚ 1471, τ.Β', 9/10/2003) 

προβλέπει τη δυνατότητα υλοποίησης εκδρομών με διανυκτέρευση στα πλαίσια 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του 
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διδακτικού έτους, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μέχρι και δύο (2) 

μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με 

διανυκτέρευση, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων προγραμμάτων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ανωγής Υγείας και Αγωγής 

Καταναλωτή, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Αγωγής 

Σταδιοδρομίας, Πολιτιστικών θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων και 

προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας). 

Οι μετακινήσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι και δύο (2) 

εβδομάδες πριν τη λήξη των μαθημάτων, με τη χρήση δύο (2) εργάσιμων ημερών 

και μιας (1) ή δύο (2) αργιών στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητικές 

ομάδες που υλοποιούν προγράμματα των παραπάνω δραστηριοτήτων με συνοδεία 

εκπαιδευτικών που θα έχουν και τις προβλεπόμενες ευθύνες συνοδών εκδρομών. 

Όσον αφορά στη συμμετοχή μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης μπορούν να 

συμμετέχουν μόνο οι μαθητές της Ε' και Στ' τάξης των Δημοτικών Σχολείων. Κάθε 

μαθητής και κάθε εκπαιδευτικός μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και σε δύο τέτοιες 

μετακινήσεις. Συνοδοί των μαθητικών ομάδων πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικοί που 

έχουν αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος με δυνατότητα συμπλήρωσης 

του απαιτούμενου αριθμού με άλλους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. 

Όσον αφορά στον αριθμό των συνοδών-εκπαιδευτικών προβλέπονται: 

για ομάδα 8 έως 20 μαθητών, δύο (2) συνοδοί-εκπαιδευτικοί, 

για ομάδες 21έως40 μαθητών, τρεις (3) συνοδοί-εκπαιδευτικοί, 

για ομάδες 41 έως 60 μαθητών, τέσσερις (4) συνοδοί- εκπαιδευτικοί. 

Η έγκριση των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων θα γίνεται από τους Δ/ντές 

των οικείων Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Ειδικότερα, οι μετακινήσεις των 
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μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εγκρίνονται 

από τον Δ/ντή ΣΕΠΕΔ του ΥΠ.Ε.Π.Θ .. 

Μετά την επιστροφή από τις μετακινήσεις αυτές οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί συντάσσουν και υποβάλλουν στο Σύλλογο Διδασκόντων 

υπογεγραμμένη έκθεση σχετικά με την πραγματοποιηθείσα μετακίνηση. Σημαντικό 

σημείο αποτελεί το γεγονός ότι δεν απαιτούνται τα 2/3 των μαθητών του σχολείου 

για την υλοποίηση της εκδρομής αλλά η εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί και 

με λιγότερους μαθητές. 

Ακολούθησαν άλλες τέσσερις (4) συμπληρωματικές εγκύκλιοι της παραπάνω 

υπουργικής απόφασης που διασαφηνίζουν λεπτομέρειες που αφορούν στην 

έγκριση των εκδρομών από το σύλλογο διδασκόντων, τον Διευθυντή αλλά και την 

οικεία διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η τελευταία εγκύκλιος προβλέπει 

την αύξηση του αριθμού των ημερών μετακίνησης κατά μια (1) για τα σχολεία των 

νησιωτικών περιοχών, τα οποία μετακινούνται ακτοπλοϊκώς. 

Το ίδιο μοτίβο δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

διατηρήθηκε με κάποιες αλλαγές και τα επόμενα χρόνια. Η τελευταία υπουργική 

απόφαση που προσδιορίζει το είδος των δραστηριοτήτων για τα σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας είναι η υπ' αριθ. 13324/Γ2 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 206, τ. Β', 

13/2/2006), η οποία καταργεί την αρχική υπουργική απόφαση του 1990 (Γ2/4867 

ΦΕΚ 762, τ. Β 3/12/1990). Η ανωτέρω υπουργική απόφαση οριοθετεί επακριβώς το 

είδος των εκπαιδευτικών εκδρομών που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τα 

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν προβλέπεται κάτι νέο, απλά 

φαίνεται η παρούσα υπουργική απόφαση να «συγκεντρώνει» τις προηγούμενες 
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υπουργικές αποφάσεις και να προσθέτει λεπτομέρειες που σχετίζονται με την 

ασφάλεια, τον έλεγχο και την οργάνωση των εκδρομών. 

Στο πρώτο άρθρο περιγράφεται ο σχολικός περίπατος, ο οποίος ορίζεται ως η 

οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετάβαση μαθητών σε τόπους που βρίσκονται 

σε μικρή απόσταση από τη σχολική μονάδα. Γίνεται συνήθως πεζή, εντός του 

διδακτικού ωραρίου και έχει στόχο κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό 

και εκπαιδευτικό. Σχολικούς περιπάτους είναι δυνατόν να πραγματοποιούν οι 

μαθητές όλων των τάξεων. Οι περίπατοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 

ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά σε 

όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται περισσότεροι του 

ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα. 

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές στην παρούσα υπουργική απόφαση διατηρούνται 

όπως προέβλεπε η υπουργική απόφαση Γ2/4867 (ΦΕΚ 762, τ. Β 3/12/1990). Δηλαδή 

μπορεί να πραγματοποιείται μία (1) ημερήσια εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση από 

τους μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επιπλέον, δύναται να πραγματοποιείται μία 

(1) πολυήμερη εκδρομή από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων και 

του Β' κύκλου των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων στο εσωτερικό της 

χώρας, την Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού κατά το χρονικό διάστημα από 

15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και από lη Μαρτίου μέχρι και δεκαπέντε (15) 

ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, η οποία έχει διάρκεια συνολικά μέχρι 

πέντε (5) ημέρες. Επίσης, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους πραγματοποιείται μία 

(1) εκδρομή στο εσωτερικό της χώρας από τους μαθητές της Β' τάξης του Α' κύκλου 

των Τ.Ε.Ε., η οποία έχει διάρκεια μέχρι τρεις (3) ημέρες. 
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Στο ίδιο άρθρο (2) τονίζεται ιδιαίτερα ο μορφωτικός χαρακτήρας των 

εκδρομών. «Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της 

αγωγής των μαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 

τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του 

ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την 

κοινωνικότητά τους. Γι' αυτό κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση και 

παροχή πληροφοριών στους μαθητές για την ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία 

(πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική κ.α.) του τόπου τον οποίο 

πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η απόκτηση όσο το δυνατόν πιο 

πλούσιων εμπειριών. Τις εκδρομές επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι οι οποίοι 

απορρέουν από τον παιδαγωγικό - μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου, και 

επομένως κρίνεται σκόπιμο να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

πραγματοποίησή τους. 

Στα άρθρα 3 και 4 ορίζονται τόσο οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 

υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών όσο και οι λεπτομέρειες οργάνωσης τους. 

Δίνεται ένα πλαίσιο οργάνωσης των εκδρομών με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια 

των μαθητών. Επιπλέον, απαιτείται αυστηρή οργάνωση ώστε να αποφεύγονται 

πιθανά προβλήματα κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής. Πιο συγκεκριμένα, η 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων πρέπει να έχει ληφθεί τουλάχιστον τριάντα 

(30) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της εκδρομής όταν η εκδρομή 

προγραμματίζεται για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου και 

τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της όταν η 

εκδρομή προγραμματίζεται για το χρονικό διάστημα Μαρτίου - Μα'ϊου και στην 

οποία ορίζονται απαραίτητα: 
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α) Ο αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. 

β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, πλην των ωρομισθίων και σε αναλογία ένας (1) εκπαιδευτικός ανά 

τριάντα (30) μαθητές. Για τις εκδρομές με προορισμό το εξωτερικό η αναλογία 

ορίζεται σε έναν (1) εκπαιδευτικό ανά είκοσι (20) μαθητές. 

γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής. 

δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή. 

ε) Το πρόγραμμα της εκδρομής, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της, 

που είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός και μορφωτικός, όσο και η ασφαλής 

μετακίνηση των μαθητών. 

Επίσης, πρέπει να συμμετέχουν στην εκδρομή τα 3/4 των μαθητών της τάξης 

του σχολείου. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών υποβάλλουν στο Διευθυντή 

του σχολείου υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες εγκρίνουν τη συμμετοχή των 

παιδιών τους στην εκδρομή, αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί εγγράφως για 

το πρόγραμμά της και τις υποχρεώσεις των μαθητών. Οι ενήλικοι μαθητές 

καταθέτουν οι ίδιοι την υπεύθυνη δήλωση. Επιπλέον, απαιτείται έγκριση από τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αλλά και έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από 

τη Διεύθυνση Δ.Ε. 

Τέλος, οι Δ/ντές των σχολείων πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως το 

πληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ (όπου απαιτείται) συμπληρώνοντας τον 

τυποποιημένο πίνακα των στοιχείων της εκδρομής του σχολείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://survey.sch.gr. Η ανωτέρω διαδικασία κρίνεται απαραίτητη 

προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων 

(Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, 
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Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης), οι Περιφέρειες και 

οι Νομαρχίες του τόπου προορισμού των εκδρομών, για να ληφθεί κάθε αναγκαίο 

μέτρο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών καθώς επίσης και για την τήρηση 

των κανόνων λειτουργίας στους χώρους διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας. 

Τέλος, το 2006 και το 2007 εκδόθηκαν δύο υπουργικές αποφάσεις 

1/29525/22-3-2006 και 45784/ΙΑ (ΦΕΚ 831, Β' 25/05/2007) που προβλέπουν τη 

δυνατότητα μετακίνησης μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η πρώτη υπουργική απόφαση μεταξύ άλλων ορίζει τις 

αρμόδιες υπηρεσίες για τις μετακινήσεις των μαθητών στο εξωτερικό. Αυτές είναι: 

Α. η Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης τμήμα Β' Προγραμμάτων, για τα ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά προγράμματα (ΣΩΚΡΑΤΗΣ 11, LEONARDO da VINCI, YOUTH FOR 

EUROPE κλπ.), 

Β. η Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων τμήμα Β' Εκπαιδευτικών 

Ανταλλαγών, για τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές, αδελφοποιήσεις, υλοποίησης 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, διμερών προγραμμάτων, συμμετοχών 

σε διεθνείς συναντήσεις, Μαθητικές Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες, συνέδρια, 

διαγωνισμούς και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις. 

Στη συνέχεια, ορίζονται οι λεπτομέρειες έγκρισης και υλοποίησης των 

μετακινήσεων στο εξωτερικό, οι οποίες επαναλαμβάνονται παρακάτω στην 

υπουργική απόφαση του 2007. Η υπουργική απόφαση 45784/ΙΑ (ΦΕΚ 831, Β' 

25/05/2007) επαναλαμβάνει τη δυνατότητα μετακίνησης μαθητών στο εξωτερικό 

στα πλαίσια των παρακάτω προγραμμάτων: 

1) ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Comenius, Grundtνig, Arion, Leonardo da Vinci) 

2) ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 
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(Αργότερα προστέθηκε και το e- twinning στα Ευρωπαϊκά προγράμματα) 

Για τις μετακινήσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει η έγκριση του Συλλόγου 

διδασκόντων του σχολείου για τη διασφάλιση της συμμετοχής εκπαιδευτικών και 

μαθητών που υλοποιούν το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η έγκριση των 

εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων γίνεται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές 

Εκπαίδευσης των οικείων περιφερειών, οι οποίοι ενημερώνονται για τα σχολεία 

που υλοποιούν εγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα από τις αντίστοιχες Εθνικές 

Μονάδες Συντονισμού. Μετά τη μετακίνηση, υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς λεπτομερής έκθεση δραστηριοτήτων στον αρμόδιο Περιφερειακό 

Διευθυντή, στο ΥΠ . Ε.Π.Θ καθώς και στην αντίστοιχη Εθνική Μονάδα Συντονισμού. 

Αναλυτικότερα, για την πραγματοποίηση αυτών των μετακινήσεων 

απαιτούνται: 

1. α. Πρόσκληση ξένου σχολείου ή φορέα υποδοχής (πρωτότυπο και 

μετάφραση) ή αίτηση συμμετοχής σε διεθνείς εκδηλώσεις ή συνέδρια κ.λ.π. 

β. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάτι από τα παραπάνω ακολουθείται η 

διαδικασία της έγκρισης σχολικής δραστηριότητας 

2. Αντίγραφο Πρακτικού του Συλλόγου διδασκόντων στο οποίο να 

αναφέρονται: α) η πρόσκληση του ξένου σχολείου ή φορέα υποδοχής, ή η αίτηση 

συμμετοχής σε διεθνείς εκδηλώσεις ή συνέδρια κ.λπ., ή η απόφαση της έγκρισης 

της συγκεκριμένης σχολικής δραστηριότητας από την Διεύθυνση Δ.Ε . 

β) η απόφαση του συλλόγου για την πραγματοποίηση της 

μετακίνησης των μαθητών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. 

γ) αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης 
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δ) τα ονόματα των μαθητών, των συνοδών εκπαιδευτικών και 

του αρχηγού της αποστολής. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μόνιμοι ή 

αναπληρωτές και να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα. Η αναλογία των συνοδών 

εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι ένας (1) εκπαιδευτικός ανά δέκα (10) μαθητές, 

εκτός του αρχηγού . Εφόσον η ομάδα των μαθητών είναι μικτή, ομοίως θα πρέπει να 

είναι και η ομάδα των εκπαιδευτικών. 

3. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι έχει παραλάβει ενυπόγραφες 

δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων μαθητών, με τις 

οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα. 

4. Αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον Διευθυντή του σχολείου και στη 

συνέχεια από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Εκπαίδευσης, ο οποίος διατυπώνει 

εγγράφως τη θετική ή την αιτιολογημένη αρνητική του εισήγηση και τα διαβιβάζει 

στο ΥΠΕΠΘ προς έγκριση. 

Για τις ανωτέρω μετακινήσεις ενδείκνυται η περίοδος των διακοπών των 

Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού και των σχολικών αργιών, για να μην 

παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση αντικειμενικής 

αδυναμίας, η εκπαιδευτική επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε 

χρονικό διάστημα και να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Επίσης, οι μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών δεν καλύπτονται οικονομικά 

από το ΥΠΕΠΘ και οι συνοδοί καθηγητές δεν παίρνουν αποζημίωση εκτός έδρας. 

Τέλος, για κάθε μετακίνηση στο εξωτερικό των εκπαιδευτικών και των μαθητών, 

είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη για τη διάρκεια του ταξιδιού και της 

διαμονής. Για μετακινήσεις σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
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εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του οικείου Οργανισμού 

Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, απ' όπου εκδίδεται η ευρωπαϊκή κάρτα 

ασφάλισης και ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Για τους μαθητές θα πρέπει να 

μεριμνούν οι γονείς τους, απευθυνόμενοι στον ασφαλιστικό τους φορέα, 

προκειμένου να πληροφορούνται και να προβαίνουν στην έκδοση ευρωπαϊκής 

κάρτας ασφάλισης για τα παιδιά τους. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η έμφαση που δόθηκε στην ασφάλεια των 

μετακινήσεων των μαθητών καθώς το 2006 το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης εκδίδει 

την υπ' αριθ . 1512/1/4-ζ/22-3-06 εγκύκλιο με θέμα : «Μέτρα για την ασφαλή 

διακίνηση και διαμονή των μαθητών κατά τις σχολικές εκδρομές - Έλεγχοι και 

εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας». 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 8 κατηγορίες εκδρομών -

εξωσχολικών δραστηριοτήτων οι οποίες πραγματοποιούνται από τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άλλες έχουν καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα, ενώ 

άλλες συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών όπως οι διδακτικές επισκέψεις. 

Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ο χαρακτήρας όλων των εκδρομών είναι 

ψυχαγωγικός, μορφωτικός και παιδαγωγικός. Στον πίνακα 1.1 που παρατίθεται 

παρακάτω παρουσιάζονται οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

μπορούν να υλοποιούν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σήμερα. Τα 

πιο παλιά είδη δραστηριοτήτων είναι ο περίπατος, η ημερήσια εκδρομή και η 

πενθήμερη στην τελευταία τάξη του Λυκείου. Από το 1990 και μετά σταδιακά 

προστέθηκαν οι υπόλοιπες δραστηριότητες και έτσι εμπλουτίστηκε η σχολική ζωή 

με πλήθος και ποικιλία δραστηριοτήτων. 
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Είδη Μετακινήσεων Βασικά στοιχεία Έγκριση 

ΜέJ(Qι πέντε (5} ανά έτος 
Ενημέρωση οικείου Προϊστάμενου Γραφείου ή 

Περίπατοι Όλες οι τάξεις. Εντός διδακτικών 

ωρών . Υποχρεωτικοί 
Διευθυντή Διεύθυνσης Δ . Ε 

Μία (1} ανά έτος. 
Ο οικείος Προϊστάμενος Γραφείου ή 

Όλες οι τάξεις . Οποτεδήποτε μέσα 

Ημερήσια στο έτος . Συμμετοχή των% του 
Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε στη μετακίνηση 

αριθμού των μαθητών του σχολείου 
εντός Νομού και ο οικείος Νομάρχης στη 

ή της τάξης 
μετακίνηση εκτός Νομού . 

Μία (1} ανά έτος. 
Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των 

Γενικών και Επαγγελματικών 

Λυκείων καθώς και του Β' Κύκλου 

Πολυήμερη στο 
των Εσπερινών Τ . Ε . Ε . Από 15 Ο οικείος Προϊστάμενος Γραφείου ή 

εσωτερικό ή στο 
Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε στη μετακίνηση 

εξωτερικό 
από lη Μαρτίου μέχρι και δεκαπέντε εντός Νομού και ο οικείος Νομάρχης στη 

(15) ημέρες πριν από τη λήξη των μετακίνηση εκτός Νομού . 

μαθημάτων. Συμμετοχή των% του 

αριθμού των μαθητών του σχολείου 

ή της τάξης. Προαιρετική 

Μετακινήσεις μαθητών 
ΜέJ(Qι δύο (2} ανά έτος 

και εκπαιδευτικών στο Ο οικείος Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε εκτός 

πλαίσιο υλοποίησης 
Όλες οι τάξεις με διανυκτέρευση ή 

από τις επισκέψεις στα Κ . Π . Ε η διεξαγωγή των 

εγκεκριμένων Σχολικών 
χωρίς . 

οποίων εγκρίνεται από το Διευθυντή 

Δραστηριοτήτων ή 
Χρήση δύο (2) εργάσιμων ημερών 

Συμβουλευτικού Επαγγελματικού 

εγκεκριμένων 
και μιας (1) ή δύο (2) αργιών. 

Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων 
Συμμετοχή των% του αριθμού των 

Δραστηριοτήτων (Σ . Ε . Π.Ε.Δ) (Τμήμα Α' Σ.Ε.Π) 

Σχολικών 
μαθητών του σχολείου ή της τάξης. 

του ΥΠ.Ε.Π .Θ 

Δραστηριοτήτων 
Προαιρετικές 

Μετακινήσεις 

εκπαιδευτικών και 
Μία (1} ανά έτος . α. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα Β ' 

μαθητών στο εξωτερικό 

στο πλαίσιο 
Όλες οι τάξεις. Μέχρι 5 εργάσιμες. προγραμμάτων) 

υλοποίησης των 
Ενδείκνυται η περίοδος των β . Διεύθυνση Διεθνών Ευρωπαϊκών Σχέσεων 

ευρωπαϊκών 
διακοπών . Προαιρετική (τμήμα Β ' Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών) 

προγραμμάτων: 

ΜέJ(Qι εννέα (9} ανά σχολικό τάζο 
Ο οικείος Προϊστάμενος Γραφείου ή 

Διδακτικές επισκέψεις Όλες οι τάξεις . Υποχρεωτική 

παρουσία μαθητών 
Διευθυντής Διεύθυνσης Δ . Ε 

Ανεξάρτητα Υλοποίηση προγραμμάτων από 
Ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός 

προγράμματα και άλλες διάφορους φορείς όπως Γ. Γ. Νέας 

μετακινήσεις Γενιάς, Βουλή των Εφήβων κ.α. 
Γραμματέας του ΥΠ . Ε.Π .Θ 

Πίνακας 1.1 (Πηγή: Επιστολή 28093/Γ2,04/03/2008 του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα 

Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών, Διεύθυνση Σπουδών Δ/θμιας 

εκπαίδευσης, Τμήμα Γ προς τις οικείες διευθύνσεις) 
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1.3 Σύνοψη 

Όπως έγινε φανερό από την παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας, 

παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση του αριθμού των εξωσχολικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και σημαντική αλλαγή στον τρόπο 

νοηματοδότησής τους. 

Τη δεκαετία του '90 προστέθηκαν πολλές και ποικίλες εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ενδιαφέρον στοιχείο των αλλαγών που 

δρομολογούνται τη δεκαετία αυτή είναι το γεγονός ότι αναπτύσσεται έντονα η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ίδρυση και ανάπτυξη των 

Κέντρων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Δημιουργείται, έτσι, ένα δίκτυο κέντρων σε 

όλη την Ελλάδα όπου πραγματοποιούνται προγράμματα ειδικά για σχολεία. 

Ειδικότερα, η πρώτη υπουργική απόφαση του 1992 εισάγει νέες 

δραστηριότητες στη σχολική ζωή . Φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια 

ενθάρρυνσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών καθώς η σύσταση ετήσιας 

επιτροπής σε κάθε γραφείο Δ.Ε φαίνεται να έχει και υποστηρικτικό ρόλο εκτός από 

ελεγκτικό και εγκριτικό. Στις ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις δε γίνεται λόγος για 

την τύχη αυτής της επιτροπής. Είναι φανερό, ωστόσο, ότι ο έλεγχος επί της 

διαδικασίας υπερισχύει της υποστήριξης. Καθορίζονται όλο και περισσότερες 

λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων και λαμβάνονται μέτρα τα περισσότερα από τα 

οποία αφορούν στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Ειδικά στην υπουργική 

απόφαση του 2006 ορίζονται επακριβώς τόσο οι προϋποθέσεις υλοποίησης 

εκπαιδευτικών εκδρομών όσο και οι λεπτομέρειες που αφορούν στην οργάνωση. 

Ίσως αυτό το αυστηρό πλαίσιο δράσης να οφείλεται εν μέρει στο φόβο που 
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δημιουργήθηκε σε εκπαιδευτικούς και γονείς μετά από το σοβαρό ατύχημα που 

συνέβη στα Τέμπη 1όπου σκοτώθηκαν πολλοί μαθητές. 

Ένα σημαντικό ζήτημα που αναδεικνύει η μελέτη της νομοθεσίας που 

αναφέρεται στην υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η 

διαφαινόμενη πρόθεση για το «άνοιγμα» του σχολείου προς την τοπική κοινωνία 

και την αγορά εργασίας. Με τις δύο νέες κατηγορίες δραστηριοτήτων που εισάγουν 

οι σχετικοί κανονισμοί, την Αγωγή Καταναλωτή και την Αγωγή Σταδιοδρομίας, οι 

μαθητές καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην 

μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη . Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι γίνεται 

προσπάθεια να καλλιεργηθούν στους μαθητές οι ταυτότητες του Έλληνα αλλά και 

ευρύτερα του Ευρωπαίου πολίτη. Η επιρροή της Ευρώπης φαίνεται και στις ομάδες 

δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν (Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή 

Σταδιοδρομίας), όπου υπάρχει σχετική παράγραφος, αλλά και στη δυνατότητα 

συμμετοχής των σχολείων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η κλασική ανθρωπιστική 

παιδεία των παλαιότερων ετών εξελίσσεται σε μια εκπαίδευση όπου αρχίζουν να 

κυριαρχούν όροι όπως δεξιότητες και ικανότητες. Οι μαθητές αναμένεται να 

εμπλέκουν στη ζωή της τοπικής κοινωνίας και να αρχίσουν να προσανατολίζονται 

επαγγελματικά. 

Επιπλέον, στα βασικά νομοθετικά κείμενα διαφαίνεται μια προσπάθεια 

εξασφάλισης ίσων όρων για όλους τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές 

κρίνονται απαραίτητες για όλους τους μαθητές καθώς αποτελούν αναγκαίο 

συμπλήρωμα της αγωγής τους, ειδικά για μαθητές που δεν έχουν παρόμοιες 

εμπειρίες από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται 

1 Ατύχημα στα Τέμπη στις 13/4/2003 με θύματα 21 μαθητές οι οποίοι ταξίδευαν με λεωφορείο προς 
την Αθήνα στα πλαίσια τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής 
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παρακάτω αποσπάσματα από υπουργικές αποφάσεις όπου τονίζεται η ανάγκη 

ευρύτερης μόρφωσης και καλλιέργειας όλων των μαθητών: 

• πρέπει να γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε να 

ευαισθητοποιούνται οι μαθητές και να αντιλαμ6άνονται πως είναι 

ευκαιρία να έρχονται σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη 

μορφωτική - πολιτιστική αξία {1990). 

• οι δραστηριότητες συμ6άλλουν στην πνευματική ανάπτυξη, στην 

αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση των μαθητών και 

στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν το στενότερο 

και ευρύτερο περιΒάλλον τους (1992). 

• Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της 

αγωγής των μαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε 

επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν 

τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια πορεία του 

πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους. Γι' αυτό 

κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση και παροχή 

πληροφοριών στους μαθητές για την ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία 

(πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική κ.α.) του τόπου τον 

οποίο πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η απόκτηση 

όσο το δυνατόν πιο πλούσιων εμπειριών. Τις εκδρομές επιΒάλλουν 

εκπαιδευτικοί λόγοι οι οποίοι απορρέουν από τον παιδαγωγικό -

μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου, και επομένως κρίνεται σκόπιμο 

να καταΒάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίησή 

τους (2006}. 
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Οι εξωσχολικές δραστηριότητες εντάχθηκαν και στο πρόγραμμα σπουδών με 

τις λεγόμενες διδακτικές επισκέψεις, στις οποίες το μάθημα της ημέρας μπορεί να 

πραγματοποιηθεί εκτός «των τειχών» του σχολείου σε χώρους που σχετίζονται με 

το γνωστικό αντικείμενο . Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν διδακτικές επισκέψεις με μεγάλα γνωστικά οφέλη 

για τους μαθητές. 

Σήμερα λοιπόν τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη 

δυνατότητα να υλοποιήσουν, εκτός από τις τυπικές εκδρομές (μονοήμερη, 

πενθήμερη), μια πληθώρα δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τις απλές 

διδακτικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ωρολογίου 

προγράμματος μέχρι και ταξίδια στο εξωτερικό στα πλαίσια Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο 

αφήνει αρκετά περιθώρια δράσης σε εκπαιδευτικούς με «όρεξη». Παρόλα αυτά, οι 

παρούσες συνθήκες δεν ευνοούν αρκετά την υλοποίηση δραστηριοτήτων που 

απαιτούν χρόνο και χρήμα. Ενώ λοιπόν ο μορφωτικός, παιδαγωγικός και 

ψυχαγωγικός σκοπός τέτοιων δραστηριοτήτων είναι αδιαμφισβήτητος ίσως δεν 

ωφελούνται όλοι οι μαθητές από αυτές. Υποχρεωτικό χαρακτήρα έχουν μόνο οι 

περίπατοι και οι διδακτικές επισκέψεις, ενώ η συμμετοχή σε άλλες εκδρομές και 

προγράμματα είναι προαιρετική. 

Άραγε μπορούν όλα τα παιδιά να επιλέξουν ελεύθερα τη συμμετοχή ή να 

συμμετάσχουν σε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου; Επιπλέον, 

έχουν τα σχολεία τις ίδιες δυνατότητες να οργανώσουν την ποικιλία των 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία; Υπάρχουν σχολεία 

που περιορίζονται απλά σε περιπάτους ή διδακτικές επισκέψεις; Είναι ενδιαφέρον 
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να εξετάσει κανείς όχι μόνο τι επιλέγει το σχολείο να υλοποιήσει αλλά και πού 

επιλέγουν οι μαθητές να πάνε. 
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2. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

2.1 Εισαγωγή 

Η μάθηση αποτελεί μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε πολλούς χώρους 

και επεκτείνεται εκτός των τειχών του σχολείου όπως σε χώρους μουσείων, 

αρχαιολογικών χώρων, γκαλερί κ . α. Η εξωσχολική μάθηση είναι ιδιαίτερα 

ευεργετική για τους μαθητές, καθώς με αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να 

διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες πέρα από την τυπική γνώση η οποία 

παρέχεται στις σχολικές αίθουσες. Πιο συγκεκριμένα, η εμπλοκή των μαθητών σε 

ποιοτικές εξωσχολικές δραστηριότητες προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Τα παιδιά 

αναπτύσσουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, 

γεγονός που βελτιώνει τη σχολική τους απόδοση. (Rickinson et al, 2004, Dillon et al, 

2005) 

Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές που προέρχονται από 

κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα να έρθουν σε επαφή με στοιχεία 

πολιτισμού τα οποία δεν τους παρέχονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Είναι 

αδιαμφισβήτητο ότι η εξωσχολική μάθηση ενισχύει τις ευκαιρίες μάθησης και 

συμπληρώνει τη γνώση που προσφέρεται στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος. 

Παρόλα αυτά διαπιστώνεται ανισότητα στη συμμετοχή ανάμεσα σε προνομιούχα 

και μη παιδιά, γεγονός που αμβλύνει το γνωστικό χάσμα ανάμεσά τους. Έτσι λοιπόν 

είτε πρόκειται για εξωσχολικές δραστηριότητες που υλοποιούνται εκτός του 

σχολείου και του σχολικού ωραρίου (όπως summer camps) είτε για εξωσχολικές 

δραστηριότητες που συνδέονται άρρηκτα με το πρόγραμμα σπουδών (όπως 
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εκδρομές), η ισότιμη συμμετοχή και η ενίσχυση των μη προνομιούχων μαθητών 

αποτελεί κυρίαρχη μέριμνα των υπευθύνων φορέων (Weiss et al, 2009). 

Η εκπαιδευτική πολιτική πολλών χωρών φαίνεται να ενισχύει την υλοποίηση 

προγραμμάτων εξωσχολικής μάθησης τόσο έξω όσο και μέσα στο σχολείο . Το 

σχολείο παύει πια να είναι ο μόνος χώρος που τα παιδιά μαθαίνουν. Επιπλέον, 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των μη προνομιούχων μαθητών καθώς 

έχουν λιγότερες πιθανότητες πρόσβασης σε ευκαιρίες «συμπληρωματικής 

μάθησης» (complementary learning) γεγονός που υπονομεύει ουσιαστικά τη 

μάθηση και τη σχολική απόδοσή τους (Weiss et al, 2009). Άραγε αποδίδουν οι 

παραπάνω πολιτικές; Εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών; Πριν 

προχωρήσουμε στην διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων κρίνεται σκόπιμο να 

εξετάσουμε συνοπτικά πώς στη σχετική βιβλιογραφία προσδιορίζεται η μάθηση 

που συντελείται εκτός σχολείου. 

Σύμφωνα με τους Rickinson et al (2004) η έννοια της «εξωτερικής μάθησης» 

(outdoor learning) είναι ευρεία και περίπλοκη. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικές εκδρομές, 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, βιωματική εκπαίδευση κ.α. Σχετικά η ερευνητική 

ομάδα του Harνard (Weiss et al, 2009) παρατηρεί ότι η εξωσχολική μάθηση (out-of

school learning) αποκτά μεγάλη σημασία καθώς θεωρείται συνέχεια της σχολικής 

μάθησης. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι η σύνδεση των δυο δημιουργεί ένα πλαίσιο 

μάθησης που ονομάζουν complementary learning όπου τα παιδιά ενισχύονται από 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως σχολείο, οικογένεια και τοπικές αρχές για 

να αυξήσουν τα μαθησιακά οφέλη και να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη 

εκπαιδευτική πορεία (Weiss et al, 2009). 
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Κάποιες μορφές εξωσχολικής μάθησης έχουν ενσωματωθεί στο σχολείο 

χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν παρουσιάζονται δυσκολίες στη γεφύρωση της 

«τυπικής» (formal) μάθησης με την «μη τυπική» (non formal) ή «άτυπη» (informal) 

μάθηση (Eshach Haim, 2007). Οι Dillon et al χρησιμοποιούν το όρο outdoor 

c/assroom για να χαρακτηρίσουν τις αυθεντικές μαθησιακές εμπειρίες που έχουν οι 

μαθητές έξω από τη σχολική αίθουσα. Όπως γίνεται φανερό πολλοί και 

διαφορετικοί όροι χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η μάθηση που λαμβάνει 

χώρα εκτός σχολείου. 

Παρόλα αυτά οι περισσότερες έρευνες συντείνουν στα πολλαπλά 

μαθησιακά οφέλη της εξωσχολικής μάθησης που σχετίζονται με τη γνωστική, 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. (Dillon et al, 2005, Eshach 

Haim, 2007, Rickinson et al, 2004). Σχετικά οι Dillon et al παρατηρούν ότι η 

εξωσχολική μάθηση συμβάλλει αποφασιστικά στη γνώση και στη κατανόηση, στις 

στάσεις και στα συναισθήματα, στις αξίες, στη συμπεριφορά, αλλά και στην 

προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του μαθητή. Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί που 

σχεδίασαν και υλοποίησαν κάποιου είδους εξωσχολική δραστηριότητα 

παρατήρησαν ότι βελτιώθηκαν σημαντικά οι σχέσεις με τους μαθητές, εξελίχθηκε ο 

τρόπος και η μέθοδος διδασκαλίας τους και ενισχύθηκε σημαντικά το πρόγραμμα 

σπουδών (Dillon et al, 2005). Οι επίσημες αρχές και οι ερευνητές φαίνεται ότι 

προωθούν προγράμματα εξωσχολικών δραστηριοτήτων γιατί αποτελούν σημαντικό 

κομμάτι της μαθησιακής πορείας ενός παιδιού καθώς συμβάλλουν αποφασιστικά 

στην ολιστική ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. 
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2.2 Κοινωνιολογική προσέγγιση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται έξω από το σχολείο 

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες αδιαμφισβήτητα έχουν πολλά παιδαγωγικά 

οφέλη για τους συμμετέχοντες. Το ζήτημα είναι αν μπορούν όλα τα παιδιά να 

εμπλέκονται σε ποιοτικές εξωσχολικές δραστηριότητες. Όπως είναι φυσικό 

παρουσιάζονται πολλές ανισότητες στη συμμετοχή των παιδιών καθώς τα παιδιά 

από κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα δεν έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές 

εξωσχολικές δραστηριότητες για ποικίλους λόγους. Ένα μεγάλο μέρος των ερευνών 

σχετίζονται με τις εξωσχολικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται έξω από τα 

πλαίσια του σχολείου και την ανισότητα ευκαιριών. 

Σχετικά η ερευνητική ομάδα του Harνard (Weiss et al, 2009) σε μια 

εκτεταμένη έρευνα της βιβλιογραφίας προσπαθεί να αναδείξει τη σημασία των 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων για τα μη προνομιούχα παιδιά και να «προωθήσει» 

μια εκπαιδευτική πολιτική που να υποστηρίζει και τη μάθηση εκτός σχολείου, ώστε 

να επιτευχθεί αυτό που ονομάζει «συμπληρωματική μάθηση» Η ομάδα 

επικεντρώνεται στην οικογένεια, στις δραστηριότητες μετά το πέρας του σχολείου 

και στα καλοκαιρινά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς φαίνεται ότι οι τρεις 

παραπάνω παράμετροι μειώνουν το «εκπαιδευτικό έλλειμμα» ανάμεσα σε 

προνομιούχους και μη . Αναλυτικότερα, το εκπαιδευτικό έλλειμμα διευρύνεται 

καθώς τα μη προνομιούχα παιδιά συνήθως φοιτούν σε σχολεία με ανεπαρκείς 

υποδομές και έχουν μικρή ή καθόλου πρόσβαση σε υποστηρικτικές εξωσχολικές 
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δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων που εμπλέκουν την 

οικογένεια, καλοκαιρινών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων μετά το πέρας της 

σχολικής ημέρας. Η ομάδα κρίνει απαραίτητες τέτοιου είδους δραστηριότητες 

ιδιαίτερα για τα μη προνομιούχα παιδιά καθώς έτσι εξασφαλίζεται ισότητα 

ευκαιριών (Weiss et al, 2009). 

Στη συνέχεια αναλύεται η σημασία των τριών παραμέτρων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω οι οποίες συντείνουν στην δημιουργία ενός 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ικανού να βελτιώσει τις ικανότητες ενός παιδιού . Η 

πρώτη παράμετρος είναι η οικογένεια και ο ρόλος της στην μόρφωση ενός παιδιού. 

Η εμπλοκή της οικογένειας πράγματι φαίνεται να «κάνει τη διαφορά» στη 

μαθησιακή πορεία ενός παιδιού. Η ερευνητική ομάδα παρουσιάζει μια σειρά 

ερευνητικών μελετών που τεκμηριώνουν τη σημασία της γονικής εμπλοκής που 

ξεκινά από την προσχολική ηλικία και φτάνει μέχρι την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία 

των παιδιών. Εξίσου σημαντικές αποδεικνύονται και οι άλλες δυο παράμετροι 

καθώς φαίνεται να προωθούν την ευρύτερη ανάπτυξη των παιδιών ποικιλοτρόπως. 

Τέλος, η ερευνητική ομάδα κλείνει με προτάσεις για το σχεδιασμό μιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής προσανατολισμένης στη μάθηση. Παρουσιάζει τρόπους με 

τους οποίους η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Η.Π.Α μπορεί να ενισχύσει την 

εξωσχολική μάθηση ώστε να μπορούν όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως να 

απολαμβάνουν τα οφέλη της (Weiss et al, 2009). 

Η παραπάνω έρευνα επικεντρώθηκε περισσότερο στην εξωσχολική μάθηση, 

όπως αυτή υλοποιείται από ανεπίσημους φορείς και υποστήριξε τη θέση ότι πρέπει 

να εμπλακεί η πολιτεία ενεργά ώστε να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά οφέλη για 

όλους τους μαθητές, ιδιαίτερα για τους μη προνομιούχους. Η ανεπίσημη γνώση 
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φαίνεται να αποκτά επίσημο χαρακτήρα και να ενισχύεται η εμπλοκή της πολιτείας 

πέρα από τα σύνορα του σχολείου. Αξίζει να αναφερθούμε στις σχετικά πρόσφατες 

«διακηρύξεις» της κρατικής εκπαιδευτικής ένωσης της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ 

(Pennsylνania State Education Association, 2010) η οποία έχει συμπεριλάβει τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες στους αναπτυξιακούς εκπαιδευτικούς τομείς με 

συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις για την ενίσχυσή τους. Μάλιστα, όπως και η 

ερευνητική ομάδα του Χάρβαρντ (Weiss et al, 2009) θεωρεί ότι οι εξωσχολικές 

δραστηριότητες μειώνουν το εκπαιδευτικό έλλειμμα και λειτουργούν 

συμπληρωματικά στα μη προνομιούχα παιδιά που στερούνται παρόμοιων 

εμπειριών. Όπως θα δούμε αργότερα, παρόμοιες εκπαιδευτικές πολιτικές 

αναπτύσσονται και στην Ευρώπη. 

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες και οι εκπαιδευτικές σχέσεις που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκειά τους αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας των 

Wikeley, Bullock, Muschamp, Ridge. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα σχετίζονται 

με το τί αποκομίζουν οι μαθητές με την εμπλοκή τους σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες, με το αν οι μαθητές από κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα 

συμμετέχουν λιγότερο σε αυτές και, τέλος, πώς μπορεί να βελτιωθεί η «θέση» των 

μη προνομιούχων μαθητών ώστε να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη. 

Η ερευνητική αυτή ομάδα αναδεικνύει τη σχέση των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων με τη δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση. Μάλιστα, 

η έρευνα δείχνει ότι παιδιά που προέρχονται από ανώτερα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα και συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες έχουν θετικότερη στάση 

απέναντι στη μάθηση σε σχέση με παιδιά προερχόμενα από κατώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα που συμμετέχουν σε λιγότερες δραστηριότητες 
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(Wikeley et al, 2007). Έτσι, η ομάδα αυτή διερεύνησε και να ανέλυσε τη μάθηση 

που πραγματοποιείται εκτός του σχολείου μέσω μιας κοινωνικό-πολιτιστικής 

οπτικής. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τον όρο «Κοινότητα Πρακτικής» 

(Community of Practice) όπως αυτή ορίζεται από τους Laνe & Wenger. Ως 

«Κοινότητα Πρακτικής» ορίζεται μια ομάδα ανθρώπων που συνεργάζονται για 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο αναλαμβάνοντας από κοινού ένα συγκεκριμένο 

έργο. Συνεπώς, κάθε συμμετέχων είναι σε θέση τόσο να συμβάλει όσο και να μάθει. 

Σύμφωνα με τους παραπάνω συγγραφείς ο όρος εξελίχθηκε από τους Roth και Lee 

οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Κοινότητα Πρακτικής αποτελεί μια δραστηριότητα που 

την μοιράζονται τα μέλη της κοινότητας και η οποία διαμορφώνεται από τη 

συμβολή των συμμετεχόντων. Επίσης, η συμμετοχή στην ομάδα, παρόλο που 

βασίζεται σε κανόνες, είναι εθελοντική. Με αυτό τον τρόπο τα νέα μέλη έχουν 

κίνητρο συμμετοχής στην κοινή δραστηριότητα όπου κοινωνικοποιούνται και 

συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της δραστηριότητας. Πολλές φορές 

χρησιμοποιείται και ο όρος «Κοινότητα Μάθησης» (Learning Community) για όλες 

τις ομαδικές δραστηριότητες όπου βασικός στόχος είναι η μάθηση. Ο όρος 

«Κοινότητα» (community), εξηγούν οι συγγραφείς, περικλείει αυτό που ο Vygotsky 

αποκαλεί «Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης» όπου ο μαθητευόμενος ενισχύεται από 

κάποιον άλλο πιο ικανό. Τέλος, αξιοποιείται η θεωρητική προσέγγιση των Laνe και 

Wenger που σχετίζεται με την κατασκευή μαθησιακής ταυτότητας σε ένα παιδί. 

Διακρίνονται τρεις βασικές πτυχές: το επίπεδο εμπλοκής του παιδιού στην 

κοινότητα πρακτικής, η γνώση του παιδιού για την κοινή δραστηριότητα και η φύση 

των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στο παιδί και στους εμπλεκόμενους 
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στην δραστηριότητα. Με βάση λοιπόν το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο η 

ερευνητική ομάδα προσπαθεί να ερμηνεύσει τα ερευνητικά ευρήματα. 

Η έρευνα ήταν ποιοτική με βασικό μεθοδολογικό εργαλείο την ερευνητική 

συνέντευξη. Δείγμα αποτέλεσαν 55 παιδιά ηλικίας 11 (Year 6) και 14 ετών (Year 9). 

Αναλυτικά, τα 25 παιδιά του δείγματος προέρχονταν από κατώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα (είχαν δικαίωμα για κουπόνι δωρεάν γεύματος) και 

φοιτούσαν σε σχολεία της Νοτιοδυτικής Αγγλίας. Τα υπόλοιπα 30 παιδιά του 

δείγματος φοιτούσαν στα ίδια σχολεία αλλά προέρχονταν από προνομιούχες 

οικογένειες (δεν δικαιούνταν δωρεάν γεύμα). 

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας κρίνεται 

σκόπιμο να προσδιορίσουμε τον όρο εξωσχολικές δραστηριότητες όπως αυτός 

χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα. Με τον όρο, λοιπόν, εξωσχολικές 

δραστηριότητες (out of school actiνities) εννοούνται οι δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου είτε σε σχολικές 

εγκαταστάσεις είτε αλλού. Επίσης, ο «εκπαιδευτής» μπορεί είτε να ανήκει στο 

προσωπικό του σχολείου, για παράδειγμα μπορεί να είναι ο γυμναστής, ο 

καθηγητής μουσικής κ.α. είτε όχι. Τα παιδιά του δείγματος ανέφεραν έναν 

αξιοσημείωτο αριθμό εξωσχολικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετείχαν, οι 

οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε οργανωμένες και αυθόρμητες. Οι 

οργανωμένες δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από οργάνωση, σταθερότητα και 

ύπαρξη ενός ενήλικα - εκπαιδευτή. Από την άλλη, οι αυθόρμητες δραστηριότητες 

είναι αυτές που πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια της οικογένειας και του 

φιλικού περιβάλλοντος των παιδιών. 
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Το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις οργανωμένες εξωσχολικές 

δραστηριότητες και στις εκπαιδευτικές σχέσεις που αναπτύσσονται πέρα από τις 

καθημερινές εμπειρίες στο σχολείο και στο σπίτι. Η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά 

συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες με την παρότρυνση της οικογένειας, 

του φιλικού περιβάλλοντος είτε με προσωπική τους βούληση. Επιπλέον, η 

ευχαρίστηση που αποκομίζουν, η συντροφικότητα με τους συνομηλίκους και τέλος 

η σχέση που αναπτύσσουν με τον ενήλικα-εκπαιδευτή είναι παράγοντες που 

ενισχύουν τη συμμετοχή σε οργανωμένες εξωσχολικές δραστηριότητες. Τέλος, η 

ερευνητική ομάδα δε διαχώρισε τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

προσφέρονται από το σχολείο από αυτές που προσφέρονται από άλλους 

πολιτιστικούς φορείς. Σημασία φαίνεται να έχει το είδος των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων που επιλέγουν τα παιδιά και οι γονείς τους ανεξάρτητα από το 

φορέα υλοποίησης. 

Όπως αναδείχθηκε μέσα από τις συνεντεύξεις των παιδιών τα οφέλη που 

αποκομίζουν από την εμπλοκή τους σε οργανωμένες εξωσχολικές δραστηριότητες 

είναι πολλά. Τα παιδιά είχαν κατακτήσει εξειδικευμένη γνώση και ικανότητες, 

αυτοέλεγχο και αυτοεκτίμηση (Wikeley et al, 2007). Αξιοσημείωτη είναι η στάση 

των παιδιών απέναντι στους ενήλικες - εκπαιδευτές. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν με 

διαφορετικό τρόπο τους ενήλικες - εκπαιδευτές των εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

και τους δασκάλους του σχολείου . Όπως αναδεικνύεται μέσα από την ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων, οι εκπαιδευτικές σχέσεις που αναπτύσσονται με τους 

ενήλικες είναι πολύ διαφορετικές από αυτές με τους δασκάλους ακόμα κι αν 

πρόκειται για το ίδιο άτομο. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτές είναι 

αυστηροί και απαιτητικοί, τα παιδιά θεωρούν την όλη διαδικασία «διασκεδαστική» . 
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Από την άλλη, η εξουσία που προβάλλουν οι δάσκαλοι κυριαρχεί και δρα 

ανασταλτικά στη δημιουργία θετικών εκπαιδευτικών σχέσεων μέσα στη σχολική 

τάξη . Επιπλέον, οι δάσκαλοι θεωρούνται μάλλον «κομμάτι» του συστήματος παρά 

«κομμάτι» της δραστηριότητας. Φαίνεται λοιπόν ότι τα παιδιά θέλουν «να μετέχουν 

ενεργά στις δραστηριότητες παρά να γίνονται παθητικοί δέκτες του προγράμματος 

σπουδών» (Wikeley et al, 2007, σελ.16). 

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, τα οφέλη που αποκομίζουν τα 

παιδιά από τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες είναι σημαντικά. Παρόλα 

αυτά, παρουσιάζονται ανισότητες στη συμμετοχή, καθώς παιδιά από κατώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα φαίνεται να συμμετέχουν λιγότερο σε τέτοιου 

είδους δραστηριότητες. Όπως αναδείχθηκε μέσα από την έρευνα, από τα 30 

«εύπορα» παιδιά του δείγματος, τα 24 συμμετείχαν σε κάποια οργανωμένη 

εξωσχολική δραστηριότητα και μόνο τα 6 δεν συμμετείχαν σε καμιά. Αντίθετα, στη 

περίπτωση των παιδιών από κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα η εικόνα 

είναι διαφορετική, καθώς από τα 25 παιδιά του δείγματος, μόνο τα 14 συμμετείχαν 

σε οργανωμένες εξωσχολικές δραστηριότητες, ενώ τα 11 σε καμιά. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται διαφορές στο είδος των οργανωμένων 

δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά από κάθε κοινωνικοοικονομική 

ομάδα. Πιο αναλυτικά, στην ηλικιακή ομάδα των 11 ετών (Year 6), τα παιδιά από 

ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα φαίνεται να συμμετέχουν σε μια ποικιλία 

δραστηριοτήτων όπως μουσική, θέατρο, τέχνες και διάφορα αθλήματα. Από την 

άλλη, ενώ κάποια από τα παιδιά που δικαιούνται δωρεάν γεύμα συμμετέχουν σε 

παρόμοιες δραστηριότητες φαίνεται να εξαρτώνται από την σχολική προσφορά 

(Wikeley et al, 2007). Το σχολείο αλλά και η εκκλησία έχουν ομάδες κρίκετ, 
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θεάτρου, μουσικής κ.α . στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά από κατώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα καθώς δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. 

Επίσης, σύμφωνα με αυτή την έρευνα μεγαλύτερη ανισότητα παρατηρείται 

στην ηλικιακή ομάδα των 14 ετών (Year 9), όπου τα παιδιά ανώτερων 

κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων συμμετέχουν σε μια πληθώρα ποιοτικών, 

οργανωμένων εξωσχολικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν αθλήματα, 

πολεμικές τέχνες, θέατρο και χορό. Ενώ τα παιδιά με κουπόνι δωρεάν γεύματος 

εμπλέκονται σε λιγότερες αριθμητικά και κατώτερες ποιοτικά δραστηριότητες που 

συνήθως περιλαμβάνουν παραδοσιακά αθλήματα ή είναι προσανατολισμένες στην 

μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών (Wikeley et al, 2007). 

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα επικεντρώθηκε στις τυχόν διαφορές στη 

συμμετοχή που σχετίζονται με το φύλο και την περιοχή διαμονής. Ενώ υπήρχαν 

λίγες διαφορές στη συμμετοχή μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, φάνηκε να υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές που σχετίζονται με την περιοχή διαμονής. Τα παιδιά από 

κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα που διαμένουν σε μη αστικές περιοχές 

είναι διπλά «αδικημένα» καθώς μόνο 5 παιδιά από τα 13 παιδιά που δικαιούνται 

δωρεάν γεύμα και διαμένουν σε μη- αστικές περιοχές μετέχουν σε κάποιου είδους 

δραστηριότητα. Από την άλλη, τα πράγματα φαίνονται καλύτερα για τα παιδιά που 

δικαιούνται δωρεάν γεύμα και κατοικούν σε αστικές περιοχές καθώς 9 από τα 12 

παρακολουθούν οργανωμένες εξωσχολικές δραστηριότητες. Το ίδιο ισχύει και για 

τα «εύπορα» παιδιά που κατοικούν σε μη - αστικές περιοχές καθώς 15 από τα 18 

παρακολουθούν οργανωμένες εξωσχολικές δραστηριότητες. 

Παράγοντες όπως οι περιορισμένες επιλογές, η απόσταση και η δυνατότητα 

μετακίνησης αποτελούν εμπόδιο για τα παιδιά που ζουν στην επαρχία και 
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προέρχονται από κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Επίσης, φαίνεται ότι 

απουσιάζει η επαρκής πληροφόρηση για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 

στην περιοχή που ζουν τα παιδιά, γεγονός που περιορίζει δραματικά τις επιλογές 

τους (Wikeley et al, 2007). Ακόμα και σε περιπτώσεις που οι δραστηριότητες 

παρέχονταν δωρεάν, τα παιδιά και οι οικογένειές τους δεν είχαν καμία γνώση γι' 

αυτό. Αντίθετα, τα παιδιά από εύπορες οικογένειες ήταν επαρκώς πληροφορημένα 

για τις δραστηριότητες στις οποίες ήθελαν να συμμετάσχουν. Επίσης, είχαν όχι μόνο 

την στήριξη της οικογένειας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις «η οικογένεια άνοιγε το 

δρόμο για τις φιλοδοξίες των παιδιών τους» (Wikeley et al, 2007, σελ.24-25) . 

Σε πολλές περιπτώσεις οι παράγοντες που αποτρέπουν τα παιδιά κατώτερων 

κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων από τη συμμετοχή σε οργανωμένες εξωσχολικές 

δραστηριότητες είναι περισσότεροι από ένας. Αναλυτικότερα, ένας βασικός 

παράγοντας σχετίζεται με την «προσφορά» οργανωμένων δραστηριοτήτων στα 

σχολεία και στις περιοχές διαμονής των παιδιών, αλλά και με τις ελλιπείς γνώσεις 

των παιδιών για το είδος των δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, η μεταφορά αποτελεί πρόβλημα σε 

πολλές περιπτώσεις όταν τα παιδιά πρέπει να μετακινηθούν σε άλλη πόλη όπως για 

παράδειγμα όταν πρόκειται η ομάδα τους να λάβει μέρος σε αθλητικούς αγώνες. 

Επιπλέον, το κόστος, όπως τα δίδακτρα και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για 

κάποιες δραστηριότητες, επιτρέπει μόνο σε παιδιά από ανώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα να συμμετάσχουν. Τέλος, η οικογενειακή ζωή και οι 

απαιτήσεις της απορροφούν αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών από 

κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα γεγονός που δεν τους επιτρέπει να 

αφιερώνουν χρόνο σε οργανωμένες εξωσχολικές δραστηριότητες. 
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Όπως αναδεικνύεται μέσα από τις συνεντεύξεις των «μη προνομιούχων» 

παιδιών, η αδυναμία συμμετοχής σε οργανωμένες εξωσχολικές δραστηριότητες 

τους δημιουργεί απογοήτευση και αναστάτωση και έχει επίπτωση στην αυτό-εικόνα 

τους. Τα παιδιά νιώθουν «διαφορετικά» από τους συνομηλίκους τους και 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη αυτοπεποίθησης. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η 

προσφορά εξωσχολικών δραστηριοτήτων είναι δωρεάν όπως στην περίπτωση των 

σχολικών ομάδων(clubs) τα παιδιά «βρίσκουν εμπόδια» όπως την πληρότητα, την 

αυταρχικότητα των εκπαιδευτών και τη δυσκολία εισόδου σε αυτές. Αυτό αποτελεί 

σημαντικό εύρημα καθώς αυτά τα παιδιά στην πραγματικότητα αυτό-αποκλείονται 

από οργανωμένες εξωσχολικές δραστηριότητες και διαμορφώνουν «αρνητικές 

ταυτότητες». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μαρτυρίες της Linda η 

οποία θεωρεί τον εαυτό της μοναχικό άτομο που δεν αγαπά τα σπορ και της Ellie η 

οποία πιστεύει ότι τίποτα δεν της είναι αρεστό. (Muschamp et al, 2009) 

Από τη άλλη, τα παιδιά που προέρχονται από ανώτερα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα έχουν αναπτύξει «θετικές ταυτότητες» που χαρακτηρίζονται από 

συμμετοχή και καλή γνώση των κανόνων. Τα παιδιά νοιώθουν σιγουριά για τις 

ικανότητές τους, έχουν αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ενήλικες 

εκπαιδευτές και έχουν δημιουργήσει φιλικούς δεσμούς με άλλα παιδιά της ομάδας. 

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ισχυρούς παράγοντες ενίσχυσης της αυτό

εικόνας τους με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες να 

χαρακτηρίζεται από συνέπεια και συνέχεια. Τα παιδιά αυτής της κατηγορίας δεν 

εγκαταλείπουν το στόχο τους σε αντίθεση με τα παιδιά από κατώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα (Muschamp et al, 2009). 
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Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, τα παιδιά από κατώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν σε οργανωμένες εξωσχολικές δραστηριότητες μειονεκτούν σε σχέση 

με τα παιδιά από ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα και έχουν μικρότερες 

ευκαιρίες να χτίσουν καλές εκπαιδευτικές σχέσεις μέσα στο σχολείο. 

Η ανωτέρω έρευνα αναδεικνύει θέματα που σχετίζονται με την ανισότητα 

στην πρόσβαση και στη συμμετοχή σε οργανωμένες εξωσχολικές δραστηριότητες τα 

οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής ώστε 

να μπορούν όλα τα παιδιά να αποκομίζουν τα οφέλη που προσφέρει η εξωσχολική 

μάθηση. Φαίνεται λοιπόν, ότι παρά τις προσπάθειες της αγγλικής κυβέρνησης να 

αυξήσει τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες και να εξασφαλίσει ισότητα 

για όλα τα παιδιά με προγράμματα όπως το «Eνery child matters», όπου 

δαπανήθηκαν 200 εκατομμύρια λίρες για την ενίσχυση των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων ή όπως το «Youth matters», όπου δηλώνεται η πρόθεση της 

κυβέρνησης να εξασφαλίσει ισότιμη συμμετοχή για όλα τα παιδιά «σε 

δραστηριότητες που αναπτύσσουν τις ατομικές, κοινωνικές και συναισθηματικές 

τους ικανότητες που απαιτούνται για να εξελιχθούν στη σημερινή κοινωνία και 

οικονομία», στην ουσία δεν επιλύονται ζητήματα ανισότητας καθώς υπάρχουν 

ακόμα παιδιά που δεν απολαμβάνουν αυτά τα προνόμια (Muschamp et al, 2009). 

Όπως προτείνει η ερευνητική ομάδα η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενισχύεται η συμμετοχή των παιδιών από κατώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Κρίνεται σκόπιμο να δημιουργούνται συνθήκες 

ώστε η πρόσβαση να θεωρείται από τα παιδιά δικαίωμα για όλους παρά ακριβή 

παροχή για τους προνομιούχους ή μια παρέμβαση για τους μειονεκτούντες. Τα 
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παιδιά στην αρχή της εφηβείας θέλουν να είναι μέρος της ομάδας συνομηλίκων και 

όχι να χαρακτηρίζονται ως διαφορετικά. Έτσι λοιπόν δραστηριότητες που 

προσφέρονται μόνο σε παιδιά που μειονεκτούν, μάλλον θα τα αποθαρρύνουν 

καθώς έτσι στιγματίζονται. Τέλος, οι εξωσχολικές δραστηριότητες μπορούν να 

έχουν ένα θεμελιώδη και πολύτιμο ρόλο στη βελτίωση της μάθησης για όλους τους 

μαθητές μόνο αν «συμμορφώνονται» με το υπόδειγμα μιας αυθεντικής κοινότητας 

μάθησης. (Wikeley et al, 2007, σελ. 36-37) 

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες στα πλαίσια τοu σχολείου 

Η θετική επίδραση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων στη μάθηση είναι 

αδιαμφισβήτητη γι' αυτό και έχουν ενσωματωθεί και στη σχολική ζωή (Rickinson et 

al, 2004). Μάλιστα οι εξωσχολικές δραστηριότητες αποτελούν τμήμα του 

προγράμματος σπουδών (προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών) και σε πολλά 

μαθήματα είναι συμπληρωματικές της μάθησης που λαμβάνει χώρα στο σχολείο. 

Είναι ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς τι συμβαίνει με τις εξωσχολικές 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος. 

Άραγε, υπάρχουν και εκεί οι ανισότητες που αναδείχθηκαν στην προηγούμενη 

έρευνα; Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που θέτει η Power και η ερευνητική της 

ομάδα σε μια εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποίησαν σε σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία, στην Ουαλία και στη Σκωτία, ώστε να 

αναδειχτούν οι παράγοντες που ενισχύουν ή εμποδίζουν την προσφορά και τη 

συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική περιγραφή της έρευνας θα 

αναφερθούμε στην πρόσφατη εκπαιδευτική πολιτική της Αγγλικής κυβέρνησης η 

οποία διέθεσε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό (4,7 εκατομμύρια λίρες) για να 

προωθήσει το Μανιφέστο «Μάθηση έξω από την τάξη» (Learning outside the 

classroom Manifesto, DfES). Το μανιφέστο αποτελείται από επτά βασικούς στόχους 

που σχετίζονται με την εξωσχολική μάθηση . Προβλέπει ποιοτικές εξωσχολικές 

δραστηριότητες για όλους τους μαθητές, μαθησιακές εμπειρίες υψηλής ποιότητας, 

υποστήριξη των σχολείων και των τοπικών αρχών ώστε να μπορέσουν να 

διαχειριστούν τις επισκέψεις με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, πληροφόρηση 

και παροχή απαραίτητων πόρων για την πραγματοποίηση εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων και τέλος, αναζήτηση τρόπων εμπλοκής της οικογένειας αλλά και 

άλλων φορέων σε δραστηριότητες μάθησης. Ωστόσο, παρ' όλες τις προσπάθειες της 

κυβέρνησης για προώθηση της συγκεκριμένης πολιτικής φαίνεται να 

παρουσιάζονται δυσκολίες στην εφαρμογή της που προκύπτουν από τους 

περιορισμένους πόρους, την προσπάθεια ρύθμισης και αποφυγής κινδύνου (Power 

et al, 2009). Σχετικά, η Power και οι συνεργάτες της στην έρευνά τους αναδεικνύουν 

πολλά από τα προβλήματα που σχετίζονται τόσο με την προσφορά όσο και με τη 

συμμετοχή. 

Πρέπει να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι η Power δεν αναφέρει 

κάπου στην αναφορά της το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας αλλά μάλλον 

«υποβόσκει» η θεωρία του Pierre Bourdieu και ειδικότερα οι έννοιες του κεφαλαίου 

(capital) και του habitus. Τα παιδιά που προέρχονται από ανώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα έχουν το απαιτούμενο κεφάλαιο (οικονομικό, 

πολιτιστικό) αφενός για να συμμετάσχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες και 
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αφετέρου για να αναγνωρίσουν την μορφωτική τους αξία. Από την άλλη, τα παιδιά 

από κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα δεν διαθέτουν το απαιτούμενο 

κεφάλαιο ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στις εξωσχολικές δραστηριότητες του 

σχολείου. Έτσι παρά τη φαινομενική ισότητα θα λέγαμε ότι μάλλον ευνοούνται οι 

προνομιούχοι μαθητές. Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά την έρευνα. 

Ειδικότερα, η έρευνα στόχευε: α. να εξετάσει τις διακυμάνσεις στην 

προσφορά εξωσχολικών δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται σε σχολικό επίπεδο, 

β. να εντοπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων, όπως η εκπαιδευτική πολιτική, τα χαρακτηριστικά των σχολικών 

μονάδων (όπως τύπος σχολείου, σύνθεση μαθητών και ακαδημαϊκή επίδοση) και οι 

επαγγελματικές αντιλήψεις, γ. να προσδιορίσει τα «εν δυνάμει» εμπόδια τόσο στην 

προσφορά όσο και στη συμμετοχή, δ. να προσδιορίσε ι στρατηγικές που προωθούν 

την παροχή και ενισχύουν τη συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες. 

Η ερευνητική διαδικασία περιλάμβανε τρία στάδια έρευνας, ώστε να 

συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δεδομένα. Αρχικά, επιχειρήθηκε μια επισκόπηση 

της εκπαιδευτικής πολιτικής και της νομοθεσίας, οι οποίες σχετίζονται με τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες, και έγινε προσπάθεια εντοπισμού των νομοθετικών 

διαφορών ανάμεσα σε Αγγλία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία. Το δείγμα της 

έρευνας αποτέλεσε το 10% των δημόσιων σχολείων της Αγγλίας, της Σκωτίας και της 

Ουαλίας και το 10% των ειδικών και ιδιωτικών σχολείων των παραπάνω περιοχών . 

Στα σχολεία του δείγματος στάλθηκαν ερωτηματολόγια με τα οποία εξετάστηκαν 

στοιχεία όπως το εύρος και η συχνότητα των δραστηριοτήτων, τα ποσοστά 

συμμετοχής των μαθητών, η πολιτική του σχολείου σχετικά με εξωσχολικές 
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δραστηριότητες, η συμβολή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και η 

χρηματοδότηση. Συμπληρωματικά, οι ερευνητές συγκέντρωσαν επιπλέον 

πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων από τα επίσημα 

εκπαιδευτικά στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο συγκεντρώθηκαν στοιχεία που 

περιλαμβάνουν τον αριθμό μαθητών που δικαιούνται δωρεάν γεύμα, το καθεστώς 

εισαγωγής των μαθητών και το μέγεθος του σχολείου. 

Τέλος, η ερευνητική διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη μελέτη (μελέτη 

περίπτωσης - case study) 12 σχολείων που είτε φαίνονταν να «υπερτερούν» ή να 

«μειονεκτούν» στην προσφορά εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ως κριτήριο επιλογής των σχολείων το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του συνόλου των μαθητών (αναδείχθηκε μέσα από τα 

ποσοστά μαθητών που δικαιούνταν δωρεάν σίτιση) και την περιοχή. Τα δεδομένα 

συγκεντρώθηκαν μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις με το διευθυντή του 

σχολείου ή το υπεύθυνο προσωπικό. Επίσης συγκεντρώθηκε υλικό από την 

επεξεργασία και ανάλυση των επίσημων σχολικών εγγράφων. (Power et al, 2009) 

Η ερευνητική διαδικασία ανέδειξε ότι υπάρχει μεγάλο εύρος 

δραστηριοτήτων που αφορούν σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, με άλλα σχολεία να 

προσφέρουν λίγες δραστηριότητες ενώ άλλα να προσφέρουν πολλές και ποικίλες. 

Επίσης, ενώ αρκετές δραστηριότητες σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών η 

πλειονότητά τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως extra - curricular (εκτός του 

προγράμματος σπουδών). Για παράδειγμα, στο επίπεδο KS3 (μαθητές 11-14 ετών) 

τα σχολεία προσφέρουν κατά μέσο όρο 11,5 δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται 

με τα 8 πρωτεύοντα μαθήματα. Στο επίπεδο KS4 (μαθητές 14-16 ετών), οι ερευνητές 

επικεντρώθηκαν στα βασικά μαθήματα (core curriculum areas of science), δηλαδή 
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στη γλώσσα και στα μαθηματικά όπου ο μέσος όρος δραστηριοτήτων είναι 4. Τέλος, 

οι extra - curricular δραστηριότητες και για τα δύο στάδια ανέρχονταν στις 14 κατά 

μέσο όρο . Οι εξωσχολικές δραστηριότητες συνήθως έχουν τη μορφή εκδρομών ή 

εκπαιδευτικών ταξιδιών και επισκέψεων. 

Σε μια προσπάθεια διερεύνησης των παραγόντων που επηρεάζουν την 

προσφορά των εξωσχολικών δραστηριοτήτων αναδείχθηκαν παράγοντες που 

σχετίζονται με τα σχολικά χαρακτηριστικά (περιοχή, μέγεθος σχολείου, τύπος 

σχολείου, κοινωνικοοικονομική κατάσταση μαθητών). Αναλυτικότερα, τα σχολεία 

που βρίσκονται σε αστικές περιοχές προσφέρουν κατά μέσο όρο περισσότερες 

δραστηριότητες σε σχέση με τα σχολεία που βρίσκονται σε μη αστικές - αγροτικές 

περιοχές. Παρόλα αυτά, τα σχολεία μη αστικών περιοχών φαίνονται να 

προσφέρουν περισσότερες extra - curricular δραστηριότητες σε σχέση με τα αστικά, 

γεγονός που ίσως σχετίζεται με την αδυναμία μετακίνησης για εκτεταμένες 

ημερήσιες επισκέψεις που σχετίζονται με τα μαθήματα του αναλυτικού 

προγράμματος. Επίσης, φαίνεται το μέγεθος του σχολείου να επηρεάζει την 

προσφορά καθώς τα μικρά σχολεία (με λιγότερους των πεντακοσίων μαθητές) 

προσφέρουν κατά μέσο όρο τις μισές δραστηριότητες από τα μεγάλα σχολεία (με 

περισσότερους των χιλίων μαθητές) (Power et al, 2009). 

Συμπληρωματικά, η κατηγορία και ο τύπος των σχολείων επιδρά στην 

προσφορά καθώς τα ιδιωτικά σχολεία προσφέρουν περισσότερες δραστηριότητες 

από τα δημόσια σχολεία. Επιπλέον, τα grammar schools υπερτερούν έναντι των 

comprehensiνe, αφού πραγματοποιούν διπλάσιες δραστηριότητες (μέσος όρος 

18,38 για το επίπεδο KS3) σε σχέση με τα comprehensiνe (μέσος όρος 8,67 για το 

επίπεδο KS3). 
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Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει σχέση ανάμεσα στο κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο του συνόλου των μαθητών που φοιτούν σε ένα σχολείο και στον αριθμό 

δραστηριοτήτων που παρέχονται, καθώς τα σχολεία που έχουν μεγάλο ποσοστό 

μαθητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση προσφέρουν κατά μέσο όρο μικρότερο 

αριθμό δραστηριοτήτων σε σχέση με τα σχολεία με μαθητές προερχόμενους από 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα. 

Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων ανέδειξε τους παραπάνω 

παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζουν την προσφορά εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων. Παρόλα αυτά, η ποιοτική μελέτη (case studγ) είναι αυτή που 

αποκαλύπτει το είδος και το σκοπό των δραστηριοτήτων. Έτσι, ενώ κάποια σχολεία 

προσφέρουν δραστηριότητες που έχουν έντονα τοπικό και επαγγελματικό 

χαρακτήρα, άλλα σχολεία προσφέρουν δραστηριότητες με ακαδημαϊκό και διεθνή 

χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το σχολείο Westhill, το οποίο έχει χαμηλή 

χρηματοδότηση και πολλούς μαθητές από κατώτερα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα, προσφέρει περιορισμένες δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται 

σε κοντινές περιοχές και σκοπεύουν να ενισχύσουν την τεχνική - επαγγελματική 

γνώση των μαθητών. Αντίθετα, το σχολείο Chalkhill, με υψηλή χρηματοδότηση και 

μαθητές προερχόμενους από ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, προσφέρει 

δραστηριότητες με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που στοχεύουν σε μια ευρεία 

ακαδημαϊκή γνώση. Είναι φανερή, λοιπόν, η σημασία του κεφαλαίου του σχολείου 

αλλά και των μαθητών στο είδος και την ποιότητα των προσφερόμενων 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων. (Power et al, 2009) 

Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση μέσα στο ίδιο το σχολείο 

καθώς διαφορετικά είδη εκδρομών προσφέρονται για διαφορετικές ομάδες 
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μαθητών. Για παράδειγμα, για μαθητές με προβληματική συμπεριφορά οι 

υπεύθυνοι καθηγητές σχεδιάζουν δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην 

βελτίωση της συμπεριφοράς και στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας. Το σχολείο 

Flintlock στη Σκωτία παρέχει ειδικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό για μαθητές με οικονομικά προβλήματα. Από την 

άλλη, οι δραστηριότητες διαφοροποιούνται για μαθητές που φαίνονται να έχουν 

πιθανότητες ακαδημαϊκής εξέλιξης, όπως στην περίπτωση του σχολείου 

Farhampton όπου προσφέρονται επιπλέον δραστηριότητες για ταλαντούχους και 

ικανούς μαθητές (Power et al, 2009). 

Εκτός από την ανισότητα που παρατηρείται στην προσφορά 

δραστηριοτήτων, εμφανίζονται αξιοσημείωτες ανισότητες και στη συμμετοχή των 

μαθητών σε αυτές . Στο 45% των δημόσιων σχολείων του δείγματος η συμμετοχή 

των μαθητών χαρακτηρίστηκε ως υψηλή και μόνο στο 11% καταγράφηκε μικρή 

συμμετοχή. Φαίνεται να υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στην προσφορά και στη 

συμμετοχή, καθώς τα σχολεία που παρέχουν μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων έχουν 

και μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής, ενώ τα σχολεία με λιγότερες δραστηριότητες 

έχουν και μικρότερη συμμετοχή. 

Επιπλέον, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες φαίνεται να επιδρούν στη 

συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες, καθώς τα ανεξάρτητα - ιδιωτικά 

σχολεία παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής. Παρομοίως, τα δημόσια 

σχολεία με μικρά ποσοστά μαθητών προερχόμενων από χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής, ενώ, 

αντίθετα δημόσια σχολεία με μαθητές προερχόμενους από κατώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα έχουν μικρότερη συμμετοχή σε δραστηριότητες. 
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Επιπλέον, παρουσιάζονται ενδοσχολικές διαφορές στη συμμετοχή των 

μαθητών καθώς στα μισά περίπου σχολεία (55%) υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες 

μαθητών που συνήθως «χάνουν» τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό καταλαμβάνουν οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό 

εισόδημα ειδικά όταν πρόκειται για εκδρομές και πολυτελή ταξίδια. Επίσης, οι 

μαθητές από μειονοτικές εθνικές ομάδες όπως τα παιδιά τσιγγάνων, οι Τούρκοι 

μαθητές, τα κορίτσια Σιχ και γενικά τα παιδιά που αναζητούν άσυλο δεν λαμβάνουν 

μέρος στις σχολικές εκδρομές. Ειδικότερα, τα κορίτσια μουσουλμάνων είναι αυτά 

που πιο συχνά αποκλείονται από τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Φαίνεται ότι οι 

Ασιάτες και ειδικότερα οι Μουσουλμάνοι γονείς δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να 

μένουν έξω από το σπίτι μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. Και φυσικά τα 

κορίτσια λόγω αυστηρών θρησκευτικών πεποιθήσεων μένουν αποκλεισμένα από 

οποιαδήποτε εξωσχολική δραστηριότητα. Εκτός αυτών, τα παιδιά των Ασιατών δεν 

μπορούν να παρευρίσκονται σε σχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις καθώς είναι 

αναγκασμένα να βοηθούν στο σπίτι φροντίζοντας τα νεαρότερα μέλη της 

οικογένειας, κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού ή βοηθώντας τους γονείς στην 

οικογενειακή επιχείρηση (Power et al, 2009) . 

Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός σχολείων ανέφερε ότι υπάρχουν 

δυσκολίες στη συμμετοχή για τους μαθητές που μένουν πολύ μακριά από το 

σχολείο, καθώς είναι δύσκολο να επιστρέψουν σπίτι τους έγκαιρα μετά από μια 

ημερήσια εκδρομή. Αυτό φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα και για τους μαθητές με 

ειδικές ανάγκες, καθώς απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα στη μετακίνησή τους. Στην 

κατηγορία αυτή εντάσσονται παιδιά με ψυχολογικά και κινητικά προβλήματα που 

χρήζουν ιατρικής υποστήριξης, αλλά και παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς. Στα 
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ειδικά σχολεία γίνονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης μαθητική 

συμμετοχή, ενώ στα δημόσια σχολεία οι μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν μπορούν 

να συμμετάσχουν ισότιμα καθώς συνήθως αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις 

σχολικές δραστηριότητες. 

Επιπροσθέτως, όπως αναδεικνύεται μέσα από τις συνεντεύξεις, τα παιδιά με 

προβλήματα συμπεριφοράς πολλές φορές αποκλείονται από εξωσχολικές 

δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τη συμμετοχή ή τον αποκλεισμό 

από εκδρομές ως επιβράβευση ή τιμωρία αντίστοιχα. Οι μαθητές με ανάρμοστη και 

προβληματική συμπεριφορά τιμωρούνται με αποκλεισμό από εκδρομές, ενώ η 

επιθυμητή συμπεριφορά επιβραβεύεται από τους υπευθύνους καθηγητές. Η 

πρακτική αυτή στερεί από τους μαθητές με τις μεγαλύτερες ανάγκες τη δυνατότητα 

συμμετοχής σε δραστηριότητες που θα εμπλουτίσουν το γνωστικό τους ορίζοντα. 

Παραπάνω αναδείχθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των 

μαθητών στις εξωσχολικές δραστηριότητες που οργανώνει ένα σχολείο . Στη 

συνέχεια, το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στην εκπαιδευτική πολιτική των 

χωρών που προαναφέρθηκαν, ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο δράσης τόσο των 

τοπικών φορέων όσο και των σχολικών μονάδων. Η ερευνητική διαδρομή αρχίζει 

από τον εντοπισμό των διαφορών στην εκπαιδευτική πολιτική ανάμεσα στα 

διαφορετικά τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου . Ειδικότερα, παρατηρείται ότι στην 

Αγγλία απαιτείται, αφενός, τα σχολεία να ορίζουν Συντονιστή εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων (Educational Visits Co-ordinator) και, αφετέρου, οι τοπικές αρχές 

να έχουν έναν Σύμβουλο εξωσχολικών δραστηριοτήτων (Outdoor Education 

Adνisor). Η ίδια πολιτική έχει επιβληθεί «σιωπηρά» στην Ιρλανδία και τη Σκωτία, 

ενώ στην Ουαλία δεν έχουν ανατεθεί ακόμα παρόμοιες αρμοδιότητες. Στην Αγγλία 
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το 74% των σχολείων δηλώνει ότι οι τοπικές αρχές διαθέτουν Σύμβουλο 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων, ενώ στην Ουαλία μόνο το 31% των σχολείων 

ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές είχαν Σύμβουλο (Outdoor Education Adνisor). 

Γενικά, θα μπορούσε κάποιος να συμπεράνει ότι τα δημόσια σχολεία έχουν 

θετική στάση απέναντι στην υποστήριξη που λαμβάνουν από τις τοπικές αρχές, ενώ 

μόνο το ένα πέμπτο των σχολείων λαμβάνει μικρή ή ανεπαρκή υποστήριξη από τις 

τοπικές αρχές. Φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ της υποστήριξης και της ύπαρξης 

Συμβούλου εξωσχολικών δραστηριοτήτων καθώς σε περίπτωση που υπάρχει 

διορισμένος Σύμβουλος από την τοπική αρχή η υποστήριξη χαρακτηρίζεται ως 

υψηλή. Για παράδειγμα, το 90% των σχολείων που θεωρούν ότι έχουν μεγάλη 

υποστήριξη προέρχονται από περιοχές με Σύμβουλο, ενώ πάνω από 70% των 

σχολείων που χαρακτηρίζουν την υποστήριξη ανεπαρκή προέρχονται από περιοχές 

χωρίς διορισμένο Σύμβουλο. Παρόλα αυτά, ο ρόλος του σύμβουλου φαίνεται να 

περιορίζεται σε θέματα ρύθμισης και ασφάλειας (Power et al, 2009). 

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας η πλειοψηφία των σχολείων της Αγγλίας έχουν 

Συντονιστή εξωσχολικών δραστηριοτήτων (Educational Visits Co-ordinator), ενώ δε 

συμβαίνει το ίδιο για τις υπόλοιπες χώρες. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι το 70% των ανεξάρτητων - ιδιωτικών σχολείων έχουν Συντονιστή εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων (Educational Visits Co-ordinator) παρόλο που δεν είναι 

υποχρεωμένα. Παρόλα αυτά, διαφαίνεται ότι ο ρόλος του Συντονιστή δεν είναι 

πάντα ξεκάθαρος. Ακόμα και στις περιπτώσεις των σχολείων που υπάρχει 

Συντονιστής με ξεκάθαρες αρμοδιότητες αυτές περιορίζονται σε θέματα ασφάλειας 

και ρύθμισης, και όχι σε θέματα σχεδιασμού και εκπαίδευσης. Συνεπώς η ευρύτερη 
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πολιτική φαίνεται περισσότερο να επιλύει διαδικαστικά προβλήματα παρά να 

ενισχύει πραγματικά τις εξωσχολικές δραστηριότητες. 

Τέλος, η ερευνητική ομάδα προσπάθησε να προσδιορίσει τα «εν δυνάμει» 

εμπόδια τόσο στην προσφορά όσο και στη συμμετοχή σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες. Αρχικά, διαφαίνεται ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που 

επηρεάζει τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες είναι η οικογενειακή 

οικονομική κατάσταση του μαθητή. Το 81% των σχολείων ανέφερε ότι η 

απουσία/έλλειψη οικονομικού κεφαλαίου είναι αυτή που αποτρέπει τους μαθητές 

από εκδρομές και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες. 

Στη συνέχεια εντοπίζονται εμπόδια που σχετίζονται με την προσφορά 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Τα σημαντικότερα είναι το κόστος που έχουν τέτοιου 

είδους δραστηριότητες, το άγχος των συνοδών εκπαιδευτικών, η έλλειψη χρόνου 

και η ανάγκη κάλυψης της ύλης που ορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Αναλυτικότερα, το υψηλό κόστος εκδρομών φαίνεται να περιορίζει αρκετά τα 

σχολεία καθώς δεν έχουν πάντα επαρκή χρηματοδότηση. Επίσης, σε περιπτώσεις 

που χρειάζεται να χρηματοδοτήσουν τα έξοδα μαθητών προερχόμενων από 

κατώτερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα παρουσιάζονται προβλήματα καθώς δεν 

υπάρχουν τα απαιτούμενα χρήματα. Η λύση πολλές φορές είναι η χρηματοδότηση 

των εκδρομών από ιδιωτικούς φορείς - χορηγούς και η συγκέντρωση χρημάτων από 

διάφορες μαθητικές εκδηλώσεις. Όπως είναι φανερό σε πολλές περιπτώσεις τα 

χρήματα δεν είναι αρκετά ή δε συγκεντρώνονται στον απαιτούμενο χρόνο. 

Επιπλέον, το αίσθημα φόβου και αβεβαιότητας που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί πολλές φορές λειτουργεί ανασταλτικά στην πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων, όπως εκδρομών και επισκέψεων που απαιτούν πολυήμερη 
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διαμονή σε ένα μέρος. Εκτός αυτών, σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί η 

πίεση που «επιβάλει» το Πρόγραμμα Σπουδών και η απουσία επιπλέον ωρών για 

την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων έξω από τη σχολική αίθουσα. Πράγματι οι 

εκπαιδευτικοί πολλές φορές νιώθουν ότι <<μένουν πίσω» στην ύλη γι' αυτό και 

επιλέγουν δραστηριότητες που διαρκούν λίγο και πραγματοποιούνται σε κοντινές 

περιοχές. 

Τέλος, πολλά εμπόδια ανακύπτουν στις εξωσχολικές δραστηριότητες 

παιδιών με ειδικές ανάγκες, καθώς αφενός παρουσιάζονται δυσκολίες στη 

μεταφορά των παιδιών και αφετέρου δε συγκεντρώνεται το απαιτούμενο 

εκπαιδευτικό προσωπικό ως συνοδοί σε εκδρομές (Power et al, 2009). 

Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται σε αδημοσίευτη ερευνητική έκθεση 

της ερευνητικής ομάδας, υπό τον συντονισμό της Sally Power, και αφορούν στο 

σύνολο των σχολείων της Μ. Βρετανίας2 . Σημειώνουμε ότι με τα αφορμή τα 

ευρήματα της πρώτης έρευνας (Power et al, 2009) χρηματοδοτήθηκε μια δεύτερη 

ερευνητική εργασία (Taylor et al, 2009). Η δεύτερη έρευνα περιορίστηκε σε ένα 

μόνο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών : τη Γεωγραφία. Επίσης, διερευνήθηκε 

το επίπεδο στήριξης και προσφοράς στα σχολεία από τα τοπικά κέντρα 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μόνο στην Αγγλία, σε 

αντίθεση με την προηγούμενη εκτεταμένη έρευνα, και αφορά στη στήριξη που 

λαμβάνουν από τις τοπικές αρχές μόνο τα δημόσια σχολεία 

Η συγκέντρωση των πληροφοριών έγινε με τηλεφωνική συνέντευξη σε όλες 

τις τοπικές αρχές της Αγγλίας και με μελέτη περίπτωσης (case study) 7 κέντρων 

2 Βλ. Power et al, Oυt-of-school learning: νariations in ρroνision and ρarticiρation in secondary schools, Research 
Reρort. Ευχαριστώ την κυρία Sally Power για την προθυμία με την οποία ανταποκρίθηκε στο αίτημα μου να μου 
παραχωρήσει την εν λόγω έκθεση . 
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εξωσχολικών δραστηριοτήτων (outdoor education centers). Σε 136 από τις 150 

τοπικές αρχές υπήρχαν Σύμβουλοι εξωσχολικών δραστηριοτήτων ή υπεύθυνο 

προσωπικό αντίστοιχα που μπορούσε να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες για τις 

αρμοδιότητες καθώς και για τα επίπεδα υποστήριξης, τόσο πολιτικής όσο και 

οικονομικής, για τα κέντρα. Συμπληρωματικά, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 48 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους διευθυντές των κέντρων ώστε να διευκρινιστούν 

ζητήματα όπως η προσφορά, η οργάνωση και η χρηματοδότηση τέτοιων κέντρων. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και από την πρώτη 

έρευνα ειδικότερα τα δεδομένα που αφορούν στα 122 δημόσια σχολεία της 

Αγγλίας. 

Η επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ότι πάνω από τα δύο τρίτα των 

τοπικών αρχών της Αγγλίας παρείχαν κάποια μορφή εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 

Μάλιστα οι τοπικές αρχές που πρόσφεραν προγράμματα εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων είχαν και εγκαταστάσεις όπου υλοποιούνταν τα προγράμματα. 

Βέβαια, παρουσιάστηκε μικρή γεωγραφική ανισότητα στην προσφορά καθώς 

υπήρχε διαφορά στις Βόρειες και στις Νότιες περιοχές με τις Νότιες περιοχές να 

υπερτερούν. Στη συνέχεια, η έρευνα επικεντρώθηκε μόνο στις εξωσχολικές 

δραστηριότητες που υλοποιούνται σε ένα μάθημα του Προγράμματος Σπουδών. Η 

ερευνητική ομάδα επέλεξε το μάθημα της Γεωγραφίας καθώς οι εκδρομές που 

σχεδιάζονται για το μάθημα αυτό συνδέονται με την ύπαρξη εγκαταστάσεων για 

φιλοξενία. Με αυτό τον τρόπο, η ερευνητική ομάδα θέλησε να αναδείξει κατά πόσο 

η ύπαρξη κοινοτικών εκπαιδευτικών κέντρων ενισχύει την υλοποίηση εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων από τα σχολεία. 
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Η πλειοψηφία των σχολείων της Αγγλίας δήλωσαν ότι η συνηθέστερη 

δραστηριότητα για τη Γεωγραφία είναι οι ημερήσιες εκδρομές. Λιγότερα σχολεία 

ανέφεραν ότι πραγματοποιούν πολυήμερες εκδρομές. Παρόλα αυτά, ενώ το 

πρόγραμμα σπουδών προβλέπει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και 

οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία τους για την πρόοδο των μαθητών, 

πολλά σχολεία δεν πραγματοποιούν εκδρομές που απαιτούν διαμονή σε άλλη 

περιοχή για πολλούς λόγους οι οποίοι έγιναν γνωστοί από την πρώτη έρευνα. Έτσι 

οι εκδρομές πραγματοποιούνται σε κοντινές περιοχές όπου δεν απαιτείται 

διανυκτέρευση. 

Όπως αναδείχθηκε από την έρευνα, η υποστήριξη που δέχονται τα σχολεία 

από τις τοπικές αρχές ποικίλλει. Πολλές τοπικές αρχές προσφέρουν ανεπαρκή 

στήριξη στα σχολεία ενώ άλλες μετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Η στήριξη παίρνει πολλές μορφές όπως ενεργό 

συμμετοχή του Συμβούλου σε δραστηριότητες, χρηματοδότηση εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων αλλά και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Επίσης, η ύπαρξη 

κοινοτικών εγκαταστάσεων εξωσχολικών δραστηριοτήτων ενισχύει την 

πραγματοποίηση εκδρομών σε αυτά, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας. 

Ειδικότερα, στο επίπεδο KS3 όπου πολλοί μαθητές διδάσκονται Γεωγραφία και 

πραγματοποιούνται πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες τα σχολεία φαίνεται να 

επιλέγουν τα κοινοτικά κέντρα εξωσχολικών δραστηριοτήτων για τις εκδρομές τους 

(Taylor et al, 2009). 

Παρά την ύπαρξη κοινοτικών εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων που ενισχύουν 

την προσπάθεια των σχολείων, δεν απουσιάζουν τα εμπόδια στην προσφορά 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Το σημαντικότερο εμπόδιο είναι το κόστος αυτών 
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των δραστηριοτήτων τόσο για το σχολείο όσο και για τις οικογένειες των μαθητών . 

Επιπλέον, και οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα που 

δυσχεραίνουν το έργο υποστήριξης προς τα σχολεία. Τα προβλήματα σχετίζονται με 

την ανεπαρκή χρηματοδότηση των κέντρων εξωσχολικών δραστηριοτήτων και του 

προσωπικού που εργάζεται σε αυτά. Εξαιτίας αυτού, οι τοπικές αρχές αναγκάζονται 

είτε να επιδοτούν τα κέντρα, είτε να ακολουθούν μια πολιτική αυτό

χρηματοδότησης, δηλαδή το ίδιο το κέντρο να «κερδίζει» αρκετά χρήματα για την 

επιβίωσή του . Όπως είναι φυσικό μια τέτοια πρακτική επιβαρύνει οικονομικά 

περισσότερο το σχολείο και τους μαθητές φέρνοντας πάλι στο προσκήνιο την 

αδυναμία ίσης συμμετοχής από όλους. Από την άλλη, οδηγεί στη μείωση των 

εκπαιδευτικών κέντρων συνεπώς και στη μείωση της προσφοράς. 

Οι παραπάνω ερευνητικές εργασίες ανέδειξαν τις ανισότητες που υπάρχουν 

τόσο στην προσφορά όσο και στη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Έτσι 

λοιπόν μπορεί η εκπαιδευτική πολιτική να προωθεί τις εξωσχολικές δραστηριότητες 

σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, τοπικό, σχολικό) αλλά μάλλον δεν καταφέρνει να 

επιλύσει σημαντικά προβλήματα. Απαιτείται σταθερή στήριξη όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων - τοπική κοινότητα, σχολείο - ώστε να έχουν τη δυνατότητα 

όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν σε εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες . 

Ένα από τα ζητήματα που αναδείχθηκε μέσα από τις έρευνες υπό το 

συντονισμό της Power είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ειδικά σχολεία 

όταν πρόκειται να πραγματοποιήσουν κάποια εξωσχολική δραστηριότητα, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί διστάζουν να συνοδεύσουν τα παιδιά αλλά και τα παιδιά αδυνατούν 

να συμμετάσχουν εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων (ψυχολογικών ή κινητικών) 

(Power et al, 2009). 
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Παρόμοια ευρήματα παρουσιάζει και μια ερευνητική μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε από την Αντωνοπούλου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, και τους συνεργάτες της, η οποία εξετάζει τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από ειδικά σχολεία της ελληνικής 

επικράτειας (Αντωνοπούλου, 2000). Η ερευνητική ομάδα έθεσε ως βασικό στόχο να 

περιγράψει τη συμμετοχή των μαθητών ειδικών σχολείων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός του σχολείου, 

ειδικότερα σε εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις. Επιπροσθέτως, η έρευνα 

παρέχει πληροφορίες για τους χώρους, όπου πραγματοποιούνται τέτοιου είδους 

δραστηριότητες, καθώς και για τα κριτήρια επιλογής τους. Επίσης, εξετάζει τις 

προτιμήσεις των εκπαιδευτικών και τον βαθμό εμπλοκής των γονιών. Τέλος, γίνεται 

μια προσπάθεια εντοπισμού των παραγόντων που δυσχεραίνουν την υλοποίηση 

εξωσχολικών εκπαιδευτικών επισκέψεων. 

Η έρευνα είναι ποσοτική και τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω ενός 

ερωτηματολογίου. Αρχικά, έγινε μια πιλοτική έρευνα σε 10 ειδικά δημοτικά σχολεία 

της Αθήνας. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 14 ερωτήσεις και απευθυνόταν στους 

διευθυντές των σχολείων και στους συντονιστές εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Η 

έρευνα αφορούσε τη σχολική χρονιά 1998-1999. Δείγμα αποτέλεσαν τα 

περισσότερα ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και πιο 

συγκεκριμένα : 47 σχολεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 82 σχολεία στην 

υπόλοιπη Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε ταχυδρομικώς σε 129 ειδικά 

δημοτικά σχολεία εκ των οποίων τα 62 (20 σχολεία από Αθήνα - Θεσσαλονίκη και 

42 από άλλες πόλεις της Ελλάδας) επέστρεψαν το ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο. 



68 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων ανέδειξε ότι τα περισσότερα 

ειδικά σχολεία είναι μάλλον μικρά τόσο σε αριθμό μαθητών όσο και σε αριθμό 

δασκάλων. Το 95,2% των σχολείων του δείγματος απασχολούν μέχρι 8 δασκάλους, 

ενώ το 51,6% των σχολείων του δείγματος απασχολούν μόλις 1- 3 δασκάλους. 

Ακόμα, το μεγαλύτερο σχολείο έχει μόνο 87 μαθητές ενώ τα μισά περίπου σχολεία 

(51,6%) έχουν 3- 16 μαθητές. Επίσης, η πλειοψηφία των σχολείων έχει μαθητές με 

ποικίλα προβλήματα τόσο κινητικά όσο και ψυχολογικά γεγονός που δυσκολεύει τη 

φροντίδα τους . Παρόλα αυτά, τα ειδικά σχολεία πραγματοποιούν εξωσχολικές 

δραστηριότητες και μάλιστα σε ικανοποιητικό βαθμό καθώς το 54,1% των σχολείων 

πραγματοποιεί 5- 15 επισκέψεις ετησίως, ενώ το 39,3% οργανώνει περισσότερες 

από 16 δραστηριότητες ετησίως . Οι πιο «δημοφιλείς» επιλογές είναι οι χώροι 

αναψυχής και άθλησης καθώς σχετίζονται με την ανάπτυξη κινητικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μάλιστα οι επισκέψεις σε 

παιδικές χαρές και χώρους αναψυχής αποτελούν την πρώτη επιλογή των δασκάλων. 

Όπως αναδείχθηκε μέσα από την ανάλυση των δεδομένων, τα κριτήρια σύμφωνα 

με τα οποία τα σχολεία επιλέγουν τις δραστηριότητες για τους μαθητές τους 

σχετίζονται με την αναψυχή, τα μαθησιακά οφέλη, την ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων και τη δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις. 

Επίσης, τα σχολεία της επαρχίας φαίνεται να πραγματοποιούν περισσότερες 

επισκέψεις σε μουσεία σε σχέση με τα σχολεία των δυο μεγάλων πόλεων. Παρόλα 

αυτά δεν συμμετέχουν πάντα σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

προσφέρονται από τα μουσεία, σε αντίθεση με τα σχολεία που βρίσκονται στα δυο 

μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη). Γενικά, τα σχολεία εξέφρασαν 
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θετική άποψη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται από τα μουσεία 

για παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Επίσης, η συμβολή των γονιών είναι πολύ σημαντική στις εξωσχολικές 

δραστηριότητες που υλοποιούνται από τα σχολεία καθώς περίπου οι μισοί (57%) 

γονείς εμπλέκονται με κάποιο τρόπο σε αυτές τις δραστηριότητες. Οι περισσότεροι 

συνοδεύουν τα παιδιά τους στις εκδρομές και συμβάλλουν οικονομικά. Η γονική 

παρέμβαση κρίνεται πολλές φορές απαραίτητη για την πραγματοποίηση 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων καθώς οι συνοδοί εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν. 

Άλλωστε, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής 

και η παρουσία των γονιών διευκολύνει την ομαλή εξέλιξη των δραστηριοτήτων 

(Αντωνοπούλου, 2000). 

Η έρευνα της Αντωνοπούλου δεν αναδεικνύει στοιχεία για τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των παιδιών που συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

όπως φύλο, κοινωνικοοικονομική κατάσταση οικογένειας, κ.α., αλλά παρουσιάζει 

τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία ως προς την 

οργάνωση και την πραγματοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Τα ευρήματα 

σχετίζονται με τα ευρήματα της έρευνας της Power. Έτσι λοιπόν, οι πιο σημαντικές 

δυσκολίες σχετίζονται με τα περιορισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

προσφέρονται από μουσεία και άλλους φορείς, με την έλλειψη επαρκούς 

χρηματοδότησης, με προβλήματα μεταφοράς και πρόσβασης, με την ανάρμοστη 

συμπεριφορά των παιδιών σε δημόσιους χώρους, με την απουσία συνοδών και 

τέλος με το φορτωμένο σχολικό πρόγραμμα. Κάποια από αυτά τα προβλήματα 

φαίνεται να επιλύονται με τη σύμπραξη των γονιών όπως η χρηματοδότηση και η 

συνοδεία των παιδιών, αλλά εδώ τίθεται το ερώτημα αν μπορούν όλοι οι γονείς να 
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συμβάλλουν οικονομικά ή να συμμετάσχουν σε αυτές τις δραστηριότητες καθώς 

μπορεί η κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση ή άλλοι λόγοι να μην το επιτρέπουν . 

Αυτό θα είχε αντίκτυπο στη συμμετοχή των παιδιών όπως έδειξε η πρόσφατη 

έρευνα της Power. Παρόλα αυτά η παρούσα ερευνητική εργασία δεν προχωρά σε 

περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 

Στη συνέχεια, αναδεικνύονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τους 

τρόπους βελτίωσης των εξωσχολικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από 

τα ειδικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, πιστεύουν ότι αν επιλυθούν τα 

προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω θα βελτιωθεί η ποιότητα των 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάλληλων για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στη 

συνέχεια κρίνουν αναγκαία τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων και την 

ενημέρωση των σχολείων για τα προγράμματα που μπορούν να υλοποιήσουν. 

Επίσης, θεωρούν σημαντικά τα θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση και την 

υποστήριξη των παιδιών από ειδικευμένο προσωπικό. Η αδυναμία πρόσβασης 

λειτουργεί πολλές φορές αποτρεπτικά για την υλοποίηση μιας εκδρομής, ενώ η 

απουσία ειδικευμένου βοηθητικού προσωπικού συνήθως αγχώνει τους συνοδούς -

εκπαιδευτικούς. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η αγαστή συνεργασία με τις 

τοπικές αρχές και τους γονείς των παιδιών θα ενισχύσει τις εξωσχολικές 

δραστηριότητες. 

Συμπερασματικά, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, η εικόνα που 

προκύπτει από την έρευνα είναι μάλλον θετική, αν και απαιτείται χρόνος και 

προσπάθεια ώστε οι εξωσχολικές δραστηριότητες να αποκτήσουν ποιότητα. Πρέπει 

να δοθεί σημασία στο σχεδιασμό και στην προετοιμασία των εξωσχολικών 
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δραστηριοτήτων γεγονός που απαιτεί τη σύμπραξη σχολείου και πολιτιστικών 

φορέων ώστε να σχεδιαστούν εκπαιδευτικά προγράμματα κατάλληλα για τους 

μαθητές με ειδικές ανάγκες. Σ' αυτή την προσπάθεια είναι πολύ σημαντική η 

σύμπραξη των γονέων. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία ενός ευέλικτου 

προγράμματος σπουδών που να ενσωματώνει τέτοιου είδους δραστηριότητες στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα. Άλλωστε, η πίεση του αναλυτικού προγράμματος και η 

έλλειψη χρόνου είναι βασικά παραβλήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. 

Τέλος, τα ειδικά σχολεία πρέπει να παρέχουν στους μαθητές τους όλα εκείνα τα 

εφόδια που θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν στην κοινωνία. Οι εξωσχολικές 

δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να κοινωνικοποιηθούν και 

να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες. 

Η έρευνα της Αντωνοπούλου δίνει μια σαφή εικόνα του είδους των 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων που παρέχονται από τα ειδικά σχολεία. Επίσης, 

αναδεικνύει τα προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην υλοποίηση ποιοτικών 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Βέβαια, στην παρούσα ερευνητική εργασία όπως και 

στην πρόσφατη έρευνα της Sally Power απουσιάζει η άποψη των παιδιών και των 

γονιών για τις εξωσχολικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από το 

σχολείο. Η διερεύνηση των απόψεων και των προτιμήσεών τους θα βοηθούσε να 

έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα του πεδίου. 

2.3 Συζήτηση - Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν βασικές βιβλιογραφικές πηγές που 

σχετίζονται με τις εξωσχολικές δραστηριότητες και οι οποίες βοηθούν στην 

ευρύτερη κατανόηση της παιδαγωγικής και κοινωνιολογικής διάστασης του όρου. 

Αναδείχθηκαν τα παιδαγωγικά οφέλη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων αλλά και 

-
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οι ανισότητες που δημιουργούνται - αναπαράγονται τόσο από εξωσχολικές 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μετά το πέρας του σχολικού χρόνου όσο 

και σε σχέση με αυτές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του σχολικού 

προγράμματος . Έτσι λοιπόν δεν είναι εφικτό σε όλα τα παιδιά να έχουν ισότιμη 

συμμετοχή για πολλούς παράγοντες που αναλύθηκαν παραπάνω. 

Θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στην ερευνητική εργασία της Power και 

των συνεργατών της καθώς επικεντρώνεται στο σχολείο και δίνει μια πλήρη εικόνα 

του τι πραγματικά συμβαίνει κατά την υλοποίηση της πολιτικής που αφορά στις 

εξωσχολικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του σχολικού 

προγράμματος. Ενώ λοιπόν οι εκπαιδευτικές πολιτικές πολλών κρατών όπως των 

ΗΠΑ ή των διαφόρων τμημάτων του Η. Βασιλείου υπόσχονται πρόσβαση όλων των 

μαθητών σε ποιοτικές εξωσχολικές δραστηριότητες, έχουν εξισωτικό χαρακτήρα και 

στοχεύουν στην άμβλυνση του γνωστικού χάσματος, υπάρχουν παιδιά που δεν 

ευνοούνται από αυτές και μάλιστα αυτά που το έχουν περισσότερο ανάγκη . 

Επίσης, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι μέσω της 

πολιτικής αυτής η «ανεπίσημη» μάθηση γίνεται σταδιακά κομμάτι της «επίσημης». 

Το σχολείο ανοίγεται προς την τοπική κοινωνία και τα σύνορα χαλαρώνουν. 

Καλούνται να συνεργαστούν πολλοί φορείς για την υλοποίηση εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων όπως το σχολείο και τα κέντρα υλοποίησης προγραμμάτων. 

Συνήθως υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις αρμοδιότητες του κάθε 

φορέα παρόλα αυτά υπάρχουν δυσκολίες, όπως έδειξαν οι έρευνες της Power και 

του Taylor (Power et al, 2009, Taylor et al, 2009), στο συντονισμό και τη συνεργασία 

τους για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της πολιτικής. 
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Σχετικά ο Rea (2008) στην διδακτορική του διατριβή, όπου μελέτησε τα 

παιδαγωγικά οφέλη που έχουν τα παιδιά μετά από πρόγραμμα εξωσχολικής 

μάθησης, εκφράζει επιφυλάξεις για την «επισημοποίηση» της εξωσχολικής 

μάθησης. Τα κέντρα εξωσχολικής μάθησης τείνουν να γίνουν συνέχεια του 

σχολείου. Η εξωσχολική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης και 

πρέπει να διαχωρίζεται από την τυπική σχολική γνώση. Επιπλέον, προτείνει 

απελευθέρωση των κέντρων εξωσχολικής μάθησης από τα διαρθρωτικά όρια που 

επιβάλλονται από το εθνικό πρόγραμμα σπουδών και την κυβέρνηση ώστε να 

επιτευχθούν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για τα παιδιά. 

Ακόμα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμφανής ρύθμιση που υποβόσκει στις 

εκπαιδευτικές πολιτικές για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι προτάσεις της 

ερευνητικής ομάδας του Harνard, το μανιφέστο εξωσχολικής μάθησης αλλά και οι 

διακηρύξεις της πολιτείας της Πενσυλβανία που προαναφέρθηκαν φαίνεται να 

ρυθμίζουν όχι μόνο τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα (οικογένεια, σχολείο, τοπική 

αυτοδιοίκηση, κέντρα εξωσχολικής μάθησης) αλλά και τη ζωή των παιδιών. Με το 

σκεπτικό της ενίσχυσης των μη προνομιούχων παιδιών με ποιοτικές μαθησιακές 

εμπειρίες ρυθμίζεται όχι μόνο η σχολική ζωή αλλά και ο χρόνος έξω από το σχολείο. 

Συμπερασματικά, οι προσπάθειες για αύξηση των μαθησιακών εμπειριών 

των μαθητών μέσω των εξωσχολικών δραστηριοτήτων είναι εμφανείς στις πολιτικές 

που αναπτύχθηκαν σε πολλές χώρες. Όπως έγινε φανερό εγείρονται ζητήματα όπως 

η ανισότητα στη συμμετοχή, η ποιότητα των δραστηριοτήτων, η άνιση προσφορά 

από τα σχολεία αλλά και ο συντονισμός από των υπεύθυνων φορέων. Οι έρευνες 

δίνουν μια καλή εικόνα των προβλημάτων που ανακύπτουν. Παρατηρείται, ωστόσο, 

μια έλλειψη στη διερεύνηση του θέματος που αφορά στις θέσεις των γονιών και 



74 

των μαθητών, ώστε να αναδειχθούν όλες οι πτυχές του σοβαρού αυτού 

εκπαιδευτικού ζητήματος. 
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3. Θεωρητικό πλαίσιο 

3.1 Εισαγωγή 

Οι έρευνες που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης, παρόλο που προσεγγίζουν διαφορετικά ζητήματα, αναδεικνύουν 

έντονα την ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά διαφορετικών 

κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων και εθνοτήτων ως προς τη συμμετοχή τους σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες είτε αυτές πραγματοποιούνται στα πλαίσια του 

σχολείου (Power et al, 2009) είτε στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών (Wikeley et al, 

2007). Όπως έγινε φανερό από την επισκόπηση των εργασιών αυτών τα παιδιά 

ανώτερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση. Η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας φαίνεται να διαδραματίζει 

αποφασιστικό ρόλο στη συμμετοχή αλλά και στην ανάπτυξη θετικής στάσης των 

μαθητών ως προς τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στην πρώτη 

έρευνα, όπου γίνεται λόγος για οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός 

σχολικού ωραρίου, η ενίσχυση και η στήριξη της οικογένειας αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα δημιουργίας θετικής στάσης των παιδιών (Wikeley et al, 2007). Από την 

άλλη, στην έρευνα της Sally Power (Power et al, 2009) οι εξωσχολικές 

δραστηριότητες σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών και συνδέονται με τη 

σχολική ζωή. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική πολιτική που 

προβλέπει τέτοιου είδους δραστηριότητες τούς προσδίδει επίσημο και 

«υποχρεωτικό» χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, και στην περίπτωση αυτή η ισότητα 

ευκαιριών φαντάζει ουτοπική καθώς οι ανισότητες στη συμμετοχή είναι εμφανείς. 
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Είναι πιθανόν οι γονείς κατώτερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων και 

μειονοτικών ομάδων να μην «αναγνωρίζουν» τα οφέλη των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων για την εκπαιδευτική εξέλιξη των παιδιών τους καθώς δεν 

μπορούν να τις συνδέσουν με το σχολικό πρόγραμμα ή - για να μιλήσουμε με όρους 

Bernstein (1991) - δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τις μορφές της «αόρατης 

παιδαγωγικής» την οποία λαμβάνει η πολιτική αυτή κατά την υλοποίησή της . Τα 

σύνορα μεταξύ σχολικής και εξωσχολικής γνώσης «χαλαρώνουν» με αποτέλεσμα οι 

γονείς να μη μπορούν να διακρίνουν τη μορφωτική αξία που έχουν οι εξωσχολικές 

δραστηριότητες για τα παιδιά τους. Στην περίπτωση αυτή ευνοούνται τα παιδιά 

ανώτερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων καθώς αυτά και οι γονείς τους έχουν 

το απαιτούμενο κεφάλαιο είτε οικονομικό είτε πολιτισμικό για τη διαχείριση των 

χαλαρών συνόρων, η οποία και «εξασφαλίζει» τη συμμετοχή τους. 

Στο κεφάλαιο αυτό εμβαθύνουμε πάνω στις βασικές έννοιες που βρίσκονται 

στο υπόβαθρο της προβληματικής που διαμορφώνεται για το ζήτημα που μας 

απασχολεί στην παρούσα εργασία σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση που 

προηγήθηκε. 

3.2 Pierre Bourdieu - Μορφές Κεφαλαίου 

Ο μαρξιστικής προέλευσης όρος «κεφάλαιο» έχει αξιοποιηθεί από τους Pierre 

Bourdieu και Jean Claude Passeron για την ανάπτυξη της θεωρίας της κοινωνικής

πολιτισμικής αναπαραγωγής . Ειδικότερα, στο βιβλίο τους «Οι κληρονόμοι» (1964) 

εισάγουν για πρώτη φορά την έννοια «μορφωτικό προνόμιο» που αργότερα θα 

μετονομάσουν σε πολιτισμικό κεφάλαιο. 
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Ο Bourdieu θεωρεί ότι το κεφάλαιο εμφανίζεται με «τρεις θεμελιώδεις 

μορφές»: ως οικονομικό κεφάλαιο, το οποίο είναι τα χρήματα, ο υλικός πλούτος 

και μπορεί να θεσμοθετηθεί με τη μορφή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Ως πολιτισμικό 

κεφάλαιο το οποίο μπορεί να μετασχηματιστεί, υπό ορισμένες συνθήκες, σε 

οικονομικό κεφάλαιο και μπορεί να θεσμοθετηθεί με τη μορφή εκπαιδευτικών 

προσόντων. Τέλος, ως κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο συγκροτείται από τα 

κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να μετασχηματιστεί, υπό ορισμένες συνθήκες, σε 

οικονομικό κεφάλαιο και μπορεί να θεσμοθετηθεί πχ με τη μορφή τίτλων ευγενείας 

(Bourdieu, 1997). Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν αναλυτικά το πολιτισμικό και το 

κοινωνικό κεφάλαιο. 

Πολιτισμικό κεφάλαιο - habitus 

Σύμφωνα με τον Bourdieu το πολιτισμικό κεφάλαιο (cultural capital) μπορεί 

να υπάρχει σε τρεις μορφές : πρώτον, ως ενσωματωμένη μορφή (embodied state) 

που εκφράζεται ως προδιάθεση στο νου και στο σώμα των ατόμων. Δεύτερον, ως 

αντικειμενοποιημένη μορφή (objectified state), όπως τα διάφορα πολιτισμικά 

αγαθά (βιβλία, πίνακες ζωγραφικής κ.α.), τα οποία αποτελούν τα «ίχνη» της 

κατανόησης των σχετικών ιδεών. Και τρίτον, ως θεσμοθετημένη μορφή 

(institutionalized state) η οποία αποτελεί ένα τρόπο αvτικειμενοποίησης του τι 

πρέπει να διαχωριστεί από τα άλλα. (Bourdieu, 1997) 

Ο Bourdieu περιγράφει το πολιτισμικό κεφάλαιο στην ενσωματωμένη μορφή 

(embodied state) ως εξής: «ο εξωτερικός πλούτος μετασχηματίζεται σε ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι του ατόμου, σε ένα έθος (habitus}, το οποίο δεν μπορεί να 

μεταδοθεί αυτοστιγμεί με δωρεά ή κληροδοσία, αγορά ή ανταλλαγή (σε αντίθεση 
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με τα χρήματα, τους τίτλους ιδιοκτησίας ή τους τίτλους ευγενείας)» (Bourdieu, 

1997). Η κατάκτηση αυτού του κεφαλαίου, η σχηματοποίηση του habitus, 

πραγματοποιείται σε βάθος χρόνου. Είναι το είδος της επεξεργασίας που σχετίζεται 

με τη βελτίωση του εαυτού - ένας μετασχηματισμός του εαυτού όπως την 

περιγράφει ο Weber και ο Durkheim (Moore, 2004). Το habitus (έθος) συνδέεται 

κυρίως με τη χρονική διάρκεια που έχει η εκπαίδευση η οποία αρχίζει από την 

οικογένεια. Η συσσώρευση του πολιτισμικού κεφαλαίου «ξεκινά από την αρχή, 

χωρίς καθυστέρηση, μόνο για τους γόνους των οικογενειών που έχουν ισχυρό 

πολιτισμικό κεφάλαιο και καταλαμ6άνει όλη την περίοδο κοινωνικοποίησης» 

(Bourdieu, 1997). 

Αναλυτικότερα, το πολιτισμικό κεφάλαιο αποτελείται από στοιχεία συγχρόνως 

γνωστικά και ιδεολογικά. Τα παιδιά που προέρχονται από ανώτερα κοινωνικά 

στρώματα είναι εφοδιασμένα με ένα σύνολο από μορφωτικά αγαθά που τα 

βοηθούν να έχουν καλές επιδόσεις στη σχολική τους πορεία, ενώ αντίθετα τα 

παιδιά των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων δεν έχουν αυτό το κεφάλαιο και 

αγωνίζονται συνεχώς για να το κερδίσουν. Επίσης, η κοινωνική προέλευση 

προσφέρει οικειότητα με τα μορφωτικά αγαθά, ένα σύνολο από στάσεις και 

συμπεριφορές απέναντι στη γνώση, την παιδεία γενικά και το σχολείο ειδικότερα 

(Φραγκουδάκη, 1985). 

Όπως είναι φυσικό και οι γονείς έχουν διαφορετική στάση απέναντι στο 

σχολείο ανάλογα με την κοινωνική τους προέλευση. Ο Pierre Bourdieu, στη μελέτη 

με τίτλο: «Το συντηρητικό σχολείο : οι ανισότητες στην εκπαίδευση και στην 

παιδεία», κάνει λόγο για «επιλογή πεπρωμένου» θέλοντας να τονίσει την σημασία 

που έχει η στάση των γονιών απέναντι στο σχολείο. Η στάση των γονιών απέναντι 
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στην εκπαίδευση, που φανερώνεται μεταξύ άλλων στην επιλογή του είδους του 

σχολείου, εκφράζει το εσωτερικευμένο πεπρωμένο, κοινό για όλη την κοινωνική 

κατηγορία στην οποία ανήκουν . Οι γονείς, λοιπόν, επιλέγουν την εκπαιδευτική 

καριέρα των παιδιών τους ανάλογα με την κοινωνική τους τάξη . Ο Bourdieu 

υποστηρίζει ότι η επιτυχία συνδέεται με το σχολικό παρελθόν, άρα οι πρόωρες 

επιλογές καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες πρόσβασης σε κάποιον 

κλάδο της ανώτατης εκπαίδευσης και επιτυχίας σ' αυτόν. Όπως ο ίδιος γράφει «ο 

κύβος ρίπτεται πολύ νωρίς» . (Φραγκουδάκη, 1985). 

Το πολιτισμικό κεφάλαιο στην αντικειμενοποιημένη (objectified state) 

μορφή περιλαμβάνει μια σειρά από υλικά αγαθά όπως, γραπτά, πίνακες, μνημεία 

κ.α., τα οποία μπορούν να κληροδοτηθούν στην υλική τους μορφή . Ωστόσο σε αυτή 

την καθαρά υλική μορφή απουσιάζει ένα βασικό συστατικό, δηλαδή αυτό το οποίο 

επιτρέπει στο άτομο να «δει» τους πίνακες ή τις ταινίες, ή να «διαβάσει» τα βιβλία, 

ή να «ακούσει» τη μουσική με τον κατάλληλο τρόπο (Moore, 2004). Αυτό το 

συστατικό είναι το ενσωματωμένο πολιτισμικό κεφάλαιο των ατόμων και η 

ικανότητα που κατακτούν σταδιακά να αποκωδικοποιούν τα μηνύματα. Αναλυτικά, 

ο Bourdieu περιγράφει ότι τα πολιτισμικά αγαθά μπορούν να κατακτηθούν 

ταυτόχρονα με την κατοχή υλικών αγαθών - το οποίο προϋποθέτει οικονομικό 

κεφάλαιο- και με συμβολικό τρόπο, το οποίο προϋποθέτει πολιτισμικό κεφάλαιο . 

Τέλος, η θεσμοθετημένη μορφή (institutionalized state) του πολιτισμικού 

κεφαλαίου αποτελεί την αντικειμενοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου ενός 

ατόμου με τη μορφή ακαδημαϊκών τίτλων. Η ακαδημαϊκή πιστοποίηση προσφέρει 

στον φορέα του πολιτισμικού κεφαλαίου μια συνεχή νομιμοποιημένη αξία. 

Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα να συγκρίνει κάποιος τους φορείς συγκεκριμένων 
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τίτλων ή ακόμα και να τους ανταλλάξει (αντικαθιστώντας έναν με κάποιον άλλο) 

(Bourdieu, 1997). Η θεσμοθέτηση του πολιτισμικού κεφαλαίου μέσω των 

ακαδημαϊκών τίτλων θέτει ένα κοινό λόγο ανάμεσα στο οικονομικό και στο 

πολιτισμικό κεφάλαιο. Οι φορείς των ακαδημαϊκών τίτλων μπορούν να 

διεκδικήσουν και να επιτύχουν άνοδο του οικονομικού τους κεφαλαίου 

χρησιμοποιώντας τον ακαδημαϊκό τίτλο στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ακαδημαϊκός τίτλος δεν εξασφαλίζει την επιθυμητή 

επαγγελματική καταξίωση στον κάτοχο. Στην προκειμένη περίπτωση το πολιτισμικό 

κεφάλαιο δεν μπορεί να μετασχηματιστεί σε οικονομικό κεφάλαιο . 

Κοινωνικό κεφάλαιο 

Το κοινωνικό κεφάλαιο σχετίζεται με τα κοινωνικά δίκτυα και τους 

συνδέσμους που έχει ένα άτομο. Σχετικά ο Bourdieu προσδιορίζει το κοινωνικό 

κεφάλαιο ως εξής: «Κοινωνικό κεφάλαιο είναι το σύνολο των πραγματικών ή των 

δυνητικών πόρων που συνδέονται με την κατοχή ενός ισχυρού δικτύου περισσότερο 

ή λιγότερο θεσμοθετημένων σχέσεων αμοι6αίας εξοικείωσης και αναγνώρισης, το 

οποίο παρέχει σε κάθε ένα από τα μέλη της ένα είδος πιστοποίησης» (Bourdieu, 

1997). 

Το κοινωνικό κεφάλαιο απαιτεί μια αδιάλειπτη προσπάθεια κοινωνικότητας, 

μια συνεχή σειρά ανταλλαγών όπου η «αναγνώριση» διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο καθώς συνδέεται με την ιδιότητα του μέλους και του «ανήκειν» σε μια 

κοινωνική ομάδα (Moore, 2004). Ο όγκος του κοινωνικού κεφαλαίου που έχει ένα 

άτομο εξαρτάται από τον αριθμό των δικτύων που μπορεί να κινητοποιήσει και από 

το μέγεθος του κεφαλαίου (οικονομικό, πολιτισμικό ή συμβολικό) που κατέχει τόσο 
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ο ίδιος όσο και τα άτομα με τα οποία συνδέεται. Το δίκτυο αυτό των γνωριμιών 

είναι προϊόν στρατηγικής, ατομικής ή συλλογικής, η οποία συνειδητά ή ασυνείδητα 

στοχεύει στην εδραίωση ή στην αναπαραγωγή κοινωνικών σχέσεων που θα 

χρησιμοποιηθούν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα (Bourdieu, 1997). 

Διαφορετικά κοινωνικά κεφάλαια ενεργοποιούνται μέσα στα συγκεκριμένα πεδία 

σαν ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις ώστε να διατηρηθεί ή να 

βελτιωθεί η κοινωνική τους θέση ή πλεονέκτημα (Ball, 2003). 

Στην εκπαιδευτική αρένα οι γονείς από ανώτερα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα χρησιμοποιούν κατάλληλα το κοινωνικό κεφάλαιο που διαθέτουν ώστε 

να εξασφαλίσουν μια επιτυχή εκπαιδευτική πορεία για τα παιδιά τους (Ball, 2003). 

Επιπλέον παρατηρείται διαφοροποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου (σε όγκο και 

είδος) που έχουν τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά 

στρώματα. Τα παιδιά προερχόμενα από κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα 

έχουν μικρό «κύκλο» ενηλίκων οι οποίοι μπορούν να παρέχουν «εκπαιδευτικές» 

συμβουλές. Αντίθετα, τα παιδιά που προέρχονται από ανώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα διαθέτουν κοινωνικό κεφάλαιο που θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικό και λειτουργικό ως προς την υποστήριξη και 

τη συμβουλευτική του (Ball, 2003). 

3.3 Ιδρυματικό habitus 

Κρίσιμη για την κατανόηση των διαφορετικών πρακτικών που ενεργοποιούν 

οι εκπαιδευτικοί και οι οποίες διαφοροποιούν τα σχολεία μεταξύ τους είναι ή 

έννοια του ιδρυματικού Habitus. Το Habitus αποτελεί μια δυναμική έννοια, ένα 

συνδυασμό του παρελθόντος και του παρόντος, του ατομικού και του συλλογικού 
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(Bourdieu, 1999). Με τον όρο ιδρυματικό habitus προσδιορίζεται «η επίδραση μιας 

κοινωνικής ομάδας πάνω στην συμπεριφορά ενός ατόμου όπως αυτή αναπτύσσεται 

μέσα από ένα οργανισμό» (Reaγ et al, 2001). Ο εκάστοτε εκπαιδευτικός οργανισμός 

έχει μια ιστορία και παράδοση που επιδρά πάνω στο κεφάλαιο των ατόμων και 

μπορεί να φέρει αλλαγές. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί συγκροτούν ενσωματωμένο 

πολιτισμικό κεφάλαιο (embodied cultural capital) στη συλλογικότητα των μαθητών, 

στον τρόπο που ντύνονται, στη συμπεριφορά και στις στάσεις τους. Ειδικότερα 

συγκροτούν τη συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στη γνώση και εμπνέουν 

εμπιστοσύνη σε σχέση με τη ακαδημαϊκή γνώση (Reaγ et α/., 2005). Επιπλέον το 

habitus του ιδρύματος μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να «ενισχύσει» το 

οικογενειακό habitus και ενδεχομένως το μειωμένο πολιτισμικό κεφάλαιο των 

μαθητών. Το habitus των εκπαιδευτικών οργανισμών και ειδικότερα των σχολικών 

μονάδων γίνεται αντιληπτό μέσα από μηνύματα που σχετίζονται με την ταυτότητα 

και το ρόλο των εκπαιδευτικών και των μαθητών μέσα στο σχολείο. Αυτό 

περιλαμβάνει τις καθημερινές πρακτικές τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 

μαθητών στο μικροεπίπεδο της σχολικής μονάδας. 

3.4 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

Στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια σκιαγράφησης του ρόλου των 

εκπαιδευτικών σήμερα, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από την νέο-φιλελεύθερη 

πολιτική, προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι επιλογές και οι δράσεις τους στα 

πλαίσια του σχολικής μονάδας. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης παρατηρούνται 

οικονομικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις αλλά και ανταγωνισμός ομάδων σε 

εθνικό επίπεδο. Παρατηρείται μια αποδυνάμωση του κρατικού μοντέλου ευημερίας 
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και των κοινωνικών ομάδων που συνδέονται με αυτό, πιο συγκεκριμένα των 

δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα αυτή η τάση έχει οδηγήσει κάποιους 

κοινωνιολόγους, όπως ο Pierre Bourdieu, να εκφράσουν την άποψη ότι στις 

παρούσες μετά-βιομηχανικές κοινωνίες αυτές οι κοινωνικές ομάδες μπορούν να 

θεωρηθούν ως οι «νέοι φτωχοί». Σύμφωνα με τον Bourdieu αυτές οι κοινωνικές 

ομάδες που αποτελούνται κυρίως από εκπαιδευτικούς και, γενικότερα, τους 

δημόσιους υπαλλήλους υποφέρουν όχι από «έλλειψη προϋποθέσεων», το οποίο 

είναι η έλλειψη αγαθών, αλλά από «έλλειψη θέσης» που είναι η κοινωνική πτώση 

και η απουσία κοινωνικού στάτους. Αντίθετα, παρατηρείται κοινωνική άνοδο των 

νέων μάνατζερ που κατέχουν όλα τα χαρακτηριστικά: κινητικότητα, ευελιξία, 

ηγεσία, και επικοινωνιακή επάρκεια (Van Zanten, 2010). Βέβαια, με τις παρούσες 

οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας οι εκπαιδευτικοί και οι δημόσιοι λειτουργοί 

πλήπονται και στον οικονομικό τομέα με αποτέλεσμα να υποφέρουν τόσο από 

«έλλειψη προϋποθέσεων» όσο και από «έλλειψη θέσης» . 

Σύμφωνα με την Van Zanten παρατηρούνται δύο τάσεις στη παρούσα 

εκπαιδευτική πολιτική: αφενός, ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών ο οποίος 

προβάλλεται ως αυτονομία και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά 

μάλλον υποκρύπτει νέους τρόπους τεχνοκρατικού ελέγχου. Αφετέρου, η από

επαγγελματοποίηση των εκπαιδευτικών που συνοδεύεται από μείωση της 

επαγγελματικής αυτονομίας, καθώς και ευέλικτου ωραρίου (όπως στη χώρα μας η 

περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομισθίων) (Van Zanten, 2010). Στα πλαίσια 

αυτής της πολιτικής, αφενός, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να γίνουν «υπεύθυνοι, 

σύγχρονοι επαγγελματίες», αφετέρου η κεντρική εξουσία αναπτύσσει τρόπους 

καταγραφής των μορφών που ο συγκεκριμένος νομιμοποιημένος επαγγελματισμός 
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δύναται να πάρει. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως στρατηγική από-επαγγελματισμού 

των εκπαιδευτικών (Beck, 2008). Ο Ball (Ball, 2003) υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη 

πολιτική απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς «νέες ταυτότητες, νέες μορφές 

διαντίδρασης, και νέες αξίες». 

Επιπλέον, η ατομική αυτονομία των εκπαιδευτικών φαίνεται να περιορίζεται 

καθώς οι δράσεις τους κατευθύνονται από συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, 

επίσημες οδηγίες και μηχανισμούς λογοδοσίας τα οποία αναπτύσσονται στα 

πλαίσια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών (Gewirtz, 2009). Παράλληλα, η «ατομική» 

αυτονομία που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό 

από τη «συλλογική» αυτονομία καθώς δρουν ως μέλη μιας συλλογικότητας. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να μην κάνουν προσπάθειες να αλλάξουν τα πράγματα, ακόμα 

κι αν πιστεύουν ότι αξίζει, επειδή δεν το κάνει κανένας άλλος. Παράδειγμα αποτελεί 

η «παθητικότητά» τους σε ζητήματα κοινωνικής ισότητας και αλληλεγγύης όπου η 

επαγγελματική συλλογικότητα και η πολιτική δράση αποτελούν προϋποθέσεις «εκ 

των ων ουκ άνευ». Φαίνεται λοιπόν ότι οι δράσεις των εκπαιδευτικών καθορίζονται 

τόσο από τις επίσημες πολιτικές όσο και από τις αξίες των συναδέλφων τους 

(Gewirtz, 2009). 

Όπως έγινε φανερό δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί επακριβώς ο βαθμός 

αυτονομίας που αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός σαν μονάδα καθώς επηρεάζεται από 

εξωτερικούς παράγοντες και διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο. Στην παρούσα 

εργασία θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθεί σε ποιο βαθμό ενεργοποιούνται οι 

εκπαιδευτικοί ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξωσχολικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία τους και πώς, εν τέλει 

αντιλαμβάνονται και νοηματοδοτούν την ισχύουσα επίσημη πολιτική που 
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αναφέρεται στις εξωσχολικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν οι μαθητές με 

την ευθύνη του σχολείου. 

3.5 Σύνοψη 

Οι θεωρητικές έννοιες που αναλύθηκαν παραπάνω, και οι οποίες θα 

αξιοποιηθούν για την ερμηνευτική προσέγγιση των ευρημάτων της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας, προέρχονται κυρίως από τη θεωρία του Pierre Bourdieu. Οι 

κυρίαρχες έννοιες είναι αυτές του κεφαλαίου, ειδικότερα οι έννοιες του 

πολιτισμικού και του κοινωνικού κεφαλαίου, ώστε να αναδειχθούν ζητήματα που 

σχετίζονται με τις επιλογές των καθηγητών και με τη στάση των μαθητών απέναντι 

στις σχολικές εκδρομές. Επίσης, η έννοια του ιδρυματικού habitus είναι απαραίτητη 

ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στην προσφορά και στην υλοποίηση 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων στις σχολικές μονάδες του νομού. Τέλος, γίνεται μια 

αναφορά στις παρούσες εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, όπως 

αυτές έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης 

κοινωνίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η διερεύνηση του ερωτήματος πώς οι νέες 

αυτές συνθήκες σχετίζονται με τη δράση των εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά, 

ειδικότερα, τη διαχείριση του ζητήματος των εξωσχολικών δραστηριοτήτων στα 

σχολεία στα οποία εργάζονται. 
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4. Μεθοδολογία 

4.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας προκύπτουν από την 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας, το νομοθετικό πλαίσιο και τη γενικότερη 

εκπαιδευτική πολιτική που σχετίζεται με τις εκδρομές και τις επισκέψεις που 

υλοποιούνται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες καταλαμβάνουν ένα σημαντικό 

τμήμα της σχολικής ζωής. Οι πρόσφατες μετρήσεις του ΚΕΕ (ΚΕΕ 2006 -2007) 

παρουσιάζουν μια πληθώρα εξωσχολικών δραστηριοτήτων, αθλητικών, 

πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και άλλων που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπλουτίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα και τη 

ζωή του σχολείου . 

Ειδικότερα, οι εκδρομές και οι επισκέψεις πραγματοποιούνται είτε στα 

πλαίσια συγκεκριμένων προγραμμάτων όπως προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και άλλων, είτε ανεξάρτητα από κάποιο πρόγραμμα 

όπως συμβαίνει στην περίπτωση των περιπάτων, των εκπαιδευτικών επισκέψεων 

και της ετήσιας ημερήσιας «υποχρεωτικής» εκδρομής των σχολείων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι περισσότερες εκδρομές έχουν προαιρετικό 

χαρακτήρα τόσο ως προς την υλοποίησή τους από τις σχολικές μονάδες όσο και ως 

προς την συμμετοχή των μαθητών σε αυτές. Παρόλα αυτά κρίνονται απαραίτητες 
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και έχουν εν μέρει αντισταθμιστικό σκοπό όπως μάλιστα προβλέπει η σχετική 

νομοθεσία: «Τις εκδρομές επιΒάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι οι οποίοι απορρέουν 

από τον παιδαγωγικό - μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου, και επομένως κρίνεται 

σκόπιμο να καταΒάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίησή τους» 

{υπουργική απόφαση 13324/Γ2 (ΦΕΚ 206, τ. Β', 13/2/2006)} 

Σε αυτό το πλαίσιο τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής: 

• Πώς η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική υλοποιείται στις σχολικές 

μονάδες; 

• Πώς αντιλαμβάνονται οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων την 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική; 

• Πόσες και τι είδους εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

υλοποιούνται από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

• Τί είδους υποστήριξη λαμβάνουν τα σχολεία και από ποιους; 

• Ποια είναι τα «εν δυνάμει» εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων; 

• Πώς διαφοροποιείται η συμμετοχή των μαθητών στις εκπαιδευτικές 

εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου και πώς εκδηλώνονται τυχόν 

ανισότητες; 

• Ποιες είναι οι στρατηγικές των υπευθύνων των σχολικών μονάδων με τις 

οποίες προωθείται η προσφορά και ενισχύεται η συμμετοχή των μαθητών 

στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 



88 

4.2 Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η εργασία με την οποία ολοκληρώθηκε η ενότητα της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης (Power, et al., 2009), αναγνωρίζεται ως έρευνα βάσης για την 

παρούσα μελέτη, καθώς μεθοδολογικά την τροφοδοτεί σε τρία επίπεδα: α) στην 

προβληματική, β) στα ειδικά ερευνητικά ζητήματα που θέτει και γ) τα εργαλεία που 

χρησιμοποιεί. Προσαρμόζοντας οργανικά τη μεθοδολογία αυτή στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο η πορεία της ερευνητικής εργασίας διαιρείται 

σε 2 φάσεις - στάδια τα οποία συνδυάζουν την ποσοτική και την ποιοτική 

προσέγγιση του προς διερεύνηση αντικειμένου. 

Η πρώτη φάση της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι κατά βάση 

ποσοτική και περιλαμβάνει την αποστολή ενός ερωτηματολογίου στον διευθυντή (ή 

υπεύθυνο για τις εκπαιδευτικές εξωσχολικές δραστηριότητες εκπαιδευτικό) κάθε 

σχολικής μονάδας έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη καταγραφή δεδομένων όπως η 

συμμετοχή των μαθητών, το είδος και ο αριθμός των δραστηριοτήτων, η 

υποστήριξη, η οργάνωση και τέλος, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί κατά την οργάνωση και υλοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. 

Η χρήση ερωτηματολογίου κρίθηκε κατάλληλη καθώς το ερωτηματολόγιο 

προσφέρει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων από πολλά άτομα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα (Dowling, Brown, 2010). Στην παρούσα ερευνητική εργασία 

βοήθησε σημαντικά ώστε να σκιαγραφηθεί η γενική εικόνα των εξωσχολικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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αλλά και οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται στον αριθμό και στο είδος των 

εκδρομών και των επισκέψεων. 

Η δεύτερη φάση της ερευνητικής εργασίας έχει ποιοτικό χαρακτήρα και 

περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους διευθυντές (ή υπευθύνους για τις εξωσχολικές 

δραστηριότητες εκπαιδευτικούς) επιλεγμένων σχολικών μονάδων ώστε να γίνει μια 

προσέγγιση του θέματος εις βάθος και να αναδειχθούν στοιχεία που ενδεχομένως 

δεν καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια. Η μέθοδος της συνέντευξης παρουσιάζει 

πλεονεκτήματα καθώς επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες σε 

βάθος, ενώ συμβάλλει στην κατανόηση των κοινωνικών συμπεριφορών, στάσεων 

και αντιλήψεων των ερωτώμενων (Ιωσηφίδης,2003). Επίσης, λειτουργεί 

συμπληρωματικά καθώς παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να διευκρινίσει 

απαντήσεις, να θέσει ερωτήματα και να εμβαθύνει στο προς μελέτη αντικείμενο 

(Cohen, Manion, Morrison,2008). 

4.3 Ερευνητικά εργαλεία - Περιγραφή 

4.3.1 Ερωτηματολόγιο 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ερευνητική 

εργασία προήλθε από την έρευνα της Power (Power et al, Research report, 2009) 

αλλά διαφοροποιήθηκε σε πολλά σημεία ώστε να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η χρήση του ερωτηματολογίου ως 

ερευνητικού εργαλείου κρίθηκε σκόπιμη ώστε να συγκεντρωθούν πληροφορίες με 

ποσοτικό χαρακτήρα όπως αριθμός μαθητών ανά σχολική μονάδα, ετήσιος αριθμός 
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εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, φορείς που ενισχύουν το σχολείο και 

παράγοντες που εμποδίζουν την υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου 

και χωρίζεται σε πέντε ενότητες (βλ. Παραρτήματα Ια, Ιβ). Αρχικά ζητούνται γενικές 

πληροφορίες για την σχολική μονάδα όπως όνομα σχολείου, συνολικός αριθμός 

μαθητών σχολείου, αριθμός μαθητών ανά τάξη, ονοματεπώνυμο καθηγητή που 

συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο και θέση που έχει στο σχολείο (προαιρετικά) . 

Ακολουθούν πέντε ενότητες ερωτήσεων : 

• Η 1 η ενότητα σχετίζεται με τη συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιλαμβάνει τέσσερις (4) ερωτήσεις. Η 

πρώτη ερώτηση είναι κλειστού τύπου και αφορά στο κατά προσέγγιση 

ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες ενώ οι υπόλοιπες τρεις είναι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και 

σχετίζονται με το είδος των δραστηριοτήτων που προτιμούν οι μαθητές και 

τα χαρακτηριστικά των μαθητών που συνήθως απέχουν από τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου. 

• Η 2η ενότητα σχετίζεται με το είδος και τη συχνότητα των εξωσχολικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και πώς αυτές συνδέονται με το πρόγραμμα 

σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν έναν πίνακα όπου 

ζητούνται: 

ο το είδος και ο αριθμός των εκδρομών - επισκέψεων ανά μάθημα το 

προηγούμενο σχολικό έτος (ημερήσια επίσκεψη ή πολυήμερη 

εκδρομή) 
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• Η 3η ενότητα σχετίζεται με τη νομοθεσία και την υποστήριξη που λαμβάνουν 

τα σχολεία και περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η πρώτη 

ερώτηση εξετάζει το βαθμό που το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο λειτουργεί 

υποστηρικτικά. Η δεύτερη ερώτηση αναζητά τους φορείς που ενισχύουν το 

σχολείο στην υλοποίηση εκδρομών και επισκέψεων. Η τρίτη ερώτηση 

εξετάζει το βαθμό στήριξης των σχολείων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η 

τέταρτη και πέμπτη ερώτηση εξετάζουν αν το σχολείο έχει αναπτύξει δική 

του πολιτική και τι περιλαμβάνει αυτή η πολιτική. 

• Η 4η ενότητα εξετάζει την αντίληψη των εκπαιδευτικών για το ποσοστό των 

εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υλοποιεί το σχολείο και 

τους φορείς με τους οποίους οργανώνει τις δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη 

ενότητα περιλαμβάνει δυο ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

• Τέλος, η Sη ενότητα εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την 

υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η ενότητα 

περιλαμβάνει δυο τμήματα: έναν πίνακα και μια ερώτηση ανοιχτού τύπου . Ο 

πίνακας περιέχει μια λίστα με πιθανά εμπόδια και ο εκπαιδευτικός καλείται 

να τα αξιολογήσει. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμπληρώσει 

άλλα εμπόδια που θεωρεί σημαντικά και δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα 

που προηγήθηκε . 

4.3.2 Ημιδομημέvη Συνέντευξη 

Στη συνέχεια αφού έγινε μια αρχική επεξεργασία των συγκεντρωθέντων 

ερωτηματολογίων επιλέχθηκε ως ερευνητικό εργαλείο η ημιδομημένη συνέντευξη . 

Πιο συγκεκριμένα «η ημιδομημένη σuνένrεuξη χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο 
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προκαθορισμένων ερωτήσεων αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία ως 

προς την σειρά των ερωτήσεων, ως προς τη τροποποίηση του περιεχομένου των 

ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο και ως προς την προσθαφαίρεση 

ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση» (Ιωσηφίδης, 2003). 

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης είναι ανοικτού τύπου και ομαδοποιούνται σε 

πέντε θεματικούς άξονες (βλ. Παράρτημα 11 ). Οι ανοιχτές ερωτήσεις «αφήνουν τον 

ερωτώμενο ελεύθερο να αναπτύξει την απάντησή του χωρίς προκαθορισμούς. Το 

είδος αυτό των ερωτήσεων χρησιμοποιείται κυρίως στις μη δομημένες και 

ημιδομημένες ποιοτικές συνεντεύξεις» (Ιωσηφίδης,2003). Από την άλλη πλευρά η 

ομαδοποίηση των ερωτήσεων κατά θεματικό άξονα συμβάλλει στην καλύτερη 

οργάνωση των ερωτήσεων και επεξεργασία των δεδομένων. 

1°ς Άξονας ερωτήσεων: Συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκδρομές - επισκέψεις) 

Οι διευθυντές/ διευθύντριες καλούνται: 

• Να σχολιάσουν το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών του σχολείου τους σε 

εκδρομές και επισκέψεις. 

• Να προσδιορίσουν τους λόγους για τους οποίους κάποιοι μαθητές απέχουν 

από τις δραστηριότητες του σχολείου . 

• Να αναφέρουν τους τρόπους ενθάρρυνσης και ενίσχυσης αυτών των 

μαθητών που χρησιμοποιούν στο σχολείο τους. 

• Να αναφέρουν τα κριτήρια επιλογής μαθητών όταν αυτοί συμμετέχουν σε 

ομάδες δραστηριοτήτων. 
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2°ς Άξονας ερωτήσεων: Είδος και συχνότητα δραστηριοτήτων που 

υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα. 

Οι διευθυντές/ διευθύντριες καλούνται: 

• Να αξιολογήσουν τις δραστηριότητες που προβλέπονται από τη σχετική 

νομοθεσία και να σχολιάσουν το είδος των δραστηριοτήτων που υλοποιούν 

συγκριτικά με το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μονάδας. 

• Να σχολιάσουν γιατί π.χ. η Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι αυτή που 

υπερτερεί έναντι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να προσδιορίσουν 

ποιες δυσκολίες ενυπάρχουν στη συμμετοχή του σχολείου σε ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 

• Να προσδιορίσουν το βαθμό που οι επιθυμίες των μαθητών επηρεάζουν -

καθορίζουν το είδος των δραστηριοτήτων που οργανώνει το σχολείο ώστε 

να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών σε αυτές. 

3°ς Άξονας ερωτήσεων: Νομοθεσία και υποστήριξη 

Οι διευθυντές/ διευθύντριες καλούνται: 

• Να αναφέρουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε η τοπική 

αυτοδιοίκηση να βοηθήσει τα σχολεία να υλοποιήσουν περισσότερες 

εξωσχολικές δραστηριότητες και να αναφέρουν παραδείγματα όπου το 

σχολείο βοηθήθηκε (αν υπάρχουν). 

• Να αξιολογήσουν το βαθμό που η σχετική νομοθεσία στηρίζει τον 

εκπαιδευτικό που υλοποιεί εκδρομές. 
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• Να παρουσιάσουν την πολιτική που έχει αναπτύξει το σχολείο τους σχετικά 

με τις εκδρομές και τον τρόπο ενίσχυσης των μαθητών που δε συμμετέχουν 

σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Σε περίπτωση που δεν έχει αναπτυχθεί 

«σχολική» πολιτική καλούνται να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 

συμβαίνει αυτό. 

• Να περιγράψουν το είδος της υποστήριξης που λαμβάνουν από άλλους 

φορείς όταν αυτό συμβαίνει. Σε περίπτωση που το σχολείο δεν λαμβάνει 

υποστήριξη από κανένα φορέα καλούνται να αναφέρουν τυχόν προσπάθειες 

προσέγγισης που έχουν κάνει. 

4°ς Άξονας ερωτήσεων: Συνεργασία του σχολείου με άλλους φορείς. 

Οι διευθυντές/ διευθύντριες καλούνται: 

• Να σχολιάσουν τον αριθμό των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο 

σχολείο τους. 

• Να αναφέρουν τυχόν μόνιμους - σταθερούς συνεργάτες με τους οποίους 

οργανώνουν τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιούν. 

• Να περιγράψουν το είδος και την ποιότητα της συνεργασίας με φορείς που 

εμπλέκονται στην υλοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων όπως Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τουριστικά γραφεία, μουσεία και άλλα. 

• Να περιγράψουν το είδος και την ποιότητα της συνεργασίας τους με το 

τμήμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει συνεργασία να αναφέρουν τους λόγους για 

τους οποίους συμβαίνει αυτό. 
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5°ς Άξονας ερωτήσεων: Εμπόδια που ανακύπτουν κατά την οργάνωση και 

υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Οι διευθυντές/ διευθύντριες καλούνται: 

• Να αναφέρουν τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν 

αρνητικά την υλοποίηση εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στο 

σχολείο τους. 

• Να προσδιορίσουν τους παράγοντες που αποτρέπουν το διδακτικό 

προσωπικό του σχολείου από το να οργανώσει και να υλοποιήσει μια 

διδακτική επίσκεψη . 

• Να παρουσιάσουν τις απαιτήσεις ενός προγράμματος (περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, ευρωπαϊκό πρόγραμμα κ.α.) και να 

απαριθμήσουν τις δυσκολίες που ενέχει η συμμετοχή σε ένα τέτοιο 

πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό που το οργανώνει. 

• Να σχολιάσουν τη στάση των γονιών των μαθητών του σχολείου απέναντι 

στις εκπαιδευτικές εξωσχολικές δραστηριότητες που υλοποιούνται από το 

σχολείο. Αν υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς αποτρέπουν τα παιδιά να 

συμμετάσχουν να προσδιορίσουν τους πιθανούς λόγους για τους οποίους 

συμβαίνει αυτό. 

• Να απαντήσουν αν υπάρχουν γονείς που δίνουν έμφαση στο πρόγραμμα 

σπουδών (τυπική διδασκαλία) και όχι στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Επίσης, αν υπάρχουν ομάδες γονιών διαφορετικής 
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εθνικότητας και κουλτούρας που λόγω διαφορετικών πολιτισμικών αξιών 

θεωρούν τις εκδρομές ανάρμοστες για τα παιδιά τους. 

• Τέλος, καλούνται να απαντήσουν σε ποιες εκδρομές και επισκέψεις πρέπει 

να δοθεί προτεραιότητα λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης που έχει 

επηρεάσει σημαντικά τόσο τα οικονομικά των οικογενειών των μαθητών όσο 

και των συνοδών εκπαιδευτικών. 

4.4 Η επιλογή των σχολείων 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 

νομού Κορινθίας αφενός γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον να μελετηθεί το φαινόμενο 

στο νομό που εδρεύει το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και αφετέρου γιατί είναι δυνατή η πλήρης 

αξιοποίηση των υφιστάμενων διασυνδέσεων του τμήματος με την εκπαιδευτική 

κοινότητα για την προώθηση της έρευνας. 

Αναλυτικά συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα όλα τα Γενικά Λύκεια του Νομού 

Κορινθίας (συνολικός αριθμός 16), τα Γενικά και Πειραματικά Γυμνάσια που 

εδρεύουν στις ίδιες πόλεις και κωμοπόλεις με τα Λύκεια (συνολικός αριθμός 17) και 

τέλος 2 ιδιωτικά σχολεία (1 Λύκειο και 1 Γυμνάσιο) . Ο συνολικός αριθμός των 

σχολείων ανήλθε σε 35 (Πίνακας 4 . 1).Από την έρευνα εξαιρέθηκαν τα Εσπερινά και 

Επαγγελματικά Λύκεια λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν. 
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Λύκεια Γυμνάσια 

Γενικά 16 Γενικά 16 

Ιδιωτικά 1 Πειραματικά 1 

Ιδιωτικά 1 

Σύνολο 17 18 

Πίνακας 4.1: Συνολικός αριθμός σχολείων δευτερο6άθμιας. 

4.5 Ερευνητική διαδικασία 

Αφού καταρτίστηκε ο πίνακας με τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

του Νομού Κορινθίας που θα συμπεριλαμβάνονταν στην έρευνα άρχισε η πρώτη 

φάση της ερευνητικής εργασίας : η αποστολή ερωτηματολογίων στα σχολεία. 

Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων 

όπου γνωστοποιήθηκε η έρευνα και ο στόχος της και ακολούθησε αποστολή των 

ερωτηματολογίων είτε με ηλεκτρονικό είτε με το συμβατικό ταχυδρομείο και σε 

ορισμένες περιπτώσεις με προσωπική επίσκεψη στα σχολεία . 

Η διαδικασία της συμπλήρωσης και επιστροφής των ερωτηματολογίων 

διήρκεσε περίπου ένα με ενάμιση μήνα. Από τα 35 σχολεία μόνο 4 σχολεία (2 

Γυμνάσια και 2 Λύκεια) αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Από τα 31 

σχολεία που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα μόνο 3 σχολεία επέστρεψαν 

το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά και δεν υπήρξε προσωπική επαφή με τους 

διευθυντές των σχολικών μονάδων εκτός από την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία. 
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Με τους διευθυντές/διευθύντριες των 28 σχολικών μονάδων πραγματοποιήθηκαν 

προγραμματισμένες συναντήσεις για να επιστρέψουν το συμπληρωμένο 

ερωτηματολόγιο. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων δόθηκε η ευκαιρία για άτυπη 

συζήτηση σχετική με το ζήτημα των σχολικών εκδρομών και των επισκέψεων. Αφού 

συγκεντρώθηκαν όλα τα ερωτηματολόγια ακολούθησε ποσοτική επεξεργασία των 

δεδομένων με τη χρήση των λογισμικών SPSS και Excel . 

Στη συνέχεια ακολούθησε η δεύτερη φάση της εργασίας: οι συνεντεύξεις με 

διευθυντές επιλεγμένων σχολικών μονάδων. Η επιλογή των διευθυντών έγινε 

λαμβάνοντας υπόψη δυο κριτήρια: 

Α. Τον αριθμό δραστηριοτήτων που παρέχει το σχολείο, όπως αυτός αποτυπώθηκε 

στα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 

Β. Την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο. 

Τα σχολεία που συμμετείχαν έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

Λύκεια: 

• 1 Λύκειο που βρίσκεται σε αστική περιοχή3 
και υλοποιεί λίγες 

δραστηριότητες. 

• 1 Λύκειο που βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή και υλοποιεί αρκετές 

δραστηριότητες. 

• 1 Λύκειο που βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή και υλοποιεί αρκετές 

δραστηριότητες. 

3 Η διάκριση των περιοχών σε αστικές, ημιαστικές, αγροτικές έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας. (Αγροτική περιοχή: 0-2.000 κατοίκους, Ημιαστική : 2.000-9.999, Αστική: 10.000 και άνω) . 

Λήφθηκε υπόψη η απογραφή του 2001 . 
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• 1 Λύκειο που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και υλοποιεί πολλές 

δραστηριότητες. 

Γυμνάσια : 

• 1 Γυμνάσιο που βρίσκεται σε αστική περιοχή και υλοποιεί πολλές 

δραστηριότητες. 

• 1 Γυμνάσιο που βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή και υλοποιεί λίγες 

δραστηριότητες. 

• 1 Γυμνάσιο που βρίσκεται σε αστική περιοχή και υλοποιεί αρκετές 

δραστηριότητες . 

Προηγήθηκαν δύο (2) πιλοτικές συνεντεύξεις με καθηγητές σχολείων άλλων 

περιοχών που εμπλέκονται στην οργάνωση και υλοποίηση εξωσχολικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία τους. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 

επτά (7) συνεντεύξεις διευθυντών/διευθυντριών. Τέσσερις (4) με 

διευθυντές/διευθύντριες Λυκείων και τρεις (3) με διευθυντές/διευθύντριες 

Γυμνασίων. Έγινε προσπάθεια να ακουστούν οι «φωνές» των διευθυντών από 

διαφορετικά σχολεία, ειδικά από σχολεία που βρίσκονται μακριά από το κέντρο -

πρωτεύουσα του νομού ώστε να αναδειχθούν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με 

τις σχολικές εκδρομές και επισκέψεις. Οι επίσημες συνεντεύξεις σε συνδυασμό με 

τις άτυπες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν έδωσαν μια συνολική εικόνα του 

αριθμού και του είδους των εκδρομών που πραγματοποιούνται στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Κορινθίας. 
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Η επεξεργασία των δεδομένων χωρίστηκε σε δύο φάσεις: 

• Επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τις 

απαντήσεις των υπευθύνων στα ερωτηματολόγια με τη χρήση δυο 

προγραμμάτων επεξεργασίας : Microsoft Excel και SPSS ώστε να 

αναδειχθούν πιθανές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα σχολεία. 

• Απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων των διευθυντών/διευθυντριών με 

καταγραφή των απαντήσεων τους στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου 

Microsoft Word. Στη συνέχεια έγινε κωδικοποίηση (coding) του 

απομαγνητοφωνημένου κειμένου ώστε να κατηγοριοποιηθούν οι 

απαντήσεις των υπευθύνων σε κάθε άξονα ερωτήσεων και να γίνει η 

περαιτέρω επεξεργασία τους. 

5. Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων 

5.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση των ευρημάτων της ερευνητικής 

εργασίας. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των ευρημάτων της μελέτης 

κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στα αριθμητικά δεδομένα του Κέντρου 

Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) που σχετίζονται με εκδρομές και επισκέψεις - αριθμός 

και είδος - ανά σχολική βαθμίδα. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες καταγραφές του 

Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) που αφορούν στο σχολικό έτος 2005-2006 οι 

εκδρομές καταλαμβάνουν σημαντικό χρόνο στο ωρολόγιο πρόγραμμα . Στον 

ακόλουθο πίνακα φαίνεται ο μέσος όρος των δραστηριοτήτων καθώς και των 
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διδακτικών ωρών που διατίθενται για εκδρομές και επισκέψεις στα Γυμνάσια και 

στα Λύκεια της χώρας. Οι περίπατοι είναι αυτοί που υπερισχύουν έναντι εκδρομών 

και διδακτικών επισκέψεων καθώς στο Γυμνάσιο ο Μ.Ο περιπάτων είναι 4,6 ενώ ο 

Μ . Ο εκδρομών είναι 1,5 και ο Μ .Ο διδακτικών επισκέψεων ανέρχεται στις 2,8. Στο 

Λύκειο ο Μ.Ο περιπάτων ανέρχεται σε 4,4 ενώ ακολουθούν οι εκδρομές με Μ .Ο 2,2 

και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις με Μ.Ο 2,1 (Πίνακας 5.1). Στο Λύκειο παρατηρείται 

μια αύξηση των εκδρομών ενώ μειώνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών 

επισκέψεων. Βέβαια πρέπει να αναφερθεί ότι ο αριθμός των περιπάτων, των 

εκδρομών και των διδακτικών επισκέψεων καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία 

γεγονός που ερμηνεύει τα στοιχεία του πίνακα εκτός από τον αριθμό των 

διδακτικών επισκέψεων που είναι μικρός σε σχέση με αυτό που προβλέπεται. Ο 

Μ.Ο διδακτικών επισκέψεων είναι μόλις 2,8 για το Γυμνάσιο και 2,1 για το Λύκειο 

όταν η νομοθεσία προβλέπει τουλάχιστον 9 διδακτικές επισκέψεις καθ' έτος. 

Πίνακας 5.1: Δραστηριότητες σχολικής ζωής και διδακτικές ώρες που διατέθηκαν 

ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και είδος δραστηριότητας (σχολικό έτος 2005-06) 

Γυμνάσια Λύκεια 

Είδος Μ.Ο. Μ .Ο. Μ.Ο. Μ.Ο . 

δραστηριότητας 

δραστηριοτήτων διδ. ωρών δραστηριοτήτων διδ. ωρών 

Περίπατοι 4,6 30,1 4,4 27,5 

Εκδρομ.ές 1,5 9,5 2,2 16,5 

Εκπαιδευτικές επισκέψει~ 2,8 12,2 2,1 11,9 

Πηγή :ΚΕΕ, Σχολικές δραστηριότητες 2005-2006 (Τροποποιημένος πίνακας) 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία ο διαχωρισμός των εκδρομών και 

επισκέψεων δεν έγινε με βάση τον διαχωρισμό του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας 



102 

(ΚΕΕ) αλλά έγινε μια προσπάθεια να καταγραφούν αναλυτικά οι εκδρομές και 

επισκέψεις που γίνονται τόσο στα πλαίσια κάποιου μαθήματος όσο και στα πλαίσια 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούν τα σχολεία του νομού Κορινθίας. 

5.2 Αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων 

Όπως αναδείχθηκε από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων κατά τη 

σχολική χρονιά 2009 - 2010 πραγματοποιήθηκαν στα Γυμνάσια του Νομού 82 

εκδρομές και επισκέψεις στη Β' Γυμνασίου και 85 στη Γ' Γυμνασίου . Αντίστοιχα στα 

Λύκεια πραγματοποιήθηκαν 70 εκδρομές και επισκέψεις στην Α' Λυκείου και 70 στη 

Β' Λυκείου (Πίνακας 5.2). Παρατηρείται μια μείωση των εκδρομών στο Λύκειο σε 

σχέση με αυτές που πραγματοποιούνται στο Γυμνάσιο. 

Πίνακας 5.2: Αριθμός εκδρομών και επισκέψεων 2009-2010, Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας 

Τάξη 
Αριθμός εκδρομών και 

Τάξη 
Αριθμός εκδρομών 

επισκέψεων και επισκέψεων 

Β' Γυμνασίου 82 Α' Λυκείου 70 

Γ' Γυμνασίου 85 Β' Λυκείου 70 

Σύνολο 167 Σύνολο 140 

Γυμνάσιο 

Στο Γυμνάσιο υπερισχύουν αριθμητικά οι εκδρομές που γίνονται στα 

πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ακολουθούν οι εκδρομές στα 

πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων και οι επισκέψεις στο μάθημα της Ιστορίας. 

Επίσης είναι σημαντικός ο αριθμός των επισκέψεων (ν>5) στα πλαίσια του ΣΕΠ 
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(Σχολικός Επαγγελματικός προσανατολισμός) και των μαθημάτων Στοιχεία 

Δημοκρατικού Πολιτεύματος και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Στα υπόλοιπα μαθήματα 

του αναλυτικού προγράμματος οι επισκέψεις είναι σχετικά περιορισμένες (ν<S) 

όπως επίσης και οι μετακινήσεις στο εξωτερικό για τις ανάγκες ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων . 

Γράφημα 5.1: Αριθμός εκδρομών- επισκέψεων ανά μάθημα- εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα στα Γυμνάσια του Ν . Κορινθίας. 

'ί'\λλο 

Ειιισκtιιιεις στο fξωτ ερικό F=Ξ;ΞΞ;~ 

Καλλι rε)(ll ι•οίαγώνες ==.,... 

Γυμνάσιο 

Π ολιτιστ ι8'άΘέματα •=•=·==-=~~·-·~·-1111111 
Αγωγή Κατ αναλωτιi 

Π F(ΙΙ ~ΙJλnντικ ι j F •JTΙJi ΙiFΙΗΤη Αyωγι ί Yyt ίuί, !Ξ!~~;;~~+Ξ+Ξ~Ξ~Ξ~~t 
ΣΕΠ 

Tc)(lloλoyία 

Ο ι κ ι α• ιί Ο ιtονομία 

Α ι crΑ ιμ ι ••i Αγιοψιj 

Φυσι. ιj Αγωγή !==!
Β ' Ξέν ιι Γλιίισσα 

Α ' :iv η Γλώσσα 

Πλιι μυψuμ ι κι ί 

f\ι nλnγίπ 

Ι εωγ pαφία 

Φυσικιi Χιιμcία l!!!!!!!llllllllilili-ιι

Mα011 ματι κ(ι 

Στο ιχε!α Δ ημοκρατι κού Π ολ ιπύματος ~==~Ξ~Ξ:~:=~-
Ιστορία ~ 

Λύκειο 

Θρ11 σκευτιΥ-ά 

Ν . Γλιδσσα 

Αμχuίu 

ο 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Αριθμός Μετακινήσεων ( εκδρομών και εττ ισκέψεωv) 

8 Β Γuμvuυίu u 

11 ΓΓuμνασί ου 

Στο Λύκειο οι μετακινήσεις περιορίζονται σε σχέση με αυτές που 

πραγματοποιούνται στο Γυμνάσιο αλλά εμφανίζεται παρόμοιο μοτίβο καθώς οι 

εκδρομές που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική εκπαίδευση υπερισχύουν έναντι 
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άλλων. Ακολουθούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του μαθήματος της 

Ιστορίας και αυτές που γίνονται για τις ανάγκες πολιτιστικών θεμάτων. Επιπλέον 

γίνονται αρκετές εκδρομές (ν>S) εκτός μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. 

Τέλος σημαντική θέση έχουν, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ότι στο Γυμνάσιο, οι 

επισκέψεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΣΕΠ). Γράφημα 5.2: Αριθμός εκδρομών- επισκέψεων ανά 

μάθημα - εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα Λύκεια του Ν . Κορινθίας. 

Άλλο 

Μετακινιjσε ις στο εξωτερ ικό στα πλαίσι α. .. 

Καλλιτ εχν ικοί αγι~νες 

Πολιτ ιστ ικά Θέματα 

Αγωγιj καταvαλωτιj 

Αγωγιj Υγείας 

Π εριβαλλοντ ική εκπαίδευσι1 

Μαθήματα τεχνολογι κιj ς κατεύθυνσης 

IVI αθ ιjματ α θετ ικ ιj ς κατεύθυνσης 

Μαθ ιjματα θεωρ11 τικ 1j ς κατεύθυνσ11 ς 

Ε ι σαγωγιj στο Δίκαι ο 

Ψυχολογία 

Αισθ ιμι κ ή Αγωγή 

Εφαρμογέςπλ11 ροφορ ι κ1jς 

Ευρωπαϊκός Π ολιτισμός 

Β · Ξέν 11 Γλώσσα 

ΣΕΠ 

Φυσι κ ιj Αγωγ ιj 

Τεχνολογία 

Αρχές Ο ικονομίας 

Α ' Ξέν 11 Γλώσσα 

Βι ολογία 

Χ 11μεία 

Φυσι κιj 

Γεωμετρία 

Άλγεβρα 

Ιστορία 

Ν . Λογοτεχνία 

Ν . Γλυ'Jσσα 

Αρχαία 

Θρη σκευτικά 

Λύ κειο 

ο 5 10 15 

Αριθμός μετακινήσεων (εκδρομών και εrτισκέψεων) 

Α Λυκείου 

8 Β Λυκείου 

20 
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5.2.1 Χαρακτηριστικά σχολικών μονάδων 

Αριθμός μαθητών σχολικής μονάδας 

Στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια να αναδειχθεί πιθανή σχέση ανάμεσα 

στον αριθμό μαθητών που έχει μια σχολική μονάδα και στον αριθμό εκδρομών-

επισκέψεων που υλοποιεί. Τα σχολεία του νομού Κορινθίας θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν μικρά σχολεία καθώς ο αριθμός μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα 

είναι μικρότερος των 500 μαθητών. Βέβαια παρουσιάζεται μεγάλη διαφοροποίηση 

καθώς το μεγαλύτερο Γυμνάσιο του νομού έχει 405 μαθητές και το μικρότερο μόλις 

37 μαθητές. Αντίστοιχα το μεγαλύτερο Λύκειο έχει 380 μαθητές και το μικρότερο 69 

μαθητές. Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 5.3) καταγράφονται οι διαφοροποιήσεις 

στον αριθμό των μαθητών. Το 43,8% (7 Γυμνάσια) των Γυμνασίων έχει αριθμό 

μαθητών που κυμαίνεται από το 101-200. Το 25 % (4 Γυμνάσια) έχει αριθμό 

μαθητών από 301-400 και μόνο το 6,3 % (1 Γυμνάσιο) των σχολείων υπερβαίνει 

τους 401 μαθητές. Αντίστοιχα στα Λύκεια το 21,4% (3 Λύκεια) των Λυκείων έχει 

λιγότερους από 100 μαθητές, το 35,7% (5 Λύκεια) έχει 101-200 μαθητές, το 28,6% 

(4 Λύκεια) έχει 201-300 και μόλις το 14,3% (2 Λύκεια) έχει πάνω από 300 μαθητές. 

(Πίνακας 5.3) 

Πίνακας 5.3: Αριθμός μαθητών Γυμνασίων - Λυκείων 

Γυμνάσια Λύκεια 

Αριθμός μαθητών Συχνότητα Ποσοστό% Συχνότητα Ποσοστό% 

0-100 2 12,5 3 21,4 
101-200 7 43,8 5 35,7 
201-300 2 12,5 4 28,6 
301-400 4 25,0 2 14,3 
401-500 1 6,3 -- --

Σύνολο 16 100,0 14 100,0 
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Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων ανέδειξε ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ του αριθμού εκδρομών και επισκέψεων που υλοποίησε το κάθε σχολείο και 

του αριθμού των μαθητών που φοιτούν σ' αυτό. Παρόλα αυτά, όπως θα δούμε στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί, στις συνεντεύξεις αναδείχθηκαν κάποια ζητήματα που 

σχετίζονται με τον αριθμό μαθητών του σχολείου και πώς αυτός επιδρά στον 

αριθμό των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται. 

Περιοχή που εδρεύει το σχολείο 

Τα σχολεία του δείγματος βρίσκονται σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές 

περιοχές. Επιδρά η περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο στον αριθμό των 

δραστηριοτήτων που αυτό οργανώνει; Στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια 

ανάδειξης πιθανής σχέσης ανάμεσα στην περιοχή όπου εδρεύει το σχολείο και στον 

αριθμό των δραστηριοτήτων που υλοποίησε. Αλλά αρχικά πρέπει να γίνει μια 

παρουσίαση του αριθμού των σχολείων ανά περιοχή. Η πλειονότητα των Γυμνασίων 

του νομού 43,8% εδρεύουν σε ημιαστικές περιοχές, ακολουθούν τα Γυμνάσια σε 

αστικές περιοχές 37,5% και τέλος το 18,8% βρίσκεται σε αγροτική περιοχή. 

Αντίστοιχα το 50% των Λυκείων εδρεύουν σε ημιαστικές περιοχές, το 35% σε 

αστικές και το 14,3% σε αγροτικές περιοχές . (Πίνακας 5.4) 

Πίνακας 5.4: Περιοχή που εδρεύει το σχολείο 

Γυμνάσια Λύκεια 

Περιοχή Συχνότητα Ποσοστό% Συχνότητα Ποσοστό% 

Αστική 6 37,5 5 35,7 
Ημιαστική 7 43,8 7 50,0 
Αγροτική 3 18,8 2 14,3 
Σύνολο 16 100,0 14 100,0 
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Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων ανέδειξε την ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικής σχέσης ανάμεσα στον αριθμό δραστηριοτήτων που υλοποιεί το σχολείο 

και στην περιοχή που βρίσκεται. Τα σχολεία των ημιαστικών και αστικών περιοχών 

πραγματοποιούν περισσότερες εξωσχολικές δραστηριότητες έναντι των σχολείων 

που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές. 

5.2.2 Συμμετοχή μαθητών σε εκδρομές - επισκέψεις 

Το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών στις δραστηριότητες διαφοροποιείται από το 

Γυμνάσιο στο Λύκειο. Στο Γυμνάσιο το 50% των υπευθύνων των σχολείων 

χαρακτηρίζουν το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε εκδρομές και επισκέψεις 

υψηλό, το 37,5% μέτριο και το 12,5 % χαμηλό. Στο Λύκειο το ποσοστό συμμετοχής 

των μαθητών διαφοροποιείται καθώς το 50% των υπευθύνων των Λυκείων 

εκτίμησαν το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών μέτριο, το 28% υψηλό και το 

21,4% χαμηλό. (Πίνακας 5.5) 

Πίνακας 5.5: Ποσοστό συμμετοχής μαθητών σε εξωσχολικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

Γυμνάσια Λύκεια 

Ποσοστό Συμμετοχής Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Χαμηλό 2 12,5 3 21,4 
Μέτριο 6 37,5 7 50,0 
Υψηλό 8 50,0 4 28,6 
Σύνολο 16 100,0 14 100,0 
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Μαθητές που απέχουν 

Οι υπεύθυνοι των σχολείων προσδιόρισαν κάποιες ομάδες ή τύπους μαθητών που 

τείνουν να απέχουν από τις εκδρομές και τις επισκέψεις που υλοποιούνται στο 

σχολείο. Οι κατηγορίες που αναδείχθηκαν προέρχονται από το 100% των Λυκείων 

και το 62,5% των Γυμνασίων. Το 37,5% των Γυμνασίων ανέφερε ότι δεν υπάρχουν 

μαθητές που απέχουν από τις δραστηριότητες του σχολείου. Στον ακόλουθο πίνακα 

καταγράφεται ο αριθμός των αναφορών που έγιναν από τους υπευθύνους των 

Γυμνασίων και των Λυκείων σύμφωνα με τις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια. 

(Πίνακας 5.6) 

Πίνακας 5.6: Ομάδες - τύποι μαθητών που τείνουν να απέχουν από τις εξωσχολικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Αριθμός αναφορών 

Γυμνάσιο Λύκειο Σύνολο Ποσοστό% 

Οικονομικά ασθενείς μαθητές 5 8 11 36,6% 

Μοναχικά -εσωστρεφή-συνεσταλμένα παιδιά 3 4 7 23,3% 

Αδιάφοροι μαθητές 3 3 6 20% 

Αλλοδαποί μαθητές 2 2 4 13,3% 

Παιδιά με οικογενειακά προβλήματα 1 3 4 13,3% 

Παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς 

«άτακτοι μαθητές)) 
2 1 3 10% 

Καλοί μαθητές 1 1 2 6,6% 

Παιδιά με προβλήματα υγείας ο 1 1 3,3% 

Μαθητές ΑΜΕΑ ο 1 1 3,3% 

Κορίτσια ινδικής καταγωγής 1 ο 1 3,3% 

Μαθητές με χαμηλή επίδοση 1 ο 1 3,3% 

Νωθροί μαθητές 1 ο 1 3,3% 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα οι οικονομικά ασθενέστεροι μαθητές (36,6%) 

είναι αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε όλες τις 

δραστηριότητες που οργανώνονται από το σχολείο. Επίσης οι μαθητές που δεν 

έχουν κοινωνικοποιηθεί επαρκώς και είναι εσωστρεφείς (23,3%) απέχουν από τις 

δραστηριότητες του σχολείου. Ακολουθούν οι λεγόμενοι «αδιάφοροι» μαθητές. Οι 

«αδιάφοροι» μαθητές (20%) είναι μια ομάδα παιδιών που αδιαφορούν γενικά για 

το σχολείο και ότι γίνεται σε αυτό. Όπως ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί στις 

απαντήσεις τους τα παιδιά αυτά προτιμούν να μείνουν σπίτι τους να κοιμηθούν ή 

να πάνε με τους φίλους τους βόλτα σε κάποιο εμπορικό κέντρο παρά να 

ακολουθήσουν την ομάδα του σχολείου σε εκδρομή ή επίσκεψη. Ακολουθούν οι 

αλλοδαποί μαθητές (13,3%) οι οποίοι φαίνεται ότι απέχουν κυρίως για 

οικονομικούς λόγους. Επιπλέον παιδιά με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα 

(13,3%) τείνουν να απέχουν από τις εκδρομές. Επίσης ένα ποσοστό (6,6%) καλών 

μαθητών δεν συμμετέχει σε όλες τις εκδρομές και επισκέψεις του σχολείου. 

Ειδικότερα στο Λύκειο και ιδιαίτερα στη Β' τάξη όπου η πίεση της προετοιμασίας 

για τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι πιο έντονη οι καλοί μαθητές απέχουν από τις 

εκδρομές λόγω έλλειψης χρόνου. Υπάρχουν κάποιες αναφορές για παιδιά με 

προβλήματα υγείας (3,3%) και παιδιά ΑΜΕΑ (3,3%) τα οποία απέχουν λόγω 

δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά τη μετακίνησή τους (απαιτείται συνοδός, 

έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού). Οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς 

(10%) απέχουν λόγω πειθαρχικών κυρώσεων που τους έχουν επιβληθεί. Επίσης οι 

μαθητές με χαμηλή επίδοση (3,3%) απέχουν. Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

τελευταία αναφορά καθώς σε ένα σχολείο όπου υπάρχουν παιδιά ινδικής 

καταγωγής (3,3%) έχει παρατηρηθεί ότι ενώ τα αγόρια συμμετέχουν κανονικά στις 
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περισσότερες εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου τα κορίτσια φαίνεται να 

απέχουν από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στα ερωτηματολόγια οι 

δραστηριότητες που προτιμούν τα παιδιά είναι αυτές που σχετίζονται με την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι εκδρομές ψυχαγωγικού χαρακτήρα, αυτές που δεν 

απαιτούν υλοποίηση κάποιας εργασίας, οι μονοήμερες εκδρομές και οι επισκέψεις 

που γίνονται εντός σχολικού ωραρίου. Επίσης, οι μαθητές ελκύονται από 

δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από βιωματικότητα, απαιτούν συνεργασία και 

εξερεύνηση. Τους αρέσει να εμπλέκονται σε αθλητικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες. Αντίθετα, οι πολυήμερες εκδρομές λόγω του χρόνου και των 

χρημάτων που απαιτούνται, οι επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

και όσες γενικά «θυμίζουν σχολείο» και έχουν δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα δεν 

προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών . 

5.2.3 Νομοθεσία - Υποστήριξη 

Νομοθετικό πλαίσιο 

Στη συνέχεια εξετάζεται ο βαθμός που η παρούσα νομοθεσία, η σχετική με τις 

εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, λειτουργεί υποστηρικτικά και ενισχύει 

την υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων . Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτηθέντων σε ποσοστό 68,8% για τα Γυμνάσια και 50% για τα 

Λύκεια θεωρούν ότι η νομοθεσία «υποστηρίζει» αρκετά την προσπάθεια των 

εκπαιδευτικών ως προς την υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. (Πίνακας 5. 7) . Ενώ υπερισχύει θα λέγαμε η θετική εκτίμηση για 
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την ισχύουσα νομοθεσία εν τούτοις προκύπτουν πολλά ζητήματα τα οποία 

αναδείχθηκαν μέσα από τις συνεντεύξεις των διευθυντών και υποδιευθυντών των 

σχολικών μονάδων. Τα ζητήματα αυτά θα τα εξετάσουμε στη συνέχεια της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας.(βλ κεφ. 6) 

Πίνακας 5.7: Βαθμός υποστήριξης νομοθεσίας 

Γυμνάσια Λύκεια 

Νομοθεσία Συχνότητα Ποσοστό% Συχνότητα Ποσοστό% 

Πολύ 2 12,5 2 14,3 
Αρκετά 11 68,8 7 50,0 
Λίγο 3 18,8 4 28,6 

Καθόλου -- -- 1 7,1 
Δεν απαντώ -- -- -- --
Σύνολο 16 100,0 14 100,0 

Τοπική αυτοδιοίκηση 

Στη συνέχεια εξετάζεται η σχέση των σχολείων τόσο με την τοπική αυτοδιοίκηση 

όσο και με την ευρύτερη τοπική κοινωνία ώστε να αναδειχθούν εκείνοι οι τοπικοί 

φορείς που ενισχύουν την προσπάθεια των σχολείων είτε οικονομικά είτε με άλλο 

τρόπο στην υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στον πίνακα 

και στο γράφημα που ακολουθούν φαίνονται συνολικά οι αναφορές που έγιναν 

από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια σχετικά με τους φορείς που υποστηρίζουν την 

υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
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Πίνακαζ 5.8 : Φορείς τοπικής υποστήριξης των σχολείων 

Φορέας Αναφορές Ποσοστό% 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 12 40% 

Τοπική κοινωνία 2 6,6% 

Σύλλογος γονέων 12 40% 

Ιδιώτες-χορηγοί 6 20% 

Άλλη πηγή 6 20% 

Τίποτα από τα παραπάνω 10 33,3% 

Φορείς Υποστήριξης 

Τίποτα από τα παραπάνω 

Άλλη πηγή 

Ιδιώτες-χορηγοί 

Σύλλογος γονέων 

Τοπική κοινωνία 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

ο 2 4 6 8 10 12 14 

Γράφημα 5.3: Φορείς τοπικής υποστήριξης των σχολείων 

Η τοπική αυτοδιοίκηση και ο σύλλογος γονέων αναφέρθηκαν πιο συχνά από 

τα Γυμνάσια και τα Λύκεια ως οι κατεξοχήν φορείς που ενισχύουν την υλοποίηση 

εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όχι απαραίτητα οικονομικά. Από την 

άλλη αρκετά σχολεία ανέφεραν ότι δεν δέχονται υποστήριξη οικονομική ή άλλη από 

κανέναν φορέα . Η υποστήριξη από ιδιώτες - χορηγούς φαίνεται αρκετά 

περιορισμένη αλλά υπαρκτή σε λίγα σχολεία . Επιπλέον συγκεντρώνονται χρήματα 

για τις εκδρομές από άλλες πηγές . Με πρωτοβουλία των μαθητών οργανώνονται 

διάφορες εκδηλώσεις όπως λαχειοφόρος αγορά, μαθητικοί χοροί ώστε να 
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συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό για την πραγματοποίηση μιας εκδρομής . 

Παρόλα αυτά οι φορείς της τοπικής κοινωνίας δεν εμπλέκονται ενεργά στην 

ενίσχυση των εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αξιολογήσουν την υποστήριξη 

που λαμβάνουν συγκεκριμένα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η πλειοψηφία των 

σχολείων θεωρεί την υποστήριξη ανύπαρκτη. Στο ακόλουθο γράφημα (5.4) 

φαίνονται τα ποσοστά των απόψεων των υπευθύνων των σχολείων σχετικά με την 

υποστήριξη, οικονομική ή άλλη που λαμβάνουν από την τοπική αυτοδιοίκηση για 

την υλοποίηση εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 

Γράφημα 5.4: Υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση 

Δεν 

απαντώ 

7% 

Αξιολόγηση υποστήριξης από 

τοπική αυτοδιοίκηση 

13% 

Φτωχή-

ανεπαρκής 

27% 

Ενώ λοιπόν υπάρχουν αρκετές αναφορές ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στηρίζει 

την υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τελικά η πλειοψηφία 

των Γυμνασίων -Λυκείων (53%) θεωρούν ανύπαρκτη αυτού του είδους την 

υποστήριξη. Ακόμα και όταν υπάρχει μια μορφή υποστήριξης το 27% των 

Γυμνασίων-Λυκείων τη θεωρεί φτωχή - ανεπαρκή ενώ μόλις το 13% των Γυμνασίων 

- Λυκείων ικανοποιητική. Φαίνεται ότι η διεύρυνση των δήμων και η υφιστάμενη 

οικονομική κρίση περιορίζουν αισθητά τις δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης 



114 

να ενισχύσει ουσιαστικά τα σχολεία. Έτσι η υποστήριξη όταν υπάρχει δεν μπορεί 

πια να είναι οικονομική. Συνήθως η τοπική αυτοδιοίκηση καλύπτει κάποιες ανάγκες 

υλικοτεχνικής υποδομής και παρέχει μέσον μεταφοράς των μαθητών σε 

περιπτώσεις που οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται μέσα στα όρια του νομού. 

Πολιτική σχολείου 

Στη συνέχεια εξετάζεται η ύπαρξη πολιτικής σχετικής με τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η πλειοψηφία των 

σχολείων εμφανίζεται να μην ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική κατά το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Παρόλα αυτά ένα 

σημαντικό ποσοστό σχολείων δήλωσε ότι έχει συγκεκριμένη πολιτική η οποία σε 

συνδυασμό με την υπάρχουσα νομοθεσία καθορίζουν το πλαίσιο υλοποίησης 

εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Γράφημα 5.5) . 

Γράφημα 5.S:Υπαρξη πολιτικής σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

Πολιτική Σχολείου 
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Παρουσιάζεται μια διαφοροποίηση ανάμεσα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια ως προς 

την ύπαρξη και εφαρμογή συγκεκριμένης «σχολικής» πολιτικής. Τα Γυμνάσια 

φαίνεται να έχουν αναπτύξει πολιτική σε επίπεδο σχολείου σε ποσοστό 56,25% ενώ 

μόλις το 28,6 % των Λυκείων κάνουν κάτι αντίστοιχο. Η πλειοψηφία των Λυκείων 

(71,4 %) και ένα σημαντικό ποσοστό Γυμνασίων (43,75%) δεν εφαρμόζουν δική τους 

πολιτική στην υλοποίηση εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων (Πίνακας 

5.9 και Γράφημα 5.6) . 

Πίνακας 5.9: Ύπαρξη πολιτικής σε επίπεδο σχολικής μονάδας(Γυμνάσιο-Λύκειο) 

Γυμνάσια Λύκεια 

Πολιτική Σχολείου Συχνότητα Ποσοστό% Συχνότητα Ποσοστό% 

ΝΑΙ 9 56,3 3 21,4 
ΟΧΙ 7 43,8 11 78,6 

Σύνολο 16 100,0 14 100,0 

Γράφημα 5.6: Ύπαρξη πολιτικής σε επίπεδο σχολικής μονάδας (Γυμνάσιο-Λύκειο) 

Ύπαρξη πολιτικής σχολείου 

12 Γ 

10 

6 Γ υμνάσια 

Λύκε ια 
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ο 

Ν αι Όχι 
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Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους υπευθύνους των σχολικών μονάδων αφενός να 

δηλώσουν αν έχουν σαφή κριτήρια κατά το σχεδιασμό της σχολικής πολιτικής και 

αφετέρου να τα προσδιορίσουν. Έτσι λοιπόν το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολείων 

(56,7%) δήλωσε ότι έχει σαφή κριτήρια κατά το σχεδιασμό των εξωσχολικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που οργανώνει. Αντίθετα το 43,3 % των σχολείων 

δεν έχουν σαφή κριτήρια. (Πίνακας 5.10) 

Πίνακας 5.10: Κριτήρια Σύνολο Σχολείων 

Σαφή Κριτήρια Συχνότητα Ποσοστό 

ΝΑΙ 17 56,7 
ΟΧΙ 13 43,3 

Σύνολο 30 100,0 

Αναλυτικά, τα ποσοστά για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια φαίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα. Τα μισά Λύκεια (50%) έχουν σαφή κριτήρια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

Γυμνασίων ανέρχεται σε 62,5%. (Πίνακας 5.11) 

Πίνακας 5.ll:Κριτήρια σχεδιασμού δραστηριοτήτων 

Γυμνάσια Λύκεια 

Σαφή Κριτήρια Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

ΝΑΙ 10 62,5 7 50,0 
ΟΧΙ 6 37,5 7 50,0 

Σύνολο 16 100,0 14 100,00 

Τα κριτήρια αυτά σύμφωνα με τις απαντήσεις των υπευθύνων είναι γνωστικά, 

παιδαγωγικά, ψυχαγωγικά και κοινωνικά. Κατά το σχεδιασμό μιας εξωσχολικής 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας οι υπεύθυνοι καθηγητές προσπαθούν να 

εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των μαθητών, να 

συνδυάσουν τα γνωστικά οφέλη που προσφέρει μια εξωσχολική δραστηριότητα με 

τη ψυχαγωγία των μαθητών. Επίσης, προσπαθούν να σχεδιάζουν δραστηριότητες 
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που διευρύνουν τους γνωστικούς ορίζοντες, εμπλουτίζουν τις παραστάσεις και 

φέρνουν τους μαθητές σε επαφή με το περιβάλλον και τον πολιτισμό . Τέλος, 

αναφέρθηκαν και κριτήρια που σχετίζονται με πρακτικά ζητήματα όπως η 

απόσταση από την περιοχή που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή και οι καιρικές 

συνθήκες. 

Φορείς συνεργασίας 

Στη συνέχεια οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων κλήθηκαν να καταγράψουν τους 

φορείς με τους οποίους συνεργάζονται για την οργάνωση και υλοποίηση των 

εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζονται συνολικά οι αναφορές που έγιναν για κάθε φορέα. (Πίνακας 5.12) 

Πίνακας 5.12:Φορείς συνεργασίας 

Γυμνάσια Λύκεια Αναφορές Ποσοστό% 

Μουσεία 15 9 24 80% 

ΚΠΕ 14 7 21 70% 

Τουριστικά γραφεία 10 10 20 66,6% 

Τμήμα Εξ. Δραστ. ΔΕ 12 6 19 63,3% 

Πολιτιστικά-Πνευματικά κέντρα 7 4 11 36,6% 

Άλλοι φορείς 4 4 8 26,6% 

Τίποτα από τα παραπάνω ο 2 2 6,6% 

Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας συνεργάζονται με διάφορους φορείς για να 

οργανώσουν και να υλοποιήσουν μια εξωσχολική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Σε 

κάθε περίπτωση η συνεργασία διαφέρει. Τα μουσεία και τα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελούν συνήθεις επιλογές των εκπαιδευτικών. Η 

επικοινωνία με αυτούς τους φορείς περιορίζεται στο να καθοριστεί διαθέσιμη 

ημερομηνία ώστε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη των μαθητών. Όπως δήλωσαν οι 
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υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί δεν παρακολουθούν οι μαθητές τους συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα μουσεία αλλά γίνεται απλή ξενάγηση μαθητών. Από 

την άλλη στα Κέντρα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης οι μαθητές ακολουθούν 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο και διαμορφωμένο για μαθητές 

Γυμνασίου ή Λυκείου αντίστοιχα. 

Η συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών 

και δεν μπορεί να είναι σταθερή καθώς ανακύπτουν ζητήματα μεροληψίας. Οι 

διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν κλειστές 

προσφορές από τα τουριστικά γραφεία της περιοχής και να επιλέγουν την πιο 

συμφέρουσα. Το 63,3 % των σχολείων συνεργάζονται με το τμήμα εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ρόλος του είναι συνήθως 

εγκριτικός -εγκρίνει και προωθεί τις δραστηριότητες που προτείνουν οι διευθυντές. 

Παρόλα αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργεί ενισχυτικά καθώς ενημερώνει 

τα σχολεία για διάφορες εκδηλώσεις και προγράμματα στα οποία μπορούν να 

συμμετάσχουν. Το 36,6% των σχολείων συνεργάζονται με πολιτιστικά και 

πνευματικά κέντρα και το 26,6% συνεργάζονται με άλλους φορείς όπως το 

Ευγενίδειο Ίδρυμα, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και η Βουλή των Ελλήνων. 

5.2.4 Εμπόδια κατά την υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Τέλος ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν μια σειρά από 

παράγοντες οι οποίοι κατά τη γνώμη τους επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση 

εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο σχολείο τους. Στον ακόλουθο 

πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των υπευθύνων των σχολικών 

μονάδων όπως αυτοί αξιολόγησαν τους ανασταλτικούς παράγοντες. (Πίνακας 5.13) 
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Πίνακας 5.13: Εμπόδια στην υλοποίηση και συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες4 

Σημαντικός Λιγότερο σημαντικός 
Δεν 

αποτελεί 
παράγων παράγων 

εμπόδιο 

Ανησυχία για τη συμπεριφορά μαθητών σε 53% 17% 30% 
εξωσχολικές δραστηριότητες 

Έλλειψη μαθητικού ενδιαφέροντος για εξωσχολικές 30% 33% 37% 
δραστηριότητες 

Άγχος γονέων για τους πιθανούς κινδύνους που 
33% 30% 37% 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των 

εκδρομών 

Περιορισμένη κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού ως προς την 27% 17% 57% 
πραγματοποίηση/υλοποίηση εξωσχολικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Φόβος του εκπαιδευτικού προσωπικού για πιθανές 50% 30% 20% 
νομικές κυρώσεις 

Ανυπαρξία αναπληρωτών για τους καθηγητές που 
23% 30% 47% 

συμμετέχουν σε εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

Οι συνδικαλιστικοί φορείς αποτρέπουν τους 
3% 7% 90% 

καθηγητές από το να μετάσχουν σε εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Έλλειψη υποστήριξης από ανώτερα διοικητικά 10% 17% 73% 
στελέχη 

Έλλειψη υποστήριξης από άλλους εκπαιδευτικούς 23% 33% 43% 
στο σχολείο 

Απουσία κατάλληλων φορέων και άλλων 
33% 30% 37% 

πολιτιστικών κέντρων για την υλοποίηση 

εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Αδυναμία κάλυψης της προβλεπόμενης ύλης 

/Απουσία «χώρου» στο ωρολόγιο πρόγραμμα για 43% 20% 37% 
υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων 

Αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων 
17% 30% 53% 

Δυσκολία ή κόστος ασφαλιστικής κάλυψης 
33% 20% 47% 

Κόστος μετακίνησης και/ή δυσκολία εξεύρεσης 57% 30% 13% 
πόρων 

Έλλειψη οικονομικών και άλλων πόρων στις 67% 30% 3% 
οικογένειες των μαθητών 

Γραφειοκρατικές απαιτήσεις 
10% 40% 50% 

Ασαφής καθοδήγηση ή απουσία συμβουλευτικής 20% 40% 40% 
υποστήριξης των εκπαιδευτικών 

4 Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζεται όπως παρουσιάστηκε στο ερωτηματολόγιο. 
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Οι απαντήσεις των υπευθύνων των σχολικών μονάδων ανέδειξαν μια σειρά 

από παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τόσο τη συμμετοχή σε εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες όσο και την υλοποίησή τους από τα σχολεία. Η 

οικονομική δυσπραγία των οικογενειών των μαθητών αναδείχθηκε ως ο 

σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας σε ποσοστό 67%. Οι οικογένειες πολλών 

μαθητών δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των 

παιδιών τους σε όλες τις εκδρομές και επισκέψεις που υλοποιούνται από τα 

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 57% των ερωτηθέντων αξιολογεί ως 

σημαντικό παράγοντα το κόστος της μετακίνησης και την εύρεση πόρων . Αυτό 

συνδέεται με το κόστος των εκδρομών το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι 

απαγορευτικό. Επίσης, η ανησυχία των εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των 

μαθητών (53%) και ο φόβος για τις πιθανές νομικές κυρώσεις (50%) αξιολογούνται 

ως σημαντικοί παράγοντες. Επιπλέον, η πίεση κάλυψης της προβλεπόμενης ύλης 

αποτελεί σημαντικό εμπόδιο (43%) καθώς δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος στο 

αναλυτικό πρόγραμμα ώστε να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες εξωσχολικές 

δραστηριότητες . Τέλος, θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες σε ποσοστό 33% το 

άγχος των γονιών για τους πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά 

τη διάρκεια των εκδρομών, η απουσία κατάλληλων φορέων και άλλων πολιτιστικών 

κέντρων για την υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η 

αδυναμία ασφαλιστικής κάλυψης. 
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6.Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων από τις συνεντεύξεις 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν μετά από την διενέργεια συνεντεύξεων με τους υπεύθυνους 

σχολικών μονάδων του νομού Κορινθίας, όπως περιγράφτηκε στο κεφάλαιο της 

μεθοδολογίας. Το σύνολο των συνεντεύξεων που παραχωρήθηκαν είναι επτά (7), εκ 

των οποίων οι τρεις (3) προέρχονται από διευθυντές - διευθύντριες Γυμνασίων και 

οι τέσσερις (4) από διευθυντές - διευθύντριες Λυκείων. 

Αρχικά γίνεται η παρουσίαση των συνεντεύξεων των υπευθύνων των 

Γυμνασίων και ακολουθούν οι συνεντεύξεις των υπευθύνων των Λυκείων. 

6.2 Παρουσίαση των συνεντεύξεων 

6.2.1 Συνεντεύξεις με Διευθυντές Γυμνασίων 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τρείς συνεντεύξεις με υπευθύνους Γυμνασίων. 

Το Γυμνάσιο l βρίσκεται σε αστική περιοχή και είναι μεγάλο σχολείο με 

περισσότερους από 300 μαθητές. Ο διευθυντής (διευθυντής 1) του σχολείου ο 

οποίος εμπλέκεται ενεργά στην οργάνωση και υλοποίηση των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων παραχώρησε τη συνέντευξη. Το Γυμνάσιο 2 βρίσκεται σε 

ημιαστική περιοχή και ο αριθμός μαθητών κυμαίνεται ανάμεσα στους 170 με 180 

μαθητές. Η διευθύντρια (διευθύντρια 2) του σχολείου παραχώρησε τη συνέντευξη. 
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Το Γυμνάσιο 3 εδρεύει σε αστική περιοχή απομακρυσμένη από το κέντρο του 

νομού και ο αριθμός μαθητών κυμαίνεται ανάμεσα στους 180 με 190 μαθητές. Η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με δύο υπευθύνους της σχολικής μονάδας: τη 

διευθύντρια (διευθύντρια 3) και μια εκ των φιλολόγων (καθηγήτρια) του σχολείου 

η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στην οργάνωση και στην υλοποίηση των 

εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που οργανώνονται στο σχολείο. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η ανάλυση των συνεντεύξεων συνεντεύξεων 

σύμφωνα με τις απαντήσεις των υπευθύνων ανά θέμα. 

Συμμετοχή μαθητών 

Η πρώτη ενότητα σχετίζεται με τη συμμετοχή των μαθητών στις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στα σχολεία. Ο διευθυντής 1 

χαρακτήρισε το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών μέτριο : «Είναι μέτριο για 

αρκετούς λόγους». Το ποσοστό αυτό ερμηνεύεται λόγω της έλλειψης χρόνου των 

μαθητών αλλά και της οικονομικής κατάστασης πολλών οικογενειών. Μάλιστα η 

οικονομική δυσπραγία είναι αυτή που αποτρέπει τα παιδιά να συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες του σχολείου. Όπως ο ίδιος αναφέρει «υπάρχουν παιδιά με 

φο6ερά προ6λήματα οικονομικά». Το σχολείο φαίνεται να προσπαθεί να ενισχύσει 

τη συμμετοχή μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα . Για το 

σκοπό αυτό δραστηριοποιείται ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων και οι σχολικές 

κοινότητες. Εκτός από οικονομική ενίσχυση το σχολείο προσπαθεί να αυξήσει και 

να ενισχύσει τη συμμετοχή των μαθητών μέσω συζητήσεων ώστε να παρακινήσει 

περισσότερους μαθητές οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις ενώ δηλώνουν στην αρχή 

ότι θέλουν να πάνε στην πορεία αλλάζουν γνώμη. Οι δραστηριότητες που 
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οργανώνονται είναι συνήθως στοχευμένες και σχετίζονται αφενός με τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών και αφετέρου με την παιδαγωγική των εκπαιδευτικών. 

Συνήθως η επιλογή των ομάδων που συμμετέχουν σε προγράμματα γίνεται από 

καθηγητή που διδάσκει σε συγκεκριμένο τμήμα λαμβάνοντας υπόψη τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών. Ο υπεύθυνος καθηγητής «συνήθως παίρνει τα παιδιά 

που έχουν τη διάθεση να συμμετάσχουν». 

Η διευθύντρια 2 χαρακτήρισε το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε 

εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες επίσης μέτριο. Μάλιστα έχει 

διαπιστώσει ότι οι μαθητές «ενώ στην αρχή είναι ενθουσιασμένοι με οποιαδήποτε 

πρόταση να πάμε κάπου στην πορεία πέφτει το ποσοστό πάρα πολύ». Οι λόγοι για 

τους οποίους απέχουν οι μαθητές από εκδρομές και επισκέψεις ποικίλλουν. Η 

διευθύντρια θεωρεί ότι σημαντικοί παράγοντες είναι η οικονομική κατάσταση 

κάποιων οικογενειών, ο φόβος των γονιών για πιθανά ατυχήματα, οι ομάδες 

συνομηλίκων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά κάποιους μαθητές. Επίσης σε 

ορισμένες περιπτώσεις η αδιαφορία που βιώνουν τα παιδιά στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον επηρεάζει τη συμμετοχή τους: <ιΠαιδιά ίσως διαλυμένων οικογενειών 

δεν έχουν με ποιους να το συζητήσουνε. Εγώ πιστεύω ότι είναι και αδιαφορία γιατί 

οι εκδρομές έρχονται πολύ φθηνά τελικά δεν είναι ακρι6ές για τα παιδιά». <<Παίζει 

πολύ μεγάλο ρόλο το σπίτι και η οικογένεια. Ξεκινάνε ενθουσιώδη και μετά 

πέφτουν τα φτερά τους όταν φτάνουν στο σπίτι και ξαναγυρίζουν πίσω. Δεν ξέρω 

για ποιους λόγους η οικογένεια ... ». Η ίδια προσπαθεί να ενισχύσει τη συμμετοχή 

των μαθητών με συζήτηση και σε περιπτώσεις που κάποιοι μαθητές αδυνατούν να 

συμμετάσχουν λόγω οικονομικών δυσκολιών τους ενισχύουν ο σύλλογος 

διδασκόντων, ο σύλλογος γονέων και οι μαθητικές κοινότητες. Παρόλα αυτά έχει 
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παρατηρήσει ότι ακόμα και αν τακτοποιηθεί το οικονομικό ζήτημα κάποιοι μαθητές 

δεν θα ακολουθήσουν αν η παρέα τους δεν πάει εκδρομή. Επίσης, όπως 

προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τη διευθύντρια 2, η οικογένεια διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο καθώς αλλάζει τη στάση των μαθητών. 

Η διευθύντρια και η καθηγήτρια του Γυμνασίου 3 χαρακτήρισαν το ποσοστό 

συμμετοχής των μαθητών «μέτριο ως προς τη συμμετοχή αλλά υψηλό ως προς την 

επιθυμία καθώς το 99,9 των μαθητών επιθυμεί να συμμετάσχει σε δραστηριότητες 

του σχολείου» (καθηγήτρια) . Οι λόγοι αποχής ορισμένων μαθητών είναι οικονομικοί 

και σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ως αδιαφορία των ίδιων των μαθητών για 

όσα πραγματοποιεί το σχολείο . Όπως χαρακτηριστικά λένε : ((η αδιαφορία αυτή 

έχει όνομα. Δηλαδή είτε δεν υπάρχει αντίστοιχη κινητοποίηση και παρότρυνση από 

το σπίτι είτε το σχολείο δεν προσπαθεί να οργανώσει έτσι τις δραστηριότητες ώστε 

να συμπεριλά6ει όλα τα παιδιά σε κάποια από τις δραστηριότητες»(καθηγήτρια). 

Στο σχολείο αυτό έχουν αναπτύξει τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των 

μαθητών. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται συζήτηση με τους μαθητές και 

προσπαθούν να δημιουργήσουν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες έτσι ώστε 

να καλύψουν πολλά από τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Οι εκδρομές απευθύνονται 

σε όλους τους μαθητές. Ακολούθως περιγράφονται τα κριτήρια σύμφωνα με τα 

οποία γίνεται η επιλογή των μαθητών στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται (π.χ. 

ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης): «Κάναμε μια ανίχνευση ενδιαφερόντων έτσι 

ώστε να έχουμε και αυτό το πράγμα, δηλαδή κάθε παιδί με τις ικανότητες που έχει, 

με τα ενδιαφέροντά του να του δίνουμε και μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, να το 

κατευθύνουμε σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά περισσότερο 
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npοσnαθούμε και αυτό: να αναδείξουμε ικανότητες, να αναδείξουμε ταλέντα» 

(καθηγήτρια). 

Είδος και συχνότητα δραστηριοτήτων 

Η δεύτερη ενότητα των ερωτημάτων της συνέντευξης σχετίζεται με το είδος 

και τη συχνότητα των δραστηριοτήτων που υλοποιεί κάθε σχολική μονάδα. Οι 

υπεύθυνοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν το είδος των εξωσχολικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στα σχολεία τους. 

Ο διευθυντής 1 εξέφρασε την άποψη ότι έχει μεγάλη σημασία η επαφή των 

μαθητών με το εξωτερικό. Θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπει ο μαθητής 

«την κουλτούρα του άλλου» αν και αυτό έχει ατονήσει τα τελευταία χρόνια. 

Μάλιστα δεν έχει αρκεστεί στα ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά στα πλαίσια 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων ακόμα και στα πλαίσια προγραμμάτων αγωγής 

υγείας το σχολείο του έχει αναπτύξει δεσμούς με πόλεις του εξωτερικού. Τα δυο 

τελευταία χρόνια το σχολείο έχει αναπτύξει δεσμούς με σχολεία της Γερμανίας και 

πραγματοποιούνται ανταλλαγές μαθητών που ξεφεύγουν από τα θεσμικά πλαίσια 

των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Φαίνεται ότι το σχολείο αυτενεργεί. Επιπλέον 

παρουσίασε τις λεπτομέρειες μιας επταήμερης επίσκεψης μαθητών από τη 

Γερμανία στο σχολείο του η οποία εκτός από επιμορφωτική για τους μαθητές και 

των δυο σχολείων ήταν και διασκεδαστική. 

Η διευθύντρια 2 θεωρεί ότι όλες οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες είναι απαραίτητες, παρόλα αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι 

χρονοβόρα και απαιτητικά και κανείς δεν τα αναλαμβάνει. Επίσης απαιτούν πολύ 

καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας και ικανή ομάδα εκπαιδευτικών που μπορεί 

να τα αναλάβει. Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου δεν επηρεάζει αυτή την 
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εκτίμηση. Η άποψή της είναι ότι η κλειστή κοινωνία στην οποία βρίσκεται το 

σχολείο δημιουργεί πρόβλημα στο θέμα της συμμετοχής των μαθητών σε τέτοιου 

είδους προγράμματα. Οι γονείς επηρεάζονται από τους γνωστούς τους και τελικά 

δεν επιτρέπουν στα παιδιά να συμμετάσχουν με πρόσχημα το «νεαρόν» της ηλικίας 

των μαθητών. Εδώ η διευθύντρια αναφέρει ένα παράδειγμα όπου η ίδια υλοποίησε 

ένα πρόγραμμα το οποίο ολοκληρωνόταν με μια επίσκεψη σε χώρα του εξωτερικού, 

η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε μετά από τις διαδοχικές αρνήσεις των 

μαθητών. Το πρόβλημα δεν ήταν η έλλειψη οικονομικών πόρων καθώς το 

απαιτούμενο ποσό για την εκδρομή είχε συγκεντρωθεί. 

Οι υπεύθυνες του Γυμνασίου 3 θεωρούν όλες τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες απαραίτητες για τους μαθητές γι' αυτό το λόγο το σχολείο τις 

«παρέχει» όλες, από τους απλούς περιπάτους μέχρι τα Ευρωπαϊκά προγράμματα e

twinning και τις μαθητικές ανταλλαγές. Μάλιστα συνδέουν άμεσα τις εκδρομές και 

τις επισκέψεις με τη λειτουργία και το στόχο του σχολείου. Το μαθητικό δυναμικό 

δεν αποτελεί εμπόδιο στην πολιτική που ακολουθούν. Τονίζουν ιδιαίτερα τον 

αντισταθμιστικό ρόλο του σχολείου «για την άρση των ανισοτήτων που λέμε, οι 

οποίες ανισότητες δεν είναι μόνο οικονομικές αλλά είναι και κοινωνικές και όλα 

αυτά, εμείς προσπαθούμε όλα αυτά να τα ισορροπήσουμε στο σχολείο κάνοντας 

αντισταθμιστικές δράσεις»(διευθύντρια 3). 

Στη συνέχεια αναλύονται οι λόγοι υπερίσχυσης των περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων έναντι των ευρωπαϊκών. Από τα τρία Γυμνάσια τα δύο έχουν 

εμπλακεί σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Γυμνάσιο 1 και Γυμνάσιο 3). 

Ο διευθυντής 1 θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα υστερούν στις 

προτιμήσεις των σχολείων έναντι των περιβαλλοντικών προγραμμάτων για πολλούς 
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λόγους. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν διάφορα προβλήματα, πολλές 

γραφειοκρατικές απαιτήσεις και δεν προκρίνονται από το υπουργείο. Όπως ο ίδιος 

λέει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα: «έχει πολλά γραφειοκρατικά θέματα φυσικά, και το 

να πας στο εξωτερικό θέλει αιτήσεις, άδεια, υπουργεία θέλει όλα αυτά όλη αυτή τη 

διαδικασία». Από την άλλη τα περιβαλλοντικά προγράμματα είναι πιο εύκολα. 

Επίσης ο διευθυντής 1 δίνει μεγάλη σημασία στο παιδαγωγικό περιεχόμενο και 

στην ποιότητα των εκδρομών. Προσπαθεί να συνδυάσει στις εκδρομές, τη 

διασκέδαση και τη μάθηση ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 

πάντα με τη συνεργασία των μαθητών. 

Η διευθύντρια 2 παρατηρεί ότι τα προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης υπερισχύουν έναντι των άλλων καθώς αφενός είναι πιο εύκολα και 

αφετέρου «είναι της μόδας το περι8άλλον». Από την άλλη τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα έχουν πολλή «γραφειοκρατία, απαιτήσεις, χαρτούρα, υπουργεία, 

είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Θέλει να είναι πολύ υπεύθυνοι οι καθηγητές και να 

Βοηθάει πολύ ο ένας τον άλλον. Να υπάρχει ομάδα πολύ δυνατή.» 

Οι υπεύθυνες του Γυμνασίου 3 θεωρούν ότι οι εκδρομές στα πλαίσια 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων δεν υπερισχύουν έναντι των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων στο σχολείο τους, αντίθετα οι μαθητές ενδιαφέρονται για όλες τις 

εκδρομές. Το σχολείο εμπλέκεται σε ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία εκτός 

από τους φόβους των γονιών δεν προκύπτουν άλλα προβλήματα. Στη συνέχεια 

παρουσιάζουν τις δυσκολίες που ενέχει η εμπλοκή σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 

Οι εκπαιδευτικοί αρχικά φοβούνται να τα αναλάβουν καθώς είναι κάτι άγνωστο για 

τους περισσότερους αλλά όταν υπάρχει διάθεση για καλή συνεργασία οι φόβοι 

αμβλύνονται. Επιπλέον έχουν πολλές γραφειοκρατικές απαιτήσεις γεγονός που 
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λειτουργεί ανασταλτικά. Τέλος, η διευθύντρια 3 τονίζει τη σημασία που έχει η 

δυνατή ομάδα καθηγητών ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα: «Πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος ότι έχεις μια ομάδα 5-6 ανθρώπων οι 

οποίοι θα δουλέψουνε πάρα πολύ και θα μοιράσεις έτσι τις δουλειές»(διευθύντρια 

3). 

Οι επιθυμίες των μαθητών δεν επηρεάζουν ή επηρεάζουν μερικώς το είδος 

των εξωσχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούν τα Γυμνάσια. Συνήθως οι 

μαθητές δίνουν έμφαση στη διασκέδαση ενώ οι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στο 

μορφωτικό περιεχόμενο μιας εκδρομής. Ο διευθυντής 1 παρατηρεί σχετικά ότι 

«είναι αδιανόητο οι μαθητές να πηγαίνουν στα μπουζούκια και σε όλα αυτά τα 

γνωστά μέρη και να διασκεδάζουν μέχρι τις 3 και 4 το πρωί». Γι' αυτό προσπαθεί να 

επιτύχει ένα συνδυασμό διασκέδασης και μάθησης προς όφελος των μαθητών. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις οργανώνουν τις δραστηριότητες του σχολείου με τη 

συνεργασία των μαθητών. Επίσης δίνει έμφαση στις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών: <<Πρέπει να έρθει 

το παιδί να δει γιατί αύριο μπορεί να του αρέσει μια επαγγελματική δραστηριότητα. 

Στο εξωτερικό οι μαθητές πάνε ας πούμε σε ένα εργοστάσιο και Βλέπουνε πώς 

λειτουργεί». 

Η διευθύντρια 2 παρατηρεί ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται περισσότερο για 

εκδρομές και επισκέψεις όπου υπερισχύει η διασκέδαση: «οι μαθητές αποφεύγουν 

αρχαιολογικούς χώρους και τέτοια, το Βρίσκουν σαν μια προέκταση του σχολείου, 

ίσως, δεν ξέρω». Οι επιθυμίες των μαθητών επηρεάζουν εν μέρει το περιεχόμενο 

των εκδρομών και των επισκέψεων του σχολείου. Όπως περιγράφει η ίδια: 

«Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε λίγο κάπου ένα μικρό κομμάτι διασκέδασης. Να 
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τα φέρουμε στα γούστα τους, στα μέτρα τους. Να το συνδυάσουμε λιγάκι. Γιατί 

είναι κρίμα να χάνουνε το αρχαιολογικό μουσείο της Αθήνας επειδή δε θα φάνε στα 

Goody's». Επίσης δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των μαθητών γι' αυτό και 

προτιμά τις σύντομες επισκέψεις όπου οι μαθητές θα επιστρέψουν στην έδρα τους 

αργά το απόγευμα. Θέλει να τηρεί την ώρα επιστροφής των μαθητών όπως αυτή 

προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

Στο Γυμνάσιο 3 οι επιθυμίες των μαθητών δεν επηρεάζουν το είδος των 

δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο σχολείο. Αναγνωρίζουν ότι οι μαθητές 

τείνουν περισσότερο προς τη διασκέδαση παρά προς τη μάθηση γεγονός που 

δικαιολογείται από τα ερεθίσματα που λαμβάνουν από το ευρύτερο περιβάλλον 

στο οποίο κινούνται : «Το να λειτουργούν τα παιδιά έτσι το θεωρώ απολύτως 

φυσιολογικό γιατί αυτά που Βλέπουν γύρω τους, τα μηνύματα που παίρνουν, είναι 

μια εποχή της διασκέδασης, της εκτόνωσης άρα απολύτως φυσιολογικό. Ακόμα και 

στις οικογένειες αν ρωτήσουμε πόσες οικογένειες έχουν πάει τα παιδιά τους σε 

θέατρο, σε κινηματογράφο, σε μια μουσική συναυλία και τα λοιπά θα εκπλαγούμε 

από το ποσοστό το μηδαμινό» (καθηγήτρια). Προσπαθούν να «ταιριάξουν» και τα 

δυο, διασκέδαση και μάθηση: «προσπαθούμε να πηγαίνουμε κοντά με τις επιθυμίες 

των παιδιών, να τους δείξουμε και τον άλλο δρόμο». (καθηγήτρια) 

Νομοθεσία και υποστήριξη 

Η επόμενη ενότητα ερωτήσεων σχετίζεται με την πολιτική και την 

υποστήριξη σε επίπεδο εθνικό (νομοθεσία), σε επίπεδο τοπικό (αυτοδιοίκηση) και 

σε επίπεδο σχολείου (πολιτική σχολείου). Η άποψη του διευθυντή 1 είναι ότι η 

σχετική νομοθεσία παρουσιάζει κάποια προβλήματα και «γίνεται χειρότερη χρόνο 
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με το χρόνο». Οι εκπαιδευτικοί που μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα 

μειώθηκαν σε έναν εκπαιδευτικό ανά πρόγραμμα αντί των δύο που ίσχυε 

παλιότερα. Επίσης οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν πληρώνονται τις υπερωρίες 

που κάνουν στα πλαίσια των διαφόρων προγραμμάτων παρά τις ώρες που 

βρίσκονται στο σχολείο πέραν του σχολικού ωραρίου. Η διευθύντρια 2 θεωρεί ότι 

το βασικό μειονέκτημα της παρούσας νομοθεσίας είναι ότι, παρά το γεγονός ότι 

υπάρχουν οι δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών, ο καθηγητής είναι αυτός που 

φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης αν συμβεί κάτι στην εκδρομή. Επίσης 

επιρρίπτει μέρος των ευθυνών στους γονείς οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν 

ενημερώνουν τους συνοδούς για τυχόν προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά τους. Ομοίως, οι υπεύθυνες του Γυμνασίου 3 θεωρούν ότι η νομοθεσία θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί επαρκής εκτός από το ζήτημα ευθύνης των συνοδών 

καθηγητών αν συμβεί κάτι σε κάποια μετακίνηση. Επιπλέον, τη θεωρούν ανεδαφική 

στο ζήτημα της ψυχαγωγίας των μαθητών. Οι μαθητές σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία πρέπει να επιστρέφουν στην έδρα τους στις 10 το βράδυ . Αυτό είναι 

αδύνατο ειδικά σε πολυήμερες εκδρομές γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα στους 

συνοδούς καθηγητές. Η νομοθεσία πρέπει «να αλλάξει, να καλύπτει τον 

εκπαιδευτικό» (διευθύντρια 3). 

Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων παρουσίασαν τις θέσεις 

τους για τη τοπική αυτοδιοίκηση και την υποστήριξη που πιθανόν λαμβάνουν για 

την υλοποίηση των εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων . Όλοι συμφωνούν 

ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να ενισχύσει τα σχολεία οικονομικά αφενός 

λόγω της παρούσας οικονομικής κατάστασης και αφετέρου λόγω της διεύρυνσης 



131 

των δήμων με το νόμο Καλλικράτη, η οποία συνεπάγεται μεγαλύτερο αριθμό 

σχολείων ανά Δήμο. 

Αναλυτικά, ο διευθυντής 1 θεωρεί ότι η υποστήριξη από την τοπική 

αυτοδιοίκηση δεν είναι επαρκής. Οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να υπάρχει λόγω 

της παρούσας οικονομικής κατάστασης. Παρόλα αυτά, η τοπική αυτοδιοίκηση 

βοηθά σε υλικοτεχνικά ζητήματα το σχολείο με την παροχή κάποιων 

εγκαταστάσεων του Δήμου ώστε να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις του σχολείου 

όταν αυτό απαιτείται. Ο διευθυντής έχει πολλές ιδέες για τους τρόπους που μπορεί 

η τοπική αυτοδιοίκηση να ενισχύσει τα σχολεία, όχι απαραίτητα οικονομικούς. 

Θεωρεί ότι θα μπορούσε να διαθέσει τα λεωφορεία για μια κοντινή εκδρομή ή να 

προτείνει «διαδρομές» ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν το Νομό, την παράδοση και 

την ιστορία του. Όπως ο ίδιος λέει «υπάρχει πεδίον δόξας λαμπρόν» αλλά 

δυστυχώς η έλλειψη χρόνου περιορίζει τη δράση μαθητών και καθηγητών. Ομοίως, 

η διευθύντρια 2 θεωρεί ότι η ενίσχυση από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι 

ανύπαρκτη. Άλλωστε οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να υπάρξει λόγω των 

δεδομένων οικονομικών συνθηκών. Παρόλα αυτά, η τοπική αυτοδιοίκηση θα 

μπορούσε να οργανώσει διάφορες δραστηριότητες που να εμπλέκουν τα σχολεία 

της περιοχής όπως αθλητικούς και καλλιτεχνικούς αγώνες. Οι υπεύθυνες του 

Γυμνάσιου 3 επίσης αναγνωρίζουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να 

ενισχύσει το σχολείο τουλάχιστον οικονομικά τόσο εξαιτίας της παρούσας 

οικονομικής κατάστασης όσο και των αλλαγών στη δομή της (Νόμος Καλλικράτη). 

Παρόλα αυτά, ο δήμος έχει ενισχύσει το σχολείο με άλλους τρόπους όπως παροχή 

μέσου μεταφοράς σε κάποιες περιπτώσεις κοντινών μετακινήσεων και φιλοξενίας 

ξένων μαθητών. Κατά τη γνώμη τους «ο δήμος θα μπορούσε να αποτελέσει 
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συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο σχολείο και στην κοινωνία» . Χαρακτηριστικά 

αναφέρουν ως παράδειγμα τη συνδρομή του Δήμου σε μια δράση που υλοποίησε 

το σχολείο η οποία περιλάμβανε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε γονείς 

αλλοδαπών μαθητών από εθελοντές καθηγητές του σχολείου. Παρουσιάζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η προσπάθεια του σχολείου να ενισχύσει την τοπική 

κοινωνία. 

Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι κλήθηκαν να σχολιάσουν τη δυνατότητα 

ανάπτυξης συγκεκριμένης πολιτικής σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής 1 

δήλωσε ότι σε επίπεδο σχολικής μονάδας έχει αναπτύξει συγκεκριμένη πολιτική . 

Γίνεται προσπάθεια μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες αφενός να αναδειχθούν 

τα ενδιαφέροντα των μαθητών και αφετέρου να εμπλακούν οι μαθητές σε 

δραστηριότητες με γνωστικά οφέλη. Όπως χαρακτηριστικά λέει «το παιδί πρέπει 

στο σχολείο να μάθει το μουσείο, να μάθει το Μέγαρο Μουσικής, να μάθει το 

θέατρο, να μάθει χορωδίες, τέχνη, τεχνολογία, να μάθει την επίσκεψη ... αυτό είναι 

μια πολιτική». Θεωρεί ότι το σχολείο πρέπει να αναδεικνύει τα ταλέντα και τις 

κλίσεις των μαθητών ώστε να μπορούν τα παιδιά να κάνουν τις επιλογές τους 

αργότερα στη ζωή . Στη συνέχεια παρουσίασε τη θέση του για την χορηγία και την 

υποστήριξη του σχολείου από κάποιους τοπικούς φορείς. Η σχέση με το Δήμο είναι 

καλή και υπάρχει ενίσχυση αλλά όχι οικονομική. Επιπλέον, έχει γίνει μια 

προσέγγιση στο Μουσείο της πόλης για κάποια συνεργασία. Από την άλλη, το 

ζήτημα των χορηγών παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες καθώς θεωρεί ότι είναι 

δύσκολο να βάλει έναν εξωτερικό φορέα στο σχολείο ή όπως λέει: «πρέπει ο 

διευθυντής να προκαλέσει χορηγία αλλά δεν μπορεί να ψάχνει από δω και από κει». 
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Η διευθύντρια 2 έχει ως βασική αρχή να γίνονται «λίγες και καλές» 

εκδρομές - επισκέψεις με μικρές ομάδες μαθητών ώστε να διασφαλίζεται η 

ασφάλεια των παιδιών. Επιπλέον, οι δραστηριότητες συνδυάζουν παιδαγωγικό και 

ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Επίσης υπάρχει ενίσχυση των αδύναμων οικονομικά 

παιδιών μέσω του συλλόγου γονέων, των μαθητικών ταμείων και μερικές φορές 

από το σύλλογο διδασκόντων : «Ξέρουμε 2-3 παιδιά που δεν έχουνε, τα Βάζει το 

σχολείο, τα Βάζει ο σύλλογος γονέων, τα ταμεία των μαθητών αν έχουνε αλλά και οι 

συνάδελφοι από την τσέπη τους. Βοηθάμε παιδιά». Το σχολείο δε λαμβάνει 

υποστήριξη από ιδιώτες και χορηγούς, «χορηγούς δεν έχουμε Βάλει στη ζωή του 

σχολείου» καθώς, όπως η ίδια υποστηρίζει, είναι επίφοβο να ζητήσει το σχολείο 

άμεσα χρήματα. 

Οι υπεύθυνες του Γυμνασίου 3 επιθυμούν να συμμετάσχουν στις 

δραστηριότητες του σχολείου όλοι οι μαθητές γι' αυτό και χρησιμοποιούν 

διάφορους τρόπους για να παρακινήσουν και να προσελκύσουν τα παιδιά. 

Επιπλέον υπάρχει πλουραλισμός στις δραστηριότητες ώστε να εξασφαλίζεται όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή . Λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση μόνο από το 

Σύλλογο γονέων καθώς δεν επιθυμούν να εμπλέξουν ιδιώτες και χορηγούς στη 

σχολική πραγματικότητα λόγω των συμφερόντων και των ανταγωνισμών που 

αναπτύσσονται. 

Συνεργασία με φορείς εντός και εκτός του σχολείου 

Στην πορεία της συνέντευξης οι υπεύθυνοι παρουσίασαν τους συνεργάτες 

τους, αξιολόγησαν την ποιότητα της συνεργασίας με τους συναδέλφους, με τους 
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εξωτερικούς φορείς αλλά και με το σχετικό τμήμα της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Ο διευθυντής 1 θεωρεί ότι οι δραστηριότητες που υλοποιεί το σχολείο είναι 

αρκετές αν λάβει κανείς υπόψη του την υφιστάμενη οικονομική κρίση, η οποία έχει 

επηρεάσει όχι μόνο τις οικογένειες των μαθητών αλλά και τους καθηγητές. Βέβαια 

εκτός από την οικονομική κρίση πολλές φορές και η αδράνεια των ίδιων των 

εκπαιδευτικών και οι αλλαγές στο σύλλογο διδασκόντων λειτουργούν ανασταλτικά. 

Όπως ο ίδιος λέει: « .... υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν δυσκολίες σε θέμα χρόνου, 

σε θέμα καθηγητών να εμπνεύσουν τα παιδιά.» Παρόλα αυτά στο σχολείο του την 

τελευταία σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν 7-8 εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Βασικοί συνεργάτες είναι οι εκπαιδευτικοί του συλλόγου διδασκόντων οι 

οποίοι «είναι πάνω κάτω οι ίδιοι». Η συνεργασία με τουριστικά γραφεία δεν μπορεί 

να είναι σταθερή καθώς όπως προβλέπει η νομοθεσία πρέπει να επιλέγεται το 

τουριστικό γραφείο με την πιο συμφέρουσα προσφορά σε κάθε μετακίνηση -

εκδρομή του σχολείου. Παρόλα αυτά, η συμφέρουσα προσφορά δεν εξασφαλίζει 

και την καλύτερη ποιότητα. Η ποιότητα βελτιώθηκε σταδιακά αφού τα σχολεία 

έθεσαν κάποιες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των εκδρομών όπως ο ίδιος 

υποστηρίζει. Θεωρεί ότι η συνεργασία με το τμήμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι καλή καθώς πολλές φορές ενισχύει το 

σχολείο με προτάσεις <<Οι συνάδελφοι που είναι στα γραφεία των διαφόρων 

προγραμμάτων Βοηθούσαν τους συνάδελφους που αναλαμβάνουν το πρόγραμμα, 

τούς έδιναν κάποιες κατευθύνσεις, οδηγίες και γενικά υπήρχε μια σχέση πολύ καλής 

συνεργασίας». 
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Η διευθύντρια 2 εκτιμά ότι ο αριθμός των εξωσχολικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο σχολείο είναι ικανοποιητικός. Η συνεργασία 

με τους εκπαιδευτικούς του συλλόγου διδασκόντων είναι καλή αλλά όπως 

υποστηρίζει η διευθύντρια υπάρχουν μερικοί καθηγητές που ασχολούνται 

περισσότερο από άλλους. «Τους αρέσει δηλαδή, το έχουν στο αίμα τους να κάνουν 

τέτοιες δουλειές. Επομένως με αυτούς συνεργάζεσαι πολύ πιο εύκολα. Θα σε 

Βοηθήσουν σε όλα». Από την άλλη υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που δε θέλουν να 

συνοδεύουν σε καμία εκδρομή για δικούς τους λόγους. Δεν υπάρχουν άλλοι 

σταθεροί συνεργάτες εκτός από 2-3 τουριστικά γραφεία με τα οποία οργανώνονται 

συνήθως οι εκδρομές. Επιπλέον υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με το τμήμα 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρεί ότι το 

τμήμα προσφέρει έγκαιρη ενημέρωση, και ενδιαφέρουσες προτάσεις. 

Οι υπεύθυνες του Γυμνασίου 3 θεωρούν ότι στο σχολείο τους υλοποιούνται 

πάρα πολλές εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφενός γιατί αποτελούν 

μέρος του ρόλου και του στόχου του σχολείου και αφετέρου γιατί υπάρχει δυνατή 

ομάδα καθηγητών που τις υποστηρίζει: «Τις δραστηριότητες τις κινητοποιούν 

άνθρωποι, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι από πίσω που πιστεύουν σε ένα άλλο 

σχολείο, έχουν ένα άλλο όραμα για το σχολείο, θα κινητοποιήσουν και 

δραστηριότητες. Αν δεν το πιστεύουν αυτό δεν θα υπάρχουν δραστηριότητες». Στη 

συνέχεια προσδιόρισαν το είδος και την ποιότητα της συνεργασίας με άλλους 

φορείς. Η συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία είναι πολύ καλή. Άλλωστε «όσο πιο 

σαφείς όροι υπάρχουν σε αυτές τις συνεργασίες τόσο πιο πετυχημένη είναι και η 

εκδρομή.» Θεωρούν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική συνεργασία με το γραφείο της 
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Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρόλα αυτά υπάρχει ενημέρωση για νέα 

προγράμματα και δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει το σχολείο. 

Ανασταλτικοί παράγοντες και στάση γονιών 

Στην τελευταία ενότητα ερωτήσεων διερευνώνται τόσο οι παράγοντες που 

περιορίζουν την υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όσο και η 

στάση των γονιών των μαθητών απέναντι στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. 

Ο διευθυντής 1 θεωρεί ότι τα βασικά εμπόδια είναι η οικονομική δυσχέρεια, 

η έλλειψη χρόνου μαθητών και καθηγητών, η ευθύνη που φέρει ο καθηγητής για 

όσα μπορεί να συμβούν σε μια εκδρομή αλλά και η ανασφάλεια και ο φόβος των 

γονιών. Επίσης στο σχολείο του σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί πρόβλημα ο 

αριθμός των μαθητών καθώς ακόμα και για έναν απλό περίπατο τίθενται ζητήματα 

ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών. Όταν πρέπει να μετακινηθεί όλο το σχολείο 

απαιτούνται 8-9 λεωφορεία, γι' αυτό και συνήθως οι μετακινήσεις γίνονται ανά 

τάξη ή ομάδα. Στη συνέχεια παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις που 

έχουν οι διδακτικές επισκέψεις οι οποίες παρά το γεγονός ότι γίνονται στα πλαίσια 

το σχολικού ωραρίου απαιτούν θέληση, χρόνο και οργάνωση από την πλευρά του 

υπεύθυνου καθηγητή. Επίσης, ενώ είναι υποχρεωτικές (πραγματοποιούνται στα 

πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος και γίνονται αντί μαθήματος), παρατηρείται 

μια υπαναχώρηση των παιδιών με αποτέλεσμα να μην συμπληρώνονται τα% των 

μαθητών. Πολλά παιδιά «δεν ενδιαφέρονται» και έχει παρατηρήσει περιπτώσεις 

που οι μαθητές ψεύδονται στους γονείς τους. Λένε ότι θα πάνε εκδρομή με το 

σχολείο σε κάποιο μουσείο και αντ' αυτού περιφέρονται στην πόλη. Επιπλέον 
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υπάρχουν αρκετά γραφειοκρατικά ζητήματα καθώς πρέπει να προγραμματιστεί η 

επίσκεψη, να συγκεντρωθούν χρήματα και υπεύθυνες δηλώσεις από τους μαθητές, 

να βρουν μεταφορικό μέσο. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα που προκύπτουν στην 

οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής επίσκεψης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

όπως ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο διατρέχει όλο το 

σχολικό έτος και έχει καθορισμένες εβδομαδιαίες συναντήσεις, παρουσιάζει άλλου 

είδους προβλήματα. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζει ο διευθυντής 1 

είναι η αδυναμία των μαθητών να παρακολουθήσουν ανελλιπώς αυτές τις 

συναντήσεις. Αν και οι ώρες συνάντησης καθορίζονται από την αρχή της χρονιάς 

είναι δύσκολο να τηρηθεί το πρόγραμμα από τους μαθητές της ομάδας . 

Η διευθύντρια 2 θεωρεί ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες σχετίζονται με 

την οικονομική δυσχέρεια πολλών οικογενειών και την απροθυμία των 

εκπαιδευτικών να συνοδεύσουν τους μαθητές σε εκδρομές και επισκέψεις 

φοβούμενοι πιθανές νομικές κυρώσεις. Κάθε είδος εκδρομής -επίσκεψης 

παρουσιάζει κάποια προβλήματα και δυσκολίες. Οι διδακτικές επισκέψεις δεν 

συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πολλών μαθητών καθώς δεν περιλαμβάνουν 

κομμάτι διασκέδασης ή ελεύθερης ώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ενώ οι 

διδάσκοντες στην αρχή αναλαμβάνουν την οργάνωση και υλοποίηση μιας 

διδακτικής επίσκεψης στη συνέχεια υπαναχωρούν. Αντίστοιχα, στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα προκύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό των 

συναντήσεων και τη διαθεσιμότητα των μαθητών λόγω των φροντιστηρίων και 

άλλων εξωσχολικών υποχρεώσεων που έχουν: «Δεν μαζεύονται (τα παιδιά}, έχουν 

πολλές δραστηριότητες εκτός σχολείου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και δεν μπορείς 

να κάνεις εύκολα πρόγραμμα». 
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Οι υπεύθυνες του Γυμνασίου 3 αναφέρουν ότι ο μικρός αριθμός 

εκπαιδευτικών που δέχονται να συνοδεύσουν, ο φόβος των γονιών, οικονομικοί 

λόγοι, έλλειψη χρόνου και γραφειοκρατία αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες: 

«Έχει πολλή γραφειοκρατία μια εκδρομή. Ξεκινάει από το χώρο που θα πας, περνάει 

στους γονείς, περνάει στους μαθητές περνάει στα λεωφορεία .. έχει δηλαδή πάρα 

πολλά κομμάτια» (καθηγήτρια). Για παράδειγμα στις διδακτικές επισκέψεις 

δημιουργείται πρόβλημα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και το χρόνο που θα διατεθεί 

από άλλους συναδέλφους ώστε να γίνει μια διδακτική επίσκεψη στα πλαίσια ενός 

μαθήματος. Τα πιο απαιτητικά προγράμματα είναι τα ευρωπαϊκά τα οποία 

χρειάζονται μεγάλη προετοιμασία και οργάνωση. 

Ακολούθως εξετάζεται η στάση των γονιών των μαθητών σχετικά με τις 

εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιεί το σχολείο. Ο διευθυντής 

1 θεωρεί ότι το σχολείο του έχει γενικά καλή συνεργασία με το σύλλογο γονέων. Οι 

γονείς δεν έχουν πρόβλημα με τις εκδρομές και τις επισκέψεις που υλοποιούνται 

εκτός ίσως από μια μερίδα γονιών που φοβούνται, ειδικά όταν πρόκειται για 

μετακινήσεις στο εξωτερικό, λόγω της ηλικίας των παιδιών. Όπως υποστηρίζει: «στο 

Γυμνάσιο οι γονείς κυρίως ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να είναι χαρούμενα και 

ευτυχισμένα» σε αντίθεση με το Λύκειο όπου η πίεση είναι μεγαλύτερη . Οι γονείς 

διαφορετικών εθνικοτήτων επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες του σχολείου παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν: 

«γιατί οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους, από τις άλλες εθνικότητες που έχουν 

αποφασίσει να μείνουν εδώ, να ενταχθούν στη δικιά μας κουλτούρα». Αυτή η 

διαφορετικότητα γίνεται σεβαστή από το σχολείο. 
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Η διευθύvτρια 2 παρατηρεί ότι γενικά οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά τους 

αρκεί να είναι ενημερωμένοι για όσα γίνονται στο σχολείο. Η ίδια έχει παρατηρήσει 

ότι οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά τους περισσότερο όταν πρόκειται για μια 

δραστηριότητα που θα «φανεί» στην τοπική κοινωνία και θα αναδειχθεί η 

προσπάθεια των παιδιών. Αφετέρου υπάρχουν κάποιοι γονείς που δεν επιτρέπουν 

στα παιδιά τους να συμμετάσχουν σε εκδρομές και επισκέψεις αλλά δεν μπορεί να 

προσδιορίσει ακριβώς τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Τα 

χαρακτηριστικά των οικογενειών είναι διαφορετικά (μετανάστες, ντόπιοι), 

οικονομικό πρόβλημα δεν υπάρχει σε αυτές τις οικογένειες παρόλα αυτά τα παιδιά 

δεν έχουν συμμετάσχει σε καμιά δραστηριότητα από την αρχή της φοίτησής τους 

στο Γυμνάσιο: «δεν τα αφήνουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ είναι οι γονείς που 

συμμετέχουνε, είναι καλοί μαθητές τα παιδιά τους παρόλα αυτά δεν τα έχουν 

αφήσει ποτέ». Επίσης δεν είναι ζήτημα πολιτισμικής διαφοράς εκτός ίσως από μια 

περίπτωση μαθητή με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

Ομοίως, οι υπεύθυνες του Γυμνασίου 3 χαρακτηρίζουν τη στάση των γονιών 

ως προς τις δραστηριότητες που υλοποιεί το σχολείο θετική. Οι γονείς ενθαρρύνουν 

τα παιδιά τους να συμμετάσχουν αλλά υπάρχουν και αυτοί που δίνουν έμφαση στο 

πρόγραμμα σπουδών και σε αυτά που γίνονται μέσα στο σχολείο. Όπως 

χαρακτηριστικά λένε: «Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, οικογένειες οι οποίες όπως 

είπαμε και πριν δεν έχουν πάει ούτε οι ίδιοι ούτε τα παιδιά τους σε θέατρο, σε 

μουσική, σε κινηματογράφο. Λογικό είναι αυτά να τα θεωρούν περιπά και να 

εστιάζουν περισσότερο σ' αυτά που γίνονται στο σχολείο»(καθηγήτρια) . Οι 

αλλοδαποί γονείς παρά τις οικονομικές δυσκολίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να 

συμμετάσχουν στις εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου. 
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Τέλος, οι υπεύθυνοι κλήθηκαν να επιλέξουν ποιες από τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρέπει να διατηρηθούν δεδομένης της οικονομικής 

κρίσης. Ο διευθυντής 1 πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε εκδρομές και 

επισκέψεις που εμπερικλείουν την τέχνη και τον πολιτισμό με την ευρύτερη έννοια 

«Η τέχνη δηλαδή να δουν .... να δείξουμε στα παιδιά και να μορφώσουν την ψυχή 

τους και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με 

Μουσειακή Αγωγή είτε με άλλου είδους επισκέψεις (Μέγαρο μουσικής, θεατρικές 

παραστάσεις κ.α.). Θεωρεί ότι είναι εφικτό παρά την οικονομική στενότητα. Όπως ο 

ίδιος υποστηρίζει: «Η επίσκεψη σε μια χώρα είναι παρά πολύ σπουδαίο αλλά 

απαιτεί και χρήμα πολύ αλλά η τέχνη εδώ στην Ελλάδα δεν είναι δύσκολο ακόμα» 

Η διευθύντρια 2 θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στις διδακτικές 

επισκέψεις αλλά και στις πολυήμερες εκδρομές οι οποίες γίνονται στα πλαίσια 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως για παράδειγμα η τριήμερη της Γ' Γυμνασίου 

«Να αφήνεται και μια δόση στα παιδιά -τελειώνω το Γυμνάσιο, μου έμεινε η 

τριήμερη-». Οι υπεύθυνες του Γυμνασίου 3 πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί έμφαση 

σε «οικονομικές», από την άποψη δαπάνης, δραστηριότητες που φέρνουν τα 

παιδιά σε επαφή με τον πολιτισμό και τη τέχνη. «Σε ό,τι μπορούμε να 

εξασφαλίσουμε χωρίς χρήματα ή με ελάχιστα χρήματα μουσεία, επισκέψεις σε 

κάποιους χώρους που ευτυχώς τώρα με την κρίση πολλές μορφές τέχνης κάνουνε 

προσφορές, γίνονται δωρεάν» (καθηγήτρια). 
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6.2.2 Συνεντεύξεις με Διευθυντές Λυκείων 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεντεύξεις με υπευθύνους 

Λυκείων. Το Λύκειο l βρίσκεται σε αστική περιοχή και είναι μεγάλο σχολείο με 

περισσότερους από 200 μαθητές. Ο υποδιευθυντής (υποδιευθυντής 1) του 

σχολείου ο οποίος εμπλέκεται ενεργά στην οργάνωση και υλοποίηση των 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων παραχώρησε τη συνέντευξη. Το Λύκειο 2 εδρεύει σε 

ημιαστική περιοχή και ο αριθμός μαθητών κυμαίνεται ανάμεσα στους 180 με 190 

μαθητές. Η διευθύντρια (διευθύντρια 2) του σχολείου παραχώρησε τη συνέντευξη. 

Το Λύκειο 3 εδρεύει σε αγροτική περιοχή και είναι ένα μικρό σχολείο του οποίου οι 

μαθητές δεν ξεπερνούν τους 100. Η διευθύντρια (διευθύντρια 3) του σχολείου 

παραχώρησε τη συνέντευξη. Τέλος το Λύκειο 4 εδρεύει σε ημιαστική περιοχή και ο 

αριθμός μαθητών κυμαίνεται ανάμεσα στους 120 με 130 μαθητές. Ο διευθυντής 

(διευθυντής 4) παραχώρησε τη συνέντευξη. 

Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι τέσσερις συνεντεύξεις σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των υπευθύνων ανά θέμα. 

Συμμετοχή μαθητών 

Η πρώτη ενότητα σχετίζεται με τη συμμετοχή των μαθητών στις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στα σχολεία. Οι δύο εκ των 

τεσσάρων υπευθύνων (υποδιευθυντής 1, διευθυντής 4) χαρακτηρίζουν το ποσοστό 

συμμετοχής των μαθητών μέτριο ενώ οι άλλοι δύο (διευθύντρια 3, διευθύντρια 4) 

υψηλό. Όλοι έχουν εντοπίσει κάποιες ομάδες μαθητών που συνήθως απέχουν από 

τις δραστηριότητες του σχολείου. Ο υποδιευθυντής 1 έχει παρατηρήσει ότι οι 
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μαθητές προερχόμενοι από οικογένειες με οικονομικά προβλήματα και οι 

αλλοδαποί συνήθως απέχουν. Επίσης οι μαθητές της Γ' Λυκείου και ορισμένοι της Β' 

Λυκείου απέχουν καθώς δίνουν έμφαση στην προετοιμασία για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις. Η διευθύντρια 2 έχει επίσης εντοπίσει στο σχολείο της ότι οι αλλοδαποί 

και οι οικονομικά ασθενείς μαθητές απέχουν. Επιπλέον παρατηρεί ότι παιδιά 

μοναχικά, παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα και άλλα με οικογενειακά 

προβλήματα τείνουν να μη συμμετέχουν. Η διευθύντρια 3 εντοπίζει το πρόβλημα 

στους αλλοδαπούς μαθητές οι οποίοι είτε για οικονομικούς λόγους είτε επειδή δεν 

έχουν ενσωματωθεί ακόμα στην σχολική κοινότητα βιώνουν όπως λέει η ίδια «έναν 

κοινωνικό ρατσισμό». Παρουσιάσει την εικόνα που εμφανίζουν αυτά τα παιδιά στο 

σχολείο της ως εξής: «νιώθουν τα ίδια αυτή την απόσταση που τα χωρίζει, δεν 

δραστηριοποιούνται όπως πρέπει, δεν δρουν, αλλά συμμετέχουν, Βρίσκονται εκεί.» 

Τέλος, ο διευθυντής 4 συνδέει τους λόγους αποχής των μαθητών με το είδος της 

δραστηριότητας που υλοποιείται κάθε φορά. Στις διδακτικές επισκέψεις απέχουν 

κάποιοι μαθητές επειδή δεν ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο της επίσκεψης ενώ 

στις πολυήμερες εκδρομές απέχουν για οικονομικούς λόγους. Έτσι οι «αδιάφοροι» 

μαθητές και οι οικονομικά ασθενέστεροι είναι αυτοί που δεν συμμετέχουν στα 

δρώμενα του σχολείου. 

Ακολούθως παρουσίασαν τους τρόπους ενίσχυσης αυτών των μαθητών που 

έχουν αναπτύξει. Όλοι συζητούν με τους μαθητές ώστε να ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή τους και να εντοπίσουν τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές 

απέχουν. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο υποδιευθυντής 1 : «yίνεται συζήτηση, 

yίνεται συζήτηση αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα τα αναμενόμενα». Η 

διευθύντρια 2 πιστεύει ότι με τη συζήτηση «μπορείς να εμπνεύσεις τα παιδιά και 
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να τα οδηγήσεις σε ένα δρόμο που είναι για το καλό τους είτε για την εκπαίδευσή 

τους την πιο σωστή». Επίσης κινητοποιούνται οι μαθητικές κοινότητες ώστε «να 

φροντίζουν οι ίδιοι οι μαθητές με διακριτικό τρόπο να τα εντάξουν μέσα στην 

ομάδα»(διευθύντρια 3). Εκτός από τη συζήτηση και το διάλογο όλοι οι διευθυντές 

ανέφεραν ότι κάποιοι μαθητές ενισχύονται οικονομικά όταν ο αριθμός τους το 

επιτρέπει . Η οικονομική ενίσχυση προέρχεται άλλοτε από το σύλλογο γονέων, 

άλλοτε από το σύλλογο διδασκόντων και τέλος από τις μαθητικές κοινότητες. 

Μάλιστα φροντίζουν η ενίσχυση να γίνεται με διακριτικότητα ώστε να μην 

στοχοποιούνται οι μαθητές. Χαρακτηριστικά λέει ο υποδιευθυντής 1: 

«Προσπαθούμε πάντως και ΒέΒαια και με τη συνεργασία των μαθητικών 

κοινοτήτων εάν υπάρχει κάποιο θέμα οικονομικό με ένα διακριτικό τρόπο να 

ενισχύσουμε και τα παιδιά που δεν μπορούν να συμμετέχουν αλλιώς.» 

Εκτός από τις εκδρομές που απευθύνονται σε όλους τους μαθητές υπάρχουν 

και τα εκπαιδευτικά προγράμματα (υπουργική απόφαση Γ2/4867, 23/10/1992) στα 

οποία εμπλέκονται ομάδες μαθητών. Οι υπεύθυνοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν τον 

τρόπο που γίνεται η επιλογή αυτών των ομάδων καθώς και τα κριτήρια επιλογής 

των μαθητών. Όπως διαφαίνεται μέσα από τις απαντήσεις των υπευθύνων η 

επιλογή των μαθητών είναι μια δύσκολη διαδικασία. Η ομάδα απαιτεί αφοσίωση 

και εβδομαδιαίες συναντήσεις γεγονός που καθορίζει εν μέρει την επιλογή των 

μαθητών. Χαρακτηριστικά ο διευθυντής 4 λέει: «θα προτιμήσεις μαθητές οι οποίοι 

θα δουλέψουν για το πρόγραμμα αυτό, θα είναι συνεπείς, θα έρχονται όλη τη 

χρονιά και διαθέτουν το χρόνο τους για τη δουλειά αυτή. Άλλα παιδιά δεν το 

διαθέτουν». Επίσης, ο υποδιευθυντής 1 τονίζει τη σημασία που έχει η «ομοιογένεια 

της ομάδας» για την επιτυχία ενός προγράμματος . Βέβαια οι παραπάνω 
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προϋποθέσεις πρέπει να συνδυαστούν με την ελεύθερη βούληση των μαθητών. Δεν 

μπορεί ο εκπαιδευτικός να επιλέξει αυθαίρετα τους μαθητές αλλά οι ίδιοι οι 

μαθητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον: «πρέπει τα παιδιά να έχουν επιλέξει τα ίδια 

την δραστηριότητα και να μην τους έχει επιβληθεί» (υποδιευθυντής 1), «τα ίδια τα 

παιδιά αυτοπροτείνονται σε αυτές τις δραστηριότητες» (διευθύντρια 2). Βέβαια σε 

περιπτώσεις που το σχολείο είναι μικρό (Λύκειο 3) δεν τίθεται θέμα επιλογής λόγω 

του μικρού αριθμού μαθητών: «Δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε επιλογή 

μαθητών γιατί δεν έχουμε και πολλούς μαθητές» (διευθύντρια 3). Μια εκ των 

υπευθύνων (διευθύντρια 2) ενδιαφέρεται να συμμετέχουν στις ομάδες 

δραστηριοτήτων όχι μόνο επιμελή παιδιά αλλά και μαθητές που δεν έχουν τόσο 

καλή επίδοση στο σχολείο καθώς «το σχολείο μέσα από αυτές τις δραστηριότητες 

τούς δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουν στη σχολική πραγματικότητα τα ιδιαίτερα 

ταλέντα, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα που έχουν». Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

ορισμένες περιπτώσεις όπου κάποιοι «άτακτοι» μαθητές τιμωρούνται με στέρηση 

συμμετοχής στις εξωσχολικές δραστηριότητες των ομάδων: «Εάν η συμπεριφορά 

τους στο σχολείο δεν ήταν η πρέπουσα αποκλείονται από την συμμετοχή στις 

δραστηριότητες αυτές με θετικά αποτελέσματα» (υποδιευθυντής 1). 

Είδος και συχνότητα δραστηριοτήτων 

Η δεύτερη ενότητα σχετίζεται με το είδος και τη συχνότητα των 

δραστηριοτήτων που υλοποιεί κάθε σχολική μονάδα. Αρχικά οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα διευθυντές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και να παρουσιάσουν ποιες τελικά υλοποιούνται στα σχολεία τους. 

Θεωρούν ότι όλες οι εκδρομές - μετακινήσεις από τους περιπάτους ως τα 
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ευρωπαϊκά προγράμματα είναι απαραίτητο να γίνονται καθώς είναι ωφέλιμες για 

τους μαθητές. Ο διευθυντής 4 λέει σχετικά : «Όλες οι εκδρομές προσφέρουν» . Ενώ 

οι περισσότερες προβλεπόμενες εκδρομές πραγματοποιούνται διαπιστώνουν ότι 

παρουσιάζονται προβλήματα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο υποδιευθυντής 1 

υποστηρίζει ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί οι δραστηριότητες «που είναι σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο λόγω ίσως οικονομικών προ6λημάτων». Ομοίως η διευθύντρια 3 θεωρεί 

ότι «υπάρχει σο6αρό πρό6λημα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα» στο σχολείο της. 

Οι λόγοι σύμφωνα με τις απόψεις που κατέθεσαν για το θέμα, θα αναλυθούν στη 

συνέχεια. 

Επίσης, φαίνεται να απασχολεί ορισμένους διευθυντές το περιεχόμενο των 

περιπάτων. Οι περίπατοι είναι πέντε ανά έτος και συνήθως γίνονται σε κοντινές 

αποστάσεις. Ο διευθυντής 4 λέει σχετικά: «πολλές φορές ο περίπατος είναι μια 

Βόλτα μέχρι ένα κοντινό μέρος στο κοντινό πάρκο, στην κοντινή παραλία αλλά έστω 

και με αυτή τη μορφή που είναι μια ανάπαυλα από τα μαθήματα προσφέρει». Ο 

ίδιος θα προτιμούσε να έχει παιδαγωγικό περιεχόμενο αλλά αυτό προϋποθέτει 

μεγαλύτερη προετοιμασία και οργάνωση. Στο Λύκειο 3 που βρίσκεται σε μικρή 

αγροτική περιοχή η διευθύντρια 3 προσπαθεί να εμπλουτίσει τους περιπάτους 

ώστε οι μαθητές να έχουν πολλαπλά οφέλη: «Καθώς ο τόπος δεν προσφέρεται για 

να κάνουμε περιπάτους τις πέντε μετακινήσεις που έχουμε μέσα στο χρόνο 

φροντίζουμε να τις κάνουμε με λεωφορεία ώστε και τα παιδιά να γνωρίσουν κάτι 

περισσότερο μετά από αυτή τη κλειστή κοινότητα της πόλης τους». 

Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου δεν επηρεάζει το είδος των 

δραστηριοτήτων που υλοποιούν τα σχολεία. Οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες αποτελούν κομμάτι της σχολικής ζωής και δεν επηρεάζονται από το 
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μαθητικό επίπεδο . Ο υποδιευθυντής 1 δηλώνει σχετικά : «το σχολείο πρέπει να 

παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά και να ξεκουραστούν με ένα περίπατο και 

παράλληλα να γνωρίσουν κάποια πράγματα πιο οργανωμένα και επί τόπου» . 

Αντίστοιχα η διευθύντρια 2 θεωρεί ότι είναι σημαντικό να έχουν οι εκπαιδευτικοί 

θετικές προσδοκίες από τα παιδιά έτσι ώστε «να κινητοποιούνται όλοι και στην 

ομάδα να είναι και καλοί και κακοί (μαθητές)». 

Στη συνέχεια αναλύονται οι λόγοι υπερίσχυσης των περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων έναντι των ευρωπαϊκών. Κανένα από τα τέσσερα Λύκεια δε 

συμμετείχε σε κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα τα τελευταία 2 χρόνια. Παρόλα αυτά 

ο υποδιευθυντής 1 και η διευθύντρια 2 έχουν εμπλακεί σε τέτοιου είδους 

προγράμματα παλιότερα και γνωρίζουν αρκετές λεπτομέρειες. Η διευθύντρια 2 

θεωρεί ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση προωθείται πολύ τα τελευταία χρόνια, 

λέει σχετικά: «έχει μια παράδοση η περιβαλλοντική εκπαίδευση και σε επίπεδο 

υπουργείου, αποφάσεων, σεμιναρίων, επιμορφώσεων, έχει υποστηριχθεί πάρα 

πολύ τουλάχιστον στο παρελθόν». Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν μπορούν με σχετική 

ευκολία να οργανώσουν ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο 

με τα ευρωπαϊκά προγράμματα αφού οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με 

το πλαίσιο υλοποίησής τους. Επιπλέον εντοπίζουν λόγους που σχετίζονται με 

γραφειοκρατικές απαιτήσεις, πολύχρονη προετοιμασία του προγράμματος, έλλειψη 

χρόνου των εκπαιδευτικών. Ένας σοβαρός λόγος που αναδείχθηκε είναι η 

ανεπάρκεια γνώσεων που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία με τα σχολεία του 

εξωτερικού όπως ο χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή και η καλή γνώση μιας 

ξένης γλώσσας. Η διευθύντρια 2 παρατηρεί σχετικά: «αν δεν έχεις πολύ καλή σχέση 

με τους υπολογιστές όπως οι περισσότεροι που είμαστε παλιοί στην εκπαίδευση δεν 
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μπορείς να ξεκινήσεις ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι ας πούμε εξ 

αποστάσεως επικοινωνία» . Αντίστοιχα, η διευθύντρια 3 αν και επιθυμεί να 

υλοποιηθεί στο σχολείο της ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν έχει καταφέρει μέχρι 

σήμερα λόγω των« 'διερχόμενων' καθηγητών ξένων γλωσσών». Παρατηρεί σχετικά 

«δεν έχουμε μόνιμους καθηγητές ξενόγλωσσους οπότε δεν μπορούμε να 

προετοιμάσουμε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα». Ο υποδιευθυντής 1 θεωρεί ότι 

πολλά από αυτά τα προβλήματα θα λύνονταν αν υπήρχε ένα άτομο σε κάθε σχολείο 

που θα αναλάμβανε τα διαδικαστικά ζητήματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

όπως αιτήσεις, επικοινωνία με τα σχολεία του εξωτερικού κ.λπ. 

Οι επιθυμίες των μαθητών δεν επηρεάζουν ή επηρεάζουν μερικώς το είδος 

των εξωσχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούν τα σχολεία. Συνήθως οι μαθητές 

δίνουν έμφαση στη διασκέδαση ενώ οι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στο 

μορφωτικό περιεχόμενο μιας εκδρομής. Η διευθύντρια 2 θεωρεί ότι ευθύνεται εν 

μέρει η οικογένεια για τις επιλογές των μαθητών: «παίζει ρόλο εδώ και η οικογένεια 

πώς έχει μεγαλώσει τα παιδιά. Όταν οι γονείς δεν πάνε ποτέ σε μουσεία και πάνε 

μόνο στην τα6έρνα ή μόνο στη διασκέδαση και το παιδί έρχεται από το 

σπίτι. . .λοιπόν αυτή η νοοτροπία δεν είναι εύκολο να αλλάξει με τα σημερινά 

δεδομένα». Θεωρούν ότι δεν μπορεί να αλλοιώνεται ο εκπαιδευτικός - μορφωτικός 

χαρακτήρας των εκδρομών για να ικανοποιούνται οι επιθυμίες των μαθητών γι' 

αυτό προσπαθούν με «έξυπνο τρόπο» να συμπεριλάβουν ένα κομμάτι ψυχαγωγίας 

στην εκδρομή. Η διευθύντρια 3 περιγράφει ως εξής: «τους αφήνουμε και τον 

ελεύθερο χρόνο χωρίς να εγκαταλείπουμε το πρώτο κομμάτι (το γνωστικό) που είναι 

το κύριο για μια επίσκεψη». Ομοίως ο διευθυντής 4 χαρακτηριστικά λέει: «Οι 

μαθητές 6ε6αίως έχουν τις δικές τους προτιμήσεις αλλά προσαρμόζονται όμως σε 
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ένα πλαίσιο, όταν το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και συγκεκριμένο». Επίσης σε πολλές 

περιπτώσεις ανιχνεύουν από την αρχή της χρονιάς τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

και προσαρμόζουν αυτές τις επιθυμίες ανάλογα (υποδιευθυντής 1). 

Νομοθεσία και υποστήριξη 

Η επόμενη ενότητα ερωτήσεων σχετίζεται με την πολιτική και την 

υποστήριξη σε επίπεδο εθνικό (νομοθεσία), σε επίπεδο τοπικό (αυτοδιοίκηση) και 

σε επίπεδο σχολείου (πολιτική σχολείου). Η νομοθεσία θεωρείται από όλους τους 

υπευθύνους των σχολείων ανεπαρκής σε πολλά σημεία. Αναλυτικά, το πιο 

σημαντικό μειονέκτημα της παρούσας νομοθεσίας είναι η διάταξη που αναφέρεται 

στην ευθύνη που φέρει ο συνοδός εκπαιδευτικός όταν συμβεί κάτι σε μια εκδρομή. 

Η νομοθεσία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται απαρχαιωμένη καθώς δεν υπάρχει 

καμία πρόβλεψη για «σύγχρονα» προβλήματα που έχουν ανακύψει σε εκδρομές 

όπως η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών ουσιών από μαθητές. Σχετικά 

οι υπεύθυνοι λένε: «Υπάρχουν ζητήματα κατανάλωσης αλκοόλ από τους μαθητές 

όπου ο εκπαιδευτικός δεν καλύπτεται» (υποδιευθυντής 1), «έχουν ανακύψει 

προ6λήματα πολύ σο6αρά που η νομοθεσία λόyω του ότι είναι παλιά ή δε θέλει να 

ανοίξει κάποια ζητήματα όπως η κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών σε μια 

εκδρομή, σε μια εξωσχολική δραστηριότητα» (διευθύντρια 2). Ο διευθυντής 4 

εντοπίζει ακόμα ένα έλλειμμα στη νομοθεσία το οποίο δημιουργεί ζητήματα 

ανισότητας στη συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Θεωρεί ότι το πλαίσιο των εκδρομών δεν είναι ξεκάθαρο σε 

πολλές περιπτώσεις. Εκτός από τους περιπάτους και την ετήσια ημερήσια εκδρομή 

«όλες οι άλλες εκδρομές - που είναι και οι περισσότερες - δεν υπάρχει άλλος τρόπος 
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πέρα από το να χαρακτηριστούν διδακτικές επισκέψεις». Οι διδακτικές επισκέψεις 

ε ίναι υποχρεωτικές για όλους τους μαθητές καθώς πραγματοποιούνται μέσα στα 

πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος και «γίνονται αντί μαθήματος» . Αφενός 

λοιπόν δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί μια εκδρομή σε τόσο στενά χρονικά 

πλαίσια και αφετέρου από τη στιγμή που απαιτείται καταβολή κομίστρου από τους 

μαθητές παύει να είναι προσιτή σε όλους ανεξαιρέτως. 

Στη συνέχεια οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων παρουσίασαν τις θέσεις 

τους για τη τοπική αυτοδιοίκηση και την υποστήριξη που πιθανόν λαμβάνουν για 

την υλοποίηση των εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Όλοι συμφωνούν 

ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να ενισχύσει τα σχολεία οικονομικά αφενός 

λόγω της παρούσας οικονομικής κατάστασης και αφετέρου λόγω της διεύρυνσης 

των δήμων με το νόμο Καλλικράτη. Παρόλα αυτά φαίνεται να υπήρχε παλιότερα 

οικονομική ενίσχυση ειδικά σε μικρούς δήμους. Για παράδειγμα η διευθύντρια 3 

έχει αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση η 

οποία έδινε οικονομική ενίσχυση στο σχολείο για τις πολυήμερες εκδρομές: 

«παίρναμε αρκετά χρήματα για τις εκδρομές, τις πολυήμερες εκδρομές. Φέτος 

ΒέΒαια δεν πήραμε ούτε ευρώ, όχι ΒέΒαια γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον από την 

υπεύθυνη παιδείας του Δήμου μας αλλά λόγω της κρίσης που υπάρχει». Επίσης ο 

διευθυντής 4 δήλωσε σχετικά: «Υπήρχε μια πρακτική μέχρι τα τελευταία χρόνια, ο 

δήμος ενίσχυε με ένα ποσό κάποιες εκδρομές, τις μεγάλες εκδρομές». Εκτός από την 

οικονομική ενίσχυση η τοπική αυτοδιοίκηση ενισχύει τα σχολεία με άλλους τρόπους 

όπως υλικοτεχνική υποδομή, μετακίνηση των μαθητών όταν πρόκειται για 

κοντινούς προορισμούς και φιλοξενία μαθητών εξωτερικού στα πλαίσια κάποιου 

ευρωπαϊκού προγράμματος. 
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Αξιοσημείωτη είναι η θετική στάση των υπευθύνων απέναντι στην τοπική 

αυτοδιοίκηση. Θεωρούν πολύ σημαντική τη συνεργασία σχολείου - τοπικής 

κοινωνίας και δεν στέκονται απαραιτήτως στην οικονομική ενίσχυση. Η 

διευθύντρια 2 υποστηρίζει: «Αν υπάρχουν υγιείς σχέσεις με την τοπική 

αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα είτε δηλαδή στη συνεργασία, στην επικοινωνία, να 

καλείς τους δημοτικούς άρχοντες στα μαθητικά συμβούλια που είναι υποχρεωτικό, 

στις σχολικές επιτροπές τότε και αυτοί ανταποκρίνονται σε αυτό που τους 

ζητήσεις». Μάλιστα κάποιοι έχουν πολλές ιδέες για το πώς αυτή η συνεργασία θα 

μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματική ώστε να υπάρχει αμφίδρομο όφελος. Ο 

υποδιευθυντής 1 πιστεύει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο 

ανταλλαγών μαθητών ανάμεσα σε δήμους: «Θα μπορούσε δηλαδή γενικότερα η 

τοπική αυτοδιοίκηση και όχι ο Δήμος της έδρας του σχολείου να έχει ένα δίκτυο 

ανταλλαγών μεταξύ των μαθητών, είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε κάνει 

ακόμα, και να αξιοποιούσαμε ας πούμε ξενώνες που υπάρχουν σε Δήμους και να 

γίνει μέσω των Δήμων αυτή η ανταλλαγή(μαθητών)». Επίσης πρότεινε τη σύσταση 

επιτροπής υπεύθυνης για εκδρομές επισκέψεις σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Σχετικά λέει: «Να εδώ θα μπορούσε ο δήμος να έχει μια υπηρεσία 

όπου θα μπορεί τουλάχιστον το γραφειοκρατικό μέρος προετοιμασίας μιας 

εκδρομής να το αναλαμβάνει αυτή η υπηρεσία». Ομοίως η διευθύντρια 2 προτείνει 

σχετικά: «υπάρχουνε μνημεία, υπηρεσίες σε κάθε δήμο, περιβαλλοντικά ζητήματα 

που μπορούν να Βοηθήσουν τα παιδιά σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, να τους 

δώσουν πληροφορίες, να τα στηρίξουν ηθικά όχι κατά ανάγκη οικονομικά». 

Στη συνέχεια οι υπεύθυνοι κλήθηκαν να σχολιάσουν τη δυνατότητα 

ανάπτυξης συγκεκριμένης πολιτικής σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Στα Λύκεια 1 και 
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4 δεν έχει αναπτυχθεί κάποιου είδους πολιτική ενώ στα Λύκεια 2 και 3 

ακολουθείται συγκεκριμένη πολιτική η οποία σχετίζεται με τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι περιπτώσεις θα εξεταστούν ξεχωριστά. Ο 

υποδιευθυντής 1 υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί πολιτική σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας γιατί δεν είναι υποχρεωτική. Υποστηρίζει ότι : «Για να 

αναπτύξουμε μια πολιτική σημαίνει ότι εμείς πρέπει να σχεδιάσουμε τι θέλουμε 

από αυτές τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Αυτό το πράγμα δε γίνεται. Δε γίνεται 

γιατί δεν υποχρεωνόμαστε». Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν μια εξωσχολική 

δραστηριότητα με ατομική πρωτοβουλία σύμφωνα με προσωπικά κριτήρια : 

«ανάλογα με αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του φτιάχνει μια εκδρομή, δίνει 

ένα περιεχόμενο». Αυτό δεν ευνοεί την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής: 

«συνολικά το σχολείο δεν οργανώνει, δε λειτουργεί το σχολείο έτσι δυστυχώς που 

να οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα έχουν μια ορισμένη πολιτική». 

Επίσης ο διευθυντής 4 θεωρεί αδύνατη την ανάπτυξη πολιτικής σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας καθώς δεν είναι δυνατόν να γίνει προγραμματισμός των 

εκδρομών από την αρχή της χρονιάς. Βέβαια έχει ως αρχή ότι κάθε τάξη πρέπει να 

κάνει 3-4 επισκέψεις ετησίως αλλά οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις ορισμένων 

ειδών εξωσχολικών δραστηριοτήτων απαιτούν έγκαιρο προγραμματισμό : «Εφόσον 

κάθε φορά υπάρχει προθυμία από τους συνοδούς καθηγητές και συμφωνήσουν οι 

μαθητές γίνεται και μια εκδρομή». 

Αντίθετα, η διευθύντρια 2 έχει αναπτύξει ένα είδος πολιτικής στο σχολείο 

της. Η πολιτική της βασίζεται σε τρείς άξονες: στον πολιτισμό, στο περιβάλλον και 

τελευταία δίνεται έμφαση στην κοινωνικοποίηση των μαθητών και την ομαλή 

ένταξή τους στη σχολική κοινότητα: «στόχος είναι να Βοηθήσουμε τα παιδιά να 
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ενrαχθούν σε ομάδες, να κάνουν ας πούμε παρέες, να λύσουν κάποια ζητήματα 

προσωπικά που φαίνονrαι να έχουν στο σχολείο». Η διευθύντρια 3 έχει 

διαφορετική προσέγγιση. Η ίδια περιγράφει την πολιτική της ως εξής: «Αυτή η 

πολιτική περιλαμ6άνει τη σύμπραξη όλων των φορέων της σχολικής κοινότητας. 

Ποιοι είναι αυτοί οι φορείς; Είναι οι εκπαιδευτικοί, είναι ο σύλλογος γονέων και 

κηδεμόνων, είναι οι μαθητικές κοινότητες και η δημοτική αρχή» . Είναι απαραίτητη η 

αγαστή συνεργασία των παραπάνω φορέων για την ενίσχυση των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων του σχολείου. 

Τέλος, παρουσίασαν κάποιους άλλους φορείς οι οποίοι ενισχύουν ενίοτε τις 

εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ο υποδιευθυντής 1 ανέφερε ότι 

υπήρξε χρηματοδότηση από μια μεγάλη εταιρία της Κορινθίας σε κάποιο 

πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο σχολείο του πριν από κάποια χρόνια αλλά δεν 

μπορεί κάτι τέτοιο να γίνεται σε μόνιμη βάση. Άλλωστε θεωρεί ότι λίγοι είναι οι 

φορείς που μπορούν να στηρίξουν στην περιοχή. Η πιο συνηθισμένη πρακτική είναι 

οι ίδιοι οι μαθητές να προσεγγίσουν διάφορους επιχειρηματίες ώστε να ενισχύσουν 

οικονομικά την εκδρομή τους, αν και το σχολείο έχει προσεγγίσει κατά καιρούς 

διάφορους χορηγούς χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η διευθύντρια 2 ανέφερε ότι πέρα 

από το Δήμο το σχολείο λαμβάνει κάποιου είδους ενίσχυση όχι απαραίτητα 

οικονομική από φορείς όπως η εκκλησία και η γεωπονική υπηρεσία. Η διευθύντρια 

3 ανέφερε ότι ο σύλλογος γονέων είναι «κονrά στο σχολείο». Επίσης το γεγονός ότι 

το σχολείο εδρεύει σε μια μικρή αγροτική κωμόπολη ενισχύει την προσφορά των 

τοπικών επιχειρηματιών και καταστηματαρχών. Τέλος, ο διευθυντής 4 επίσης 

αναφέρει ότι ο σύλλογος γονέων προσφέρει σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη . 

Εκτός από το σύλλογο γονέων οι μαθητές κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες για να 
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συγκεντρώσουν χρήματα όπως λαχειοφόρο αγορά, παζάρια κ.λπ . Οι μαθητές και ο 

σύλλογος γονέων προσεγγίζουν πιθανούς χορηγούς ενώ το σχολείο δεν εμπλέκεται 

σε αυτή τη διαδικασία. Ο ίδιος χαρακτηριστικά λέει: «δεν έχει και θεσμικό ρόλο 

τώρα το σχολείο να κάνει τη δουλειά αυτή (να αναζητήσει χορηγούς). Δεν έχει λόγο 

να το κάνει αυτό το σχολείο». 
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Συνεργασία με φορείς 

Στην πορεία της συνέντευξης οι υπεύθυνοι παρουσίασαν τους συνεργάτες 

τους. Αξιολόγησαν την ποιότητα της συνεργασίας με τους συναδέλφους, με τους 

εξωτερικούς φορείς αλλά και με το σχετικό τμήμα της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Όπως αναδείχθηκε από τις απαντήσεις των υπευθύνων υπάρχει ένας 

σταθερός πυρήνας εκπαιδευτικών μέσα στο σχολείο που ασχολούνται με την 

οργάνωση και υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων . Σχετικά ο 

υποδιευθυντής 1 λέει : «ο παράγοντας που μας κάνει να έχουμε αυτήν την ομάδα 

είναι η κοινή άποψη που έχουμε για τη διασκέδαση των μαθητών, για το πώς 

εννοούμε το περιεχόμενο της εκδρομής, τον πολιτισμό, τι θα πάρουνε (τα παιδιά) 

και τα λοιπά» . Επίσης η διευθύντρια 2 λέει : «Υπάρχουν όχι πολλοί αλλά ούτε και 

λίγοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι ένας Βασικός πυρήνας που κινητοποιεί και 

ενδιαφέρεται και υλοποιεί τέτοιες δραστηριότητες», «Όλοι οι καθηγητές λοιπόν με 

κίνητρο το αντικείμενό τους συνδυάζουν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τα 

παρακινούν προς αυτό. Και υπάρχει ενδιαφέρον όντως» (διευθύντρια 3). Ο 

διευθυντής 4 δεν έκανε κάποια σχετική αναφορά. 

Η συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες 

καθώς δεν μπορεί να υπάρχουν σταθερές συνεργασίες εξαιτίας του νομοθετικού 

πλαισίου των εκδρομών. Σχετικά ο υποδιευθυντής 1 και η διευθύντρια 2 δήλωσαν 

ότι δεν υπάρχει μόνιμη συνεργασία με κάποιο τουριστικό γραφείο καθώς αυτό δεν 

επιτρέπεται από τη νομοθεσία: «Όχι νομικά δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις με 

τουριστικά γραφεία γιατί ο νόμος λέει ότι πρέπει να παίρνουμε 3 προσφορές κάθε 

χρόνο, να κοιτάμε τη μικρότερη, τη χαμηλότερη. Δηλαδή δεν αφήνει περιθώρια να 
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έχεις κάποια συνεργασία για να υλοποιείς όσον αφορά το τεχνικό μέρος κάποια 

πρόταση» (διευθύντρια 2), «κυρίως τα τουριστικά γραφεία αποφεύγουμε να 

έχουμε τους ίδιους για προφανείς λόγους» (υποδιευθυντής 1). Παρόλα αυτά 

φαίνεται ότι σε μικρές περιοχές η μόνιμη συνεργασία είναι σημαντική. Σχετικά η 

διευθύντρια 3 δηλώνει: <φας Βοηθά ένα τουριστικό γραφείο που έχουμε εδώ και 

έχουμε εμπιστοσύνη, δεν ξανοιγόμαστε έξω από τους ανθρώπους που γνωρίζουμε 

εδώ γύρω γιατί έχουμε έμψυχο υλικό που μετακινείται πάντα και έτσι δεν 

μπορούμε να αφεθούμε σε οποιουσδήποτε άγνωστους». Επίσης, ο διευθυντής 4 

δηλώνει ότι «για τις ημερήσιες εκδρομές και για την οργάνωση των πολυήμερων 

εκδρομών έχουμε κάποιους θα λέγαμε σταθερούς συνεργάτες που ξέρουμε ότι 

είναι φερέγγυοι (τουριστικά γραφεία)». Συνεργασία με άλλους φορείς δεν υπάρχει 

επί της ουσίας, μόνο στα πλαίσια των επισκέψεων που υλοποιούν τα σχολεία. 

Οι υπεύθυνοι θεωρούν ότι γενικά η συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία 

είναι καλή. Βέβαια σε μερικές περιπτώσεις η πιο συμφέρουσα τιμή δεν συνάδει με 

άριστη ποιότητα γεγονός που δημιουργεί προβλήματα. Επιπλέον υπάρχει άριστη 

συνεργασία με άλλους φορείς όπως τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα 

οποία φιλοξενούν μαθητές προσφέροντας ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα: 

«ήταν ό,τι καλύτερο και σε ποιότητα αλλά και στην φιλοξενία» (διευθύντρια 2). 

Οι υπεύθυνοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη συνεργασία τους με το τμήμα 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις τους το τμήμα έχει μόνο εγκριτικό και διεκπεραιωτικό ρόλο. Δεν 

υπάρχει ουσιαστική συνεργασία. Ο υποδιευθυντής 1 λέει σχετικά: «Το τμήμα που 

υπάρχει στη δευτερο6άθμια εκπαίδευση απλώς μας ενημερώνει για τις εκδρομές 

που μπορούν να γίνουνε, δηλαδή τη νομοθεσία. Δεν οργανώνει, δεν είναι ένα τμήμα 
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το οποίο θα μας Βοηθήσει να αναζητήσουμε τους προορισμούς ή τις υπηρεσίες που 

θα μπορούσαν να μας Βοηθήσουν ή τα ευρωπαϊκά προγράμματα». Την ίδια άποψη 

έχει και η διευθύντρια 2: «Ουσιαστικά δεν προσφέρουν αυτά που απαιτεί ένα 

περιΒαλλοντικό πρόγραμμα και ένα πολιτιστικό που θέλει άλλη ποιότητα σχέσεων 

δεν είναι μόνο οικονομική ή νομοθετική η ρύθμιση σε αυτές τις δραστηριότητες 

είναι και ουσιαστική». Η διευθύντρια 3 τονίζει τον εγκριτικό ρόλο του τμήματος: 

«Πάντα η συνεργασία μας είναι άψογη και εφόσον εμείς τηρούμε τους 

κανονισμούς». Ομοίως ο διευθυντής 4 δηλώνει: «Αν οι εκδρομές είναι 

περιΒαλλοντικές ή τέτοιου είδους πρέπει να κοινοποιείται σ' αυτούς ώστε να 

εγκρίνουν και αυτοί την εκδρομή» . Οι διευθυντές θεωρούν ότι η λειτουργία του 

τμήματος θα μπορούσε να γίνει πιο ουσιαστική και να βοηθά τα σχολεία στην 

οργάνωση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 

Ανασταλτικοί παράγοντες και στάση γονιών 

Στην τελευταία ενότητα ερωτήσεων διερευνώνται τόσο οι παράγοντες που 

περιορίζουν την υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όσο και η 

στάση των γονιών των μαθητών απέναντι στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες . Οι αποτρεπτικοί παράγοντες που εντοπίζουν οι υπεύθυνοι των 

σχολείων είναι κυρίως η οικονομική δυσπραγία καθηγητών και μαθητών, το 

ασφυκτικό πρόγραμμα, ο φόβος των γονιών και τέλος η άρνηση των εκπαιδευτικών 

να συνοδεύσουν σε μια εκδρομή λόγω της ευθύνης που φέρουν: «οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ύψιστο το θέμα της ασφάλειας των μαθητών, δηλαδή αυτό είναι το 

Βασικό εμπόδιο που δεν αναλαμΒάνουν και δεν υλοποιούν προγράμματα» 

(διευθύντρια 2), ((η ανάληψη ευθυνών απέναντι στα παιδιά που ΒέΒαια όσο πιο 
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υπεύθυνος είναι ο καθηγητής τόσο πιο πολύ τον δεσμεύει το να είναι σίγουρος για 

την ασφάλεια των μαθητών» (διευθύντρια 3). 

Ακολούθως, οι υπεύθυνοι των λυκείων κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις 

δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όταν υλοποιούν 

διδακτικές επισκέψεις. Ο υποδιευθυντής 1 θεωρεί ότι απαιτείται πολύς χρόνος 

προετοιμασίας μιας διδακτικής επίσκεψης καθώς υπάρχουν αρκετές 

γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί με πολλά 

χρόνια υπηρεσίας δεν έχουν όρεξη να οργανώσουν μια διδακτική επίσκεψη. Την 

ίδια άποψη έχει και η διευθύντρια 2: «Είναι πολλές φορές η γραφειοκρατία αλλά 

κυρίως οι κίνδυνοι και το ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον». Η διευθύντρια 3 

δηλώνει σχετικά <<Θα έλεγα ότι είναι δουλειά έξτρα, πέρα από το πρόγραμμά του 

(καθηγητή) χωρίς να τον υποχρεώνει κανείς να το κάνει και αυτό απαιτεί χρόνο». Ο 

διευθυντής 4 εντοπίζει αλλού το πρόβλημα των διδακτικών επισκέψεων. Θεωρεί ότι 

το αυστηρό χρονικό πλαίσιο των διδακτικών επισκέψεων - πραγματοποίηση της 

επίσκεψης μέσα στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος - περιορίζει τις 

επιλογές των εκπαιδευτικών. Συνήθως επιλέγουν κοντινούς προορισμούς ώστε να 

μην ξεφεύγουν από τα πλαίσια που θέτει η σχετική νομοθεσία: «Η απόσταση είναι 

σημαντικός παράγοντας διότι δεν μπορείς αυθημερόν να κάνεις τέτοιου είδους 

επίσκεψη». 

Στη συνέχεια ανέλυσαν τις απαιτήσεις που έχουν τα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζουν αρκετές 

ιδιαιτερότητες καθώς διατρέχουν όλο το σχολικό έτος και κορυφώνονται με κάποια 

επίσκεψη ή πολυήμερη εκδρομή. Τα προγράμματα που υπερισχύουν αριθμητικά 

στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Κορινθίας είναι τα 
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περιβαλλοντικά προγράμματα. Οι υπεύθυνοι εντοπίζουν πολλά και διαφορετικά 

προβλήματα στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων που σχετίζονται με ζητήματα 

χρόνου, ομαδικότητας, διαθεσιμότητας των μαθητών και γραφειοκρατίας. Ο 

υποδιευθυντής 1 θεωρεί ότι στα απλά προγράμματα το πρόβλημα είναι ο χρόνος 

που απαιτείται για την προετοιμασία και οι συναντήσεις με τα παιδιά. Από την άλλη 

στα ευρωπαϊκά προγράμματα μπαίνουν άλλα ζητήματα όπως η καλή γνώση ξένης 

γλώσσας και οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Αντίθετα, η διευθύντρια 2 εντοπίζει 

ότι το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη ομαδικότητας και η αδυναμία συνεργασίας 

τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ των μαθητών: «αυτά τα 

προγράμματα και οι δραστηριότητες προϋποθέτουν ομάδα. Οφείλεις να 

συνεργαστείς. Υπάρχει μια δυσκολία και στη συνεργασία των εκπαιδευτικών και 

πολύ περισσότερο να συγκροτήσουν ομάδες μαθητών, γιατί ούτε εμείς έχουμε 

μάθει να δουλεύουμε ομαδικά και συνεργατικά ούτε τους μαθητές τους έχουμε 

εκπαιδεύσει». Εκτός από την «ενδοσχολική » συνεργασία απαιτείται και 

«εξωσχολική» συνεργασία αφενός με τοπικούς φορείς στα απλά προγράμματα, 

αφετέρου με ξένους συνάδελφους και μαθητές στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η 

διευθύντρια 3 παρουσιάζει ως το σημαντικότερο πρόβλημα το χρόνο που απαιτούν 

αυτά τα προγράμματα για την υλοποίησή τους. Τέλος, ο διευθυντής 4 επίσης 

θεωρεί ότι ο χρόνος και η προετοιμασία είναι σημαντικές προϋποθέσεις για την 

επιτυχία ενός προγράμματος: «Εάν όμως θέλεις να κάνεις σωστά τη δουλειά σου 

θέλει το χρόνο του ένα πρόγραμμα, πρέπει να Βρεις το υλικό να το οργανώσεις, να 

δώσεις δουλειά στους μαθητές, να κάνεις ομάδες, να σου φέρουνε κάτι και έχεις και 

ένα στόχο». 
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Η επόμενη ομάδα ερωτήσεων εξετάζει τη στάση των γονιών των μαθητών 

απέναντι στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιούν τα 

Λύκεια. Όπως απάντησαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα διευθυντές οι 

περισσότεροι γονείς γενικά προτρέπουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στις 

εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου αλλά υπάρχουν και 

κάποιες περιπτώσεις που αποτρέπουν τα παιδιά. Ο υποδιευθυντής 1 παρατηρεί ότι 

οι γονείς μαθητών που βρίσκονται στην Γ' Λυκείου και προετοιμάζονται για τις 

πανελλαδικές εξετάσεις αποτρέπουν τα παιδιά τους. Η διευθύντρια 3 προβάλλει το 

φόβο των γονιών ως βασικό αποτρεπτικό παράγοντα: «Οι γονείς είναι 

επιφυλακτικοί όντως για τις πολυήμερες εξωσχολικές δραστηριότητες από φό8ο για 

την ασφάλεια των παιδιών». Επίσης ο διευθυντής 4 εντοπίζει γονείς που 

αποτρέπουν τα παιδιά τους και αποδίδει την ενέργεια αυτή σε άγνοια: «Δεν έχουνε 

πειστεί. ... δεν ξέρουνε οι άνθρωποι πολλές φορές τι κάνει το σχολείο, τι κάνει αυτό 

το πρόγραμμα, τι προσφέρει, τι θα κερδίσει ο μαθητής. Είναι λίγο καχύποπτοι καμιά 

φορά». Αντίθετα η διευθύντρια 2 θεωρεί ότι οι γονείς εμπιστεύονται το σχολείο και 

όσα υλοποιεί : «οι γονείς εμπιστεύονται το σχολείο και αυτό που οργανώνει το 

σχολείο οπότε είναι πάντα θετικοί και προτρέπουν τα παιδιά τους στη συμμετοχή». 

Οι απόψεις των υπευθύνων διαφοροποιούνται ως προς την έμφαση που 

δίνουν οι γονείς των μαθητών στην τυπική διδασκαλία. Ο υποδιευθυντής 1 θεωρεί 

ότι οι γονείς «κατανοούν και αυτοί την ανάγκη της εκδρομής και ιδιαίτερα όταν η 

εκδρομή η πολυήμερη έχει και ένα πολιτιστικό περιεχόμενο, τούς ενδιαφέρει και το 

ευχαριστιούνται». Ομοίως η διευθύντρια 3 δήλωσε ότι ((οι γονείς θεωρούν τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες απαραίτητες». Αντίθετα, η διευθύντρια 2 και ο 

διευθυντής 4 πιστεύουν ότι δεν κατανοούν όλοι οι γονείς τη σημασία των 
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εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: «Ούτως ή άλλως η τυπική 

διδασκαλία έχει τον πρώτο λόγο στο δημόσιο ελληνικό σχολείο. Δηλαδή αυτό είναι 

το καθεστώς. Η εξωσχολική δραστηριότητα είναι ας πούμε το κερασάκι σε μια 

τούρτα, δεν έχει μπει ακόμα στο κυρίαρχο ρόλο που της αξίζει να έχει μέσα σε ένα 

σχολικό πρόγραμμα οπότε οι γονείς, το Βασικό είναι αυτό, θέλουν τα παιδιά τους να 

κάνουνε μάθημα περισσότερο» (διευθύντρια 2), «Στο Λύκειο επειδή οι απαιτήσεις 

αυξάνονται λιγοστεύει ο χρόνος που μπορούν οι μαθητές να διαθέσουνε. Σίγουρα 

αυτή η γνώμη θα υπάρχει στους γονείς. Ότι το θεωρούν περιπό και ότι ξεφεύγει 

από το σκοπό του σχολείου θα λέγαμε» (διευθυντής 4). 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των υπευθύνων οι γονείς διαφορετικής 

εθνικότητας και κουλτούρας επιτρέπουν κανονικά στα παιδιά τους να 

συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του σχολείου: «αυτοί που είναι αλλοδαπής 

προέλευσης είναι χρόνια στην Ελλάδα, έχουν ενταχθεί στο σύστημα και 

συμμετέχουν κανονικά και στα προγράμματα και στις εκδρομές. Δε Βλέπω 

διαφορές»(διευθυvτής 4). Αναφέρουν μόνο ένα μικρό ποσοστό μαθητών με 

διαφορετικό θρήσκευμα οι οποίοι απέχουν από τις δραστηριότητες του σχολείου 

λόγω διαφορετικών θρησκευτικών αντιλήψεων: «όχι δεν υπάρχει ζήτημα μόνο σε 

ορισμένες περιπτώσεις παιδιών που ανήκουν σε θρησκευτική μειονότητα» 

(υποδιευθυντής 1), «Μόνη περίπτωση να ανήκει σε κάποια θρησκευτική αίρεση 

ενδεχομένως, θα έλεγα, υπάρχει περίπτωση που είναι πολλοί λίγοι αυτοί (οι 

μαθητές) να μην ακολουθούν σε τέτοιες εκδηλώσεις επειδή δεν τους επιτρέπει η 

θρησκεία τους» (διευθυντής 4). 

Τέλος, οι υπεύθυνοι κλήθηκαν να επιλέξουν ποιες από τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρέπει να διατηρηθούν δεδομένης της οικονομικής 
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κρίσης. Ο υποδιευθυντής 1 θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι 

περίπατοι καθώς βοηθούν στην εκτόνωση των μαθητών και να δοθεί 

προτεραιότητα σε ((δραστηριότητες που έχουν ένα πολιτιστικό περιεχόμενο που 

μπορεί να είναι - με την ευρύτερη έννοια του όρου - είτε ένα θέατρο, είτε μια 

παρουσίαση θετικών επιστημών, μαθηματικών ή ξενάγηση σε κάποιο τόπο». Η 

διευθύντρια 2 υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες που συνδέονται με την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και οι πολυήμερες εκδρομές με εκπαιδευτικό και 

ψυχαγωγικό χαρακτήρα είναι απαραίτητες γιατί τα παιδιά το έχουν ανάγκη. Η 

διευθύντρια 3 θεωρεί σημαντική την πολυήμερη εκδρομή της r· Λυκείου η οποία 

πρέπει να πραγματοποιείται καθώς αποτελεί μια ευχάριστη ανάμνηση των 

σχολικών χρόνων. Τέλος, ο διευθυντής 4 υποστηρίζει ότι πρέπει να διατηρηθούν 

((αυτές που είναι πιο επιμορφωτικές, που είναι στα πλαίσια κάποιου προγράμματος 

που είναι εμπειρίες δηλαδή που δεν είναι εύκολο να τις ζήσεις αλλού». 

Κλείνοντας τη συνέντευξη κάποιοι από τους υπευθύνους εξέφρασαν κάποιες 

απόψεις και σκέψεις για το ζήτημα. Ο υποδιευθυντής 1 αναγνωρίζει την 

επιμορφωτική και παιδευτική σημασία των εκδρομών για τους μαθητές αλλά αυτό 

μπορεί να γίνει με προϋποθέσεις. Δηλώνει σχετικά : «Για να παίξει ένα σημαντικό 

ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών η εκδρομή, η σχολική δραστηριότητα, πρέπει να 

υπάρξει μια γενναία χρηματική ενίσχυση πρώτον. Δεύτερον να αναθεωρηθεί όλο 

αυτό το πλέγμα των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και να συνδεθεί με το μάθημα. 

Να έχουν ένα ανοιχτό σχολείο δηλαδή και οι δραστηριότητες των παιδιών να 

αξιολογούνται για να υπάρχει ένα κίνητρο και μιας μορφής πίεση στα παιδιά». 

Εκτός αυτών προσθέτει ότι η στελέχωση των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας με 

κατάλληλο προσωπικό που θα φροντίζει για τα γραφειοκρατικά, διαδικαστικά 
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ζητήματα των εκδρομών θα βοηθούσε ουσιαστικά τον εκπαιδευτικό να υλοποιήσει 

ποιοτικές δραστηριότητες. 

Η διευθύντρια 3 ζητά πιο ενεργή στήριξη από την πολιτεία ώστε να υπάρχει 

νομική κάλυψη των εκπαιδευτικών στο θέμα των επισκέψεων και ενίσχυση των 

σχολείων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές . Τέλος, ο διευθυντής 4 

τονίζει την κοινωνική διάσταση των εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων . 

Θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι εξωσχολικές δραστηριότητες γιατ ί 

μεταξύ άλλων «ενισχύουν τις σχέσεις ανάμεσα στη μαθητική κοινότητα, ανάμεσα 

στους μαθητές, ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές, Βοηθάνε δηλαδή και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, γιατί εκεί Βλέπει ο μαθητής ότι ο καθηγητής δεν είναι ένα 

όργανο εξουσίας». 
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7.Συζ~τηση-Συμπεράσματα 

Η επεξεργασία των δεδομένων των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων 

ανέδειξε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν. 

Ανισότητες στη συμμετοχή των μαθητών 

Αρχικά, φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη συμμετοχή των 

μαθητών σε εκδρομές και επισκέψεις που υλοποιεί το κάθε σχολείο. Μαθητές 

προερχόμενοι από οικογένειες με οικονομικά προβλήματα, αλλοδαποί μαθητές, 

συνεσταλμένοι, μη κοινωνικοποιημένοι, «αδιάφοροι» μαθητές είναι μερικές από τις 

ομάδες που αναφέρθηκαν στα ερωτηματολόγια και στις συνεντεύξεις των 

διευθυντών που «τείνουν» να απέχουν από τις εξωσχολικές δραστηριότητες του 

σχολείου . Τα ευρήματα σχετίζονται με την έρευνα της Power (Power et al, 2009) 

καθώς οι ίδιες περίπου ομάδες μαθητών αναφέρονται και εκεί. Κάποιες διαφορές 

παρατηρούνται στο βαθμό ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Οι 

μετανάστες συνήθως επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στις 

δραστηριότητες του σχολείου παρά τις οικονομικές δυσκολίες, εκτός από κάποιες 

μεμονωμένες περιπτώσεις Ινδών μεταναστών (3,3 % -1 αναφορά, ερωτηματολόγιο) . 

Στην περίπτωση των Ινδών μαθητών παρατηρείται ανισότητα στη συμμετοχή λόγω 

φύλου. Σε ένα σχολείο του νομού όπου φοιτούν παιδιά Ινδών, τα αγόρια 
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συμμετέχουν σε όλες τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου 

ενώ τα κορίτσια σε καμία. 

Βέβαια ακόμα και στις περιπτώσεις όπου οι αλλοδαποί μαθητές 

συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες στην πραγματικότητα «νιώθουν σαν 

το ψάρι έξω από το νερό» (Reay, 2005) . Η διευθύντρια 3 (Λύκειο 3) λέει σχετικά : 

«Αυτά τα παιδιά όντως νιώθουν ένα κοινωνικό ρατσισμό θα έλεγα. Αν και το 

σχολείο μας το ομολογώ ότι είναι ανοιχτό και κάνει προσπάθεια ώστε κανένα παιδί 

να μη νιώθει ότι είναι ξεκομμένο όμως αυτά από μόνα τους, είτε για οικονομικούς 

λόγους είτε γιατί νιώθουν τα ίδια αυτή την απόσταση που τα χωρίζει δεν 

δραστηριοποιούνται όπως πρέπει, δεν δρουν, αλλά συμμετέχουν, Βρίσκονται εκεί». 

Επίσης, στα προγράμματα εξωσχολικών δραστηριοτήτων η συμμετοχή των 

μαθητών δεν είναι καθολική . Άλλωστε το γεγονός ότι απευθύνονται σε 

συγκεκριμένες ομάδες μαθητών εν δυνάμει δημιουργεί ανισότητες. Οι ομάδες 

αποτελούνται από μαθητές επιμελείς οι οποίοι θα μπορούν να παρακολουθούν τις 

συναντήσεις <<Γιατί θα προτιμήσεις μαθητές οι οποίοι θα δουλέψουν για το 

πρόγραμμα αυτό, θα είναι συνεπείς, θα έρχονται όλη τη χρονιά και διαθέτουν το 

χρόνο τους για τη δουλειά αυτή» (διευθυντής 4, Λύκειο 4), «Κριτήρια επιλογής να 

είναι ομοιογενής η ομάδα, τα παιδιά να έχουν επιλέξει τα ίδια την δραστηριότητα 

και να μην τους έχει επι6ληθεί» (υποδιευθυντής 1, Λύκειο 1}, «είναι λίγο πιο 

υποκειμενικά τα κριτήρια στα προγράμματα. Συνήθως λένε ποιοι ενδιαφέρονται και 

δηλώνουν τα παιδιά» (διευθύντρια 2, Γυμνάσιο 2), «ο καθηγητής που οργανώνει 

την εκδρομή συνήθως παίρνει τα παιδιά που έχουν τη διάθεση να συμμετάσχουν» 

(διευθυντής 1, Γυμνάσιο 1). Η ελεύθερη επιλογή των δραστηριοτήτων από τους 

μαθητές ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους παρουσιάζει μια δημοκρατική εικόνα 
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του σχολείου. Όλοι οι μαθητές «καλοί» και «κακοί» μπορούν να επιλέξουν τη 

δραστηριότητα που θέλουν. Παρόλα αυτά δεν εξασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή 

των μαθητών καθώς δεν μπορούν να επιλέξουν όλοι οι μαθητές με τα ίδια κριτήρια. 

Τα παιδιά που προέρχονται από ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα 

«φέρουν» πλούσιο πολιτιστικό κεφάλαιο (Bourdieu, 1997) από το οικογενειακό 

τους περιβάλλον, το οποίο διαφέρει από αυτό των παιδιών κατώτερων 

κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων με αποτέλεσμα να μπορούν να αναγνωρίσουν τα 

οφέλη από την εμπλοκή σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Παρά το γεγονός ότι οι 

εκδρομές αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών δεν ωφελούνται εξίσου 

όλοι οι μαθητές. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί μια από τις συχνότερες δηλώσεις των 

διευθυντών: οι «αδιάφοροι» μαθητές (20%, 6 αναφορές),οι οποίοι αδιαφορούν για 

όλες τις δραστηριότητες που οργανώνονται στο σχολείο ειδικά για αυτές που έχουν 

καθαρά μορφωτικό, εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Οι εκπαιδευτικοί συνήθως 

αποδίδουν σε αδιαφορία τη στάση των μαθητών χωρίς να αναζητήσουν τα 

βαθύτερα αίτια για τη συγκεκριμένη στάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται 

σύνδεση με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας του μαθητή και τις 

προσλαμβάνουσες που έχει από την οικογένειά του: «η αδιαφορία αυτή έχει όνομα. 

Δηλαδή είτε δεν υπάρχει αντίστοιχη κινητοποίηση και παρότρυνση από το σπίτι είτε 

το σχολείο δεν προσπαθεί να οργανώσει έτσι τις δραστηριότητες ώστε να 

συμπεριλάΒει όλα τα παιδιά σε κάποια από τις δραστηριότητες».(καθηγήτρια, 

Γυμνάσιο 3), «γιατί παίζει ρόλο εδώ και η οικογένεια πώς έχει μεγαλώσει τα παιδιά, 

όταν οι γονείς δεν πάνε ποτέ σε μουσεία και πάνε μόνο στην ταΒέρνα ή μόνο στη 

διασκέδαση και το παιδί έρχεται από το σπίτι, λοιπόν αυτή η νοοτροπία δεν είναι 
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εύκολο να αλλάξει με τα σημερινά δεδομένα» (διευθύντρια 3, Λύκειο 3). Η 

πλειοψηφία των διευθυντών δε συνδέουν την αδιαφορία με την κοινωνική 

προέλευση. Από τις απαντήσεις τους αναδείχθηκε ότι κάνουν προσπάθειες να 

ενισχύσουν τη συμμετοχή των οικονομικά ασθενέστερων μαθητών και να 

εμπλουτίσουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες με ποιοτικές επιλογές αλλά δεν 

αναλαμβάνουν άλλου είδους αντισταθμιστικές δράσεις. 

Επιπλέον, μαθητές με παραβατική συμπεριφορά αποκλείονται από 

εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου ως τιμωρία για τη συμπεριφορά τους. Η 

συμμετοχή λειτουργεί ως επιβράβευση ενώ η στέρηση της εκδρομής ως τιμωρία. Ο 

διευθυντής 1, (Λύκειο 1) λέει σχετικά: «Εάν η συμπεριφορά τους στο σχολείο δεν 

ήταν η πρέπουσα αποκλείονται από την συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές, με 

θετικά αποτελέσματα». Η πρακτική αυτή ενδεχομένως να έχει θετικά αποτελέσματα 

στη συμπεριφορά των μαθητών αλλά με αυτό τον τρόπο αποκλείονται από τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες εκείνοι οι μαθητές που το έχουν περισσότερο ανάγκη 

(Power et al, 2009) . 

Επιπλέον ένα εύρημα το οποίο δεν εμφανίζεται στην έρευνα της Power είναι 

η αποχή των «καλών» μαθητών (2 αναφορές) σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

ειδικά στο Λύκειο. Η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ' Λυκείου 

αρχίζει από πολύ νωρίς με αποτέλεσμα ακόμα και οι μαθητές της Β' Λυκείου να 

απέχουν από εξωσχολικές δραστηριότητες λόγω των φροντιστηρίων που 

παρακολουθούν μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου . Ο υποδιευθυντής 1 (Λύκειο 

1) δηλώνει σχετικά : «Συνήθως απέχουν οι καλοί μαθητές γιατί πιέζονται από τα 

φροντιστήρια» . Ο αγώνας για την επιτυχία στις εξετάσεις δεν αφήνει περιθώρια για 

εκδρομές και επισκέψεις. 
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Ποιότητα εκδρομών 

Οι υπεύθυνοι ανέφεραν ότι οργανώνουν διαφορετικά είδη εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων και καλύπτουν όλο το φάσμα των εκδρομών που προβλέπει η 

σχετική νομοθεσία . Τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι αυτά που 

υπερισχύουν, αντίθετα τα περισσότερα σχολεία δεν εμπλέκονται σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα μαθητικής κινητικότητας. Τα τελευταία χρόνια η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση έχει καθιερωθεί συνεπώς οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν καλά το πλαίσιο 

των περιβαλλοντικών προγραμμάτων: «Έχει μια παράδοση η περι6αλλοντική 

εκπαίδευση και σε επίπεδο υπουργείου, αποφάσεων, σεμιναρίων, επιμορφώσεων, 

έχει υποστηριχθεί πάρα πολύ τουλάχιστον στο παρελθόν» (διευθύντρια 2, Λύκειο2) 

«είναι πολύ πιο εύκολα τα προγράμματα» (περι6αλλοντικής εκπαίδευσης) 

(διευθύντρια 3, Γυμνάσιο 3). 

Φαίνεται ότι η γραφειοκρατία, η δυσκολία στην επικοινωνία με ξένους 

φορείς, η έλλειψη χρόνου και η απουσία συλλογικότητας στην ομάδα των 

εκπαιδευτικών είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

είναι περιορισμένα. Οι υπεύθυνοι τονίζουν ιδιαίτερα τη σημασία της «δυνατής 

ομάδας» εκπαιδευτικών για την επιτυχία τέτοιων προγραμμάτων: «Τα Ευρωπαϊκά 

προγράμματα είναι πολύ δύσκολα να τα αναλά6ει κάποιος, θέλει πάρα πολύ 

μεγάλα κότσια και πάρα πολύ όρεξη, πρέπει να υπάρχει ομάδα καθηγητών» 

(διευθύντρια 2, Γυμνάσιο 2), «Πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος ότι έχεις μια ομάδα 5-

6 ανθρώπων οι οποίοι θα δουλέψουνε πάρα πολύ και θα μοιράσεις έτσι τις 

δουλειές» (διευθύντρια 3, Γυμνάσιο 3). «Δυσκολευόμαστε και οι εκπαιδευτικοί να 

κάνουμε ομάδα γιατί αυτά τα προγράμματα και οι δραστηριότητες προϋποθέτουν 

ομάδα, συνεργασία σε πολλά επίπεδα, αφενός ενδοσχολικά δηλαδή η ομάδα των 
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εκπαιδευτικών, η ομάδα των μαθητών, αφετέρου συνεργασία με φορείς» 

(διευθύντρια 2, Λύκειο 2}. Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους πολύ λίγα 

σχολεία στο νομό (4 σχολεία: 3 Δημόσια, 1 Ιδιωτικό) υλοποιούν ευρωπαϊκά 

προγράμματα ή πραγματοποιούν επισκέψεις στο εξωτερικό . Τα σχολεία αυτά 

βρίσκονται σε αστικές περιοχές και θεωρούνται «καλά» σχολεία. 

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου ο διευθυντής ή κάποιοι εκπαιδευτικοί 

του συλλόγου διδασκόντων ενεργοποιούν το κοινωνικό κεφάλαιο που διαθέτουν 

(Bourdieu, 1997) ώστε να οργανώσουν μαθητικές ανταλλαγές και μετακινήσεις. Για 

παράδειγμα στο Γυμνάσιο 1 για δυο συνεχόμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν 

μαθητικές ανταλλαγές λόγω των δεσμών του σχολείου με ένα σχολείο του 

εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή οι δραστηριότητες δεν εντάσσονται στο θεσμικό 

πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά χρησιμοποιούνται καλύτερα τα 

δίκτυα των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό προς όφελος των μαθητών του σχολείου : 

«Η συνάδελφος (εννοεί την υποδιευθύντρια) είχε μια επαφή με σχολεία της 

Γερμανίας, πριν δυο χρόνια είχαμε με σχολεία του Μονάχου και με καθηγητές του 

Μονάχου, μας ήρθαν από το Μόναχο Έλληνες καθηγητές και Έλληνες μαθητές» 

(διευθυντής 1, Γυμνάσιο 1). Η περίπτωση αυτή αποτελεί εξαίρεση. 

Εκτός από τα προγράμματα εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

πραγματοποιούνται όλα τα είδη των εκδρομών στα σχολεία. Εδώ τίθεται το ζήτημα 

της ποιότητας των εκδρομών καθώς μαθητές και γονείς αμφισβητούν την 

αναγκαιότητα των εξωσχολικών δραστηριοτήτων - ειδικά στο Λύκειο - με το 
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επιχείρημα ότι αυτό που υπερισχύει είναι η διασκέδαση χωρίς κανένα ποιοτικό -

λ ' ' 5 
πο ιτισμικο περιεχομενο. 

Οι απαντήσεις των υπευθύνων στα ερωτηματολόγια και στις συνεντεύξεις 

φανερώνουν την προσπάθεια που γίνεται ώστε οι εκδρομές να συνδυάζουν αφενός 

τη γνώση και αφετέρου τη διασκέδαση . Οι επιθυμίες των μαθητών επηρεάζουν ως 

ένα βαθμό το περιεχόμενο των εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

«αναγκάζοντας» τους εκπαιδευτικούς να συμπεριλάβουν κάποιες «ελεύθερες» 

ώρες στο πρόγραμμα μιας εκδρομής. Δηλώνουν σχετικά : «δεν μπορείς να φτιάξεις 

πρόγραμμα μόνο με μουσεία και με προορισμούς αυστηρά επιμορφωτικούς. Πρέπει 

να έχεις μέσα και το κομμάτι της διασκέδασης» (διευθυντής 4, Λύκειο 4), <<Το 

σχολείο φροντίζει να συνδυάζει και τα δυο και αυτό κάνουμε. Δεν οργανώνουμε μια 

επίσκεψη που δεν έχει και τους δυο στόχους. Τα παιδιά επισκέπτονται το 

πλανητάριο Βλέπουν μια παράσταση ή επισκέπτονται τη Βουλή και παρακολουθούν 

εκεί εκθέσεις που έχει συνήθως η Βουλή, όμως έχουν και την ελεύθερη ώρα για να 

κάνουν τα ψώνια τους, να πιουν τον καφέ τους στην Αθήνα ή σε οποιαδήποτε πόλη 

Βρεθούν. Έτσι συνδυάζοντας και τα δυο έχουμε διπλό στόχο και τα παιδιά είναι 

παρόντα σε αυτές τις δραστηριότητες» (διευθύντρια 3, Λύκειο 3), «Έχει περιοριστεί 

η εκδρομή ας πούμε που γίνεται μόνο για τη διασκέδαση και την απώλεια σχολικού 

χρόνου. Γίνεται συνδυασμός και της επίσκεψης και της διασκέδασης» 

(υποδιευθυντής, Λύκειο 1), «0 δικός μας αγώνας είναι, Βλέποντας αυτές τις 

5 Σχετικά με το ζήτημα της ποιότητας των εκδρομών - επισκέψεων, ενδιαφέρον έχει η συζήτηση που 
αναπτύχθηκε στο προσωπικό blog του ! . Πανάρετου (πρώην Υφυπουργού Παιδείας) 

(http ://panaretos.blogspot .com/2009/ll/blog-post 9789.html) αλλά και σε forum γονιών στο 

διαδίκτυο . (http ://www.parents.gr/forum/showthread.php?t=65476). Επιπλέον, τόσο η ΟΛΜΕ όσο 
και η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ εκφράζουν τις θέσεις τους με 

επιστολές και δελτία τύπου όπου προτείνουν τρόπους αναβάθμισης τη.ς ποιότητας των σχολικών 

εκδρομών και αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας. 
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επιθυμίες των παιδιών, να μπορέσουμε, παντρεύοντας τη διασκέδαση με την 

εκπαίδευση, να τους δείξουμε ότι υπάρχει και κάτι άλλο» (καθηγήτρια, Γυμνάσιο 3). 

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι με τον συνδυασμό αυτό επιτυγχάνουν μεγαλύτερο ποσοστό 

συμμετοχής μαθητών ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί μια εκδρομή -

επίσκεψη, αφού σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία απαιτούνται τα % των 

μαθητών του σχολείου. 

Νομοθεσία και υποστήριξη 

Επιπλέον ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε από τους υπευθύνους των σχολικών 

μονάδων είναι ο βαθμός που η επίσημη νομοθεσία λειτουργεί υποστηρικτικά. Η 

ισχύουσα νομοθεσία θεωρείται επαρκής σε ζητήματα οδηγιών και κατευθύνσεων 

προς τους εκπαιδευτικούς αλλά το βασικό της μειονέκτημα είναι η ευθύνη που 

φέρει ο συνοδός εκπαιδευτικός σε περίπτωση ατυχήματος. Επιπροσθέτως, δεν 

υπάρχει καμιά πρόβλεψη για φαινόμενα κατανάλωσης αλκοόλ, χρήσης ναρκωτικών 

ουσιών, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και άσκησης βίας μεταξύ μαθητών . Οι 

συνοδοί εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους καταστάσεις 

σε εκδρομές και «κινδυνεύουν» με νομικές κυρώσεις αν συμβεί κάτι . Ακόμα ένα 

μειονέκτημα που εντοπίζουν είναι τα χρονικά περιθώρια των εκδρομών, ειδικότερα 

των διδακτικών επισκέψεων . Τα αυστηρά χρονικά πλαίσια των διδακτικών 

επισκέψεων δημιουργούν πρόβλημα σε σχολεία απομακρυσμένα καθώς δεν έχουν 

τον απαιτούμενο χρόνο για να υλοποιήσουν μια επίσκεψη με αποτέλεσμα η 

επιστροφή των μαθητών να γίνεται μετά τον προβλεπόμενο χρόνο . Επίσης 

παρουσιάζονται ζητήματα ανισότητας των μαθητών . Αν και οι περίπατοι και οι 

διδακτικές επισκέψεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους μαθητές, όταν απαιτείται 
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μετακίνηση με λεωφορείο ορισμένοι μαθητές δεν μπορούν να καταβάλουν το 

απαιτούμενο κόμιστρο με αποτέλεσμα να μην ακολουθούν: «Πώς όμως θα είναι 

υποχρεωτική (η διδακτική επίσκεψη) όταν πας με λεωφορείο και το μουσείο έχει 

εισιτήριο, δηλαδή μπαίνει και ο οικονομικός παράγοντας; » (διευθυντής 4, Λύκειο 4) 

Όπως αναδείχθηκε από την επεξεργασία κυρίως των ποιοτικών δεδομένων 

οι υπεύθυνοι καθηγητές αδυνατούν να διαχειριστούν τα νέα προβλήματα που 

ανακύπτουν και εμφανίζονται κυρίως εκτός των σχολικών τειχών . Ο εμπλουτισμός 

του αναλυτικού προγράμματος προϋποθέτει ένα διαφοροποιημένο ρόλο, 

διαφορετική αντίληψη για την αυτονομία και την υπευθυνότητα, που μάλλον δεν 

έχει γίνει απόλυτα κατανοητός από τους εκπαιδευτικούς (Van Zanten, 2010). 

Σε τοπικό επίπεδο (τοπική αυτοδιοίκηση) δεν υπάρχει συγκεκριμένη 

πολιτική για τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιούν τα 

σχολεία. Η διεύρυνση των δήμων με το νόμο «Καλλικράτη» 6 και η έλλειψη 

οικονομικών πόρων στους δήμους μειώνουν ακόμα περισσότερο τα περιθώρια 

ουσιαστικής ενίσχυσης των σχολείων . Η «σχολική επιτροπή» των δήμων φροντίζει 

μόνο για την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων. Παρόλα αυτά, σε ορισμένες 

περιπτώσεις έχει αναπτυχθεί ένα είδος συνεργασίας των σχολείων με τους οικείους 

δήμους αλλά όχι πάνω στο θέμα των εκδρομών - επισκέψεων. Σε μικρές περιοχές 

απομακρυσμένες από το κέντρο του νομού η συνεργασία είναι πιο ουσιαστική 

καθώς εκτός από οικονομική ενίσχυση υπάρχει και ενδιαφέρον : «Μέχρι τώρα 

παίρναμε αρκετά χρήματα για τις εκδρομές, τις πολυήμερες εκδρομές. Φέτος 

8έ8αια δεν πήραμε ούτε ευρώ όχι 8έ8αια γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον από την 

6 Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης. Με το νόμο αυτό μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και 

επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι 

αρμοδιότητές τους . 
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υπεύθυνη παιδείας του Δήμου μας αλλά λόγω της κρίσης που υπάρχει» 

(διευθύντρια 3, Λύκειο 3). 

Οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων είναι «ανοιχτοί» σε μια πιο ουσιαστική 

συνεργασία με το δήμο της περιοχής τους, μάλιστα έχουν πολλές ιδέες για το πώς 

θα μπορούσε να ενισχύσει ο δήμος το σχολείο όχι απαραίτητα οικονομικά. Σε 

κάποια σχολεία έχουν αναπτυχθεί δράσεις - οι οποίες δε σχετίζονται με τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες - ώστε να δημιουργηθεί μια αμφίδρομη σχέση 

ανάμεσα στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία . Παράδειγμα η δράση που 

αναπτύχθηκε στο Γυμνάσιο 3 με σκοπό την ενίσχυση του μορφωτικού -

πολιτιστικού κεφαλαίου (Bourdieu, 1997) των γονιών και ειδικότερα των 

αλλοδαπών: «Φτιάξαμε σχολές γονέων, όπως φτιάξαμε ελληνικά για αλλοδαπούς 

γονείς. Το προωθήσαμε στο δήμο έτσι ώστε να το κάνει ευρύτερα γνωστό και να 

έρθουν και άλλα άτομα, να επανδρώσουνε αυτά τα τμήματα και να γίνουν πιο 

δυνατά και να δημιουργηθούν και καινούργια. Εγώ προσωπικά Βλέπω την τοπική 

αυτοδιοίκηση σαν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο σχολείο και στην ευρύτερη 

κοινωνία. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει αυτό το ρόλο» (καθηγήτρια, Γυμνάσιο 3} 

Παρατηρείται λοιπόν διαφοροποίηση των σχολικών μονάδων ως προς τη 

σχέση που έχουν αναπτύξει με την τοπική αυτοδιοίκηση . Κάποια σχολεία 

περιορίζονται στη λήψη βοήθειας ενώ άλλα «συναλλάσσονται» με τους τοπικούς 

φορείς ώστε να ωφελούνται και οι δύο πλευρές. Το ιδρυματικό habitus σε 

συνδυασμό με το πολιτισμικό κεφάλαιο (Bourdieu, 1997) και το βαθμό 

ενεργοποίησης του κοινωνικού κεφαλαίου (Bourdieu, 1997) ειδικά των διευθυντών 

των σχολικών μονάδων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ουσιαστική -

αμφίδρομη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. 
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Σε επίπεδο σχολικής μονάδας κάποια σχολεία (56,25% των Γυμνασίων, 

28,6% των Λυκείων) έχουν αναπτύξει συγκεκριμένη πολιτική για τις εξωσχολικές 

δραστηριότητες. Η πολιτική των σχολείων γενικά προσανατολίζεται κυρίως σε 

μορφωτικά, παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κριτήρια χωρίς να γίνεται λόγος σε 

συγκεκριμένες αντισταθμιστικές δράσεις που θα εξασφαλίζουν την ισότιμη 

συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες. Παρόλα αυτά υπάρχει οικονομική 

ενίσχυση σε μαθητές που το έχουν ανάγκη από το σύλλογο γονέων, από τους 

μαθητικούς συλλόγους και από το σύλλογο διδασκόντων. Η χορηγία δεν 

επιδιώκεται από τους υπευθύνους των σχολικών μονάδων καθώς παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητες και διάφορα προβλήματα. Βέβαια στο παρελθόν κάποιοι γνωστοί 

επιχειρηματίες της περιοχής χρηματοδοτούσαν συνήθως τις πολυήμερες εκδρομές 

των μαθητών. 

Τα σχολεία και στην περίπτωση αυτή χωρίζονται σε αυτά που «δρουν» κατά 

κάποιο τρόπο έξω από το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο αναπτύσσοντας πολιτική 

που λειτουργεί συμπληρωματικά της επίσημης πολιτικής και σε εκείνα που 

περιορίζουν τη δράση τους στα καθήκοντα έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα 

από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. 

Συνεργασία 

Οι βασικοί συνεργάτες των υπευθύνων είναι εκπαιδευτικοί από το σύλλογο 

διδασκόντων που έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν : <<κάποιοι συνάδελφοι που 

είναι πιο διαθέσιμοι από άλλους, το έχουν στο αίμα τους, Βοηθάνε σε όλα» 

(διευθύντρια 2, Γυμνάσιο 2). Σταθερή συνεργασία εκτός σχολείου δεν υπάρχει. Η 

συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία δεν μπορεί να είναι μόνιμη καθώς η 
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νομοθεσία προβλέπει την ανάθεση των εκδρομών μετά από μειοδοτικό 

διαγωνισμό. Παρόλα αυτά σε μικρές πόλεις οι υπεύθυνοι των σχολείων 

συνεργάζονται με τουριστικά γραφεία της περιοχής που γνωρίζουν και 

εμπιστεύονται. Το τμήμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης δεν διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση εξωσχολικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των σχολείων. Ο ρόλος του τμήματος είναι κυρίως 

εγκριτικός και ενημερωτικός. Αν και ενημερώνει τα σχολεία για τις δραστηριότητες 

που μπορούν να υλοποιήσουν δεν ενισχύει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων. Οι υπεύθυνοι θεωρούν ότι υπάρχει περιθώριο ενίσχυσης της 

δράσης του τμήματος αυτού ώστε να επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία με τα 

σχολεία. 

Στα περισσότερα σχολεία δεν έχουν αναπτυχθεί συλλογικές προσπάθειες για 

την οργάνωση και την υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων . Οι 

εκπαιδευτικοί δρουν μόνοι τους και υλοποιούν εκδρομές - επισκέψεις ανάλογα με 

τα ενδιαφέροντά τους. Από την άλλη δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι κοινωνικές σχέσεις 

που απαιτούνται εκτός σχολείου με διάφορους φορείς αλλά και με το αντίστοιχο 

γραφείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λίγα σχολεία ενεργοποιούν τα 

κοινωνικά δίκτυα (κοινωνικό κεφάλαιο) που διαθέτουν ώστε να υλοποιούν 

ποιοτικές εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Εμπόδια 

Τα εμπόδια που εντοπίζουν οι υπεύθυνοι είναι πολλά και διαφοροποιούνται 

ανά είδος δραστηριότητας. Η οικονομική δυσπραγία των οικογενειών των μαθητών, 

ο μικρός αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν, ο φόβος των γονιών, η έλλειψη 
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χρόνου μαθητών και εκπαιδευτικών, η «ανατροπή» του ωρολογίου προγράμματος, 

ο απαιτητικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις 

μιας επίσκεψης - εκδρομής είναι οι σημαντικότεροι λόγοι που αναφέρθηκαν από 

τους υπευθύνους των σχολικών μονάδων. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν τα 

πάντα για την προετοιμασία μιας επίσκεψης . Ο υποδιευθυντής 1 (Λύκειο 1) 

περιγράφει τη διαδικασία προετοιμασίας μιας διδακτικής επίσκεψης ως εξής: 

«Εκτός από το μάθημα που πρέπει να κάνω εκτός από τα διαγωνίσματα που πρέπει 

να 8άλω παράλληλα πρέπει να πάρω τηλέφωνο την υπηρεσία για να κάνω την 

επίσκεψη, να κλείσω το λεωφορείο, πρέπει να έχω υπόψη μου τα παιδιά, να 

μαζέψω καταστάσεις. Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία : να πάρω την υπεύθυνη 

δήλωση από το παιδί, να πάρω τα χρήματα, δεν τα έφερε να τα ξαναπάρω και όλα 

αυτά γίνονται στο διάλειμμα οπότε ο χρόνος είναι περιορισμένος» (υποδιευθυντής 

1, Λύκειο 1), «Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ας πούμε έχουνε και το άλλο πρέπει να 

οργανώσεις πάρα πολλά πράγματα για να γίνει μια ή δύο ώρες επίσκεψη . Πρέπει να 

συζητήσεις με όλους τους συναδέλφους, να αλλάξεις τις ώρες, ποιος θα συνοδεύσει 

τα παιδιά .. » (διευθύντρια 3, Γυμνάσιο 3). 

Οι γονείς των μαθητών γενικά προτρέπουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν 

στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου. Βέβαια δεν είναι 

λίγοι αυτοί που αποτρέπουν τα παιδιά τους είτε από φόβο, ειδικά στο Γυμνάσιο, 

είτε για άλλους λόγους. Οι υπεύθυνοι θεωρούν ότι δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι 

γονείς τη σημασία των εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή δε 

γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται στο σχολείο με αποτέλεσμα να μην επιδιώκουν τη 

συμμετοχή των παιδιών τους. Παρόλα αυτά οι μετανάστες ίσως επειδή σταδιακά 

έχουν ενταχθεί στην ελληνική πραγματικότητα επιτρέπουν στα παιδιά τους να 
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συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του σχολείου παρά τις οικονομικές δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν . 

Οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων στην πλειονότητά τους δεν 

αναπτύσσουν συγκεκριμένες δράσεις ώστε να διαφοροποιήσουν αυτή τη στάση των 

γονιών των μαθητών, όπως για παράδειγμα ενημερωτικές συναντήσεις στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς . 

Ένα δεύτερο επίπεδο επεξεργασίας αναφορικά με το σύνολο των δεδομένων 

υποδεικνύει ότι η πολιτική εμπλουτισμού του προγράμματος σπουδών με 

εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες «υπόρρητα» θέτει ως προϋποθέσεις τη 

συμμετοχή όλων των μαθητών, την ανάπτυξη συνεργασίας εντός και εκτός των 

σχολικών τειχών (σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας), το σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων και τέλος την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων των εκπαιδευτικών . 

Η παρούσα μελέτη παρέχει αρκετές ενδείξεις ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν 

ικανοποιούνται σε πολλές από τις σχολικές μονάδες που εξετάσαμε , με αποτέλεσμα 

να ακυρώνεται στην πράξη ένας τουλάχιστον από τους στόχους της πολιτικής των 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων που αφορά στη δυνατότητα του σχολείου να παίζει 

έναν αντισταθμιστικό ρόλο σε ό, τι αφορά στην κατανομή του πολιτισμικού 

κεφαλαίου στους μαθητές όλων των κοινωνικών στρωμάτων . 

Η παρούσα ερευνητική εργασία διερεύνησε τις σχέσεις και τις συνθήκες που 

διαμορφώνουν το πλαίσιο υλοποίησης των εξωσχολικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Κορινθίας . 

Επιπλέον, ανέδειξε τις υφιστάμενες ανισότητες και τα προβλήματα που ανακύπτουν 
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κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας. 

Η πρακτική της αξία έγκειται στο ότι βοηθάει στη βαθύτερη κατανόηση από 

την εκπαιδευτική κοινότητα του πώς αυτή η πολιτική μπορεί τελικά να οδηγήσει σε 

ανισότητα ως προς την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές. Επίσης, 

συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούνται ώστε η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική να έχει τον 

αντισταθμιστικό ρόλο που της αποδίδεται και ο τελικός αποδέκτης τέτοιων 

παρεμβάσεων - ο μαθητής - να μπορεί να ωφεληθεί τα μέγιστα. 

Οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας έγκεινται στην αδυναμία γενίκευσης 

των αποτελεσμάτων καθώς τα συμπεράσματα προκύπτουν από ένα μικρό δείγμα 

σχολείων ενός μόνο νομού της χώρας. Επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας 

δεν ήταν δυνατόν να παραχθούν τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδομένα για τη θέση 

τόσο των γονιών όσο και των μαθητών που θα φώτιζαν καλύτερα το θέμα. Ο 

περιορισμός αυτός επισημάνθηκε και σε σχέση με την υπάρχουσα ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία . 

Η διεύρυνση του δείγματος έτσι ώστε να καλύπτει πανελλαδικά το θέμα, η 

μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων γονιών και μαθητών και η 

αναδιαμόρφωση των ερευνητικών εργαλείων, που η διαδικασία της ανάλυσης των 

δεδομένων ανέδειξε ως ανάγκη, αποτελούν τις βασικές προτάσεις για μια 

μελλοντική ερευνητική ενασχόληση. 



178 

Βιβλιογραφία 

Antonopoulou K.,Out-of-school learning for children with special educatίonal needs 

in Greece, Uniνersity of Athens, Presented at ISEC 2000 

Ball, S. J. (2003), Class strategies and the education market: The middle c/asses and 

social adνantage . London: Routledge Falmer. 

Blackledge, D., Hunt, Β.(2000) Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδόσεις 

Μεταίχμιο 

Bourdieu, Ρ. (1997). The forms of capίtal. ln Α.Η., Halsey, Η. Lauder, P.Brown, & 

A.S.Wells (Eds), Education, culture, economy, society (pp. 46-58). Oxford: Oxford 

Unίνersity Press 

Brown,A.,Dowlίng, Ρ. (1998) Doing research/reading research: α mode of 

interrogation for education, London, Falmer Press 

Cohen, L., Manίon, L., &Morrίson, Κ ., (2008) Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, 

Αθήνα, εκδόσεις Μεταίχμιο 

DfES: Learnίng Outsίde the Classroom MANIFESTO, DfES Publications 

Dίllon Justίn, Morrίs Marίan, L'Donnell ίsa Ο, Reίd Alan, Rίckίnson Mark, Scott Wίllίam 

(2005), Engaging and Learning with the Outdoors - The Final Report of the 

Outdoor Classroom in α Rural Context Action Research Project, Fίnal Report, 

Natίonal Foundation for Education Research 

Eshach Haίm (2007) Brίdg i ng ln-school and Out-of-school Learnίng : Formal, Non

Formal, and lnformal Education, Journal of Science Education and Technology, 

Vol. 16, Νο. 2 

Moore Rob (2004) Education and society. lssues and explanations in the society 

education, Cambrίdge, U.K., Polίty Press 

Muschamp Yolande, Kate Bullock, Tess Rίdge, Felίcίty Wίkeley (2009) 'Nothίng to do': 

the ίmpact of poνerty on pupίls' learnίng ίdentίtίes wίthίn out-of-school actίνίties, 

British Educational Research Journal Vol . 35, Νο. 2, pp. 305-321 

Power Sally, Taylor Chrίs, Rees Gareth, Jones Katίe, OUT-OF-SCHOOL LEARNING: 

VARIATIONS ΙΝ PROVISION AND PARTICIPATION ΙΝ SECONDARY SCHOOLS, 

research report 



179 

Power Sally, Taylor Chris, Rees Gareth, Jones Katie (2009) Out-of-school learning: 

νariations in proνision and participation in secondary schools, Research Papers in 

Education, Vol. 24, Νο. 4, 439-460 

Rea Tony (2008) Alternatiνe νisions of learning: children's learning experiences in the 

outdoors, Educationalfutures Vol. 1(2) 

Reay, Ο., Daνid, Μ . and Ball, S. (2001) Making a Difference? lnstitutional habituses 

and higher education choice, Sociological Research Online, 5 (4) 

Reay, D., Daνid, Μ. , & Ball, S. (2005) Degrees of choice: Class, race, gender and 

higher education. Stoke on Trent: Trentham Books. 

Rickinson Mark, Dillon Justin, Teamey Kelly, Morris Marian, Young Choi Mee, Sanders 

Dawn, Benefield Pauline (2004) Α reνiew of Research on Outdoor Learning, 

March, National Foundation for Educational Research and King's College London 

Taylor Chris, Power Sally, Rees Gareth {2009) Out-of-school learning: the uneνen 

distribution of school proνision and local authority support, British Educational 

Research Journal, iFirst Article, 1-20 

The Power of a Great Education, PSEA's 20/20 Vision (2010), lmproνe out-of-school 

learning opportunities 

Van Zanten, Α . {2005) New Modes of Reproducing Social lnequality in Education: the 

changing role of parents, teachers, schools and educational policies, European 

Educational Research Journal, Volume 4, Number 3 

Weiss Heather, Little Priscilla, Bouffard Suzanne, Deschenes Sarah, Janc Malone 

Helen (2009) The Federal Role in Out-of-School Learning: After-School, Summer 

Learning, and Family lnνolνement as Critical Learning Supports, Research Reνiew 

Paper and Recommendations From Harνard Family Research Project 

Wikeley Felicity, Bullock Kate, Muschamp Yolande and Ridge Tess (2007) Educational 

relationships outside school, Why access is important, Uniνersity of Bath, Joseph 

Rowntree Foundation 

Ιωσηφίδης, Θ.( 2003) Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας, Αθήνα, εκδόσεις Κριτική 

Φραγκουδάκη Άννα (1985), Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Αθήνα, Εκδόσεις 

Παπαζήση 



180 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 



181 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια 

οι ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΡΩΤΗ ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Όνομα σχολικής μονάδας: 

Χαρακτηρισμός σχολείου : Γενικό[ Πειραματικό [ Ιδιωτικό[ 

Συνολικός αριθμός μαθητών του σχολείου : .. .. ....... .... ................. . . 

Αριθμός μαθητών ανά τάξη : 

Α ' Γυμνασίου : ..... ............ ..... ... ....... .... ....... . 

Β ' Γυμνασ ίου : ... ............. .. ... ............... ....... . 

Γ ' Γυμνασ ίου: .. .. ... .. ...... .... ............ .. .... .. .... . . 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (προαιρετικά) ...... .. ... ... .................. .......... .. ... ........ ...... .. .... .. . . 

Βασικές αρμοδιότητες στο σχολείο/ θέση .. ... .. .... ..... ....... ... ..... ..... ........... ... ... . 

Ε ιδικότητα εκπαιδευτικού ... .. ........................ ... ... .... ...... ....... ... ..... ...... .... .. ...... . . 

Η συγκεκριμένη έρευνα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συγκεντρωθούν δεδομένα για τις 

εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εκδροιιέc και επισκέψεις 

οι οποίες ορναvώvονται από το σχολείο. 

Ενότητα 1 η : Συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

lα : Θεωρείτε ότι το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

είναι : 

Χαμηλό [ Μέτριο [ Υψηλό [ 

l β : Ποιού είδους εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες θεωρείτε ότι θα 

προσέλκυαν δύσκολα τους μαθητές; 



ι ι Μάθημα/ 
/ Εκπαιδευτικό 

JΙJ πρόγραμμα 

\ 

11 , Αρχαία 
1 Ελληνική 

111 Γλώσσα κ~ι 
Γραμματεια 

' Νεοελληνική 

Ι~ Γλώσσα και 
Γραμματεία 

Θρησκευτικά 

11 . 

Ιστορια 

111 Στοιχεία 
Δημοκρατικού 

Πολιτεύματος 

11 Μαθηματικά 
111 Φυσι~ή-
, Χημεια 

JJί Γεωγραφία 

Βιολογία 

111 Πληροφορική 

Α Ξ. Γλώσσα 

111 
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lγ: Ποιού είδους εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες θεωρείτε ότι θα 

προσέλκυαν εύκολα τους μαθητές; 

lδ: Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες ή τύποι μαθητών που έχουν την τάση να απέχουν 

από εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου; (Καταγράψτε τις 

παρακάτω) 

Ενότητα 2η : Είδος και συχνότητα εξωσχολικών δραστηριοτήτων ανάλογα με το 

πρόγραμμα σπουδών (Παρακαλώ συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα όσο το δυνατόν 

με μεγαλύτερη ακρίβεια) 

Β' Γυμνασίου Γ' Γυμνασίου 

Είδος δραστηριότητας Αριθμός Είδος δραστηριότητας 

δραστηριοτήτων 
Αριθμός δραστηριοτήτων 

Πολυήμερη κατά το Πολυήμερη 
Ημερήσια Ημερήσια κατά το προηγούμενο 

επίσκεψη 
(με προηγούμενο 

επίσκεψη 
(με 

σχολικό έτος 
διανυκτέρευση) σχολικό έτος διανυκτέρευση) 

( ν") 
( ν") (κατά 

( ν") 
( ν") 

(κατά προσέγγιση) 

προσέγγιση) 
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Β ' Γυμνασίου Γ' Γυμνασίου 111 

Είδος δραστηριότητας 
Αριθμός 

Είδος δραστηριότητας Αριθμός 
Μάθημα/ δραστηρ~οτήτων 

111 
Εκπαιδευτικό 

δραστηριοτήτων 
κατα το 

Πολυήμερη κατά το 
Ημερήσια 

Πολυήμερη 
προηγούμενο πρόγραμμα Ημερήσια 

(με προηγούμενο (με 
επίσκεψη επίσκεψη σχολικό έτος 

διανυκτέρευση) σχολικό έτος διανυκτέρευση) (κατά 
111 (κατά προσέγγιση) 

προσέγγιση) 

Β Ξένη Γλώσσα 1 

il 
Φυσική Αγωγή 

1 
1 

Αισθητική Αγωγή 
,11 

Οικιακή 

Οικονομία 

11 

Τεχνολογία 
1 

ι 
Στοιχεία ιιΙ 
Επαγγελματικού 

1 
Προσανατολισμού 

11 

Περιβαλλοντική 

i εκπαίδευση 

Αγωγή Υγείας 
11 

Αγωγή ' 

1 Καταναλωτή 

11 Πολιτιστικά 

θέματα 
1 

Καλλιτεχνικοί 

111 αγώνες 
1 

Επισκέψεις στο 1 

εξωτερικό στο 
111 πλαίσιο 

υλοποίησης 

ευρωπαϊκών 
111 προγραμμάτων 

(Comenius, 1 

Grundtνig, 
111 

Leornado da νinci 

κ.α) 
'" 

Άλλο 
111 

Ενότητα 3η Νομοθεσία, πολιτική και υποστήριξη των εξωσχολικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

3α. Σε πο ιο βαθμό το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο λειτουργεί υποστηρικτικά για τις 

εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 
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Πολύ [ Αρκετά [ Λίγο [ ] Καθόλου [ ] Δεν 

Απαντώ[ ] 

3β. Λαμβάνετε unοσrήριξη, οικονομική ή άλλη, από: 

Την Τοπική Αυτοδιοίκηση [ 

Διάφορους φορείς της τοπικής κοινωνίας 

Το Σύλλογο Γονέων [ 

Ιδιώτες - Χορηγούς [ 

Άλλη πηγή: ....... .. ..... ... ........................... .... . . 

Τίποτα από τα παραπάνω [ 

3γ. Θεωρείτε ότι η unοσrήριξη, οικονομική ή άλλη, που λαμβάνετε από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση για τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι: 

Ανύπαρκτη [ ] Φτωχή - ανεπαρκής[ 1 κανοπο ιητική [ 
Δεν απαντώ [ ] 

3δ. Έχει το σχολείο σας αναπτύξει τη δική του πολιτική για τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες ; 

Ναι [ Όχι [ 

Πολύ καλή[ 

3ε. Έχει το σχολείο σας διαμορφώσει σαφή κριτήρια για το σχεδιασμό μιας 

εξωσχολικής δραστηριότητας; 

Όχι [ 

Ναι [ 

Παρακαλώ καταγράψτε τα ....... ... ...................................... ...... ........... ....... .......... .. . 

Ενότητα 4η: «Προσφορά» εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

4α: Θεωρείτε ότι οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται από το 

σχολείο σας είναι: 

Λίγες [ ] Αρκετές [ Πάρα πολλές [ 

4β: Σε συνεργασία με ποιους φορείς οργανώνετε συνήθως τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται από το σχολείο; 

Τμήμα σχολικών δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [ 

Τουριστικά γραφεία που ειδικεύονται στις σχολικές εκδρομές [ 

Πολιτιστικά - πνευματικά κέντρα [ 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης [ 
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Μουσεία [ 

Άλλοι φορείς 

(παρακαλώ να τους καταγράψετε) ............... ................... ... ............................................ . 

Ενότητα Sη: Εμπόδια στην υλοποίηση και στη συμμετοχή σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες 

Sα : Παρακαλώ να σημειώσετε αν κάποιοι από τους παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν 

αρνnτικά την υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από το 

σχολείο σας και τη συμμετοχή των μαθητών σε αυτές. (Σημειώστε με χ ή ../ την 
επιλογή σας) 

Σημαντικός 
Λιγότερο Δεν 

σημαντικός αποτελεί 
παράγων 

παράγων εμπόδιο 

Ανησυχία για τη συμπεριφορά μαθητών σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες 

Έλλειψη μαθητικού ενδιαφέροντος για εξωσχολικές 

δραστηριότητες 

Άγχος γονέων για τους πιθανούς κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των 

εκδρομών 

Περιορισμένη κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού ως προς την πραγματοποίηση/υλοποίηση 

εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Φόβος του εκπαιδευτικού προσωπικού για πιθανές 

νομικές κυρώσεις 

Ανυπαρξία αναπληρωτών για τους καθηγητές που 

συμμετέχουν σε εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

Οι συνδικαλιστικοί φορείς αποτρέπουν τους καθηγητές 

από το να μετάσχουν σε εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

Έλλειψη υποστήριξης από ανώτερα διοικητικά στελέχη 

Έλλειψη υποστήριξης από άλλους εκπαιδευτικούς στο 

σχολείο 

Απουσία κατάλληλων φορέων και άλλων πολιτιστικών 

κέντρων για την υλοποίηση εξωσχολικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Αδυναμία κάλυψης της προβλεπόμενης ύλης /Απουσία 

«χώρου» στο ωρολόγιο πρόγραμμα για υλοποίηση 

εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων 

Δυσκολία ή κόστος ασφαλιστικής κάλυψης 

Κόστος μετακίνησης και/ή δυσκολία εξεύρεσης πόρων 

Έλλειψη οικονομικών και άλλων πόρων στις οικογένειες 
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των μαθητών 

Γραφειοκρατικές απαιτήσεις 

Ασαφής καθοδήγηση ή απουσία συμβουλευτικής 

υποστήριξης των εκπαιδευτικών 

Sβ : Παρακαλώ να σημειώσετε άλλα εμπόδια που δεν αναφέρθηκαν παραπάνω : 

Ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία σας . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ 

ΟΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

Όνομα σχολικής μονάδας: 

Χαρακτηρισμός σχολείου: Γενικό [ Ιδιωτικό [ 

Συνολικός αριθμός μαθητών του σχολείου: ................................. . 

Αριθμός μαθητών ανά τάξη: 

Α' Λυκείου: ........................................... . 

Β' Λυκείου: ............................................ . 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 

(προαιρετικά) ...................................................................... . 

Βασικές αρμοδιότητες στο σχολείο/ 

θέση ............................................................................ . 

Ειδικότητα 

ε κπαιδε υτικο ύ ........................... .. ..................................................... ... ........... ...... . 

Η συγκεκριμένη έρευνα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συγκεντρωθούν δεδομένα για τις 

εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εκδοοuέc και 

επισκέΦειc οι οποίες ορyαvώvοvται από το σχολείο. 

Ενότητα 1 η : Συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

lα: Θεωρείτε ότι το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες είναι: 

Χαμηλό [ Μέτριο [ Υψηλό [ 

lβ: Ποιού είδους εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες θεωρείτε ότι θα 

προσέλκυαν δύσκολα τους μαθητές; 

lγ: Ποιού είδους εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες θεωρείτε ότι θα 

προσέλκυαν εύκολα τους μαθητές; 

lδ: Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες ή τύποι μαθητών που έχουν την τάση να 

απέχουν από εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου; 

(Παρακαλώ καταγράψτε τις παρακάτω) 
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Ενότητα 2η: Είδος και συχνότητα εξωσχολικών δραστηριοτήτων ανάλογα με το 

πρόγραμμα σπουδών (Παρακαλώ συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα όσο το 

δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια) 

Α Λυκείου Β Λυκείου 

Είδος 
Είδος δραστηριότητας 

Αριθμός 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

δραστηριοτ 

δραστηριοτήτ 
ήτωνκατά 

Μάθημα/ Πολυήμερ το 

Εκπαιδευτικό 
Ημερήσ ων κατά το Ημερήσ 

η Πολυήμερη προηγούμε 

πρόγραμμα 
ια προηγούμενο ια 

νο σχολικό 
επίσκε 

(με 
σχολικό έτος επίσκε 

(με 

ψη 
διανυκτέρε 

(κατά ψη 
διανυκτέρευση) έτος 

(/) 
υση) 

προσέγγιση) (/) 
(/) (κατά 

(/) προσέγγιση 

) 

Θρησκευτικά 

Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα & 

Γραμματεία 

Νεοελληνική 

Γλώσσα 

Νεοελληνική 

Λογοτεχνία 

Ιστορία 

Άλγεβρα 

Γεωμετρία 

Φυσική 

Χημεία 

Βιολογία 

Α · Ξένη Γλώσσα 

Αρχές Οικονομίας 

Τεχνολογία 

Φυσική Αγωγή 

ΣΕΠ 

Β' Ξένη Γλώσσα 

Ο Ευρωπαϊκός 

Πολιτισμός & οι 

ρίζες του 

Εφαρμογές 

Πληροφορικής 

Αισθητική Αγωγή 

(Στοιχεία 

Θεατρολογίας, 

Μουσική και 

Εικαστικά) 

Ψυχολογία 
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Εισαγωγή στο 

Δίκαιο και τους 

Πολιτικούς 

θεσμούς 

Μαθήματα 

θεωρητικής 

κατεύθυνσης 

Μαθήματα θετικής 

κατεύθυνσης 

Μαθήματα 

τεχνολογικής 

κατεύθυνσης 

Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση 

Αγωγή Υγείας 

Αγωγή Καταναλωτή 

Πολιτιστικά θέματα 

Καλλιτεχνικοί 

αγώνες 

Εκδρομές στο 

εξωτερικό στο 

πλαίσιο 

υλοποίησης 

ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων 

(Comenius, 

Grundtνig κ.α) 

Άλλο .. .. .. ... ... ... ... . 

Ενότητα 3η : Νομοθεσία, πολιτική και υποστήριξη των εξωσχολικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

3α. Σε ποιο βαθμό το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο λειτουργεί υποσrηρικτικά 

για τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

Πολύ[ Αρκετά[ ] Λίγο[ ] Καθόλου[ Δεν Απαντώ[ 

] 

3β. Λαμβάνετε υποσrήριξη, οικονομική ή άλλη, από : 

Την Τοπική Αυτοδιοίκηση [ 

Διάφορους φορείς της τοπικής κοινωνίας 

Το Σύλλογο Γονέων [ ] 

Ιδιώτες - Χορηγούς [ ] 

Άλλες πηγές: ................................................ .. 

Τίποτα από τα παραπάνω [ ] 
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3γ . Θεωρείτε ότι η υποστήριξη, οικονομική ή άλλη, που λαμβάνετε από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση για τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι : 

Ανύπαρκτη [ ] Φτωχή - ανεπαρκής[ Ικανοποιητική[ Πολύ 

καλή[ ] Δεν απαντώ[ ] 

3δ. Έχει το σχολείο σας αναπτύξει τη δική του πολιτική για τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες ; 

Ναι [ Όχι [ 

3ε. Έχει το σχολείο σας διαμορφώσει σαφή κριτήρια για το σχεδιασμό μιας 

εξωσχολικής δραστηριότητας; 

Όχι [ ] 

Ναι [ ] 

Παρακαλώ καταγράψτε τα ................................... ...... ... ... ... .. ...... ... .. 

Ενότητα 4η: «Προσφορά» εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

4α: Θεωρείτε ότι οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται 

από το σχολείο σας είναι: 

Λίγες [ Αρκετές [ Πάρα πολλές [ 

4β: Σε συνεργασία με ποιους φορείς οργανώνετε συνήθως τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται από το σχολείο; 

Τμήμα σχολικών δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [ 

Τουριστικά γραφεία που ειδ ικεύονται στις σχολικές εκδρομές [ 

Πολιτιστικά - πνευματικά κέντρα [ 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης [ 

Μουσεία [ ] 

Άλλοι φορείς [ 

(παρακαλώ να τους καταγράψετε) .......................... .. ......... ...................... .. ....... . 

Ενότητα Sη: Εμπόδια στην υλοποίηση και στη συμμετοχή σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες 

Sα: Παρακαλώ να σημειώσετε αν κάποιοι από τους παρακάτω παράγοντες 

επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

από το σχολείο σας και τη συμμετοχή των μαθητών σε αυτές . (Σημειώστε με χ ή ../ 

την επιλογή σας) 

Σημαντικός 
Λιγότερο Δεν 

σημαντικός αποτελεί 
παράγων 

παράγων εμπόδιο 

Ανησυχία για τη συμπεριφορά μαθητών σε 



191 

εξωσχολικές δραστηριότητες 

Έλλειψη μαθητικού ενδιαφέροντος για 

εξωσχολικές δραστηριότητες 

Άγχος γονέων για τους πιθανούς κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των 

εκδρομών 

Περιορισμένη κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού ως προς την 

πραγ ματοπο ίη ση/ υλοποίηση εξωσχολικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Φόβος του εκπαιδευτικού προσωπικού για 

πιθανές νομικές κυρώσεις 

Ανυπαρξία αναπληρωτών για τους καθηγητές που 

συμμετέχουν σε εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

Οι συνδικαλιστικοί φορείς αποτρέπουν τους 

καθηγητές από το να μετάσχουν σε εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Έλλειψη υποστήριξης από ανώτερα διοικητικά 

στελέχη 

Έλλειψη υποστήριξης από άλλους εκπαιδευτικούς 

στο σχολείο 

Απουσία κατάλληλων φορέων και άλλων 

πολιτιστικών κέντρων για την υλοποίηση 

εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Αδυναμία κάλυψης της προβλεπόμενης ύλης 

/Απουσία «χώρου» στο ωρολόγιο πρόγραμμα για 

υλοποίηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων 

Αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα των 

μαθημάτων 

Δυσκολία ή κόστος ασφαλιστικής κάλυψης 

Κόστος μετακίνησης και/ή δυσκολία εξεύρεσης 

πόρων 

Έλλειψη οικονομικών και άλλων πόρων στις 

οικογένειες των μαθητών 

Γραφειοκρατικές απαιτήσεις 

Ασαφής καθοδήγηση ή απουσία συμβουλευτικής 

υποστήριξης των εκπαιδευτικών 
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Sβ: Παρακαλώ να σημειώσετε άλλα εμπόδια που δεν αναφέρθηκαν παραπάνω : 

Ευχαριστώ θερμά νια τη συνεργασία σας . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

Πρωτόκολλο συνέντευξης 

Εκφώνηση 

Όπως ήδη γνωρίζετε από τη μέχρι τώρα επικοινωνία μας, στο πλαίσιο της 

μεταπτυχιακής μου εργασίας, μελετώ τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες (εκδρομές και επισκέψεις) που πραγματοποιούνται στα σχολεία 

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Κορινθίας. Το πρώτο στάδιο της 

έρευνας περιλάμβανε τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από κάθε σχολική 

μονάδα έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη καταγραφή δεδομένων όπως η συμμετοχή 

των μαθητών, το είδος και ο αριθμός των δραστηριοτήτων, η υποστήριξη που 

λαμβάνουν τα σχολεία, η οργάνωση και τέλος, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί κατά την οργάνωση και υλοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. 

Το δεύτερο στάδιο της ερευνητικής εργασίας περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους 

Διευθυντές (ή υπευθύνους για τις εξωσχολικές δραστηριότητες καθηγητές) 

σχολικών μονάδων ώστε να γίνει μια προσέγγιση του θέματος εις βάθος και να 

αναδειχθούν στοιχεία που ενδεχομένως δεν καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια. 

Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω το μαγνητόφωνο, έτσι ώστε να 

διευκολύνεται η ροή της συζήτησης. Σας διαβεβαιώνω ότι κατά την επεξεργασία και 

τη σύνταξη της εργασίας θα διασφαλιστεί απολύτως η ανωνυμία. 

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Χαρακτηρίσατε το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες (εκδρομές- επισκέψεις) υψηλό. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε 

αυτή την εκτίμηση. 

2. Αναφέρατε ότι ορισμένοι μαθητές συνήθως απέχουν από τις δραστηριότητες του 

σχολείου . 

- Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους απέχουν οι μαθητές; 

- Έχετε συζητήσει με τους μαθητές προκειμένου να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή 

τους; 

- Έχει το σχολείο σας αναπτύξει τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής αυτών των 

μαθητών στις δραστηριότητες; Μπορείτε να αναφέρετε μερικούς; 

3. Το σχολείο σας εμφανίζεται να οργανώνει διάφορες δραστηριότητες. 
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- Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλους ή εστιάζονται σε ορισμένους; 

- Αν ναι με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή τους; 

Β. ΕΙΔΟΣ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει μια σειρά δραστηριοτήτων που εκτείνονται από 

τους απλούς περιπάτους ως τις μετακινήσεις και ανταλλαγές στα πλαίσια 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων μαθητικής κινητικότητας. 

- Ποιες από αυτές θεωρείτε εσείς απαραίτητες και ποιες όχι (άσχετα αν είναι 

υποχρεωτικές ή όχι); 

- Σχετίζεται αυτή η εκτίμηση σας με την αντίληψη που έχετε για το μαθητικό 

δυναμικό του σχολείου; 

- Αν ναι με ποιο τρόπο; 

2. Όπως αναδείχθηκε από τις απαντήσεις των υπευθύνων των σχολείων, οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι αυτές 

που υπερισχύουν ενώ η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα είναι 

περιορισμένη . 

- Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

- Βρίσκετε τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα χρονοβόρα (γραφειοκρατικές 

απαιτήσεις κ.λπ . ) ή υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι; 

3. Κυριαρχεί η άποψη ότι οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν διασκέδαση και 

συνδέονται με απώλεια σχολικού χρόνου φαίνεται να προσελκύουν τους μαθητές 

σε αντίθεση με επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και άλλους χώρους 

πλούσιους σε εκπαιδευτικές εμπειρίες . 

- Αυτό πιστεύετε ότι επηρεάζει- καθορίζει το είδος των δραστηριοτήτων που 

οργανώνει το σχολείο; 

- Σε ποιο βαθμό προσαρμόζετε τις δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο στις 

επιθυμίες των μαθητών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή; 
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Γ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1. Οι απαντήσεις των διευθυντών των σχολείων δείχνουν ότι η υποστήριξη από την 

τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανεπαρκής . 

- Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βοηθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση το σχολείο 

να υλοποιήσει περισσότερες εξωσχολικές δραστηριότητε ς; 

- Θα μπορούσατε να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα όπου η τοπική αυτοδιοίκηση 

βοήθησε ; 

2. Θεωρείτε ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι επαρκής για να υποστηρίξει την 

προσπάθεια των εκπαιδευτικών να οργανώσουν και να υλοποιήσουν εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

3. Το σχολείο σας έχει αναπτύξει μια δική του πολιτική για τις εξωσχολικές 

δραστηριότητες . 

- Τι περιλαμβάνει αυτή η πολιτική ; 

- Περιλαμβάνεται σε αυτήν η ενθάρρυνση και η οικονομική υποστήριξη ορισμένων 

μαθητών που δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάποιας 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας; 

4. Λαμβάνετε υποστήριξη από το Σύλλογο των γονέων (χορηγούς - ιδιώτες κλπ) . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος της ενίσχυσης που λαμβάνετε από τον καθένα 

από τους παραπάνω φορείς . 

- Υπάρχουν ζητήματα που απασχόλησαν το σύλλογο διδασκόντων ως προς αυτό το 

θέμα; 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Χαρακτηρίσατε τον αριθμό των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

που παρέχει το σχολείο πάρα πολλές . Μπορείτε να αναφέρετε για ποιους λόγους 

πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 
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2. Έχετε μόνιμους - σταθερούς συνεργάτες με τους οποίους οργανώνετε συνήθως 

τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες; Μπορείτε να τους αναφέρετε; 

3. Αναφέρατε ότι για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων συνεργάζεστε με διάφορους φορείς όπως Τουριστικά γραφεία, 

ΚΠΕ . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος και την ποιότητα της συνεργασίας σας με 

αυτούς τους φορείς. 

4. Αναφέρατε ότι συνεργάζεστε με το τμήμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων της Δ. Ε . 

για την οργάνωση εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος της συνεργασίας σας. 

- Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος αυτού 

ενθαρρύνει ή και περιορίζει τα σχολεία στο να αποφασίσουν για τον εαυτό τους τι 

δραστηριότητες χρειάζονται οι μαθητές τους και πώς να τις υλοποιήσουν; 

Ε. ΕΜΠΟΔΙΑ 

1. Μπορείτε να μου αναφέρετε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν 

αρνητικά την υλοποίηση εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στο σχολείο 

σας. 

2. Τί αποτρέπει τον εκπαιδευτικό από το να οργανώσει και να υλοποιήσει μια 

διδακτική επίσκεψη; 

3. Ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός προγράμματος (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

αγωγής υγείας, ευρωπαϊκό πρόγραμμα κ.α . ); 

- Τι δυσκολίες ενέχει η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό 

που το οργανώνει; 

4. Ποια είναι η στάση των γονιών απέναντι στις εκπαιδευτικές εξωσχολικές 

δραστηριότητες που υλοποιούνται από το σχολείο; 
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- Θεωρείτε γενικά ότι οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν; 

- Υπάρχουν γονείς που αποτρέπουν τα παιδιά τους; Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι 

συμβαίνει αυτό; 

5. Υπάρχουν γονείς που δίνουν έμφαση στο πρόγραμμα σπουδών (τυπική 

διδασκαλία) και όχι στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

- Υπάρχουν ομάδες γονιών διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούρας που λόγω 

διαφορετικών πολιτισμικών αξιών θεωρούν τις εκδρομές ανάρμοστες για τα παιδιά 

τους; 

6. Όπως αναδείχθηκε από τα ερωτηματολόγια η πρόσφατη οικονομική κρίση 

επηρέασε αρνητικά την υλοποίηση εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

στα σχολεία. Τόσο οι οικογένειες των μαθητών όσο και οι εκπαιδευτικοί 

δυσκολεύονται να δίνουν χρήματα για πολλές εκδρομές και επισκέψεις. Παρόλα 

αυτά κάποιες δραστηριότητες πρέπει να γίνονται. 

- Σε ποιες κατά τη γνώμη σας πρέπει να δοθεί προτεραιότητα; Παρακαλώ να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

7. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε; 

Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111 

Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων 

Γυμνάσιο 1 
Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Χαρακτηρίσατε το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες (εκδρομές -
επισκέψεις) μέτριο. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτή τηv εκτίμηση ; 

Ναι, για ποιο λόγο είναι μέτριο; 

(Ναι) 

Είναι μέτριο για αρκετούς λόγους. Κυρίως διότι τα παιδιά δεν έχουνε χρόνο . 

(ναι) 

Εάν δουν τη δραστηριότητα σαν μια διασκέδαση, δηλαδή σαν μια εκδρομή, είναι πιο εύκολο για αυτούς . Το 

δεύτερο πρόβλημα που έχουνε είναι ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή τα βασικά προβλήματα 

είναι ο χρόνος και η οικονομική δυνατότητα. Αυτά είναι τα εμπόδια για μια τέτοια δραστηριότητα. Δε ξέρω αν 

θέλετε να είναι και μεγαλύτερη η απάντηση; 

(Όχι, όχι ό ,τι θέλετε εσείς . ) 

2. Αναφέρατε ότι ορισμένοι μαθητές συνήθως απέχουν από τις δραστηριότητες του σχολείου. 
- Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους απέχουν οι μαθητές ; 

Υπάρχουν μαθητές που απέχο 

υν κυρίως, ανέφερα και πριν, κυρίως το πρόβλημα είναι το οικονομικό. Δηλαδή τώρα που έχουμε και την κρίση 

πολλά παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα. Εμείς στα σχολεία προσπαθούμε μέσα από προσφορές να βρούμε τις 

καλύτερες τιμές και γίνεται ανοιχτή η διαδικασία όπου ζητάμε προσφορές από όλα τα πρακτορεία για να πάμε 

κάπου 

(ναι) 

και είναι παρόντες και οι μαθητές και οι καθηγητές και οι γονείς 

(ναι) 

και καταλήγουμε κάπου . Αλλά κυρίως .. υπάρχουν παιδιά με φοβερά προβλήματα οικονομικά . Σ ' αυτό το θέμα 

το σχολείο όταν είναι λίγα παιδιά συγκεκριμένα λίγα παιδιά μπορεί να βοηθήσει κάποιο παιδί και έχουμε 

δηλαδή ... κατά καιρούς βοηθάμε. Όταν κάνουν ας πούμε μια ... .. Στην πρώτη τάξη έχει καθιερωθεί να πηγαίνουνε 
μια τριήμερη ας την πούμε περιβαλλοντική. Ξέρετε τα παιδιά ζητάνε να πάνε δέκα μέρες όχι τρείς . Εμείς τους 

κρατάμε. Και κάποιοι καθηγητές ζητάνε να πάνε δέκα μέρες αλλά τώρα δε θεωρώ ότι ένα παιδί στη Γ γυμνασίου 

ότι πρέπε ι να λείπει πολλές μέρες από το σχολείο. Οπότε έχω προτάξει στο δικό μου σχολείο να είναι τριήμερη 

στη Γ τάξη , να μην είναι παραπάνω. Έχουνε χρόνο στο Λύκειο να πάνε κάπου μακρύτερα. Λοιπόν μπορούμε να 

πούμε και για τα μέρη πο υ πάνε αλλά σ' αυτές τις τριήμερες και επειδή ο στόχος είναι να πάνε ο ι μαθητές, δεν 

αφήνουμε μαθητή να μην πάει αν έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα . 

(Δηλαδή τον ενισχύει το σχολείο άσχετα αν είναι οικονομικό το θέμα.) 

Βρίσκει, βρίσκει το σχολείο. Είναι δουλειά και του διευθυντή να βοηθάει και έχει και κάποια χρήματα 

(ναι) 

και ο σύλλογος γονέων ενήμερος και βοηθάει. Λοιπόν και κυρίως .. . άρα το ένα είναι το ο ικονομικό και το άλλο 
είναι το θέμα του χρόνου και οι φοβίες ή οι ανησυχίες που έχουν οι γονείς 

(ναι) 

-Έχετε συζητήσει με τους μαθητές προκειμένου να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους ; 

Συζητάμε με τους μαθητές, το πρόβλημα είναι ότι ενώ οι μαθητές δηλώνουν στην αρχή ότι θέλουν να πάνε 

θέλουμε να να να στην πορεία μετά βλέπω ότι δυσκολεύονται. Πιο εύκολο είναι να πάμε δραστηριότητες πιο 

στοχευμένες που να είναι ενός .... , μια μονοήμερη ή μια επίσκεψη διδακτική , η οποία να περιλαμβάνει ας το 

πούμε ένα θέατρο και κάτι που θα τους κάνει να διασκεδάσουν περισσότερο , μια επίσκεψη στο Ευγενίδειο και 

μια δραστηριότητα που να παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση 

(ναι) 

και έτσι με αυτό τον τρόπο είναι ελκυστικό το, ας το πούμε το πακέτο. 

(ναι) 

- Έχει το σχολείο σας αναπτύξει τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής αυτών των μαθητών στις δραστηριότητες; 
Μπορείτε να αναφέρετε μερικούς; 

Για να συ μμετάσχουν έτσ ι ; 
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(Ναι) 

Μέσα από το δεκαπενταμελές προσπαθούμε να ενισχύσουμε τα παιδιά . Το μεγάλο πρόβλημα είναι, 

τουλάχιστον που αντιμετωπίζω εγώ ως διευθυντής, είναι ότι έχω ένα τεράστιο σχολείο με 420 παιδιά, 
δυσκολεύομαι να μιλήσω με όλα τα παιδιά 

(ναι) 

και δεν έχω ένα χώρο . Μακάρι να είχα ένα χώρο να τα έβαζα μέσα για μια ώρα, δύο ώρες και να συζητάγαμε 

και να ήμασταν άνετα. Έτσι λοιπόν προσπαθώ από τάξη σε τάξη και μέσα από τους μαθητές διότι το σημαντικό 

είναι να παρακινήσεις μαθητές οι οποίοι μαθητές θα παρακινήσουν άλλους 

(ναι) 

και πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε . Δηλαδή έχουμε δραστηριότητες που άλλες φορές ... παλαιότερα δε γινόταν 
τίποτα. εμείς κάθε χρόνο παραδείγματος χάριν κάνουμε απονομή διπλωμάτων στους μαθητές της Γ τάξης. 

Ξεκίνησε δειλά δειλά στην αρχή, φέτος τρίτη χρονιά την κάνουμε στο σχολείο και έχουμε 400 παιδιά στο 
σχολείο . Βράδυ , να χορεύουν, να διασκεδάζουν. Αυτό έγινε γιατί το ένα παρακίνησε το άλλο 

(ναι) 

και υπήρχε και μια επιμονή από τη δικιά μου τη μεριά βέβαια. 

(ναι) 

3. Το σχολείο σας εμφανίζεται να οργανώνει διάφορες δραστηριότητες. 
- Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλους ή εστιάζονται σε ορισμένες ομάδες μαθητών; 
Έχουμε διάφορες περιπτώσεις. Δηλαδή μια περίπτωση είναι που κοιτάμε λίγο την ψυχολογική στήριξη των 

παιδιών που το ξεκινάμε στην Α τάξη, στην Α τάξη του Γυμνασίου. Δηλαδή κοιτάγαμε να ....... εεε όσον αφορά 
τα ... . να μιλήσουμε για το άγχος για το bυlling, το άγχος των παιδιών πριν τις εξετάσεις και σε ένα καινούργιο 
χώρο και το bυlling είναι ο σχολικός εκφοβισμός, αυτό το αντιμετωπίζουμε σε σχολεία . Ελπίζω ότι στο δικό μου 

δε γίνεται ή γίνεται σε ένα πολύ μικρό βαθμό . Είχα μια - δυο περιπτώσεις που προσπάθησα να τις λύσω. Αυτό 

γίνεται στοχευμένο στην Α. 'Αλλες δραστηριότητες που κάνουμε πάλι υπάρχουν ορισμένες στοχευμένες. 

Παραδείγματος χάριν τα Σάββατα είχαμε ένα πρόγραμμα που το λέγαμε «το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα» και 

πηγαίναμε μια φορά το μήνα ένα θέατρο στην Αθήνα . 

(πολύ ωραίο) 

Λοιπόν αυτό ήταν τα παιδιά που θέλανε, δεν ήτανε πολλά, αλλά αναπτύχθηκε μια θεατρική παιδεία στα παιδιά. 

Δεύτερη , τρίτη φορά που πήγαμε κατόρθωσαν πώς να συμπεριφέρονται στο θέατρο πώς να κρίνουν τους 

ηθοποιούς και μετά στην επιστροφή στο λεωφορείο γινόταν συζήτηση για αυτό που είδαν. Και βλέποντας και 

συμμετέχοντας σε αυτά, βλέπαμε ότι τα παιδιά παίρνουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είναι δηλαδή 

στοχευμένα. Υπάρχουν και τα μεγαλύτερα που είναι η Α τάξη του Γυμνασίου ας επισκεφτεί φέτος το μουσείο 

υδροκίνησης ή ας επισκεφτεί τα Καλάβρυτα 

(τα οποία σχετίζονται με τα μαθήματα;) 

με μαθήματα και κυρίως με τα ενδιαφέροντα των συναδέλφων. Ο διευθυντής, εγώ είπα στους καθηγητές στην 

αρχή της χρονιάς: «Κοιτάξτε συνάδελφοι αυτά που ονειρεύεστε ή αυτά που θέλετε μαζί μπορούμε να τα 

κάνουμε» 

(ναι) 

«απλά να ονειρεύεστε μην είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι» 

(ναι) 

εεε και υπήρχαν .. γιατί παίζουν ρόλο οι συνάδελφοι 
(σίγουρα) 

δεν μπορεί ένας διευθυντής να τα κάνει αυτά μόνος του χρειάζεται συνεργασία και υπήρχαν συνάδελφοι που 

ανταποκρίνονταν σε αυτό το άθλημα άλλοι λιγότερο αλλά γενικά αν τους δώσεις το έναυσμα και μετά να είσαι 

θετικός σε αυτά τα πράγματα βλέπω ότι μπορούμε να πετύχουμε αρκετά . Παίζει ρόλο και ο χρόνος που έχει ο 

συνάδελφος, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην τάξη, δηλαδή, τα παιδιά αν κάνουν φασαρία, έχουμε και 

τέτοια αλλά ελάχιστα τέτοια τους απασχολούν τους συναδέλφους. Εκείνο που κοιτάμε είναι .... καμιά φορά 
υπάρχει και στο χώρο το δικό μας μια απογοήτευση μια ανασφάλεια τα οποία αυτά βγαίνουν στη 

δραστηριότητα επάνω 

(ναι) 

άλλη στοχευμένη ήταν στην Α' τάξη κάναμε για τη στοματική υγιεινή σε όλη την Α γυμνασίου 

(αυτό ήταν στα πλαίσια της αγωγής υγείας; ) 

Αυτό όμως το είχα πάρει εγώ το πρόγραμμα και λέω να το κάνω . Πάω στο σχολείο και βρέθηκε συνάδελφος που 

να μπορέσει να βοηθήσει γιατί ξέρετε είναι θέμα της ομάδας του σχολείου δεν είναι ενός υπόθεση . 

(ναι) 

- Αν ναι με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή τους; 
Συνήθως ο καθηγητής πάει στα παιδιά που κάνει μάθημα για να μπορεί να έχει μια επαφή μαζί τους και 

συνήθως παίρνει τα παιδιά που έχουν τη διάθεση να συμμετάσχουν. Φυσικά το ένα παιδί με το άλλο 

παρασύρεται και δεν είναι απλά και μόνο μάθημα. Εμείς προσπαθήσαμε πριν δυο χρόνια και φτιάξαμε μια 

χορωδία . Υπήρχε μια χορωδία και τη βάλαμε κάθε Κυριακή να κάνει πρόβα και σιγά-σιγά δημιουργήθηκε ένας 

πυρήνας .. 
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(Ναι) 

Ε τα κριτήρια είναι να έχουν διάθεση , και από κει και πέρα να συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα . Δεν υπάρχουν 

άλλου τύπου κριτήρια . 

(ωραία) 

Β. ΕΙΔΟΣ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει μια σειρά δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τους απλού ς περιπάτους ως 

τις μετακινήσεις και ανταλλαγές στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων μαθητικής κινητικότητας . 

- Ποιες από αυτές θεωρείτε εσείς απαραίτητες και ποιες όχι (άσχετα αν είναι υποχρεωτικέ ς ή όχι); 

Κοιτάξτε εμείς .. η επαφή με μαθητές άλλων χωρών είναι πολύ θετικό είναι πάρα πολύ θετικό. Δυστυχώς το 
βλέπω ότι αυτό έχει ατονήσει τα τελευταία χρόνια. Εμείς στα πλαίσια προγραμμάτων είτε περιβαλλοντικών, είτε 

αγωγής υγείας, είτε προγραμμάτων που είχαν κάνει δημιουργία ιστοσελίδας και επικοινωνίας με μαθητές της 

Γερμανίας παραδείγματος χάριν . Η συνάδελφος που είχε δώσει το προηγούμενο ερωτηματολόγιο (εννοεί την 

υποδιευθύντρια) είχε μια επαφή με σχολεία της Γερμανίας, πριν δυο χρόνια είχαμε με σχολεία του Μονάχου 

και με καθηγητές του Μονάχου , μας ήρθαν από το Μόναχο Έλληνες καθηγητές και Έλληνες μαθητές . 

(ναι) 

Αυτό εγώ κρίνω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί αποκτάει το παιδί, βλέπει την κουλτούρα του άλλου . Αφήστε δε 

ότι τους βάζουμε σε μια αίθουσα και έχουμε και ένα μικρό κέρασμα, έρχονται οι ξένοι μαθητές και στην αρχή 

είναι μαγκωμένοι και Έλληνες και ξένοι, και οι καθηγητές λίγο και οι ξένοι . Εμείς τώρα οι Έλληνες είμαστε και 

λίγο πιο διαχυτικοί οπότε τους λέμε ελάτε, συζήτηση όλα αυτά, πάμε και σε ένα ταβερνάκι μετά και λύνονται 

καιοικαθηγητέςκαιμαθητές 

(αναπτύσσονται και δεσμοί βέβαια) 

δεσμοί μιλάμε στα ma il επικοινωνούν, κλαίνε όταν χωρίζουνε . Έχουμε τέτοια πράγματα . 

(αυτά είναι στα πλαίσια προγραμμάτων όπως αυτά που σας είπα Comeniυs ή e- twinning ή το κάνετε εσείς ;) 

Το e-twinn ing δεν το έχουμε κάνει στο σχολείο. Εγώ είχα δοκιμάσει λίγο αλλά δεν το έχουμε δουλέψει στο 
σχολείο . Είναι στα πλαίσια γνωριμίας, είχαμε περιβαλλοντικά ή προγράμματα αγωγής υγείας και 

επικοινωνούσαμε εμείς με σχολείο τη ς Κάτω Ιταλίας 

(πολύ ωραία) 

ήθελε και αυτό και ερχόταν και γινόταν αυτή η επαφή . 

(ναι) 

(Συνήθως αυτά πόσο κρατάνε , δηλαδή πόσες μέρες θα μείνουν εδώ οι ξένοι;) 

Οι ξένοι μείνανε γύρω στις 5 με 7 μέρες και τους φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα εμείς . Τα τελευταία παιδιά είχαν 

έρθει από τη Γερμανία μένανε εδώ στην Κόρινθο τους είχαμε φτιάξει ένα πρόγραμμα που συμμετείχαν και τα 

παιδιά τα δικά μας 

(ναι) 

δηλαδή τους ξενάγησα στην Επίδαυρο, στις Μυκήνες, στην Αθήνα, το βράδυ βγαίναμε μαζί .. 
(πολύ ωραία) 

κάναμε γιορτή την τελευταία μέρα . ΕΕΕ γύρω στις 5 με 7 μέρες . Έτσι έγινε και με εμάς. 

(Ναι) 

Πήγαμε και εμείς 

(Ωραία) 

- Σχετίζεται αυτή η εκτίμηση σας με την αντίληψη που έχετε για το μαθητικό δυναμικό του σχολείου ; 

- Αν ναι με ποιο τρόπο ; 

Παίζει ρόλο και το μαθητικό δυναμικό . Δηλαδή να έχεις το βασικό αριθμό των παιδιών, αν έχεις λίγα παιδιά 

μπορεί να μην μπορέσε ις να καλύψεις τις ανάγκες . 

(ναι) 

Φυσικά τώρα φοβάμαι ότι λόγω τον προβλημάτων των οικονομικών δεν ... θα δυσκολευτούμε αρκετά, θα 

δυσκολευτούμε και πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους. Δηλαδή μπορούμε να επικοινωνήσουμε και με ένα 

σχολείο τη ς Θεσσαλονίκης, δεν είναι απαραίτητο και με ένα σχολείο της Γερμανίας . Αν και οι συνάδελφοι όταν 

πήγα εγώ σ' αυτό το σχολείο είχαν ανο ίξει πολλά με το εξωτερικό 

(ναι) 

έτσι ; και είχαμε εκεί κάποιες επαφές αλλά τέλος πάντων φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποια προβλήματα, φοβάμαι 

ότι 

- Αν ναι με ποιο τρόπο ; Είναι αυτό που μου είπατε πριν λίγο ή κάτι άλλο ; 

Ναι αυτό που είπαμε 

2. Όπως αναδείχθηκε από τις απαντήσεις των υπευθύνων των σχολείων, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι αυτές που υπερισχύουν ενώ η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

είναι περιορισμένη . 

- Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό ; 
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Το απαντάω λίγο πιο κάτω 

(Μπορείτε να απαντήσετε και στις δύο αν θέλετε.) 

Έχει να κάνει με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουν ατονήσει τώρα τελε υταία δηλαδ ή δεν τα είδα να 

προκρίνονται από το Υπουργείο . Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις ένα πρόγραμμα στο σχολείο σου που να 

αφορά τη μουσική παραδείγματος χάριν εεε σε κάποιο θέμα και να έρθεις σε επαφή με ένα σχολείο της .. .. στο 
Σαλτσμπουργκ και λειτουργείς από μόνο σου και το οργανώνεις μόνος σου 

(ναι) 

Τα ευρωπαϊκά είχαν εεε προβλήματα είχανε προβλήματα στην οργάνωσή τους και δεν προτιμήθηκαν από 

σχολεία . 

(Μιλάμε για την τελευταία χρονιά που διανύσαμε;) 

Όχι για τα τελευταία τρ ία χρόνια . Τρία χρόνια που είμαι εγώ εκεί και στο άλλο σχολείο που ήμουνα δεν 

δουλεύαμε πολύ τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Παλιά υπήρχε και ένας συνάδελφος εδώ στην Κορινθία όπου 

είχε αναλάβει τα ευρωπαϊκά προγράμματα και προέκρινε ή ενημέρωνε. Τώρα δεν υπάρχει. 

(Ηταν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ο κύριος;) 

Όχι, ήταν μια συνάδελφος από ότι θυμάμαι σε ένα σχολείο, σε ένα σχολείο που είχε αναλάβει αυτά τα 

καθήκοντα. 

( ναι, ναι ) 

αλλά έχει πολλά γραφειοκρατικά θέματα φυσικά και το να πας στο εξωτερικό θέλει αιτήσεις, άδεια, Υπουργεία 

θέλει όλα αυτά όλη αυτή τη διαδικασία . Αλλά είναι πιο εύκολο, είναι λιγότερο γραφειοκρατικό. 

( Πιο εννοείται το ευρωπαϊκό . ) 

Όχι 

(Το περιβαλλοντικό ; ) 

Το λέμε περιβαλλοντικά και είναι και αγωγής υγείας και είναι και πολιτιστικά 

Εννοείται όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια 

ναι 

Είναι οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες . τα λέμε έτσι 

ναι 

Υπάρχει και η σχετική νομοθεσία αν θέλετε να σας τη στείλω. 

(Την ε ίχα μελετήσει αλλά αν έχετε κάτι να μου στείλετε ., να μου τη στείλετε . Να σας δώσω και το mailμoυ να 

μου τη στείλετε . ) 

ναι 

- Βρίσκετε τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα χρονοβόρα (γραφειοκρατικές απαιτήσεις κ.λπ . ) ή 

υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι; 

( απαντήθηκε παραπάνω) 

3. Οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν διασκέδαση και συνδέονται με απώλεια σχολικού χρόνου φαίνεται να 

προσελκύουν τους μαθητές σε αντίθεση με επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και άλλους χώρους 

πλούσιους σε εκπαιδευτικές εμπειρίες . 

- Αυτό πιστεύετε ότι επηρεάζει - καθορίζει το είδος των δραστηριοτήτων που οργανώνει το σχολείο ; 

Επηρεάζει και διαμορφώνει, αλλά αυτός ο στόχος που έχουμε, γιατί εγώ τώρα είμαι σε Γυμνάσιο δηλαδή δεν 

έχω μεγάλα παιδιά θεωρώ απαράδεκτο, αδιανόητο και όλα τα -α- που μπορεί να θυμηθείτε να πηγαίνουν 

μαθητές στα μπουζούκια και σε όλα αυτά τα γνωστά μέρη και να διασκεδάζουν μέχρι τις 3 και 4 το πρω ί 

( ναι) 

27 χρόνια που είμαι καθηγητής 28 δεν έχω πάει ποτέ 
(ναι) 

κατ' επιλογήν . Ούτε σε αυτά που κάνει το σχολείο μου πάω εγώ, προκρίνω να πηγαίνουν άλλοι . Πρέπει ο 

διευθυντή ς να ε ίναι πάνω από αυτά . Ενώ θα μπορούσα να πάω σε μέρη που δεν έχω πάει αν και έχω γυρίσει 

όλη την Ευρώπη αλλά προτείνω να πηγαίνουν συνάδελφοι για να μπορώ εγώ να μην ... Ξέρετε υπάρχουν 
θέματα, να το πούμε αυτό τώρα γιατί είναι ένα θεματάκι εεε πρέπει το σχολείο να είναι πολύ προσεκτικό σε 

τέτοια θέματα . Δηλαδή στο πώς οργανώνει την εκδρομή, στο πώς παίρνει τις προσφορές, στο να είναι ανοιχτές 

οι διαδικασίες 

(ναι) 

γιατί ζούμε σε μια μικρή κοινωνία και κάποιος μπορεί να πει να τέλος πάντων να αυτό το σχολείο ήταν άδικο 

προέκρινε αυτό το πρακτορείο και όχι το άλλο έχουμε αυτά. Οπότε τους καλούμε όλους στο σχολείο, βλέπουμε 

τις προσφορές, ανοίγονται και μετά υπάρχει επ ιτροπή , τα λέει ο νόμος αυτά , υπάρχει επιτροπή που καθορίζει 

που πάμε, με ποιο πρακτορείο και πώς . και το μαθαίνουν όλοι 

( υπάρχε ι διαφάνεια δηλαδή στις διαδικασίες που κάνετε ; ) 

ναι και δεν έχω ακούσε ι και σε αυτό δε θέλω να πηγαίνω . Ο διευθυντής προσφέρει ένα κύρος εάν πάει σε 

κάποια του εξωτερικού, δεν έχω πάει ποτέ, Όταν έρχονται φυσικά αναλαμβάνω τη διαχε ίριση εδώ μαζί με τους 

συναδέλφους. Αλλά είναι πολύ βασικό το σχολείο να μην μπλέξει σε αυτό που ακούμε και το ακούμε πολλά 

χρόνια τώρα μαθητές να ταυτίζουν την εκδρομή με μουσικές τέτοιου τύπου . 

(ναι) 
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Δηλαδή όταν πηγαίνουν εμάς στα Γιάννενα τα παιδιά, ας πούμε ένα παράδειγμα, κανονίζουμε τη μια μέρα να 

πάνε σε μια ταβέρνα να φάνε όπου θα έχει μουσικούλα να χορέψουν ή να τραγουδήσουν τα ίδια, 11 με 11.30 
επιστροφή . 

(ναι ) 

Θεωρώ αδιανόητο ας πούμε αυτό που ακούω σε άλλα σχολεία. Να πρέπει να πάνε στη Βεργίνα να σηκώνονται 

επειδή το λέει το πρόγραμμα στις 9, να φτάνει το λεωφορείο στη Βεργίνα και οι μαθητές να κοιμούνται 
δηλαδή το θεωρώ .... Τα παιδιά έχουνε ξενυχτήσει και έχουν φτάσει 5 ώρα το πρωί. Το θεωρώ δικιά μας δουλειά 
και ευθύνη. 

(Δηλαδή να μη συνδέσουν τα παιδιά τη δραστηριότητα με αυτή τη διασκέδαση) 

Ε βέβαια, ε βέβαια, Να σας πω κάτι έχει τη δυνατότητα το παιδί; ας πάει με το μπαμπά του σε ένα 

μπουζουκομάγαζο. και όταν λέμε διασκέδαση εννοούμε αυτή τη διασκέδαση . Να ήταν κάτι άλλο, να πάμε σε 

μια συναυλία. Ορισμένες φορές τα πήγαμε στο Μέγαρο Μουσικής 

(ναι) 

άλλου τύπου εκείνο άλλο το άλλο. 

(εννοείται) 

λοιπόν, δε μπορεί το σχολείο τώρα να στοχοποιεί τη διασκέδαση τη μουσική αυτού του τύπου με τα 

μπουζούκια και να θεωρείται ότι αυτό είναι εκδρομή. Είναι ξεκάθαρο για μένα . 

- Σε ποιο βαθμό προσαρμόζετε τις δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο στις επιθυμίες των μαθητών έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή; 

Συνεργαζόμαστε σε αυτό . Συνεργαζόμαστε με τους μαθητές . 

(Ναι) 

Ξέρουν αυτά πάνω κάτω ότι δικαιούνται αυτό και σκεφτόμαστε αυτό και μετά κάνουμε και προτάσεις γιατί τα 

παιδιά παιδιά είναι 

(ναι) 

Δηλαδή ήτανε μια εποχή θυμάμαι πέρσι που ήθελαν να πάνε στα Γιάννενα αλλά δεν υπήρχε η δυνατότητα για 

ξενοδοχείο και τους βρήκανε τη δυνατότητα να φύγουν από δω να πάνε Μυστρά- γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν, 

εμείς θα τους πούμε θα το ψηφίσουν τα παιδιά - πήγανε Μυστρά, μείνανε στην Καλαμάτα την άλλη μέρα 

πήγανε στο Αρχαιολογικό μουσείο της Καλαμάτας περάσανε καλά και την άλλη μέρα φεύγοντας είδανε την 

Αρχαία Ολυμπία δηλαδή είδαν τρείς βασικούς χώρους και την Αρχαία Μεσσήνη και τους άρεσε αυτό το πράγμα . 

Επειδή τυχαίνει να είμαι εγώ τώρα διευθυντής και είμαι από την Καλαμάτα μαζί με το ξενοδοχείο είχε κλειστεί 

και ένας χώρος που θα φάνε θα διασκεδάσουν μέσα στο ξενοδοχείο 

(ναι) 

και να περάσουν και αυτά όμορφα. Δηλαδή ούτε μπορείς να το απομονώσεις και να πεις μόνο στα μουσεία. Το 

παιδί θα πάει σαν κάτι καταναγκαστικό ούτε μπορείς να πεις ότι η εκδρομή είναι μόνο διασκέδαση 

(ναι) 

Γ . ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Λοιπόν πάμε στην Τρίτη ενότητα που έχει να κάνει με τη νομοθεσία και την υποστήριξη που λαμβάνουν τα 

σχολεία για τις δραστηριότητες που υλοποιούν . 

1. Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων δείχνουν ότι η υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι 
ανεπαρκής. 

- Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βοηθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση το σχολείο να υλοποιήσει περισσότερες 
εξωσχολικές δραστηριότητες; 

Κοιτάξτε , κατ' αρχήν οικονομικά δεν τίθεται θέμα γιατί και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δυσκολίες, αλλά η τοπική 

αυτοδιοίκηση μπορεί να προτείνει . Παραδείγματος χάριν εμείς ας πούμε από το σχολείο μου θέλουμε να πάμε 

στην Αρχαία. Για να πας στην Αρχαία Κόρινθο με ένα λεωφορείο είναι 400 παιδιά μιλάμε για 8 λεωφορεία . 

Λέγεται περίπατος αυτό και αυτά τα χρήματα πρέπει να τα βάλει το σχολείο γιατί στον περίπατο δε μπορεί να 

πληρώνει το παιδί. Είναι ένα κόστος αυτό το πράγμα Η. τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να βρει 3 λεωφορεία που 
για μισή ώρα να πάνε ένα σχολείο στην Αρχαία Κόρινθο ή μπορεί να προτείνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση κάποιους 

χώρους και κάποιες διαδρομές. Εμείς προσπαθούμε και εδώ . Δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει τα παιδιά να 

γνωρίσουν την τοπική ιστορία. Έχουμε πάει και στον Άγιο Γεώργιο στο Φενεό , έχουμε κάνει αυτήν την επίσκεψη 

ή στη λίμνη Δόξα. Σε κάποια ένα βασικό που πρέπει να δώσει το σχολείο και ιδιαίτερα το Γυμνάσιο πρέπει να 

δώσει διεξόδους στα παιδιά, παραδείγματος χάριν έχουμε πάει στου Παλυβού το Οινοποιείο . 

(Ναι έχετε έρθει σε ε μάς, στη Νεμέα) 

Πρέπει να έρθει το παιδί να δει γιατί αύριο μπορεί να του αρέσει μια επαγγελματική δραστηριότητα. Στο 

εξωτερικό οι μαθητές πάνε ας πούμε σε ένα εργοστάσιο και βλέπουνε πώς λειτουργεί. 

(ναι, δηλαδή και αυτό το μέρος των δραστηριοτήτων που είναι στοχευεμένες στην επαγγελματική εεε 

κατάρτιση) 

ε βέβαια, ε βέβαια . Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε πριν από δυο χρόνια κάναμε στο εμπορικό 

επιμελητήριο και μια ημερίδα με επιχειρηματίες, με διευθυντή τραπέζης, με διευθυντή από μια φαρμακευτική 

εταιρία και ήταν και οι πιτσιρικάδες από κάτω και τους ρωτάγανε για την επαγγελματική αποκατάσταση 

(ναι) 
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και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου 

(δηλαδή κάτι σαν σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός;) 

ναι, γενικά όμως όπου ζητάμε βρίσκουμε βοήθεια. Γενικά όμως εγώ δε θεωρώ ότι πρέπει να πάω στο Δήμο και 

να πω δώσε μου χρήματα για να πάνε τα παιδιά μια εκδρομή. 

( ναι) 

μπορε ί όμως να με βοηθήσει ένα λεωφορείο, να μου βρει κάτι 

(δηλαδή όπως είπατε διαδρομές, να προτείνει κάτι;) 

ε βέβαια, ε βέβαια . Εγώ τώρα ας πούμε είμαι σε ένα μουσείο στο Λαογραφικό μουσείο είμαι πρόεδρος σ ' αυτό 

το Σύλλογο των φίλων . 

(εδώ στο Λαογραφικό μουσείο;) 

Ναι και προσπαθούμε να το στηρίξουμε γιατί κινδυνεύει. Σ' αυτό έχει βοηθήσει η Αυτοδιοίκηση. Ε σ' αυτό το 

μουσε ίο πάνε περίπου 2500 παιδιά το χρόνο το επισκέπτονται, δεν πάνε ο ι πολίτες της Κορίνθου. 

( Ναι) 

για χ λόγους μπορούμε να τους πούμε άλλη φορά, αλλά τα παιδιά πάνε, τους πάνε τα σχολεία. Έχουμε 

προτείνει τώρα να γίνει μια κάρτα μουσείων που είναι στο Λαογραφικό, η Πινακοθήκη και το Αρχαιολογικό και 

μ' αυτή την κάρτα να πηγαίνει κάποιος επισκέπτης και ξένος και Έλληνας και να έχει συμβληθεί με ένα 

κατάστημα, να τρώει ένα τοστ και ένα καφέ και έτσι να τον αναγκάζει σε εισαγωγικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση να 

δει 3 βασικούς χώρους της Κορίνθου. Και εκείνο που σκέφτομαι εγώ του χρόνου να βρούμε με παιδιά σαν 
πρόγραμμα κτίρια και δρόμους που αξίζει να τους περπατήσει κάποιος στην πόλη 

(πολύ ωραίο) 

δηλαδή ένας ξένος έρχεται, τι έχει να δει στην Κόρινθο. 

( Ναι) 

δεν το έχουμε ψάξει αυτό 

(δηλαδή με τη συνεργασία των μαθητών;) 

ναι και θέλω να δούμε τέτοια πράγματα και πράσινες διαδρομές και διαδρομές ποδηλάτου . Αυτά μπορεί να 

γίνει συνεργασία με το Δήμο . Είχαμε κάνει παλιότερα γιατί ασχολούμαι και με το Ευθύμιο Κέντρο. 

(ναι) 

Είχαμε συνεννοηθε ί με το Δήμο να βγάλει ένα σήμα που να λέει ότι αυτό το κατάστημα είναι προσβάσιμο σε 

άτομα με ειδικές ανάγκες 

(ναι) 

και να τα ψάχναμε εμε ίς όλα τα καταστήματα και κατά κάποιο τρόπο να λέγαμε ότι αυτό πληροί ή δεν πληροί 

την προϋπόθεση 

(ναι ) 

δηλαδή , υπάρχει πεδίον δόξας λαμπρόν . Εκείνο που δεν υπάρχει είναι ο χρόνος γιατί δυστυχώς και το 

εκπαιδευτικό σύστημα, να το πω και αυτό, έχει ποσότητα, έχει πάρα πολλά στα παιδιά 

( ναι) 

και ο στόχος είναι να έχουν έναν ελεύθερο χρόνο να μαθαίνουν πράγματα τα παιδιά αλλά να μπορούν να τα 

διαχειριστούν, δεν προλαβαίνουν να τα αφομοιώσουν. 

(Λόγω του όγκου λέτε ;) 

Ε βέβαια. 

- Θα μπορούσατε να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα όπου η τοπική αυτοδιοίκηση βοήθησε ; 

Σε δραστηριότητες; 

( Ναι, αν υπάρχει . ) 

Σε δραστηριότητες μας καλύπτει η τοπική αυτοδιοίκηση όταν θέλουμε κάποιο υλικό, όταν θέλουμε π .χ 

καρέκλες . Θα μας φέρουνε . 

( Ναι) 

Θέλουμε .. . εμείς έχουμε άψογη συνεργασία με το Δήμαρχο, με το Δήμο δηλαδή γενικά . Δεν μπορώ να πω 

δηλαδή ... ό,τι έχουμε ζητήσει έχει ανταποκριθεί είτε αυτό είναι κυρίως μας βοηθάει στην υλικοτεχνική υποδομή . 

(Ναι) 

Αλλά όταν θέλουμε να κάνουμε μια γιορτή στο σχολείο μπορεί να μας βοηθήσει ή έχουμε κάποια ανάγκη 

οικονομική μπορεί να μας βοηθήσει και κυρίως σε υλικοτεχνικά θέματα κυρίως μας βοηθάει. Αυτή είναι η 

επαφή που έχουμε κυρίως. 

(ωραία) 

2. Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι επαρκής για να υποστηρίξει την προσπάθεια 
των εκπαιδευτικών να οργανώσουν και να υλοποιήσουν εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

Χρόνο με το χρόνο γίνεται χειρότερη η νομοθεσία, δηλαδή παλιότερα οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να 

αμειφθούν και με μια υπερωρία, 2 ώρες υπερωρία την εβδομάδα. Παίρνανε ένα ποσό των 7 -10 ευρώ . Δε 

θυμάμαι ακριβώς το ποσό . Φέτος έγινε μια ώρα η υπερωρία και για κάθε πρόγραμμα μόνο ένας 

(εκπαιδευτικός εννοείτε;) 
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εκπαιδευτικός ναι, δηλαδή μπορεί να ασχολούνταν 2 -3 εκπαιδευτικοί αλλά ένας εδικαιούτο να πάρει αυτή τη 
μια ώρα υπερωρία . Αυτό είναι ένα θέμα . Από την άλλη είναι και η ζωή έτσι δύσκολη , είναι και το πρόγραμμα 

των σχολείων όπως ανέφερα και πριν . Εμείς εν τω μεταξύ προσπαθούμε και με άλλους τρόπους, παραδείγματος 

χάριν, στο σχολείο μας γίνεται ενισχυτική διδασκαλία δωρεάν από τους καθηγητές ή τώρα το καλοκαίρι θα 

κάνουμε μαθήματα στα παιδιά που μείνανε. Αυτό δε γίνεται. 

(Δεν νομίζω να το έχω ακούσει αυτό . ) 
Ναι, ναι το ξεκινάμε φέτος. 

(Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας το κάνουν; ) 

Ναι, ο ι εκπαιδευτικοί του σχολείου . Με κάποιους έχω συνεργαστεί και ας το πούμε γίνεται ένα .. . δηλαδή 
θέλουν οι άνθρωποι να βοηθήσουν γιατί άμα δε θέλει ο άλλος δεν μπορεί. Έτσι και είναι και αυτό σε εθελοντική 

βάση . Αλλά ο φόρτος εργασίας, τα διαγωνίσματα, το ένα, το άλλο έπρεπε να ε ίχαν ένα χρόνο περισσότερο. Εκεί 

είναι η δυσκολία . 

(Ναι) 

(Η έλλειψη χρόνου δηλαδή.) 

Ναι θα σας πω ένα παράδειγμα που θα βρεις τα παιδιά να επικοινωνήσεις μαζί τους. Δύο η ώρα τελειώνουμε 

και 2.30 έχουν φροντιστήριο, θα του ς βρεις Σάββατο ή Κυριακή ... η όσα παιδιά θα βρουν λίγο χρόνο να κάνουν 
μια επαφή για να μπορέσουμε να κάνουμε την οργάνωση του προγράμματος . 

(ναι) 

γιατί ένα πρόγραμμα θέλει την οργάνωση του, τη διαδικασία που θα παράγεις αυτά που θέλεις και το τελευταίο 

είναι το να πας μια εκδρομή μόνο 

(ναι) 

δηλαδή αυτό που κάναμε για τη στοματική υγιεινή ο συνάδελφος πήγαινε κάθε Πέμπτη , είχε συνάντηση με τα 

παιδιά για να φτάσει μια φορά να έρθουν οδοντίατροι στα σχολεία . Δεν είναι απλά συγκεντρωνόμαστε και λέμε 

αα θα πάμε εκεί. 

(Υπάρχει προετοιμασία;) 

Ε β έ βαια και εκεί είναι η δυσκολία . Η έλλειψη χρόνου. Εγώ έχω πρόταση γι' αυτό αλλά άλλη φορά . Κανονικά τα 

σχολεία πρέπει να τελε ιώνουν στις 4 με 5. Οι εκπαιδευτικοί να είχαν το ωράριο του ς 8 με 5. Τα παιδ ιά να τρώνε 

εκεί. 

(Έχουμε υποδομές κύριε Διευθυντά; ) 

Όχι 

(Αυτό είναι το θέμα.) 

Αυτό πρέπει να στοχεύσουμε . 

(Δηλαδή οι υποδομές μας πώς είναι; γ ιατί και εγώ νομίζω ότι θα ήταν ιδανικό αυτό . ) 

Δεν ε ίναι δύσκολο, στο Μουσικό Γυμνάσιο αυτή τη στιγμή πηγαίνει και ένα catering με κάτι λίγο πο υ τρώνε τα 

παιδιά. Αν κατορθώναμε να ξεφύγουμε από αυτή τη λαίλαπα . Γιατί πρόκειται περί λαίλαπας. Η ελληνική 

οικογένεια πληρώνει εκατομμύρια στα φροντιστήρια . Αν μπορούσε λοιπόν ο μαθητή ς γύρω στις 12, 1, 2 να 
τελε ιώνει το μάθημά το υ αλλά να έχε ι το χώρο του ... Εμείς θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη 
στο σχολείο , να έχει και το χώρο αλλά και τη δυνατότητα να μείνει στο σχολείο , να κάνει μαθήματα . 

(Ναι) 

ώστε 5 η ώρα να πάει σπίτι του και να καθίσει να διαβάσει το εξωσχολικό του βιβλίο . Δε μπορεί να φτάνουμε 

παιδιά Α και Β Γυμνασίου να γυρνούν στο σπίτι στις 9 από τα φροντιστήρια 
(ναι) 

είτε είναι αγγλικά είτε είναι ότι οτιδήποτε. Αυτό είναι άλλος σχεδιασμός. Ελπίζω να προλάβουμε να το δούμε 

αυτό. Τέλος πάντων . 

3. Το σχολείο σας δεν έχει αναπτύξει μια δική του πολιτική για τις εξωσχολικές δραστηριότητες . Για ποιο -
ποιους λόγους θεωρείτε ότι συμβαίνε ι αυτό ; Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε ; 

Εγώ πιστεύω ότι έχει αναπτύξει . 

(Ωραία, για πείτε μου τη δική σας θέση λοιπόν.) 

Η θέσ η είναι να προσπαθήσουμε με στοχευμένες δραστηριότητες να βρούμε τα ενδιαφέροντα των παιδιών και 

να οδηγήσουμε τα παιδιά σε γνώση αλλά και βίωμα καταστάσεων που συμβαίνουν στην καθημερινότητα μας 

και δεν τα ξέρουν . Παράδειγμα: το παιδί πρέπει στο σχολείο να μάθει του μουσείο, να μάθει το Μέγαρο 

Μουσική ς, να μάθει το θέατρο, να μάθει χορωδίες, τέχνη, τεχνολογία, να μάθει την επίσκεψη .. . αυτό είναι μια 
πολιτική 

(σίγουρα) 

Αυτό δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Με τους καθηγητές προσπαθώ .. δε λέω εσύ θα κάνεις αυτό, δεν μπορείς να το 

πεις αυτό αλλά λέω «τα όνειρά σας βάλτε τα να τα λειτουργήσουμε » . Παραδείγματος χάρη θέλουμε να 
επισκεφτούμε εδώ και καιρό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει και πολύ κόσμο εκεί και είναι δύσκολο, ή στη 

Βουλή , δεν μπορεί ένα παιδ ί να τελειώνει το Γυμνάσιο και να μην έχει πάει στη Βουλή. Ο στόχος ε ίναι ότι 

μπορούμε να δώσουμε στον πιτσιρικά και στην πιτσιρίκα για να μη λέω μόνο του ς άνδρες να δώσουμε τη 

δυνατότητα να δουν και από κει και πέρα θα επιλέξουν στη ζωή τους . Έχει συμβεί, δηλαδή , είχαμε μια 

εφημερίδα παλαιότερα στο Χαϊδάρι που δούλευα . Έχω μαθητέ ς όπου από αυτή την εφημερίδα έγιναν 

δημοσιογράφοι 
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(Κάνατε επαγγελματικό προσανατολισμό . ) 

την οργανώσαμε κανονικά . Κάναμε συνεντεύξεις. Πήραμε από τους πολιτικούς, τους δημάρχους . Στο Χαϊδάρι το 

93 - 94 είχαμε περιβαλλοντική ομάδα που ψάχναμε στο Σαρωνικό και κάναμε ανακοινώσεις σε διεθνή 
συνέδρια. Όλα αυτά δίνουν διέξοδο στα παιδιά . Επειδή έγραφε ένας πιτσιρικάς στην εφημερίδα, μετά 

ασχολήθηκε με τη μόδα . Γιατί είδε ότι του άρεσε αυτός ο χώρος. Δηλαδή τι καλύτερο το σχολείο να δώσει στο 

παιδί να καταλάβει τα ταλέντα του 

(και να τα αναδείξει.) 

ε βέβαια . Αυτό που προσπαθούμε μακάρι να χαμε και υποδομή καλύτερη και όλα αυτά αλλά είναι και στο χέρι 

μας . Εμείς δηλαδή στο Χαϊδάρι είχαμε φτιάξει την πρώτη βιβλιοθήκη στην Ελλάδα . Δανειστική. Μιλάω 89 τώρα 
1989 και αυτός είναι ο στόχος να τα καταφέρω φέτος διότι βρήκα μια αίθουσα. Δηλαδή αν βρω την αίθουσα την 

έχουμε φτιάξει σε ένα μήνα. Και να βάλουμε τον πιτσιρικά εκεί να σχεδιάσει τα έργα του , να ζωγραφίσει ώστε 

.. .. θα σας πω κάτι που είναι πανθομολογούμενο στους καθηγητές . Ο μαθητής που δεν τα καταφέρνει στα 

Μαθηματικά ή στη Λογοτεχνία, είναι πολύ καλός στην Τεχνολογία. Ο πιο ανήσυχος μαθητής της τάξης ήταν ο 

πρώτος μαθητής στην Τεχνολογία και γι' αυτό το λόγο όταν έδωσα διπλώματα φέτος στα παιδιά της Γ 

Γυμνασίου στους ανήσυχους μαθητές έδινα και σε αυτούς ένα δίπλωμα για να νοιώσουν και αυτοί, να 

νοιώσουν ότι είναι χρήσιμοι σε κάτι. Δε θέλουμε να κάνουμε όλα τα παιδιά γιατρούς, αλλά θέλουμε να τα 

κάνουμε ευτυχισμένα και να μπορούν αυτό που θα κατάφερναν ... δηλαδή ο άλλος κατάφερε και έφτιαξε ένα 
πολύ ωραίο κλαρκ ο πιο φασαριόζος μαθητής του σχολείου . Αυτό εγώ πρέπει να το αναδείξω στο σχολείο . Αυτή 

είναι η πολιτική . Δεν είναι τυχαίο . 

( Ωραία) 

Τώρα δεν ξέρω αν λέω πολλά; Να μου κάνετε νόημα . 

(Όχι, όχι κανένα νόημα !) 

4. Γενικά φάνηκε ότι τα σχολεία δε λαμβάνουν υποστήριξη από άλλους φορείς . 

- Εσείς έχετε κάνει προσπάθειες να προσεγγίσετε κάποιον από τους τοπικούς φορείς ώστε να ενισχύσουν την 
προσπάθεια του σχολείου; 

Κοιτάξτε με τους τοπικούς φορείς δηλαδή τη Νομαρχία ή το Δήμο έχουμε πολύ καλή σχέση . Τώρα 

αναπτύσσουμε, έχουμε αναπτύξει μια συνεργασία με το Μουσείο μια και είμαι στο Μουσείο εγώ στο 

Λαογραφικό . Γενικά υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό το θέμα, δηλαδή να βάλεις ένα φορέα απέξω στο σχολείο . 

Όσον αφορά την ενίσχυση και χορηγίες μπορούμε να βρούμε 

(ναι) 

μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή τα σχολεία όλα σχεδόν της Κορινθίας παίρναν μια ενίσχυση από τη Motor Oil 
(ναι) 

αλλά είναι και λίγο δύσκολο το σημείο αυτό . Δηλαδή ο διευθυντής πρέπει να προκαλέσει τη χορηγία αλλά δε 

μπορεί να είναι και αυτός που ψάχνει από δω και από κει και να χάνει το χρόνο του. Έχει έχει δυσκολίες αυτό το 

θέμα. 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Χαρακτηρίσατε τον αριθμό των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων που παρέχει το σχολείο 
αρκετές . Μπορείτε να αναφέρετε για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

Ένας λόγος είναι ότι ... και εγώ σα διευθυντής λέω κάνετε όσες περισσότερες μπορείτε. Φέτος μειώθηκαν οι 
δραστηριότητες . 

(Ναι) 

Μειώθηκαν διότι υπήρξαν και τα προβλήματα τα οικονομικά και στους καθηγητές . Όταν κάποιος έχει πρόβλημα 

και νοιώθει ψυχολογικά ανήσυχος δυσκολεύεται να κάνει αυτό που θέλει η ψυχή του . Είχαμε μια συνάδελφο 

που για 2 - 3 χρόνια είχε ένα πρόγραμμα «γλυκά κουταλιού και γεύσεις του παλιού καιρού» κάπως έτσι το λέγε 
και έφτιαχνε με τα παιδιά στο σπίτι της γλυκά 

(ναι) 

ΕΕ είχαμε το πρόβλημα με την υπηρεσία όχι, λέει, θα το κάνετε στο σχολείο . «Μα δε μπορώ να φέρω στο 

σχολείο ούτε κατσαρόλες, ούτε, ξέρω εγώ, να φέρω την κουζίνα και βρήκαμε ένα τρόπο βάλαμε τους γονε ίς να 

υπογράψουν ότι το παιδί μου είναι εκεί και του το επιτρέπω . Κάνανε φοβερά πράγματα . Τις δευτέρες μας 

φέρνανε τα παιδιά, γιατί συναντιόντουσαν Κυριακές, τις Δευτέρες τι πίτες μας φέρνανε, τι κερασάκι γλυκό μας 

φέρνανε και το δείχνανε αυτό προς τα έξω. Εντάξει θα μπορούσε αυτό να γίνει αν είχαμε και άλλη διαχείριση 

μέχρι και να το πουλάνε (ίσως .) 

αλλά το θέμα είναι, σ' αυτό που λέμε, ότι υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν δυσκολίες σε θέμα χρόνου , σε θέμα 

καθηγητών να εμπνεύσουν τα παιδιά . Παίζει ρόλο το υλικό που έχεις γιατί κάθε χρόνο αλλάζουν . 

(Όταν λέτε υλικό εννοείτε το σύλλογο διδασκόντων έτσι;) 

Ναι, ναι εγώ σας λέω προσπαθώ αλλά φέτος είχαμε μια μείωση. Άλλες χρονιές είχαμε φτάσει και τα 18 
προγράμματα, 14. Φέτος νομίζω έχουμε 7 -8 . 
( Ναι) 
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Λοιπόν, γίνονται και άλλα που δεν είναι στα προγράμματα που αναγνωρίζει το υπουργείο. Αυτό που σας είπα 

για την Ψυχολογική στήριξη των παιδιών δεν ήταν ένα πρόγραμμα 

(ναι) 

φώναξα εγώ και ήρθαν και δουλέψαμε έτσι. Απλά ο σύλλογος επέτρεψε, είχε ανοιχτό μυαλό και δίναμε ένα 

τρίωρο κάθε φορά και έμπαιναν οι ψυχολόγοι και έκαναν δουλειά με τα παιδιά. 

(Παρά πολύ ωραίο) 

2. Έχετε μόνιμους - σταθερούς συνεργάτες με τους οποίους οργανώνετε συνήθως τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες; Μπορείτε να τους αναφέρετε; 

Δηλαδή ονόματα; 

(Όχι ονόματα, δηλαδή αν έχετε κάποιο τουριστικό γραφείο) 

Όχι γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σ' αυτό το θέμα . Αν και προσπαθούμε να παίρνουμε από την Κορινθία ή 

κάποιες είχαμε και από Αθήνα γιατί πήγαμε ταξίδι στη Βαρκελώνη και δεν μπορούσε να το υποστηρίξει ένα 

πρακτορείο από δω και συνεργάστηκα με κάποιο Αθήνας . Αλλά οι συνεργάτες ξεκινάμε από τους καθηγητές, οι 

καθηγητές είναι πάνω κάτω οι ίδιοι , δηλαδή το μεράκι το έχουν ... κάποιος που το έχει το λειτουργεί. Τώρα εγώ 
είμαι 28 χρόνια ξεκίνησα το 89 
και συνεχίζετε 

ναι προσπαθούμε αλλά οι δυσκολίες είναι και σε θέματα διαχείρισης, δηλαδή να προσπαθήσεις να είσαι 

διαφανής και όλα αυτά και με τα παιδιά. Ευτυχώς δεν έχουμε ακούσει κάτι αρνητικό και κρατάω φάκελο κάθε 

χρόνο μέχρι να γυρίσουν από την εκδρομή, να είμαστε εντάξει σε κάποια ερώτηση. Κάποιος πολίτης πρέπει να 

ξέρει και γονέας που πάνε τα παιδιά, τα λεφτά που δίνει και έχει κάθε δικαίωμα και ενημερώνεται για αυτό . 

Δηλαδή παίρνει επιστολή από εμάς που λέει το πρόγραμμα και όλα αυτά . ΕΕΕ η παραδείγματος χάρη να σας πώ 

κάτι κάθε φορά πριν φύγουμε ίσως να μην είναι γνωστό όλα τα σχολεία το κάνουν αυτό καλούμε την Τροχαία 

και κάνει έλεγχο στα λεωφορεία 

ναι 

ή προσπαθούμε να αποφύγουμε ... θα σας πω ένα απλό θέμα : φέτος είχαμε πάει και είχαμε δει στο Τατό ι είχαμε 

δει πως λειτουργούν οι ένοπλες δυνάμεις και ήρθαν μετά εδώ και μας ενημέρωσαν. Αυτά όλα δεν ήταν σε 

κάποιο σχεδιασμό έγιναν γιατί κάπο ιοι συνάδελφοι ήθελαν και λέμε περπατήστε το . Αλλά έχουμε δυσκολίες και 

από τα προγράμματα . Θέλουν να πάνε στην Αθήνα, να πάνε στην Κρήτη, το πλοίο φεύγει στις 7.30 πρέπει να 
φύγουν από δω στις 5.30. Απαγορεύεται να φεύγει πριν τις έξι κάποιο λεωφορείο άρα θέλεις ειδικές άδειες . 

Αυτές δίνονται από τη Νομαρχία; 

Η από τη Δευτεροβάθμια, τώρα έχει αναλάβει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα η περιφέρεια δηλαδή η Τρίπολη 

και ο Περιφερειακός Διευθυντής. 

Ωραία 

3. Αναφέρατε ότι για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων συνεργάζεστε με 
διάφορους φορείς όπως Τουριστικά γραφεία, ΚΠΕ . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος και την ποιότητα της συνεργασίας σας με αυτούς τους φορείς ; 

Την ποιότητα . Στην αρχή δεν ξέραν αυτοί, έλεγαν πάρε εμάς το δικό μας πρακτορείο και θα προσφέρω και αυτό . 

Επειδή βάλαμε κάποια πράγματα και ορίσαμε εμείς την ποιότητα δηλαδή βγάζουμε ένα χαρτί που λέει πόσοι 

μαθητές συμμετείχαν στην εκδρομή , πόσα δωμάτια θέλουμε , σε ποιο μέρος, ποιες μετακινήσεις και το 

στέλνουμε σε 15 πρακτορεία οπότε είναι συγκεκριμένο αυτό που ζητάμε . Στείλτε μας κλειστές προσφορές . 

ναι 

οπότε η ποιότητα είναι πολύ καλή αυτή τη στιγμή αλλά για να τους φέρουμε σε μια τέτοια διαδικασία πολλούς 

επαγγελματίες από δω ιδρώσαμε λίγο, ιδρώσαμε λίγο , τέλος πάντων με διάφορα προβλήματα . 

Θέλετε να μου πείτε κανένα πρόβλημα, αν θυμάστε . 

Ας πούμε για να πας Θεσσαλονίκη θέλεις 2 οδηγούς δε θέλεις έναν . Έπρεπε να το καταλάβουν αυτό Ναι και η 

οδήγηση ε ίναι πάνω από 8 ώρες . Πρέπει να έχεις 2 οδηγούς. Λέω ένα απλό παράδειγμα 
Ωραία 

4. Αναφέρατε ότι συνεργάζεστε με το τμήμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων της Δ . Ε. για την οργάνωση 

εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος της συνεργασίας σας ; 

Κοιτάξτε, επειδή εγώ ήμουν τώρα και στην επιτροπή που εγκρίνει. Συνήθως βάζουν το διευθυντή του σχολείου 

με τα περισσότερα παιδιά στην επιτροπή που εγκρίνει τα προγράμματα 

ναι 

δηλαδή ότι προγράμματα εκπονούνται στην Κορινθία υπάρχει μια επιτροπή που τα εγκρίνει . 

Θα θέλατε να μου μιλήσετε για την επιτροπή γιατί διάβασα κάτι σχετικό στη νομοθεσία ότι υπήρχε μια 

επιτροπή πενταμελής από ότι θυμάμαι αλλά δεν ξέρω αν υφίσταται ακόμα γιατί δεν είδα τη συνέχειά τη ς στη 

νομοθεσία. 

Πενταμελής δεν είναι. 

Πόσοι είσαστε . 

Αν θέλετε μπορώ να σας στείλω και ποιοι ήμασταν 

Δεν θέλω τα ονόματα. 
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Θέλετε τι τίτλο είχανε . Είναι ένας σύμβουλος, είναι διευθυντής σχολείου, είναι ένας γονέας του σχολείου με το 

μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, δηλαδή του σχολείου μου, είναι η υπεύθυνη των περιβαλλοντικών, η υπεύθυνη 

από το ΚΕΣΥΠ , το Κεσυπ είναι το κέντρο συμβουλευτικής. Δηλαδή δε μας ενδιαφέρουν τα ονόματα αλλά ήταν 

μια μεγάλη επιτροπή και φυσικά όλοι οι υπεύθυνοι των δραστηριοτήτων που από ότι έχω μάθει θα 

καταργηθούνε . Κακώς θα καταργηθούνε αυτά τα προγράμματα τα περιβαλλοντικά η Διεύθυνση είχε έναν 

υπεύθυνο στα περιβαλλοντικά, έναν στο Αγωγής Υγείας και από ότι φαίνεται θα καταργηθούν . Δεν το ξέρω 

αυτό . Αλλά είχαμε μια ... εγώ σαν από κει από μέσα βλέπαμε τι θέλει να κάνει κάθε σχολείο, ο στόχος είναι να το 

εγκρίνουμε και να βοηθήσουμε σ' αυτό. Αλλά οι συνάδελφοι εκεί βοηθούσαν τους συνάδελφους που 

αναλαμβάνουν το πρόγραμμα τους έδιναν κάποιες κατευθύνσεις, οδηγίες και γενικά υπήρχε μια σχέση πολύ 

καλής συνεργασίας και υπάρχει . 

ναι 

- Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος αυτού ενθαρρύνει ή και περιορίζει τα 
σχολεία στο να αποφασίσουν για τον εαυτό τους τι δραστηριότητες χρειάζονται οι μαθητές τους και πώς να 

τις υλοποιήσουν; 

Όχι δεν περιορίζει, απλά δίνανε οι συνάδελφοι εκεί από καιρού εις καιρόν και διάφορα θέματα και λέγανε ότι 

στα πολιτιστικά έχουμε αυτά τα 30 θέματα 
-οπότε έδινε προτάσεις ουσιαστικά; 

Ναι και πάρτε ιδέες, πάρτε ιδέες, και πολλές ιδέες έτσι μπορεί να και μια άλλη δεν ήταν απαγορευτικό, ήτανε 

σας λέω ... . όχι περιόριζε, ανέπτυσσε τη συνεργασία, την ενθάρρυνε. Και πάντα τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι 
εγώ εδώ πέρα οι συνάδελφοι βοηθούσαν ουσιαστικά. 

Είναι πολύ σημαντικό να έχετε στήριξη . 

Ε βέβαια. 

Ε. ΕΜΠΟΔΙΑ 

1. Μπορείτε να μου αναφέρετε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στο σχολείο σας. 

ένας παράγοντας βασικός το έχω αναφέρει αρκετές φορές είναι οι οικονομικοί λόγοι, ένας άλλος παράγοντας 

είναι η έλλειψη χρόνου που έχουν είτε οι μαθητές είτε οι καθηγητές, ένας άλλος παράγοντας είναι η ευθύνη 

που έχει ο καθηγητής. Γιατί ένας συνάδελφος που συμμετέχει σε μια τέτοια δραστηριότητα έχει ευθύνη 

απέναντι στο παιδί. Πολλές φορές οι γονείς δεν ενημερώνουν, εγώ είχα βγάλει ένα χαρτί που έλεγε θα πάμε 

εκεί, θα πάμε εκεί όταν δίναν τη δήλωση τους οι γονείς από κάτω έλεγα αλλεργίες, έλεγα τυχόν προβλήματα 

που έχει το παιδί. Πολλές φορές δεν μας τα έλεγαν. Είχε συμβεί σε άλλο σχολείο είχα ακούσει ένα παιδί να είναι 

αλλεργικό στην ασπιρίνη 

ναι 

πάει μια εκδρομή , έχει ένα πονοκέφαλο, έχει κάτι, ζαλίζεται. Δηλαδή εκεί είναι προβλήματα. Εκεί οι 

συνάδελφοι κουράζονται πραγματικά, δηλαδή είναι ευθύνη όταν γίνεται με τον τρόπο που είπα όχι με τον 

τρόπο μπουζούκια και τέσσερις η ώρα. 

ναι 

Θέλω δηλαδή να πω ότι είναι αυτοί οι λόγοι : ο χρόνος, τα χρήματα, οι ευθύνες και η ανασφάλεια που μπορεί να 

νοιώθουν οι γονείς για τα παιδιά τους . Αν και πιστεύω ότι πρέπει οι γονείς γιατί είμαι και εγώ σ' αυτή τη φάση, 

έχω ένα πιτσιρικά μικρό, πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους όσο μπορούν γιατί όσο και να τα αγαπάμε 

πρέπει να μπορούν να βγαίνουν προς τα έξω. Ναι αλλά ελεγχόμενα πάντα και ανάλογα με την ηλικία. 

Σίγουρα, στο Γυμνάσιο είναι και μικρά τα παιδιά. 

Βέβαια και έχουμε και ατυχήματα . Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα όταν ήμουνα εγώ σχολείο πηγαίναμε τα 

παιδιά. Το ξέρω που είναι το σχολείο; 

Φυσικά το ξέρω. 

Πήγαιναν στα καλάμια, στη γειτονιά μας . Πήγαιναν γύρω στις 9.30 και 11.00 τα αφήναμε τα παιδιά και τα 
αφήναμε εκεί. 

11; Κανονικά μια ή ώρα δεν έπρεπε να τελειώσει η εκδρομή; 
Το άσχημο είναι ότι τα άφηναν εκεί τα παιδιά . Όταν πήγα λοιπόν Σεπτέμβρη στο σχολείο και τους λέω 

συνάδελφοι ξέρετε αυτό δε στέκει . Δεν μπορούμε ένα μικρό παιδί Α Γυμνασίου να το αφήσουμε μόνο του στα 

καλάμια και αν μένει το παιδί στον Αϊ Γιώργη πώς θα γυρίσει πίσω. Και είχαν αναστάτωση και οι γονείς να πάνε 

στις 12 στις 1 τι ώρα τελειώνει η εκδρομή να μαζεύουν τα παιδιά. Οπότε όλος ο σύλλογος όλοι οι συνάδελφοι 
με μια φωνή και εκεί δεν είχαμε αντίρρηση επιστροφή στο σχολείο. Μια ομάδα καθηγητών τα συνόδευε στο να 

πάμε και μια άλλη ομάδα στο να γυρίσουμε και είχαν ενημερωθεί την προηγούμενη οι γονείς ότι θα 

επιστρέψουμε στις 1 περίπου για να πάρουν τα παιδιά. Αν δε θέλανε μέναμε ως τις δυο εμείς εκεί μέχρι να 

φύγουν όλα τα παιδιά. Κάποιος γονέας μπορεί να εργάζεται δεν μπορώ εγώ να του επιστρέψω στις 11.30 το 
παιδί. Τι θα το κάνει; Δηλαδή ένα πρόβλημα που υπήρχε σε μια απλή μετακίνηση. 

ναι 

αλλά το λύσαμε έτσι και ήταν προς τιμήν των συναδέλφων που το αποδέχτηκαν γιατί είναι και κουραστικό , 

περπάτημα. Εγώ τους χώριζα σε δυο ομάδες δηλαδή αυτοί που έρχονται το πρωί για μάθημα συνόδευαν για να 

πάμε στα καλάμια και οι άλλοι οι μεσημεριανοί ο διευθυντής και κανένας υποδιευθυντής . 
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Είναι και μεγάλος ο αριθμός των μαθητών. Αυτό είναι εμπόδιο πιστεύετε; 

Ε βέβαια ο μεγάλος αριθμός είναι πρόβλημα σε κάποιο ατύχημα α ενώ είναι θετικό να έχεις πολλά παιδιά άρα 

θα βρεις δυνατότητα για δραστηριότητες η μετακίνηση τους όμως είναι βραχνάς . 

ναι 

Δηλαδή θέλουμε να πάμε κάπου δεν πάμε κάπου όλο το σχολείο μαζί. Η Α τάξη πάει σε μια περιοχή , η Β 

αλλού, η Γ αλλού . Αλλά αυτή η μετακίνηση που κάνουμε στην πόλη και έχουμε βρεί τώρα έναν εσωτερικό 

δρόμο για να κατεβαίνου με στα καλάμια γιατί πρέπει να βρεθούν τα παιδιά εκεί να παίξουν, να 

διασκεδάσουνε. Λοιπόν αλλά είναι άγχος και τρέχουμε όλοι οι συνάδελφοι. Ξέρετε πάμε και κλείνουμε τους 

δρόμους να μην περνάνε αυτοκίνητα από τη μια μεριά, αυτοκίνητα από την άλλη . Καθόμαστε, φεύγει μια 

ομάδα, πάει άλλος έχουμε γίνει . 

Είναι 420 παιδιά τα οποία έχουν τη μπάλα τους τρέχουν. Δεν μπορείς να τα πας χέρι χέρι. Δεν είναι δημοτικό. 
Ναι είναι παιδιά Γυμνασίου . 

Ωραία 

2. Τί αποτρέπει το διδακτικό προσωπικό του σχολείου από το να οργανώσει και να υλοποιήσει μια διδακτική 
επίσκεψη; 

Καταρχήν να θέλουν . Ο χρόνος. και ξέρετε έχει και μια διαδικασία που αφορά την οργάνωση . Δηλαδή πρέπει 15 
μέρες πριν να ζητήσεις άδεια, να το αποφασίσει ο σύλλογος, το συζητάει μαζί μου ο συνάδελφος. Σας λέω πώς 

γίνεται . Μου λέει θέλω να πάω εκεί, ευχαρίστως να πας. Να κλείσεις στο τάδε μουσείο . θέλουν να πάνε στο 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, κλείνουμε την επίσκεψη, μετά ρωτάμε τα παιδιά, πόσοι έρχεστε, πρέπει να είναι 

τα Υ. των παιδιών . Στην αρχή τα παιδιά μπορούν να πουν εντάξει, στη συνέχεια μπορεί κάποια παιδιά να 

υπαναχωρήσουν οπότε παίρνουμε μία τάξη, δηλαδή παίρνουμε ένα τμήμα, το Al, μπορεί να μην πάρουμε όλη 
την Α γιατί δεν ενδιαφέρονται, συνήθως έρχονται όμως . 

Τα παιδιά που δεν ενδιαφέρονται, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχετε δει για ποιους λόγους δεν 

ενδιαφέρονται; Δηλαδή ενώ στην αρχή είπαν ναι μετά γιατί μπορεί να αρνήθηκαν; 

Κυρίως για οικονομικούς λόγους, κάποια παιδιά μπορεί να θέλουν να ξεκουραστούν ή κάποια παιδιά μπορεί να 

θέλουν να πούνε στους γονείς τους ότι πάνε στο Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης και να κάνουνε βόλτα στην 

Κόρινθο. 

Κοπάνα; 

Ναι και έχουμε βρει τον πανέξυπνο τρόπο να παίρνουμε τους γονείς τηλέφωνο και να τους λέμε ο τάδε δεν 

ήρθε εκδρομή, οπότε ξέρουν ότι δε θα ξεφύγουν. Ξέρετε τι είναι ο γονέας να νομίζει ότι το παιδί έχει πάει στο 

μουσείο και το παιδί να έχει πάει βόλτα στην Κόρινθο ; Και στην Κόρινθο έχει καλώς. 

Μήπως είναι στο Mall στην Αθήνα; 

ναι έχει συμβεί, λοιπόν, μετά ο καθηγητής για να πούμε λίγο την οργάνωση αφού συγκεντρώσει από τα παιδιά 

τις υπεύθυνες δηλώσεις τις φέρνει σε εμένα, πιστοποιούμε ότι είναι τόσος ο αριθμός, στέλνουμε χαρτιά στη 

διεύθυνση, τα εγκρίνει η διεύθυνση , στέλνουμε χαρτί στη τροχαία να έρθει να κάνει τον έλεγχο, κλείνουμε το 

λεωφορείο, συνήθως τα λεωφορεία για τις τοπικές εκδρομές εκεί συνεργαζόμαστε με δυο τρεις, εκεί δεν 

κάνουμε προσφορές. 

Ναι 

Ξέρουν πάνω - κάτω τις τιμές, μια φορά θα πάρουμε το ένα πρακτορείο την άλλη το άλλο . Όταν είναι πάνω από 

μια μέρα κάνουμε προσφορές, αν έχει και το θέμα των προσφορών οπότε καταλαβαίνετε αυτό θέλει χρόνο και 

είναι και η ευθύνη . Και ενώ τα χω πει και πολλές φορές τα ξεχνάνε και πολλές φορές οι συνάδελφοι . Τι κάνουμε 

ένα δυο τρία τέσσερα . Κάποιοι γονείς ξεχνάνε να φέρουνε το χαρτί. Το φέρνουν οι πιτσιρικάδες, το φέρνουν την 

τελευταία μέρα . Ε τέτοια προβλήματα υπάρχουν πολλά. 

ναι 

Δηλαδή δεν είμαστε Γερμανοί σ' αυτό . 

Όχι δεν είμαστε 

3. Ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός προγράμματος (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα κ . α.); 

- Τι δυσκολίες ενέχει η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό που το οργανώνει; 

Πάνω κάτω είναι να βρεί το χρόνο, να συγκεντρώσει τα παιδιά είναι το βασικό πρόβλημα αυτό, δηλαδή πότε θα 

βρει το χρόνο να έρθουν τα παιδιά διότι 2 φεύγουν σας λέω, είτε Σάββατο είτε Κυριακή, είτε να βρει μια ώρα 
Παρασκευή ή Δευτέρα να συνεννοηθεί με τα παιδιά και ανάλογα την ηλικία τους στο Δημοτικό έχουν το 

περιθώριο, στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου που δεν έχουν πολλά μαθήματα ή οτιδήποτε . Αλλά είναι θέμα 

χρόνου το κύριο, πέρα από το ότι μετά πρέπει να οργανώσει το υλικό του πώς θα το παρουσιάσει και τι θα 

κάνει με τα παιδιά αλλά το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι το να μαζέψεις τους 5 -15 -20 πιτσιρικάδες που να 
συμφωνήσουν. 

Να έρθουν μια φορά ή δύο την εβδομάδα . 

Ναί,ναιlφοράτηνεβδομάδ~ 

4. Ποια είναι η στάση των γονιών των μαθητών του σχολείου απέναντι στις εκπαιδευτικές εξωσχολικές 
δραστηριότητες που υλοποιούνται από το σχολείο ; 
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- Θεωρείτε γενικά ότι οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν; 

Ναι, οι γονείς δηλαδή θέλουν και μιλώντας με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων έχουμε πολύ καλή 

συνεργασία υπάρχει και αυτή η επιτροπή κάναμε συμβούλιο όπου ήταν οι καθηγητές, οι τρεις μαθητές από το 

15μελές και ο Σύλλογος Γονέων , το διοικητικό συμβούλιο και χαράζαμε τους στόχους του σχολείου, τι θα 

κάνουμε φέτος, τι θα περπατήσει και οπότε έβγαινε εκεί ένας μπούσουλας 

ναι 

και μπορούσαμε έτσι να βάλουμε συμμέτοχους τους γονείς γιατί δεν είναι υπόθεση ενός 

όχι 

είναι μαθητών, γονιών και καθηγητών 

έχετε απόλυτο δίκιο. 

Δηλαδή γενικά. Φυσικά και εκεί είχαμε και κάποια θέματα με κάποιους συναδέλφους . Να μην οργανώσουν 

αποκλειστικά και μόνο μια εκδρομή για την εκδρομή, να έχει και ένα περιεχόμενο . Φυσικά αν μιλάμε για 

εξωτερικό και μόνο ότι το παιδί θα χρειαστεί να πάει στην Αυστρία ή δεν ξέρω που μαθαίνει πράγματα αλλά 

είναι και η επικινδυνότητα. Υπήρχε παλιά ένα πρόγραμμα όπου τέλος πάντων είχε πολλά μέσα μεταφοράς, εκεί 

είχε κάποιες δυσκολίες, εκεί είχα και εγώ κάποιες αντιρρήσεις . Καταλάβατε; Δηλαδή παίζει ρόλο αυτό. 

Δηλαδή αξιολογείτε και μαζί με τους γονείς τι είναι καλύτερο να γίνει; 

Ναι, να μην είναι κάτι που .... σας λέω και σε έναν περίπατο μπορεί να βρεις κάτι που μπορεί να είναι επικίνδυνο 
αλλά τώρα φανταστείτε αεροπλάνα, βαπόρια, πλοία 

ναι 

αν έχει πολλά τέτοια έχει κάποια δυσκολία . 

να σας ρωτήσω κάτι; υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς προτείνουν κάποιο σχέδιο εκδρομής σε εσάς; Δηλαδή 

έχετε γονείς που να λένε έχω σκεφτεί τα παιδιά να κάνουν αυτό ή δεν εμπλέκονται τόσο πολύ; 

Ορισμένοι έρχονται, δηλαδή από τον πρόεδρο το διοικητικό συμβούλιο. Έμενε ο στόχος μου είναι να 

γνωρίσουμε και μέρη στην Ελλάδα 

ναι 

Να δω διάφορα μέρη αν πρόκειται για μια δραστηριότητα, λένε και οι γονείς . Να σας πώ κάτι οι γονείς είναι 

συνεργάτε ς με τους καθηγητές δεν είναι ούτε αντίπαλοι σε ιδανικές περιπτώσεις . 

έτσι πρέπει να ναι. Είναι στο χέρι του διευθυντή να μπορέσει να το πετύχει αυτό 

Ναι 

Αυτό είναι να το πω και ευθύνη φυσικά υπάρχουν και γονείς των οποίων ο στόχος είναι το παιδί τους να πάρει 

20 μόνο , όχι 19 και 18, 20 τελικό βαθμό . Είναι ελάχιστοι και είναι και κάποιες περιπτώσεις που και εκεί θα τους 

νουθετήσουν άνθρωποι είναι . Αλλά εγώ γεν ικά με του ς γονείς έχω πολύ καλή συνεργασία στο σχολείο δηλαδή 

και μας έχουνε βοηθήσει πάρα πολύ, τώρα μη σας λέω τι έχουμε κάνει, έχουμε κάνει πολλά πράγματα . 

Πάρα πολλά πράγματα, φτιάξαμε κήπο για τα παιδιά με παγκάκια με λουλούδια γύρω γύρω ένα χώρο 

περιπάτου .. ... Να γίνει ένας χώρος ελκυστικός, δε μπορεί να είναι τσιμέντο το σχολείο . 

- Υπάρχουν γονείς που αποτρέπουν τα παιδιά τους; Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

Υπάρχουν γονείς που μπορεί να φοβούνται. Κυρίως να φοβούνται να μείνει το παιδί τους έξω ή να είναι μακριά 

δηλαδή να κοιμηθεί σε ένα ξενοδοχείο και ανάλογα την ηλικία φυσικά να το φοβούνται . Φυσικά όταν τους 

εμπνέουν εμπιστοσύνη οι καθηγητές και ο διευθυντής εκεί υποχωρούν. Σας λέω ότι είναι ανάλογα την ηλικία . 

Σας λέω ότι ένα παιδί της Γ ' Γυμνασίου μπορεί να πάει κάπου, αλλά δεν μπορώ να το στείλω το παιδί της Α ' 

Γυμνασίου να πάει 10 μέρες στο Μόναχο . Μπορεί να τα καταφέρει, ούτε θεωρώ ότι .. . αλλά έχουμε κάποιες 
δυσκολίες. Έχει δυσκολίες αλλά να σας πω κάτι τα παιδιά μας εκπλήσσουν με την ωριμότητα τους και παρόλο 

όλο αυτό που λέω ότι δε μπορώ να τα αφήσω έχουμε παιδιά που έχουν πάει και έχουν κάνει σπουδαία 

πράγματα έτσι?? Ιδιαίτερα στο εξωτερικό, να το έχουμε υπόψη μας αυτό , ότι αντιστοιχεί ένας καθηγητής ανά 

10 μαθητές και εμείς χωρίζουμε έτσι ώστε να έχουμε έλεγχο και γίνεται καλή δουλειά εδώ από του ς 

συναδέλφους δόξα το θεό, δηλαδή έλεγχος σε εισαγωγικά ξέρουμε που είναι το κάθε παιδί 

ναι 

ακόμα και αν είναι σε κάποια καφετέρια θα πάνε 3 δε θα πάει 1. 
Πιστεύετε ότι αλλάζει η στάση των παιδιών όταν είναι στο εξωτερικό; 

Βέβαια, τα παιδιά στο εξωτερικό είναι δίπλα στους καθηγητές όταν λέμε δίπλα δίπλα και μαθαίνουνε και 

έρχονται ωριμότερα τα παιδιά . Εμε ίς φέτος πήγαμε και στο Άγιο Όρος . Είχε πάει μια ομάδα παιδιών αγοριών 

φυσικά και ενθουσιάστηκαν τους άρεσε πάρα πολύ . 

Πήγαν μαζί με κάποιον θεολόγο . 

Πήγαν 2 θεολόγοι, 1 μουσικός και ένας βιολόγος που θέλανε και πήγαν αν θυμάμαι καλά 4-5 μέρες . 

Κύριε διευθυντά αυτό εσείς το προτείνατε ή ένας εκ των καθηγητών; 

Το πρότεινε ένας από τους συναδέλφους και το προχωρήσαμε 

Και έχει και ειδικές δυσκολίες πώς θα πάρεις άδεια . Να σας πω ένα απλό παράδειγμα . Έπρεπε να φτάσουν στην 

Ουρανούπολη , να είναι 7 το απόγευμα, να πάρουν το καραβάκι να μπουν στο άγιο όρος από εδώ έπρεπε να 
φύγουν χαράματα. Άλλες δυσκολίες βρήκαμε και οδηγούς που ήθελαν να επισκεφτούν το άγιο όρος και κάνανε 

έκπτωση στην τιμή (γελώντας) . 
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5. Υπάρχουν γονείς που δίνουν έμφαση στο πρόγραμμα σπουδών (τυπική διδασκαλία) και όχι στις εξωσχολικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

Οι γονείς κυρίως ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Μιλάω για Γυμνάσιο. Στο 

Λύκειο είναι διαφορετικά. Δηλαδή στο Λύκειο και εδώ έχουμε μια στρέβλωση τα παιδιά να κοιτάνε . , 

Δηλαδή να δίνουν έμφαση σε αυτά που πρόκειται να εξεταστούν στην Γ Λυκείου ; 

Αν είναι στην Γ ' Γυμνασίου να πει το παιδί εμένα μου αρέσουν τα θεωρητικά αφήνω λίγο τα άλλα . Όχι πολύ δεν 

είναι έντονο αυτό αλλά στο Λύκειο είναι έντονο και είναι λάθος. 

Αυτό το προτρέπουν οι γονείς να γίνεται. 

Όχι μόνο γίνεται μέσα από το άγχος των γονέων και των παιδιών όταν έχω να ανταγωνιστώ και γιατί μιλάμε και 

για ανταγωνισμό πια και θα μπουν τόσοι σε αυτές τις θέσεις θα πρέπει να προσπαθήσω αυτά τα 6 μαθήματα 
και να είμαι ένας καλός παπαγάλος 

ναι 

Αυτό πρέπει να αλλάξει στο σχολείο μας . 

Και το σύστημα αξιολόγησης όπως είπατε 

Τα πάντα 

- Υπάρχουν ομάδες γονιών διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούρας που λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
αξιών θεωρούν τις εκδρομές ανάρμοστες για τα παιδιά τους; 

Δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο . Υπάρχουν απλά θα σας πω μπορεί να παρουσιάζονται και να λένε α το παιδί 

μου δε μπορεί να πάει. Δυσκολεύονται και το οικονομικό είναι το θέμα. Γιατί οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους, 

από τις άλλες εθνικότητες που έχουν αποφασίσει να μείνουν εδώ, να ενταχθούν στη δικιά μας κουλτούρα 

ναι 

και πρέπει και εμείς να πούμε όχι πάρε αυτό να το κάνεις έτσι αλλά πρέπει να το σεβαστεί όπως εμείς θα 

σεβαστούμε τη δικιά του κουλτούρα αλλά θα είναι πιο ευτυχισμένο το παιδί τους αν γνωρίσει το θέατρο, αν 

γνωρίσει αυτά που γίνονται στον τόπο αυτό εδώ . Γι' αυτό και η νέα γενιά μεταναστών ή των ανθρώπων από την 

Αλβανία . έχουν τους στόχους που είχαμε εμείς το 50 το παιδί μου μέσα από τα γράμματα να μάθει 
ναι 

άρα να πετύχει μέσα από αυτό το χώρο και τις εκπαίδευσης. Δυσκολεύονται στα οικονομικά και προσπαθούμε 

εμείς να βρούμε λύσεις. Κυρίως το λύνουμε μέχρι τώρα το θέμα, έτσι 

ναι 

5. Όπως αναδείχθηκε από τα ερωτηματολόγια η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στα σχολεία. Τόσο οι οικογένειες των μαθητών όσο και οι 

εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να δίνουν χρήματα για πολλές εκδρομές και επισκέψεις . Παρόλα αυτά κάποιες 

δραστηριότητες πρέπει να γίνονται. 

- Σε ποιες κατά τη γνώμη σας πρέπει να δοθεί προτεραιότητα; Παρακαλώ να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Ναι. Λοιπόν ο στόχος είναι αυτό που θα πρότεινα εγώ να έρθουν σε επαφή με την τέχνη . Η τέχνη δηλαδή να 

δουν, να δείξουμε στα παιδιά και να μορφώσουν την ψυχή του και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Αν μου 

λέγατε κάτι να επιλέξω πολιτιστικό ή επίσκεψη σε μια χώρα παρά πολύ σπουδαίο αλλά απαιτεί και χρήμα πολύ 

αλλά η τέχνη εδώ στην Ελλάδα δεν είναι δύσκολο ακόμα. δηλαδή μπορούμε με τα παιδιά να πάμε σε ένα 

θέατρο, μπορούμε να πετύχουμε και κάποιες τιμές καλύτερες, σε ένα μέγαρο μουσικής σε κάτι που να έχει να 

κάνει σε μια έκθεση 

ναι 

φυσικά εκεί, να το πούμε αυτό, πρέπει να γίνεται καλύτερη δουλειά από μας .. 'Ενα παράδειγμα, έπαιζαν τους 
αδελφούς Καραμαζώφ, ζούσα στο Χαϊδάρι, ένα πολύ δύσκολο έργο οι αδελφοί Καραμαζώφ . Τίτος Βανδής 

έπαιζε θυμάμαι, Τάνια Τρύπη και είχαμε πάει να το δούμε. Είχαμε κάνει όμως στους πιτσιρικάδες, το έκανα και 

εγώ μάθημα στα Θρησκευτικά στη Δευτέρα Λυκείου, τους είχαμε εξηγήσει τα πάντα έτσι; για τον Αλιόσα, τον .. 
όλη την ιστορία . Σας πληροφορώ ότι οι πιτσιρικάδες έμειναν, το έργο ήταν σε 3 επίπεδα, ένα αυτό που 
συνέβαινε, ένα αυτό που εννοούσε και ένα αυτό που θα ήθελε. Σας πληροφορώ ότι το παρακολούθησαν, πήγαν 

μετά οι ηθοποιοί τους έδωσαν συγχαρητήρια και μετά στο λεωφορείο που γυρνούσαμε εγώ ένιωσα πραγματικά 

καταπληκτικά λέγαμε τι εννοούσε η κάθε φράση και τι ήθελε να πει ο συγγραφέας . αυτό όμως ήθελε δουλειά 

από μας . Δεν του λες πάρτο αυτό και τέλειωσε πρέπει να του κάνεις μια προεργασία. Δηλαδή να δείξεις του 

μαθητή τον κρυφό κόσμο αυτό τον πανέμορφο κόσμο και αυτό που μπορούμε έτσι; Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε 

ένα μουσείο και να μη του λες αυτό που βλέπει τι είναι και γιατί είναι τόσο σπουδαίο έτσι εκεί νομίζω ότι 

πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, οι εκπαιδευτικοί ναι. 

Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

Όχι 

Ευχαριστώ πολύ . 
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Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας! 

Γυμνάσιο 2 

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Χαρακτηρίσατε το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες (εκδρομές -
επισκέψεις) μέτριο . Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτή την εκτίμηση ; 

Ναι δεν δεν συμμετέχουν, ενώ στην αρχή είναι ενθουσιασμένοι με οποιαδήποτε πρόταση να πάμε κάπου στην 

πορεία πέφτει το ποσοστό πάρα πολύ . Δεν ξέρω πάνε το συζητάνε στο σπίτι και ίσως δεν τους αφήνουν οι 

γονείς τους; 

(ναι) 

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες . Πιστεύω πολλοί γονείς φοβούνται, έχουμε τέτοιους, να αφήσουν τα παιδιά τους, 

είναι και το θέμα το οικονομικό πάρα πολύ έντονο πλέον. Δεν ξέρω τι άλλους λόγους έχουνε αλλά κυρίως 

πρέπει να έχει σχέση με το σπίτι και να επηρεάζει και το σπίτι και πολύ πολύ χαμηλό είναι το ποσοστό όταν τα 

παιδιά δεν πάνε φίλοι τους, άμα δεν πάει ένας φίλος τους δυο, δεν πάνε και οι υπόλοιποι και αυτό μας φέρνει 

σε πολύ δύσκολη θέση πάρα πολλές φορές γιατί ξεκινάμε με ένα ποσοστό και είμαστε εμε ίς τυπικοί στα% που 

απαιτείται και μετά αρχίζει και πέφτει το ποσοστό και πολλές φορές ακυρώνονται και εκδρομές. 

(ναι ,ωραία) 

2. Αναφέρατε ότι ορισμένοι μαθητές συνήθως απέχουν από τις δραστηριότητες του σχολείου. 
- Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους απέχουν οι μαθητές; 

Οικονομικοί και προηγουμένως όπως είπα μπορεί να παίζει ρόλο και το σπίτι μερικοί γονείς φοβούνται και μας 

το δηλώνουν και λένε : « όχι δεν επιτρέπω στο παιδί μου» . Άλλο λόγο δε βρίσκω εγώ . 

(Ναι) 

Δε βρίσκω .. . ή και αδιαφορία. Παιδιά ίσως διαλυμένων οικογενειών δεν έχουν με ποιους να το συζητήσουνε . 

Είναι και αδιαφορία . Εγώ πιστεύω ότι είναι και αδιαφορία γιατί οι εκδρομές έρχονται πολύ φθηνά τελικά δεν 

είναι ακριβές για τα παιδιά. Και το σχολείο όσο μπορεί άμα μπορεί με διάφορους τρόπους με ότι έχουν τα 

ταμεία τα μαθητικά κάποιο θα βάλει και ο σύλλογος γονέων. Δεν είναι ακριβές οι εκδρομές που κάνουμε. Εγώ 

θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ φτηνές. 

(Π αρόλα αυτά δεν υπάρχει συμμετοχή ; ) 

Δεν υπάρχει συμμετοχή ναι 

(Ωραία) 

- Έχετε συζητήσει με τους μαθητές προκειμένου να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους; 

Ναι, ναι το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και μάλιστα μπαίνω μέσα στα τμήματα μέχρι τελευταία στιγμή να 

πάρω και άλλους και έχουμε δώσει και χρήματα και από την τσέπη μας σε παιδιά που δεν έχουν οικονομική 

άνεση και τα παίρνουμε μαζί μας στο τέλος . 

(Από το ταμείο του σχολείου δηλαδή δίνετε;) 

Από το ταμείο του σχολείου και οι συνάδελφοι συζητάμε μεταξύ μας και βάζουμε και ο σύλλογος γονέων, δεν 

τα αφήνουμε τα παιδιά που ξέρουμε ότι έχουν οικονομικά προβλήματα, αλλά τελικά δεν έρχονται στο τέλος 

μάλλον εκείνα τα οποία δεν έρχονται οι φίλοι τους γιατί οικονομικά τα βολεύουμε λίγο πολύ. 

(Ναι) 

Βοηθάμε τα παιδιά που δεν μπορούν και ξέρουμε ποια είναι . 

(Επηρεάζονται δηλαδή τόσο πολύ από την παρέα τους;) 

Επηρεάζονται ναι, δεν έρχεται ο φίλος μου και γιατί να ρθω εγώ. Δε ξέρω τι, τα συζητάνε; Παίζει πολύ μεγάλο 

ρόλο το σπίτι και η οικογένεια. Ξεκινάνε ενθουσιώδη και μετά πέφτουν τα φτερά τους όταν φτάνουν στο σπίτι 

και ξαναγυρίζουν πίσω . Δεν ξέρω για ποιους λόγους η οικογένεια . 

(Μάλλον το συζητάνε με τους γονείς και αλλάζουν γνώμη . ) 

Ναι φοβούνται και οι γονείς πάρα πολύ πλέον . 

(Ναι) 

-Έχει το σχολείο σας αναπτύξει τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής αυτών των μαθητών στις δραστηριότητες ; 

Μπορείτε να αναφέρετε μερικούς; 

Κυρίως με το διάλογο και με τη συζήτηση προσπαθούμε με διάφορες έτσι .. . επιχειρήματα το τι θα δούνε, τι θα 

αποκομίσουν από αυτές τις εκδρομές. Μου έκανε εντύπωση που μια εκδρομή είχε πάρα πολύ μεγάλη 

συμμετοχή και θα την επαναλάβουμε φέτος, πρώτη φορά την κάναμε. 

(Για πείτε μου ) 
Εκεί μπορούμε να βρούμε και μερικά αίτια. Όταν πήγαμε στο χιονοδρομικό κέντρο ήρθε όλο το σχολείο σχεδόν . 

Διασκεδάσανε, παίξανε, φάγανε, χορέψανε ήταν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στο χιόνι . 

(Τους άρεσε πάρα πολύ.) 
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Πάρα πολύ. Μπορεί να βαριούνται και τα αρχαιολογικά, μπορεί να βαριούνται αυτές τις δραστηριότητες και να 

θέλουν τέτοια πράγματα ας πούμε . Το χιόνι τους τράβηξε πάρα πολύ και είπαμε να την καθιερώσουμε μια 

φορά το χρόνο να πηγαίνουμε εκεί στο Φλεβάρη - Μάρτη, αν έχει χιόνι, να πηγαίνουμε στο χιονοδρομικό . 

Ενισχύουμε και το χιονοδρομικό της Κορινθίας . 

(Ναι, πολύ ωραίο) 

3. Το σχολείο σας εμφανίζεται να οργανώνει διάφορες δραστηριότητες. 
- Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλους ή εστιάζονται σε ορισμένες ομάδες μαθητών; 

Σε όλους, σε όλους . Όσον αφορά τις εκδρομές γιατί αν μου λέτε για προγράμματα είναι άλλο πράγμα. 

(Πείτε μου λίγο για τα προγράμματα. Απλά σκεφτόμουν πώς γίνεται η επιλογή των παιδιών που θα 

συμμετάσχουν στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα ενδεχομένως ή σε ένα ευρωπαϊκό ; ) 

Θα σας πω γιατί δεν είναι όλα τυποποιημένα, έτσι; 

(Ναι) 

Όταν ε ίναι για εκδρομές απευθύνονται σε όλους. Εμείς δεν θέλουμε να αφήνουμε κανένα παιδί πίσω εεε και 

μάλιστα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα τα ενισχύουμε και οι ίδιοι οικονομικά για να μπορέσουν να 

έρθουν, καλούμε του ς γονείς τους εδώ το συζητάμε και τα παίρνουμε στο τέλος μαζί μας . Δε θέλουμε να μένε ι 

παιδί πίσω . Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που έχουνε αρκετά παραβατική συμπεριφορά . 

(ναι) 

Εκεί μπορούμε να καλέσουμε τους γονείς ή να υπογράψουν επιπλέον δήλωση ότι εάν η συμπεριφορά είναι 

παραβατική είναι παιδ ί που έχει ενοχλήσει στο σχολείο, του έχει γίνει επίπληξη και διάφορα τέτοια και 

φοβόμαστε ότι θα κάνει κάτι στην εκδρομή , εκεί καλούμε τους γονείς και επιμένουμε σε πιο δηλώσεις, 

δηλώσεις λίγο πιο επιτακτικές να μας κάνουνε . 

(Ναι) 

Όταν όμως είναι προγράμματα είναι άλλο πράγμα, γιατί στα προγράμματα συμμετέχουν ομάδες δεν μπορεί να 

συμμετέχει και όλο το σχολείο . Ανάλογα με τα κριτήρια που βάζει κάθε καθηγητής και το κάθε πρόγραμμα . 

(ναι) 

Είναι λίγο πιο υποκειμενικά τα κριτή ρια εκεί. Ας πούμε εγώ έκανα πρόγραμμα στοματικής υγιεινής φέτος και 

επειδή γνώριζα τα παιδιά του Α2 και επειδή θέλει μέχρι 30 παιδιά το πολύ πρόγραμμα δε θέλει παραπάνω . 

(Είναι μικρές οι ομάδες) 

Είναι μικρές οι ομάδες, δεν μπορείς να πάρεις όλο το σχολείο . Επέλεξα το Α2 το οποίο το έβλεπα καθημερινά 

γιατί ήμουν η φιλόλογός τους και έκανα μια μικρή ομάδα ενημερώθηκαν όλα τα παιδιά από οδοντιάτρους αλλά 

πήρα αυτή τη μικρή ομάδα που έχει 22 - 23 παιδιά . Άλλοι συνάδελφοι παίρνουν 30 παιδιά από όλο το σχολε ίο . 

(ναι) 

Συνήθως λένε ποιοι ενδιαφέρονται και δηλώνουν τα παιδιά 

(ναι) 

δε λέμε εσύ , εσύ, εσύ γιατί αποτελε ί και ένα κριτήριο εντελώς δικό μας και έτσι απομονώνουμε και τα 

υπόλοιπα παιδιά . Δεν έχω ακούσει συνάδελφο μέχρι τώρα να πει θα 'ρθεις εσύ εσύ εσύ . Ποιοι δηλώνουνε και 

μετά αν είναι πολλοί γίνεται μια κλήρωση . 

(Ακολουθείτε δηλαδ ή αυτό τον τρόπο για να μην υπάρχουν και παράπονα από τα παιδιά) 

Άλλο πρόγραμμα γίνεται με τα παιδ ιά της Γ Γυμνασίου επειδή έχει σχέση με το ΣΕΠ ανάλογα με το αυτό 

.... Δηλαδή εμείς θέλουμε στις διάφορες ομάδες προγραμμάτων να αντιπροσωπεύεται όλο το σχολείο όσο είναι 
δυνατόν και γίνεται αυτό κατά κάποιο τρόπο . Αν έχουμε 170 παιδιά πόσα έχουμε εδώ πέρα. Πιστεύ ω εκατό 

παιδιά σε όλα τα προγράμματα που γ ίνονται συμμετέχουν . 

(Εντάξει αρκετά μεγάλος αριθμός . ) 
Ναι εγώ είχα 22, η συνάδελφος είχε 30 από όλο το σχολείο, πάμε στα 50. Έγινε ένα πρόγραμμα ιστοσελίδας 

βοήθησαν τα παιδιά να κάνουν την ιστοσελίδα. Πάντα συμμετέχουν τα παιδιά κάπου . 

(ωρα ία) 

Β . ΕΙΔΟΣ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει μια σειρά δραστηριοτήτων που εκτε ίνονται από τους απλούς περιπάτους ως 

τις μετακινήσεις και ανταλλαγές στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων μαθητικής κινητικότητας . 

- Ποιες από αυτές θεωρείτε εσείς απαραίτητες και ποιες όχι (άσχετα αν είναι υποχρεωτικές ή όχι) ; 

Είναι μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων από ότι είδα και εγώ. Να σας πω όλες είναι απαραίτητες, για μένα 

όλες είναι απαραίτητες. Απλώς θα σας πω το εξής δηλαδή δεν απορρίπτω καμία και μου αρέσει να κάνω 

πράγματα και στο σύλλογο αρκετά, αλλά αυτές που έχουν σχέση με ευρωπαϊκά προγράμματα, ανταλλαγές και 

λοιπά είναι πάρα πολύ χρονοβόρες, θέλουν πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία 

(ναι) 

και κανείς δεν την αναλαμβάνει. Εγώ ξεκίνησα για ένα πρόγραμμα μια φορά ε ίδα τέτοια χαρτούρα και τέτοια 

... πώς να σας το πω που δεν είχα τη δυνατότητα χρόνου να το κάνω. 
(Ναι) 
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Θέλει να ασχολούνται πολλοί, να υπάρχει πολύ μεράκι και δεν είναι ίδια τα πράγματα, ούτε τα δάχτυλα του 

ενός χεριού είναι όλα ίδια . Θέλω να πω ότι άλλος ασχολείται λιγότερο άλλος περισσότερο άλλος καθόλου είναι 

ανθρώπινο. Αλλά θέλει μεγάλα κότσια να το κάνεις . 

(Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει από έναν θέλει ομάδα καθηγητών;) 

Ναι πρέπει να υπάρχει ομάδα καθηγητών, γιατί .... να σας πω τώρα άμα μου πείτε τα πλαίσια αυτών των 
προγραμμάτων κινητικότητας ανταλλαγές και λοιπά δεν θα μπορώ να σας τα καθορίσω γιατί θέλει πολύ μεγάλο 

ψάξιμο . 

(Ναι) 

ί'Ι.μα αποφασίσω να κάνω κάτι τέτοιο πρέπει να μάθω τη νομοθεσία επακριβώς 

(Ναι) 

να κινηθώ σύμφωνα με τη νομοθεσία γιατί έχει και άλλα .. άλλες παραμέτρους από τις άλλες, πολύ πολύ 

διαφορετικά είναι, διάβασα όλες αυτές τις νομοθεσίες και έπαθα σοκ με τις εκδρομές στο εξωτερικό και τις 

ανταλλαγές. 

(Ναι) 

Δεν το βλέπω εύκολο για αυτή τη φάση το σχολείο μας αυτό τουλάχιστον. Και γι' αυτό κάνουν και λίγα σχολεία 

τέτοια, πολύ λίγα σχολεία θα έχετε δει και εσείς . 

(Λίγα ναι . ) 

Πολύ λίγα σχολεία. 

- Σχετίζεται αυτή η εκτίμηση σας με την αντίληψη που έχετε για το μαθητικό δυναμικό του σχολείου; - Αν ναι με 
ποιο τρόπο; 

Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι έχει σχέση το ότι δε γίνονται με το δυναμικό του σχολείου; 

(Ναι) 

Κοιτάξτε, εγώ δεν το έχω κάνει για να ξέρω, να μπορώ να απαντήσω αλλά έχει γίνει ... εμένα μου έκανε 
εντύπωση, τώρα σας το αναφέρω σαν παράδειγμα, γιατί με έχει αρκετά στενοχωρήσει αυτό. Έκανα ένα 

πρόγραμμα πέρσι για την Κωνσταντινούπολη και την ιστορία σύνδεση Ελλάδας ιστορία και 

Κωνσταντινούπολης -ιστορία και πολιτισμός λεγόταν αν δεν κάνω λάθος - και στο τέλος είχε και μια εκδρομή 

στην Κωνσταντινούπολη. Οι γονείς το ξέραν αυτό εξ' αρχής ότι θα κάναμε εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη και 

όταν πολύ νωρίς άρχισα τη διαδικασία για την εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη και ενώ ήταν 25 παιδιά που 
ήταν στο πρόγραμμα και όλα ήταν ενθουσιασμένα στο τέλος δεν έμειναν παρά μόνο 4- 5 παιδιά για την 
εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη και την ακύρωσα . 

(Αλήθεια;) 

Αλήθεια λέω. Δεν ξέρω που οφειλόταν, βρήκα προσφορές, που λέει τρείς προσφορές κλειστές και λοιπά, 

ανοίξαμε τις προσφορές ήταν εδώ ο σύλλογος γονέων και λοιπά, τήρησα όλο το διαδικαστικό, βρήκαμε 

ξενοδοχείο, κλείσαμε, τα πάντα οι ασφάλειες των μαθητών γιατί πρέπει και να ασφαλιστούν τα παιδιά . 

(Χτυπά τηλέφωνο . μικρή διακοπή.) 

Που λέτε έμειναν για την εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη μόνο 5 παιδιά. Δεν ξέρω που τι συνέβη; 
(Τι σκέψεις κάνετε εσείς ; ) 

Θα σας πω τι σκέψεις κάνω εγώ γιατί όλα παίζουν ρόλο . Η μια σκέψη είναι ότι φοβόντουσαν τη γρίπη την 

περσινή, καλά το Μάιο δεν ήταν βέβαια σε έξαρση αλλά φοβόντουσαν. Ένα αυτό. Δεύτερον, θεωρώ ότι ενώ 

μαζέψανε χρήματα τα παιδιά, κάνανε λαχειοφόρους, κάνανε εκδηλώσεις για να βγάλουνε λεφτά, δηλαδή δε θα 

τους ερχόταν πολύ ακριβά πιστεύω, δεύτερον μπορεί να ήταν και το οικονομικό. 

(Ναι) 

Τρίτον μπορεί να ήταν και πολεμική. Δεν ξέρω. Όλα πάνε στο μυαλό μου , γιατί σε ένα σχολείο όλα είναι πιθανά . 

(Μήπως οι γονείς φοβούνται λόγω ηλικίας των παιδιών, επειδή είναι μαθητές Γυμνασίου και είναι μικρά;) 

Ναι αλλά εγώ ξέρω σχολεία, που εκτιμώ αυτό που κάνουν, που πηγαίνουν μεγάλες εκδρομές στο εξωτερικό και 

με πλοία. 

(Ναι) 

Και κάνουν .... αυτό το ωραίο, θυμάμαι αυτό το ωραίο, το γύρο της πορεία του Αποστόλου Παύλου που είχε 
κάνει ένα σχολείο με τη Δήμητρα την Παραδείση εκεί στην Κόρινθο από Κωνσταντινούπολη Έφεσο, δεν ξέρω τα 

χνάρια του Αποστόλου Παύλου. 

(Ναι) 

και εκεί Γυμνάσιο αν δεν κάνω λάθος είναι, δεν είναι Λύκειο . Εδώ πέρα δεν «κάθισε». Δεν κάθομαι να το 

σκεφτώ αυτό γιατί και πώς αλλά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που δεν «κάθισε». 

(Ναι) 

Μη ξεχνάτε ότι εδώ είναι μικρές κοινωνίες όμως και μπορεί ο άλλος να λέει: « γιατί το παιδί σου, γιατί το παιδί 

μου, μη το αφήνεις το παιδί σου» . Επηρεάζονται πολύ στις μικρές κοινωνίες και αυτό με έχει στεναχωρήσει 

πάρα πολύ. Γιατί δεν ήταν τυχαίο ερχόταν το ένα παιδί, μετά ερχόταν ο φίλος του την άλλη μέρα και έλεγε όχι . 

οπότε πήγαινε αλυσίδα. 

Μπορεί να πήγαινε αλυσίδα μπορεί και μέσω οικογένειας, η μια οικογένεια με την άλλη «να το στείλουμε, να 

μην το στείλουμε, μωρέ που να το στείλουμε είναι μικρό, είναι αυτό, δε φοβάσαι;», διάφορα. Και έτσι δε 

μπαίνω στη λογική γιατί θα τρελαθώ . 
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2. Όπως αναδείχθηκε από τις απαντήσεις των υπευθύνων των σχολείων οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι αυτές που υπερισχύουν ενώ η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

είναι περιορισμένη . - Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

Το είπα και πριν, νομίζω ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι πολύ πιο εύκολα τα προγράμματα έτσι . Είναι 

και της μόδας το περιβάλλον, παίζει ρόλο πολύ μεγάλο αυτό. Τώρα δηλαδή κάθε ένας που θέλει να κάνει λέει 

« ας μιλήσω για οικολογία ». είναι το νέο πνεύμα η οικολογία . 

{ναι) 

τέλος πάντων μόνο στο πνεύμα μένε ι αλλά στην ουσία δε νομίζω ότι γίνονται πολλά πράγματα. Αλλά 

αποτελέσματα δε βλέπω, γιατί όσο πάμε και χειρότερα πάμε περιβαλλοντικά . Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα 

είναι πολύ δύσκολα να τα αναλάβει κάποιος θέλει πάρα πολύ μεγάλα κότσια και πάρα πολύ όρεξη και με 

κίνδυνο να αποτύχει στο τέλος αν αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις ο ένας με τον άλλον να φεύγει και σας 

απαντάω και στο παρακάτω γιατί πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό. δε νομίζω ότι υπάρχει άλλος λόγος 

- Βρίσκετε τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα χρονοβόρα {γραφειοκρατικές απαιτήσεις κ.λπ . ) ή 

υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι; 

Όχι αυτό, μόνο αυτό. Άλλοι σοβαρο ί λόγοι όχι . Γραφειοκρατία, απαιτήσεις, χαρτούρα, υπουργεία, είναι πολύ 

δύσκολη διαδικασία . Θέλει να είναι πολύ υπεύθυνοι οι καθηγητές και να βοηθάει πολύ ο ένας τον άλλον . Να 

υπάρχει ομάδα πολύ δυνατή . 

{Σίγουρα) 

3. Όπως αναδείχθηκε από τις απαντή σεις των υπευθύνων των σχολείων οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν 

διασκέδαση και συνδέονται με απώλεια σχολικού χρόνου φαίνεται να προσελκύουν τους μαθητές σε αντίθεση 

με επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και άλλους χώρους πλούσιους σε εκπαιδευτικές εμπειρίες . 

- Αυτό πιστεύετε ότι επηρεάζει - καθορίζει το είδος των δραστηριοτήτων που οργανώνει το σχολείο ; 

Ναι, ναι πάρα πολύ , πάρα πολύ . Το απάντησα και έμμεσα όχι έμμεσα απλώς σε άλλο context προηγουμένως ότι 

όταν έχει διασκέδαση και στο λένε « θα διασκεδάσουμε ; θα πάμε στα Goodγ' s; » , στα Goodγ' s ας πούμε που 

είναι ένα τίποτα για μας του ς μεγάλου ς να περάσουνε στα Goodγ's να φάνε, αν έχει Goodγ's βλέπετε άλλα 20-
30 παιδιά έρχονται μαζί. Στο Mall που τους αρέσει . Αυτό .... 
{Στο Mall ναι στο εμπορικό . ) 

Στο εμπορικό κέντρο , αν ακούσουν ότι έχει Mall θα τρέξουν όλα μαζί, ενώ εμείς δεν το θέλουμε και το 

αποφεύγουμε . Βέβαια κάπου πρέπε ι να σταθούν να φάνε τα παιδιά κάποια στιγμή . Εεεεε αποφεύγουν 

αρχαιολογικούς χώρους και τέτοια, το βρίσκουν σαν μια προέκταση του σχολείου ίσως δεν ξέρω . Και σας είπα 

ότι στο χιονοδρομικό είχαμε πάρα πολύ .. .. ήρθαν όλα τα παιδιά σχεδόν . 

{ναι) 

Δεν ξέραμε τι να κάνουμε 3- 4 πούλμαν πήραμε. Αλλά ήταν άλλο το πλαίσιο , δεν είχανε εμπειρία έτσι με 

αρχαιολογικό χώρο να ακούσουν κάτι να .... δηλαδή δεν προεκτείναμε την τάξη στην εκδρομή . Διασκεδάσαμε 

μόνο. Και τους άρεσε πάρα πολύ . 

- Σε ποιο βαθμό προσαρμόζετε τις δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο στις επιθυμίες των μαθητών έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή ; 

Προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε . Δεν είναι πάντα εφικτό όμως . Κοιτάξτε να δείτε αυτό που κάνουμε 

περισσότερο είναι ανάλογα με τις δ υνατότητες που έχουμε ας πούμε θέλουν ένα Goodγ's να τα πάμε να φάνε 

σε ένα Goodγ' s . Θέλουνε να πάμε ας πούμε να περάσουμε από το Mall να φάνε το μεσημέρι μια ώρα, θα τα 

αφήσουμε μια ώρα να φάνε εκεί. Αλλά να κοιτάξουμε να προσαρμόσουμε λίγο, ας πούμε πήγαμε στο 

αρχαιολογικό μουσείο το καινούργιο στην Αθήνα φέτος . 

{Ναι, ναι) 

Θέλανε οπωσδήποτε Mall, δεν τα πήγαμε μετά όμως . Τους είπαμε αντί για Mall θα πάμε Goodγ' s να φάμε ε 

τρελαθήκανε. Αυτό το μικρό πραγματάκι που δεν είναι και επικίνδυνο στα Goodγ's . Προσπαθούμε δ ηλαδή να 

κάνουμε λίγο κάπου ένα μικρό κομμάτι διασκέδασης . 

(Ναι) 

Να τα φέρουμε στα γούστα του ς, στα μέτρα του ς . 

(Να τα συνδυάζετε ; ) 

Να το συνδυάσουμε λιγάκι . Γιατί είναι κρίμα να χάνουνε το αρχαιολογικό μουσείο τη ς Αθήνας επειδή δε θα 

φάνε στα Goodγ's . 

(Ναι, έχουν πολύ διαφορετικά κριτήρια τα παιδιά τελικά . ) 

Πάρα πολύ διαφορετικά . Δεν ξέρω τι σας λένε τα άλλα σχολεία . Είναι φοβερό δηλαδή αυτό . Και κάτι τώρα που 

μιλούσαμε θυμήθηκα να σας πω αλλά να τώρα το ξέχασα στην πορεία της συζήτηση ς . Τέτοια πράγματα θέλου ν 

δηλαδή, απλώς αποφεύγω εγώ ως διευθύντρια, πείτε ότι είναι και προσωπικό , να κάνουμε μια εκδρομή στη 
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χρονιά και να γυρίζουμε αργά το βράδυ, να περιέχει δηλαδή από το πρωί από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ που 
είναι η επιστροφή να έχει και θέατρο και τέτοια. δεν τα θέλω .. . τόσο πολύ μεγάλη έκταση εκδρομής . 

(ν αι) 

Προτιμώ να είναι πιο οργανωμένη 6 ώρα το απόγευμα να ρθούνε, να γυρίσουνε πίσω γιατί το θέατρο το οποίο 
έτσι μας κόβει τα πόδια . Θα θελα να δούνε και μια παράσταση . Αλλά πρέπει να πάνε σε πρωινή παράσταση . 

(Ναι) 

Όπως πήγανε στην Κάρμεν Ρουγγέρη πέρσι που ήταν πρωινό όμως για τα σχολεία. Τώρα να πάνε σε μια 

παράσταση απογευματινή όπου θα αρχίσει στις 7 -8 και θα τελειώσει στις 10 και να φτάσουνε στις 12 που δεν 
επιτρέπεται κιόλας, δεν το επιτρέπω. 

( Στη νομοθεσία υπάρχει περιορισμός στην ώρα επιστροφής;) 

Ναι 10 το βράδυ. Ε μετά κουράζονται, κουράζονται και οι καθηγητές . Όσο υπάρχει κούραση υπάρχει πιο μεγάλη 

επικινδυνότητα στο να προσέχεις, φεύγει η προσοχή σου . 

( ναι) 

Το νιώθω και εγώ , όταν συνοδεύω ας πούμε μετά από κάποια ώρα είμαι κουρασμένη λοιπόν και προτιμώ γύρω 

στις 6 να έχω επιστροφή και ας μην πάνε θέατρο. Βέβαια είναι κάτι που χάνουμε μετά έτσι , είναι ωραία να 

δουν και ένα θέατρο τα παιδιά αλλά ας κάνουν για τα σχολεία πρωινές παραστάσεις . Εκεί είμαι λίγο κάθετη 

εγώ. Θα με πείτε αυστηρή, περίεργη και λοιπά. 

(Όχι νομίζω ότι είναι καλό γιατί δεν ξέρω αν έχετε στήριξη και αν έχετε κάλυψη μέσα σε εισαγωγικά από τη 

νομοθεσία αν καθυστερήσετε ή συμβεί κάτι ενδεχομένως . ) 

Όχι ποτέ δεν έχουμε γυρίσει, γυρίζουμε, γύρω στις 6 τα γυρίζω τα παιδιά. Στην τελική εκδρομή που πήγαμε 
φέτος Πόρο - Ναύπλιο γύρω στις 8 - 8.30 είχαμε γυρίσει. Αυτά θέλουνε και κάτι άλλο : να γυρίζουμε αργά . 

(Και κλαμπ;) 

και αν είναι δυνατόν και κλαμπ . Τέτοια θέλουν . 

(Ωραία) 

Γ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΥΠΟΠΗΡΙΞΗ 

1. Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων δείχνουν ότι η υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι 
ανεπαρκή ς . 

- Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βοηθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση το σχολείο να υλοποιήσει περισσότερες 
εξωσχολικές δραστηριότητες; 

Εεε κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι και οι νέοι δήμοι μέχρι να οργανωθούνε και στο νέο πλαίσιο αυτό τέλος 

πάντων . Οικονομικά δεν στηρίζουνε. 

(Ναι) 

Οικονομικά δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να στηρίξουνε και ποτέ δε μας έχουνε στηρίξει, βέβαια και 

εμείς δεν έχουμε αποταθεί πιεστικά για να στηρίξουν σε κάτι. Εεεε εγώ νομίζω η τοπική αυτοδιοίκηση σ' αυτή 

τη φάση αφού οικονομικά δεν είναι δυνατόν θα μπορούσε να βοηθήσει σε ... πώς να σας πω σε προγράμματα 
που θα έκανε, σε δραστηριότητες που θα έκανε με την τοπική κοινωνία π.χ καθαρίσαμε την παραλία, όλη κάτω. 

Τέτοια πράγματα μικρά που στην ουσία αν μαζευτούνε 2- 3 τη χρονιά είναι σημαντικά. 
(Σίγουρα) 

Κάλεσε ο δήμος τα σχολεία της περιοχής -πήγαμε εμείς και άλλο ένα βέβαια δεν πήγανε πολλά - να καθαρίσουν 
την παραλία υπήρχε μια αυτή «δεν αφήνω το παιδί μου» , είναι και οι γονείς περίεργοι και τα σπίτια και δε 

θέλανε « και το παιδί μου έτσι και δεν είναι καθαριστής» και κάτι τέτοια αλλά είναι συμβολικό, εντελώς 

συμβολικό . Ήρθαν τα παιδιά δεν μπορώ να πω , κάνανε καθαρισμούς της παραλίας, να οργανώσουν αγώνες 

γιατί όχι ένα πρωτάθλημα 

(Ναι) 

με τα σχολεία . Τώρα μου ήρθε αυτό με το πρωτάθλημα δεν το είχα σκεφτεί. Όταν λες προφορικά και έχεις το 

χρόνο σου σκέφτεσαι και άλλα . Ένα πρωτάθλημα του Δήμου μέσα στο Δήμο με τα σχολεία να βραβεύσει ένα 

σχολείο ή να δώσει ένα κίνητρο για να βραβευτεί ένα σχολείο στην περιοχή . Μικρά πράγματα, μικρά πράγματα 

ή ας πούμε κάτι που θα ήθελα εγώ πάρα πολύ να κάνω αλλά θέλει πολλά χρόνια υλοποίησης . Δεν έχουμε νερό 

στην περιοχή . Οι μαθητές ας πούμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα να κάνουμε φραγματάκια όπως έκανε στη 

Νάξο κάτω . 

( Ναι) 

Και να κεντρίσει έτσι τα παιδιά, με ένα κίνητρο, ένα δώρο, έναν έπαινο με κάτι τέτοιο. Ή παλιότερα, αλλά δεν 

ξέρω μένουν όλα στα λόγια, παλιότερα είχε στείλει ο δήμος το προηγούμενο καθεστώς θα έκανε μαθητικό 

διαγωνισμό graffiti . 
(ναι) 

Και είχαν επιλέξει τους χώρους και τα κάνανε εδώ στο σχολείο που είναι φρεσκοβαμμένο κιόλας. Εεεε και θα 

βράβευε τους μαθητές, στείλαμε εμείς παιδιά, δεν έγινε τέλος αυτός ο διαγωνισμός graffiti . Είναι μικρά 
πράγματα τα οποία όμως φέρνουν το σχολείο στην κοινωνία και φαίνεται να ενδιαφέρεται και ο δήμος για τα 

σχολεία και γίνεται και μια δουλειά όμως έτσι; Βγαίνει ένα αποτέλεσμα και τα φραγματάκια και τα graffiti θα 
στόλιζαν ένα χώρο τα graffiti . Εμένα μου άρεσαν αυτά. Η ένα κίνητρο με εντός του δήμου αγώνες . Ποιό σχολείο 

θα ρθει πρώτο . Το σχολείο αυτό θα βραβευτεί, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά στο σχολείο . 
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(Θα ήταν πάρα πολύ ωραία αν υπήρχε συνεργασία τέτοια.) 

Μακάρι, οικονομικά ας το ξεχάσουμε. 

- Θα μπορούσατε να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα όπου η τοπική αυτοδιοίκηση βοήθησε ; 

Δε θυμάμαι, οικονομικά για διάφορα πράγματα του σχολείου μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ δεν εννοείτε εσείς 

όμως αυτό; 

(Όχι εννοώ για τις εκδρομές.) 

Ούτε για τη σχολική επιτροπή και αυτά, όχι δε θυμάμαι κάτι. 

(Ωραία) 

2. Θεωρείτε ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι επαρκής για να υποστηρίξει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να 
οργανώσουν και να υλοποιήσουν εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

Εγώ θεωρώ ότι ότι συμβεί την πληρώνουν πάντα οι συνάδελφοι και αυτό δεν το θέλω. Άρα αυτό δείχνει ότι θα 

μπορούσαν να καλυφθούν περισσότερα και είμαι πολύ αυστηρός άνθρωπος έτσι γενικά, θεωρώ ότι δε θα 

πρέπε να είχαν την ευθύνη μόνο οι συνάδελφοι . Δηλαδή πολλοί δεν θέλουν να πάνε εκδρομές λόγω των 

ευθυνών . Και έχουν δίκιο γιατί ότι και να συμβεί παρόλο που υπάρχει δήλωση του γονέα, το ζούμε αυτό 

καθημερινά . Η δήλωση του γονέα λέει πάρα πολλά πράγματα μέσα αν σας φέρω μια να δείτε γράφει : « ότι 

επιτρέπω στο παιδί μου , δε θα κάνει καμία ζημιά, αν συμβεί να αρρωστήσει θα το φέρετε , θα γυρίσει π ίσω με 

ταξί». Δεν το κάνεις βέβαια να στείλεις το παιδί με ταξί να ρθει πίσω όπου είσαι . 

(Όχι) 

Αλλά άμα συμβεί κάτι ο μη γένοιτο το πιο απλό πάλι θα την πληρώσει ο καθηγητής παρόλο που υπάρχει και η 

δήλωση . Για μένα οι εκδρομές έπρεπε να γίνονται με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων . 

(Να ήταν παρόντες δηλαδή κάποιοι από τους γονείς;) 

Ή να γινόταν μόνο με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Να τις προγραμμάτιζε το σχολείο σε ένα πλαίσιο 

προγραμματισμού από την αρχή της χρονιάς και να πήγαινε ο σύλλογος να δούνε τι γλύκα έχει να συνοδεύουν 

οι γονείς και να δουν τι επικίνδυνα ε ίναι και πόσο στη ν τσίτα είμαστε όλοι όλη την ώρα . 

(ναι) 

Έτσι; Ο σύλλογος γονέων συνοδεύει κάποιες φορές όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανένα καθηγητή και το 

σχολείο πιέζει. Ξέρετε λένε καταλήψεις τα παιδιά θέλουμε να κάνουμε εκείνο και αναγκάζεται ο σύλλογος 

γονέων να πάει. Όμως εκεί θα δει τα σκούρα, τι συμβαίνει . Εμείς είχαμε παιδί πέρσι που πήγαμε εκδρομή , μας 

έτυχε και πέρσι το 09 -10 και φέτος το 10-11, πηγαίναμε στη Ναύπακτο την τελική εκδρομή και όταν φτάσαμε 
στην Πάτρα στο αρχαιολογικό μουσείο το νέο της Πάτρας που είχαμε στο πρόγραμμα να πάμε , ένα παιδί έπαθε 

σαν σοκ, ένα κορίτσι ένα σαν σοκ, δηλαδή έτρεμε , ένα πολύ καλό παιδί, κιτρίνισε και λοιπά. Καλέσαμε 

ασθενοφόρο , το πήγαμε, το είδανε . Όταν συνήλθε το παιδί αυτό μας είπαν οι γιατροί ότι είναι ψυχολογικό . 

(Ναι) 

Και της πέρασε εκεί, την προσέξανε της κάνανε , μας είπαν ότι είναι παιδί το οποίο ... . , τι μας είπε μετά το παιδί 
«δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα από το άγχος μου μήπως μου συμβεί κάτι και τώρα μου βγήκε αυτό το άγχος ». 

(Ναι) 

Λοιπόν εεε τι θα έκανα εγώ ; Θα άφηνα το παιδί να έρθει με ένα ταξί μόνο του πίσω ; Συνήλθε , ήταν καλά, είπε 

«τώρα μπορώ κυρία», το πήραμε μαζί μας στο λεωφορείο κάθισε μαζί μας, δίπλα μου , δίπλα στους 

συναδέλφους, πιάσαμε την κουβέντα γελάσαμε αλλά ... ."Οπως και φέτος, δηλαδή και ο ι γονείς ξέρουν τα 

προβλήματα των παιδιών τους και δεν τα λένε , ενώ υπάρχει παράγραφος που λέει : «υπάρχει πρόβλημα στο 

παιδί; Να μας το δηλώσετε να το ξέρουμε» . Φέτος πήγαμε Πόρο και ένα παιδί μας καθυστέρησε 3 ώρες, το 

έπιασε σοκ μέσα στο λεωφορείο, ψυχολογικά είναι αυτά τα περισσότερα, και σβήνω και σβήνω και πεθαίνω και 

πεθαίνω, ένα άγχος. Τέλος πάντων το φροντίσαμε, πήραμε τους γονείς του . Τι μας λέε ι η μαμά; «Το παθαίνει 

αυτό όταν ταξιδεύει» . 

(Θα έπρεπε να το δηλώσετε αυτό δεν της είπατε;) 

Ας μην το αφήνουνε . (μικρή διακοπή) 

Ο γονιός όμως πρέπει να δηλώνει τα προβλήματα αυτά που έχει το παιδί του και να το ξέρει . Πήγα και αγόρασα 

από το φαρμακείο εισπνεόμενα μην το πιάσει πάλι αυτή η κρίση και είναι ψυχολογικό, μας το είπαν τη ν πρώτη 

μέρα των εξετάσεων όταν ήρθε να γράψει . 

(ναι) 

Εγώ ξέρω τα προβλήματα των παιδ ιών μου όταν τα στέλνω εκδρομές και ξέρω ότι η κόρη μου ζαλίζεται και 

κάνει εμετό και φροντίζω να της δίνω από πριν και σακούλες και ένα νοmeχ . Άλλο παιδί έχει ψυχολογικό, άλλο 

φοβάται το λεωφορείο, άλλο φοβάται .. δεν ξέρω . Δημιουργούν πολλά προβλήματα και έτσι και οι συνάδελφοι 

δε θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο . 

(Ωραία) 

3. Το σχολείο σας έχει αναπτύξει μια δική του πολιτική για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. 
- Τι περιλαμβάνει αυτή η πολιτική ; 
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Εντάξει εμμέσως απαντάμε και σε όλες τις ερωτήσεις σιγά σιγά. Εννοείτε εξωσχολικές δραστηριότητες τις 

εκδρομές έτσι . 

(Ναι τις εκδρομές.) 

Η πολιτική περιλαμβάνει τα εξής: Να γίνονται λίγες και καλές πρώτον, δεύτερον σε μικρές ομάδες. Δηλαδή όχι 

όλο το σχολείο μαζί γιατί είναι πιο ελεγχόμενα τα παιδιά. Είναι κριτήρια που βάζουμε δηλαδή αυτά . 

(Ναι, ναι) 

Τρίτον να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και εν μέρει ψυχαγωγικό γιατί δεν πάνε αλλιώς τα παιδιά και 

γενικότερα να μην είναι πολύωρες . Δηλαδή δε θέλουμε να κάνουμε εκδρομές, και 5 περίπου το χρόνο κάνουμε, 
4 με 5 ανά τμήματα, ανά τάξεις και λοιπά και βάζουμε αυτά τα κριτήρια. Εγώ τουλάχιστον αυτή την πολιτική 

έχω αναπτύξει ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και να μην .... .. . 
(Και να γίνονται όλα ομαλά;) 

Ναι να γίνονται ομαλά, γιατί αν γίνει κάτι, μια στραβή να γίνει μια φορά δε θα γίνει καμία εκδρομή μετά. 

(Ναι) 

Και οι συνάδελφοι θα φοβηθούνε και οι γονείς θα φοβηθούνε και κάτι δεν εννοώ κάτι πολύ κακό που θα σε 

τρέχουν . 

(ναι) 

κάτι που θα τραυματίσει την εκδρομή ας πούμε . 

(ναι) 

χρειάζεται λίγο να έχεις μια πολιτική σταθερή σ' αυτό . 
(ωραία) 

- Περιλαμβάνεται σε αυτήν η ενθάρρυνση και η οικονομική υποστήριξη ορισμένων μαθητών που δεν θα 
μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάποιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας; 

ναι, ναι το είπαμε αυτό και πολλές φορές συμβαίνει αυτό . Ξέρουμε 2-3 παιδιά που δεν έχουνε τα βάζει το 
σχολείο, τα βάζει ο σύλλογος γονέων, τα ταμεία των μαθητών αν έχουνε αλλά και οι συνάδελφοι από την τσέπη 

τους . Βοηθάμε παιδιά . 

4. Λαμβάνετε υποστήριξη από το Σύλλογο των γονέων (χορηγούς - ιδιώτες κλπ ); 
Όχι, όχι 

(Όχι έτσι;) 

Και γενικά χορηγούς δεν έχουμε βάλει στη ζωή του σχολείου εδώ πέρα . 

(Δηλαδή ο σύλλογος γονέων είναι αυτό που μου είπατε ότι κάποια παιδιά δεν μπορούν να έρθουν και 

ενδεχομένως θα τα βοηθήσει οικονομικά; ) 

Ναι, ε εντάξε ι δεν είναι και πολλά παιδιά αυτά και όταν πρόκειται για 10-20 ευρώ τα δίνει εύκολα ο σύλλογος ή 
έχουν στα ταμεία τους οι κοινότητες. 

(Εσείς έχετε κάνει προσπάθειες να βρείτε χορηγούς ; ) 

Όχι δεν πολύ κάνω να σας πω την αλήθεια. Δεν πολύ κάνω και εντάξει είναι και λίγο με τους χορηγούς είναι και 

λίγο επίφοβο να ζητήσει το σχολείο άμεσα χρήματα, δεν επιτρέπεται. Ας πούμε και την εκδήλωση που θα 

κάνουμε τη ροκ συναυλία, γιατί είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια δραστηριοτήτων με τα παιδιά που έχουν 

μπάντες δικές τους και παίζουνε ΕΕΕΕ ο σύλλογος γονέων που την κάνει αυτή, δεν έχουνε και χρήματα ο 

σύλλογος γονέων από ότι ξέρετε, δεν έχουν βάλει χορηγούς . 

(Ναι) 

'Αλλα σχολεία βάζουν χορηγούς, δεν το έχω κάνει ποτέ. Κοιτάω να έχουμε λιγότερο ίσως κέρδος δεν πειράζει, ο 

σύλλογος γονέων εννοώ, αλλά δεν βάζω χορηγούς. 'Αλλα σχολεία δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αν βάζουν . Εγώ 

έχω ακούσει μερικά βάζουν . 

(Ανάλογα, νομίζω ανάλογα και την περιοχή, παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες.) 

Είναι πολλά εδώ τοπικά συμφέροντα και γιατί εμένα και γιατί εκείνο και αυτό, φασαρίες και κόντρες και μερικοί 

δε μιλάνε μεταξύ τους. Μπορεί να σου δώσει ένα φράγκο και να σου πει να τον κάνεις χορηγό αρκεί να 

φαίνεται . 

(Ναι) 

ή να μη σου δώσει τίποτα και να σου πει να φαίνεται το όνομά μου και να πιέζουν και να κάνουν. καλύτερα έξω 

από όλα δηλαδή. 

(παρά να μπει σε αυτή τη διαδικασία το σχολείο . ) 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣ ΙΑ 

1. Χαρακτηρίσατε τον αριθμό των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων που παρέχει το σχολείο λίγες . 

Μπορείτε να αναφέρετε για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 
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Για όλους τους παραπάνω λόγου ς που σας είπα για τα κριτήρια που βάζουμε που μειώνουμε τις πιθανότητες, 

για το ότι οι συνάδελφοι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα και για χιλιάδες λόγου ς που πάλι αναφέρθηκαν θα τους 

απομαγνητοφωνήσετε εσείς θα τους δείτε . Εεε γιατί φοβούνται για όλα αυτά, γιατί ο νόμος δε σε καλύπτει και 

αν συμβεί κάτι τρέχεις από το διευθυντή μέχρι τους συνοδούς όλους . Λίγες. Κοιτάξτε δεν μπορώ να πω ότι είναι 

και λίγες. 

(Ναι) 

Γιατί είναι αφενός είναι 4-5 εκπαιδευτικές εκδρομές αφετέρου είναι οι δραστηριότητες τα προγράμματα όλο 
και κάτι γίνεται δηλαδή . 

(έχετε περιβαλλοντικό , αγωγής υγείας) 

Εγώ έκανα αγωγής υγείας, εγώ έκανα στοματική υγιεινή , το παρουσιάσαμε στα προγράμματα της δεύτερης 

μαθ ητιάδας 

(ναι) 

αλλά άλλοι συνάδελφοι περιβαλλοντικό δεν κάνανε φέτος σε εμάς . Κάνανε ένα πρόγραμμα με τη ζωή του 

σχολείου και τις δράσεις του σχολείου που το παρουσιάσανε πάνω στην αίθουσα . Εεεε « Μέρε ς έκφραση ς και 

δημιουργίας » λεγόταν . Κάνανε γαλλικά φαγητά και γαλλική κουζίνα με τη γαλλικών. Εκεί φάγανε όλο το 

σχολείο, μαγειρεύανε εδώ πέρα μια μέρα. 

(ναι) 

Όλο και κάτι γίνεται δηλαδή και πάντα εγώ τουλάχιστον που δίνω αυτό το στίγμα όταν βλέπω τα παιδιά να είναι 

λίγο κουρασμένα και λίγο τσιτωμένα . Γιατί δεν ξέρεις το παιδί πως θα ξεσπάσει κάθε φορά, πρέπει να το 

βλέπεις αυτό . Κοιτάω εκεί να του ς δώσω μια δόση , μια εκδρομή , μια δραστηριότητα, μια μέρα να κάνουνε κάτι 

γιατί αλλιώς ξέρετε τα παιδιά .. 
(να εκτονωθεί η ένταση . ) 

ναι να εκτονωθε ί η κατάστασ η, η ένταση . Υπάρχουν περίοδοι που είναι σε μεγάλη ένταση τα παιδιά . Ειδικά 

φέτος ήταν σε μεγάλη ένταση πιστεύω λόγω της οικονομικής κρίσης, πιστεύω εγώ . Το ζούνε και από το σπίτι 

τους. Τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν χρήματα, μας το λένε «οι γονείς μου είναι άνεργοι, ο πατέρας μου ε ίναι 

άνεργος, η μητέρα μου είναι άνεργη » 

(ναι) 

2. Έχετε μόνιμους - σταθερούς συνεργάτες με τους οποίους οργανώνετε συνήθως τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικέ ς δραστηριότητες ; Μπορείτε να τους αναφέρετε ; 

Μόνιμους σταθερούς συνεργάτες δε θα σας πω ονόματα απλά όπως συμβαίνει πιστεύω σε κάθε σχολείο είναι 

μερικοί συνάδελφοι που είναι πιο διαθέσιμοι για τέτοιε ς δουλειές . Τους αρέσει δηλαδή , το έχουν στο αίμα του ς 

να κάνουν τέτοιες δουλειές . Επομένως με αυτούς συνεργάζεσαι πολύ πιο εύκολα . Θα σε βοηθήσουν σε όλα . 

( Π ολύ ωραία . ) 

Μερικοί δε θέλουν καθόλου να πηγαίνουν εκδρομές, το έχουν δηλώσει, για του ς λόγου ς που έχουνε . Πάντα σε 

ένα σχολείο θα βρεθούνε 2-3 οι οπο ίοι θα θέλουν όμως και δουλεύουν πάρα πολύ. 

(Οπότε βοηθάνε και ενισχύουν την πολιτική του σχολείου . ) 

Ναι βοηθάνε στην πολιτική του σχολείου. 

3. Αναφέρατε ότι για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων συνεργάζεστε με 
διάφορου ς φορείς όπως Τουριστικά γραφεία, ΚΠΕ, Μουσεία κ . α . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος και την ποιότητα της συνεργασίας σας με αυτούς του ς φορείς; 

Κοιτάξτε με τα τουριστικά λεωφορεία και όλα αυτά εεε συνεργαζόμαστε κυρίως στα πλαίσια των προσφορών 

και τα λοιπά που παίρνουμε . Πολύ καλή είναι η ποιότητα, πολύ καλή είναι η συνεργασία μην ξεχνάτε ότι εμάς 

μας ξέρουνε τώρα εδώ σαν Γυμνάσιο . Άμα συνεργαστείς 2-3 φορές σε τοπική κοινωνία σε γνωρίζουνε . Όχι δεν 

έχω κανένα ..... πολύ καλή συνεργασία, πολύ καλή ποιότητα είμαι ευχαριστημένη από όλα αυτά . 

(Ναι) 

Αν αυτό θεωρείτε στην απάντηση .. 
(Ναι εντάξει και με τα μουσεία κάποιοι επιλέγουν κάποιο μουσείο και τα προγράμματα που κάνει . Σκεφτόμουν 

όταν έθεσα την ερώτηση ότι μπορεί κάποιο σχολείο να πηγαίνει στο μουσείο της Ακρόπολης γιατί μπορέι να 

έχει ειδικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου.) 

δεν έχε ι, τουλάχιστον εμάς δεν μας το είπανε 

(Όχι δεν έχει, λέω ένα παράδειγμα ή το ίδρυμα Μείζονος ελληνισμού. ) 

Κάποτε είχαν πάει εεε δεν πολύ πάμε σ' αυτά . Δεν έχει τύχει τουλάχιστον δε θυμάμαι εγώ αν έχουμε πάει σε 

κανένα να σας πω τώρα . Ένα - δ ύ ο ίσως στα τέσσερα χρόνια που είμαι εγώ εδώ. Αλλά ε κεί θέλει να το αναλάβει 

κάποιος να κλείσει ραντεβού , να κλείσει αυτά .. δεν μπορώ να τα κάνω όλα εγώ αυτά και αν κάποιος 

ενδιαφέρεται εγώ το λέω και πέφτει στο κενό μετά . 

4. Αναφέρατε ότι συνεργάζεστε με το τμήμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων της Δ . Ε . για την οργάνωση 

εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος της συνεργασίας σας; 
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219 

Γιατί είναι το πολιτιστικό, είναι το αγωγής υγείας, είναι το περιβαλλοντικό και λοιπά. Όχι είναι πάρα πολλοί 

καλοί, πρώτα από όλα μας ενημερώνουν μέσω των e- mails συνεχώς το τι υπάρχει σε όλους τους τομείς έτσι; 
Μετά οτιδήποτε έντυπο υλικό θέλουμε, νideo, cd δε ξέρω τι για τι δουλειά μας περιοδικό ή οτιδήποτε πάντα 
είναι πρόθυμοι. Δε έχω κανένα παράπονο. Τέτοιου είδους συνεργασίας έχουμε περισσότερο ή να μας 

κλείσουνε κάτι ή να επέμβουν να κλείσουμε κάτι καλύτερο ή να οργανώσουμε κάτι καλύτερο όχι σε αυτό τον 

τομέα όχι, πολύ βοηθάνε . 

(Ωραία) 

- Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος αυτού ενθαρρύνει ή και περιορίζει τα 
σχολε ία στο να αποφασίσουν για τον εαυτό τους τι δραστηριότητες χρειάζονται οι μαθητές τους και πώς να τις 

υλοποιήσουν; 

Εννοείτε της Δευτεροβάθμιας; 

(Ναι) 

Όχι, όχι καθόλου, δε θεωρώ ότι μας περιορίζουν μάλλον μας ενθαρρύνουνε αλλά αν εννοείτε ότι θέτουν κάποια 

προγράμματα ή κάποια πλαίσια προγραμμάτων δε νομίζω ότι είσαι υποχρεωμένος να τα ακολουθήσεις . 

(Ναι) 

Όχι, όχι πιστεύω ότι μάλλον ενθαρρύνουν, μάλλον ενισχύουν το ρόλο των δραστηριοτήτων παρά περιορίζουν . 

(Ωραία) 

Ε . ΕΜΠΟΔΙΑ 

1. Μπορείτε να μου αναφέρετε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στο σχολείο σας; 

Ο ι σημαντικότεροι παράγοντες είναι ο οικονομικός . Δεύτερον είναι η .. έχει να κάνει με το προσωπικό . Πολλοί 

άνθρωποι, εγώ τους καταλαβαίνω, το δέχομαι, δεν θέλουν να συνοδεύουν, το έχουν θέσει και ως όρο . Σε πολλά 

σχολεία είναι πάρα πολλοί ξέρουμε ότι αυτοί δε συνοδεύουν ποτέ, για τους λόγους που έχουν οι άνθρωποι. 

Τους έχει συμβεί κάτι στο παρελθόν, δεν θέλουνε, φοβούνται, η νομοθεσία δεν τους καλύπτει και λοιπά. 

Πιστεύω ότι αυτοί οι δυο παράγοντες είναι οι σπουδαιότεροι το οικονομικό και δε θα το πω εγώ έλλειψη 

συνεργασίας με τους συναδέλφους, γιατί ποτέ δεν πιστεύω ότι ... .. όλοι θέλουνε αλλά για λόγους δικούς τους 
δεν αποφασίζουν, όσο θα το ορίσω εεε πώς να το πούμε τώρα .. πιο πολύ είναι η επικινδυνότητα των εκδρομών 
αυτών και το ότι φοβούνται να συμμετέχουν οι συνάδελφοι. 

(Ναι) 

Δε θέλουν να συμμετέχουν . Αυτοί είναι οι λόγοι. Αν ήταν άλλα τα κριτήρια η νομοθεσία και τα λοιπά ίσως να 

συμμετείχαν . 

(Ωραία) 

2. Τί αποτρέπει το διδακτικό προσωπικό του σχολείου από το να οργανώσει και να υλοποιήσει μια διδακτική 
επίσκεψη; 

Εεεε κοιτάξτε να δείτε διδακτικές επισκέψεις τώρα, μια κάναμε φέτος και πήγαν τα παιδιά στο τμήμα χημείας 

στην Πάτρα . Ήταν πολύ καλό . Τα παιδιά της Β Γυμνασίου αν δεν κάνω λάθος τα είχανε καλέσει εκεί και έκαναν 

μια ωραία παρουσίαση πειραμάτων χημείας και λοιπά και πήγανε. 

(ναι) 

δεν το έχω σκεφτεί αυτό να σας πω την αλήθεια. 

(Ο χημικός το εντόπισε ότι θα ήταν καλό για τα παιδιά και το υλοποίησε;) 

Όχι έστειλαν e-mail ποια παιδιά θα συμμετέχουνε και το προώθησα εγώ στον καθηγητή. Εγώ τα e-mail τα 
προωθώ αμέσως στις ειδικότητες στις αντίστοιχες έτσι, εφόσον ήταν για τους φυσικούς και τους χημικούς το 

προώθησα σ' αυτούς. Τους άρεσε η ιδέα αμέσως κλείσαμε ημερομηνία όπως ζητούσανε για να μπούμε στο 

πρόγραμμα και μας δέχτηκαν. Να σας πω κάτι ακόμα και εκεί όμως τα παιδιά που ... δε θέλανε να πάνε . Σου λέει 

«θα πάω εγώ να κλειστώ εκεί μέσα» . Τους είπαμε ένα σωρό επιχειρήματα, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο 

από ότι είδα μέσα σε μια αίθουσα με προβολή, με προοπτική, πώς τα λένε αυτά τα συστήματα; 

(Ηταν τρισδιάστατο;) 

Ναι, ναι πάρα πολύ ωραίο ήταν το πείραμα. Πράγματα τα οποία είχαν και εφέ και μπαμ μπουμ και εκρήξεις και 

τέτοια, αλλά μετά θέλανε τη βόλτα τους στην Πάτρα. 

(Βέβαια.) 

Καταλάβατε το είχαν θέσει ως όρο . 

(Ναι, αυτό που μου είπατε και πριν . ) 

Ο συνάδελφος μόλις άκουσε αυτό «εγώ δεν τα πάω, λέει, να μου γυρίζουνε στην Πάτρα» . Πρέπει να βρεις μια 

μέση λύση δηλαδή . Κάπως να επέμβεις . Έτσι δεν πηγαίνουμε πολλές γιατί πάντα θα καταλήξει να γυρίσουμε 

στις 6- 7 και να τρέχουμε να τα κυνηγάμε μετά. 
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(Κανονικά η διδακτική επίσκεψη είναι νομίζω μέσα στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου) . 

Ναι και λέει ο νόμος αν δεν κάνω λάθος και λίγες ώρες εκτός ωραρίου . 

(ναι) 

Μέχρι 4 το πολύ νομίζω 
(Ναι, ωραία) 

3. Ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός προγράμματος (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα κ .α . ); 

- Τι δυσκολίες ενέχει η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό που το οργανώνει; 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σ' αυτά τα προγράμματα γιατί τώρα πάμε σε προγράμματα όχι σε εκδρομές εεε . 

Όταν το παίρνεις το πρόγραμμα είτε περιβαλλοντικό είτε αγωγής υγείας είσαι ενθουσιασμένος και όλα πάνε 

καλά και τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα . Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχω συζητήσει εγώ με συναδέλφους γι' 

αυτό δε θέλουν να παίρνουνε είναι τα παιδιά, τα παιδιά. Δεν είναι δημοτικό που τα παίρνει ο γονιός και τα 

φέρνει από χεράκι-χεράκι. Έχουν τα φροντιστήρια τους . Δηλαδή, ορίζεις μια ώρα, ας πούμε Πέμπτη απόγευμα 

2-4 εγώ δε θα ρθω έχω μάθημα. Τα παιδιά στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο παύουν να είναι οργανωμένα σαν 
ομάδα. 

(Ναι) 

Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με αυτό . Εγώ έκανα θεατρικό πριν δυο χρόνια. Το κάναμε πρόβα ένα χρόνο και ποτέ 

ήταν 23 παιδιά και γύρω στα 3 ερχόντουσαν στις πρόβες και δεν μπορούσε να βγει με τίποτα . Που ε ίσαι εσύ; 

ενώ είχαμε ορίσει το χρόνο . Μα θα πάνε τον καφέ τους, δηλαδή δεν μαζεύονται τα παιδιά . 

(Ναι) 

Δεν μαζεύονται, έχουν πολλές δραστηριότητες εκτός σχολείου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και δεν μπορείς να 

κάνεις εύκολα πρόγραμμα, πολύ δύσκολα και προτιμούν οι συνάδελφοι να πάρουν ένα πρόγραμμα που δεν 

έχει τόσες απαιτήσεις από τα παιδιά. 

(Ναι) 

Δηλαδή να τα στριμώχνουν εκεί ένα τεταρτάκι - είκοσι λεπτά να μπορέσουν να δουλέψουν το πρόγραμμα ή να 

τους δίνουν δουλειά στο σπίτι και να τη φέρνουνε. Και εγώ με την αγωγή υγείας πιο πολύ έτσι δούλεψα. Οι 

δυσκολίες είναι να συμμετέχουν τα παιδιά, να μπορούνε να έρχονται . 

(ναι) 

μεγάλη δυσκολία αυτό στα προγράμματα 

(γιατί είναι και ώρες μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου . ) 

2 με 4. Εγώ δεν έρχομαι κυρία θα πάω με το μπαμπά μου στην Αθήνα, ο άλλος δεν έρχομαι κυρία γιατί η φίλη 

μου θα πάει στην Αθήνα, εγώ δεν έρχομαι γιατί έχω φροντιστήριο στις 3 η ώρα και πρέπει να πάω να φάω . Δε 

μπορεί να καλύψει ένα δίωρο όλα τα παιδιά και δουλεύουμε και πολύ στο σπίτι με δουλειά που βάζουμε στα 

κομπιούτερ, στο ίντερνετ έπρεπε να βρούνε υλικό και τα στριμώχνουμε εδώ σε να διάλειμμα ή σε ένα κενό . 

Δηλαδή για μας είναι πολύ δύσκολο. 

(Λογικό στο διάλειμμα τι να προλάβετε να κάνετε . ) 

έχει τύχει να έρθουν για έλεγχο γιατί γίνονται και έλεγχοι και σωστά γίνονται γιατί έχεις δηλώσει π.χ Πέμπτη 2 
με 4 να το κάνεις και δε μένει κανένα παιδί και φεύγεις τι να κάνεις να φυλάς τα ντουβάρια . 

(Όχι) 

Μας έχει τύχει στις 100 φορές τις 90 αυτό το πράγμα . Δε μαζεύονται . Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα 

πιστεύω εγώ . 

4. Ποια είναι η στάση των γονιών των μαθητών του σχολείου σας απέναντι στις εκπαιδευτικές εξωσχολικές 
δραστηριότητες που υλοποιούνται από το σχολείο ; 

- Θεωρείτε γενικά ότι οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν; 

Ναι, ναι νομίζω ότι τα αφήνουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν αλλά θέλει να είναι ενημερωμένος ο γονιός 

για ότι γίνεται ένα αυτό και μου φαίνεται ότι αφήνουν τα παιδιά περισσότερο να συμμετέχουν όταν θα φανεί 

και αυτό το πρόγραμμα στο τέλος. Δηλαδή , όταν θα το δείξεις κάπου. 

(ναι) 

Εκεί τους αρέσει για να φαίνονται και τα παιδιά που έχουν κάνει μια δουλειά . Γι' αυτό μου αρέσουν τα 

προγράμματα τέτοιου είδους τα οποία μπορείς να τα δείξεις μετά, να τα παρουσιάσεις στους γονείς και με το 

σύλλογο γονέων. 

(και στην τοπική κοινωνία) 

ναι και στην τοπική κοινωνία και τα λοιπά . Εκεί είναι πιο πρόθυμοι να συμμετέχουνε . Νομίζω ότι εγώ δεν έχω 

αντιμετωπίσει πρόβλημα από τους γονείς αρκεί να ξέρουνε στην ομάδα που έχω ενημερώνω το σπίτι . Αυτό και 

αυτό κάνουμε . Στη στοματική υγιεινή δεν είχαμε να δείξουμε κάτι βέβαια. 

- Υπάρχουν γονείς που αποτρέπουν τα παιδιά τους; Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

Μπορε ί να υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν . 
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(Αυτά που μου είπατε για τις εκδρομές;) 

Ναι γ ια τις ε κδρομές ναι για τα προγράμματα δεν νομίζω . Για τις εκδρομές ναι υπάρχουν, υπάρχουν καμιά 

δεκαριά στους 170 θα βρεθούν να μη θέλουνε τα παιδιά τους να πάνε . «Γιατί κοπέλα μο υ της λέω δε θέλε ι ο 

μπαμπάς σου και η μαμά σου ; » . Παράδειγμα θα πω : είναι στο σχολείο μας 2-3 οικογένειες που έχουν από δυο 
παιδιά στο σχολείο μας ένα στην Α ένα στη Γ, αδέλφια, ε αυτές οι οικογένειες δεν τα έχουν στείλει ποτέ σε 

εκδρομή του σχολείου , ποτέ . Δε ξέρω αν είναι τυχαίο. Δηλαδή μια έχει τρία κορίτσια. 

(Αυτό σχετίζεται με κάτι άλλο εκτός από το φόβο τους; ) 

Δε ξέρω , δε ξέρω . Δε τα έχουν στείλει ποτέ . Όπως και μια άλλη οικογένεια και νομίζαμε ότι ήταν οικονομικός ο 

λόγος γιατί ήταν Αλβανοί αυτοί αλλά δεν είναι οικονομικός δεν τα στέλνουν ποτέ αυτοί. 

( Ναι) 

Δύο κορίτσια είναι και αυτά. Δεν τα στέλνουν ποτέ, όχι δε θέλουν να συμμετέχουνε . Είναι 2-3 οικογένειες που 
δεν τα έχουν ποτέ από την Α' Γυμνασίου τα παιδιά τους . Ναι δεν τα αφήνουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο . Ενώ είναι 

οι γονείς που συμμετέχουνε, είναι καλοί μαθητές τα παιδιά τους παρόλα αυτά δεν τα έχουν αφήσει ποτέ. 

5. Υπάρχουν γονείς που δίνουν έμφαση στο πρόγραμμα σπουδών (τυπική διδασκαλία) και όχι στις εξωσχολικές 
ε κπαιδευτικές δραστηριότητες; 

Ναι, ναι υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν δεν το έχω ακούσει με τα αυτιά μου . 

( Δηλαδή γιατί πάτε εκδρομή και δεν κάνετε μάθημα; Το έχετε ακούσει αυτό ποτέ ; ) 

Δεν το έχω ακούσει ποτέ εγώ με τα ίδια μου τα αυτιά μπορεί να λέγεται γιατί όχι «Τι τις θέλετε τις εκδρομές; » . 

Μπορεί να λέγεται αλλά να μην έχει φτάσει σε μένα . Με φοβούνται λίγο εμένα . Δεν ξέρω. Μπορεί αυτοί ο ι 

τρεις γονείς, οι οικογένειες να λένε αυτό πίσω στα παιδιά τους από τη στιγμή που δεν μπορώ να ακούσω τι 

λέγεται μέσα στο σπίτι του καθενός . Στα αυτιά μου δεν έχει φτάσει κάτι τέτοιο . Πιθανόν να υπάρχουνε . 

- Υπάρχουν ομάδες γονιών διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούρας που λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
αξιών θεωρούν τις εκδρομές ανάρμοστες για τα παιδιά τους; 

Εεεεε επειδή το θέτετε σε κουλτούρα και πολιτισμική έτσι .. . πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν . Συνήθως 

διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούρας όμως δεν έχουν και πολλά χρήματα οι άνθρωποι . 

( Δηλαδ ή πιστεύετε ότι συνδέεται με το οικονομικό;) 

Ναι με το οικονομικό και όχι πολιτισμικές αξίες. 

(Αυτό που μου ε ίπατε πριν για την οικογένεια με τα κοριτσάκια λέτε να μην τα αφήνουν επειδή είναι κορίτσια 

λόγω φύλου .) 

Το σκέφτηκα και εγώ αυτό πολλές φορές. Πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Δεν έχω δώσει απάντηση . 

( Επίσης κάποιοι με διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις αφήνουν τα παιδιά; ) 

η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν μαθητή μάρτυρα του Ιεχωβά. Δεν έρχεται σε εκδρομές ποτέ . Μάλλον έτσι θα 

συνδέεται πιστεύ ω. Αυτά τα κορίτσια όχι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, τώρα οι άλλοι οι Αλβανοί δεν ξέρω είναι 

καθολικοί, μουσουλμάνοι είναι δεν ξέρω. 

(ναι) 

Μη ξεχνάτε ότι αυτές οι κουλτούρες είναι πιο αυστηρές με τις γυναίκες και επειδή είναι κορίτσια να μην τις 

αφήνουν. Κάνουν αρνητική δήλωση, λένε όχι . Η άλλη οικογένεια όμως που σας λέω είναι εργαζόμενοι, Έλληνες 

κανονικά και δεν τα αφήνουν τα παιδιά τους. Βλέπετε ότι έχουμε από όλες τις κατηγορίες και δεν είναι 

μόνο .. . οπότε δεν μπορώ να ... αν είναι λόγοι πολιτισμικοί. Μη ξεχνάτε ότι οι αλλοδαποί βλέπουν σαν φύλαξη το 
σχολείο 

(ναι) 

σου λέει που θα πας τώρα εκεί πέρα, κινδυνεύεις . Το σχολείο είναι ένα παρκινγκ για μερικούς από αυτούς . Ε 

φαντάζομαι δεν ξέρω . Αυτά τα συμπεράσματα θα τα βγάλετε εσείς, να μείνει και κάτι και για σας. 

6. Όπως αναδε ίχθηκε από τα ερωτηματολόγια η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στα σχολεία . Τόσο οι οικογένειες των μαθητών όσο και οι 

εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να δίνουν χρήματα για πολλές εκδρομές και επισκέψεις . Παρόλα αυτά κάποιες 

δραστηριότητες πρέπει να γίνονται. 

- Σε ποιες κατά τη γνώμη σας πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και γιατί; 

Εφόσον έχουμε αυτή την κρίση λοιπόν και οι καθηγητές έχουν πρόβλημα να δίνουν χρήματα γιατί μια εκδρομή 

θα τους στοιχίσει το να φάνε, το να κάνουν . Είναι ένα έξοδο . Σε ποιες πρέπει να επικεντρωθούμε; 

(Ναι) 

Από αυτές τις εκδρομές; Ποιες είναι οι καταλληλότερες; Εννοείτε διδακτικές, εκπαιδευτικές και λοιπά; 

(Βάλτε όλη τη γκάμα των εκδρομών που προβλέπει η νομοθεσία από τους περιπάτους ως τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα) 

Οι περ ίπατοι δεν είναι τίποτα το σπουδαίο έτσι; Μπορούν να γίνονται όλοι οι περίπατοι. 

(Ναι ) 
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Τώρα πάμε στις εκπαιδευτικές επισκέψεις που είναι διαφορετικές κάπως από τις διδακτικές έτσι; Μέχρι 2 το 
χρόνο νομίζω έχουμε εκπαιδευτικές . 2 δεν είναι; 
(Ναι) 

Αυτές όμως είναι και οι πολυήμερες. 

(Και οι πολυήμερες ναι) 

Τριήμερες έχουμε κάνει με προγράμματα . 

(Έχετε κάνει τριήμερες ; ) 

Ναι με προγράμματα, περιβαλλοντικά προγράμματα . 

(Σε Κέντρα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αλλού;) 

Γιάννενα 

(Ναι, κάνατε φέτος;) 

Όχι, όχι πέρσι και πρόπερσι νομίζω ήταν αυτό. Γιάννενα και κάπου αλλού είχαν πάει πρόπερσι Λίμνη Πλαστήρα 

πήγαν και είδαν εκεί το οικοσύστημα στη Λίμνη Πλαστήρα και στο Κέντρο περιβαλλοντικής που έχει εκεί και 

λοιπά. 

(Εκεί τα παιδιά συμμετείχαν;) 

Ναι η περιβαλλοντική ομάδα πήγε όλη. Εκεί όμως πάνε γιατί ξέρουν ότι είναι τριήμερη και θα έχει και 

διασκέδαση το βράδυ. 

(Ναι) 

Σ ' αυτές πάνε πιο εύκολα. 

(Δηλαδή κάμπτονται οι αντιστάσεις των γονιών; ) 

Τα παιδιά κουλαντρίζουν τους γονείς νομίζω. (Μ ικρή διακοπή) 

Λέγαμε ότι πηγαίνουν τριήμερες γιατί έχει και διασκέδαση το βράδυ, είναι 3 μέρες μακριά από το σπίτι έτσι; 

(Ναι) 

Σε ποιες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και γιατί; Νομίζω στις διδακτικές επισκέψεις εγώ προσωπικά. 

(Δηλαδή αν ήταν να επιλέξουμε θα επ ιλέγατε τις διδακτικές επισκέψεις.) 

Ναι μου αρέσει μέσα στα πλαίσια αυτών που θέτω εγώ ως κριτήρια, το σύντομο που έχουνε . Βλέπουν, κάτι 

κάνουνε, μπορούν να διασκεδάσουνε κάπου τρώγοντας σε ένα ωραίο μαγαζάκι εεε και οι εκπαιδευτικές είναι 

λίγες, είναι λίγες. Δε διαφωνώ όμως να γίνεται η τριήμερη ειδικά στη Γ Γυμνασίου . Είμαι πολύ υπέρ εγώ με ένα 

πρόγραμμα περιβαλλοντικό . Να αφήνεται και μια δόση στα παιδιά «τελειώνω το Γυμνάσιο , μου έμεινε η 

τριήμερη ». Όπως η πενθήμερη πάει στο Λύκειο . 

(Στο Λύκειο, ναι . ) 

Η τριήμερη αυτή μου αρέσει να την κάνουν τα παιδιά μέσα σε ένα πρόγραμμα, στα πλαίσια ενός 

προγράμματος. 

(Ωραία , πολύ ωραία) 

7. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε; 
Όχι . 

Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας! 

Γυμνάσιο 3 
Α . ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Χαρακτηρίσατε το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες (εκδρομές -
επισκέψεις) μέτριο. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτή την εκτίμηση. 

Διευθύντρια: Εγώ λέω ότι είναι μέτριο αλλά εσύ το θεωρείς ότι είναι υψηλό . (απευθύνεται στη Καθηγήτρια) 

Καθηγήτρια: Εγώ το θεωρώ υψηλό ως προς την ... πρέπει να το χωρίσουμε σε δυο επίπεδα το ένα είναι ως προς 
την διάθεση και το άλλο ως προς την πρακτική . 

(ναι) 

δηλαδή υψηλό γιατί σχεδόν το 99.9 % των παιδιών θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις εκδρομές, γενικά σε 

δραστηριότητες που περιέχουν μέσα και εκδρομή μετά . Τώρα η πρακτική είναι κάποια παιδιά που 

δυσκολεύονται να συμμετέχουν για διάφορους λόγους σε αυτό . 

(ναι) 

Διευθύντρια: εγώ το έβαλα μέτριο γιατί νομίζω ρε Καθηγήτρια είχαμε μια εκδρομή στον Πόρο ... . Βέβαια 
ακολούθησε μια σειρά από εκδρομές όπου πέσανε πολλές μαζεμένες και με το ζόρι προσπαθήσαμε να 

εξασφαλίσουμε το ποσοστό, έπρεπε να είναι τα Υ. δηλαδή του σχολείου για να μπορέσει να γίνει η εκδρομή και 

το έβαλα αυτό μέσα και το μείωσα λίγο το ποσοστό . 

Καθηγήτρια: ο λόγοι είναι καθαρά οικονομικοί γιατί ότι αν μπορούσαν να εξασφαλιστούν χρήματα πιστεύω η 

συμμετοχή θα ήταν 99%. 
(ωραία) 

2. Αναφέρατε κάποιες ομάδες μαθητών που συνήθως απέχουν από τις δραστηριότητες του σχολείου . 

- Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους απέχουν οι μαθητές; 
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Διευθύντρια : Λοιπόν ο ένας λόγος είπαμε είναι ο οικονομικός . Υπάρχει μια ομάδα παιδιών που οι γονείς δε 

διαθέτουν τα χρήματα και ο άλλος είναι ότι μερικά παιδιά είναι και αδιάφορα . Δηλαδή προτιμούν να καθίσουν 

σπίτι τους και να πουν ότι θα καθίσω να παίξω με τον υπολογιστή μου ή να κοιμηθώ . 

( ναι) 

υπάρχει μια ομάδα παιδιών μικρή που έχει αυτήν την αντίληψη. 

(ναι) 

Καθηγήτρια : Εγώ πιστεύω ότι η αδιαφορία αυτή έχει όνομα. Δηλαδή είτε δεν υπάρχει αντίστοιχη κινητοποίηση 

και παρότρυνση από το σπίτι είτε το σχολείο δεν προσπαθεί να οργανώσε ι έτσι τις δραστηριότητες ώστε να 

συμπεριλάβει όλα τα παιδιά σε κάποια από τις δραστηριότητες . 

Διευθύντρια : είναι η παρακάτω ερώτηση σου αυτή. Τι κάνει το σχολείο δηλαδή. 

- Έχει το σχολείο σας αναπτύξει τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής αυτών των μαθητών στις δραστηριότητες; 

Μπορείτε να αναφέρετε μερικούς; 

Καθηγήτρια : Ναι έχει προχωρήσει σε τέτοιους τρόπους, ένας από τους τρόπους .... ένας τρόπος είναι να το να 
δημιουργήσει πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες έτσι ώστε να καλύψει πολλά από τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών όπως εργαστήρια μαγειρικής, εργαστήρια χορού, εργαστήρια θεάτρου άρα λοιπόν να καλύψει λίγο τα 

ενδιαφέροντα τι είναι αυτό δηλαδή που θα προσελκύσει το κάθε παιδί. 

Διευθύντρια : Συγνώμη λες Καθηγήτρια δηλαδή να τα εντάξει στο χώρο του σχολείου έτσι ώστε μετά να 

θεωρείται και η εκδρομή μια φυσική συνέπεια ας πούμε αφού τα παιδιά είναι στην ομάδα. 

(ωραία) 

3. Το σχολείο σας εμφανίζεται να οργανώνει διάφορες δραστηριότητες . 

- Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλους ή εστιάζονται σε ορισμένους; 

Διευθύντρια : Απευθύνονται σε όλους αλλά .. αυτό δεν έχει σχέση με εκδρομές που λέμε τώρα αφορά γενικά τις 
δραστηριότητες. Κάναμε μια ανίχνευση ενδιαφερόντων έτσι ώστε να έχουμε και αυτό το πράγμα, δηλαδή κάθε 

παιδί με τις ικανότητες που έχει, με τα ενδιαφέροντά του να του δίνουμε και μια συγκεκριμένη ξέρω εγώ 

δραστηριότητα, να το κατευθύνουμε σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και πρώτα από όλα σε όλους αλλά 

περισσότερο προσπαθούμε και αυτό να αναδείξουμε ικανότητες, να αναδείξουμε ταλέντα . 

(Οπότε τα κριτήρια επιλογής έχουν να κάνουν με τα ενδιαφέροντα τους;) 

Καθηγήτρια: Ενδιαφέροντα, κλίσεις δηλαδή ένα παράδειγμα είναι ότι κάναμε μια δραστηριότητα μια μέρα 

αφιέρωμα στην ποίηση την ημέρα της ποίησης και εκεί βρέθηκαν παιδιά που το είχαμε καταγράψει βέβαια πριν 

που είχαν υλικό στο σπίτι τους, δικό τους και το φέρανε και το παρουσιάσανε. Και κάνανε ένα ολόκληρο 

αφιέρωμα με ένα πάντρεμα γνωστών ποιητών και παιδιών που γράφουν ποιήματα . 

Διευθύντρια : και σε αντίστοιχες θεματικές το έκανε η Καθηγήτρια . Δηλαδή έβρισκε ένα για τη ζωή ένα ενός 

ποιητή και έβαζε και το παιδάκι το δικό του για να μην εκτίθεται .. .. παρουσιάστηκε έτσι πολύ ήπια και ομαλά. 
Καθηγήτρια : θεματική για την αγάπη, για τη φιλία, για τη φιλία ανάλογα με το υλικό που μας έδωσαν τα παιδιά . 

(ωραία) 

Β . ΕΙΔΟΣ - ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει μια σειρά δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τους απλούς περιπάτους ως 
τις μετακινήσεις και ανταλλαγές στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων μαθητικής κινητικότητας. 

- Ποιες από αυτές θεωρείτε εσείς απαραίτητες και ποιες όχι (άσχετα αν είναι υποχρεωτικές ή όχι) ; 

Διευθύντρια : Εμείς τις καλύπτουμε όλες και τις θεωρούμε όλες απαραίτητες . Καλύπτουμε όλη τη γκάμα από 

τους περιπάτους, από τις ημερήσιες, την επίσκεψη ακόμα και στο κέντρο Υγείας όπου πήγαμε τα παιδιά για να 

κάνουν τα παιδιά προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο όλο το σχολείο μέχρι τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Comeniυs, 

αδελφοποιήσεις και όλα αυτά . 

(ναι) 

- Σχετίζεται αυτή η εκτίμηση σας με την αντίληψη που έχετε για το μαθητικό δυναμικό του σχολείου ; 

Διευθύντρια : Όχι με τη λειτουργία και το στόχο του σχολείου σχετίζεται . 

Καθηγήτρια : Τι εννοείτε με αυτή την ερώτηση; 

(Μαθητικό δυναμικό εννοώ την «ποιότητα» των μαθητών μέσα σε εισαγωγικά κάθε φορά) 

Καθηγήτρια : Δεν υπάρχει ποιότητα, δεν πιστεύουμε στην ποιότητα των μαθητών . Η ποιότητα των μαθητών 

εξαρτάται από διάφορα πράγματα τι υπόβαθρο έχουν από το σπίτι .. .. βγαίνουμε από αυτή τη διαδικασία 
τελείως. 

Διευθύντρια : Και αυτό να υπάρχει για την άρση των ανισοτήτων που λέμε, οι οποίες ανισότητες δεν είναι μόνο 

οικονομικές αλλά είναι και κοινωνικές και όλα αυτά, εμείς προσπαθούμε όλα αυτά να τα ισορροπήσουμε στο 

σχολείο κάνοντας αντισταθμιστικές δηλαδή δράσεις. Δηλαδή το ότι το παιδί ας πούμε από μια οικογένεια είναι 

κατώτερου επιπέδου εμείς προσπαθούμε αυτό να το βοηθήσουμε, να το εξισορροπήσουμε λίγο στο σχολείο . 

(Ωραία, πολύ ωραία) 
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2. Όπως αναδείχθηκε από τις απαντήσεις των υπευθύνων των σχολείων οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
την Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι αυτές που υπερισχύουν, ενώ η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

είναι περιορισμένη . 

- Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

Διευθύντρια: Δεν ισχύει σε μας αυτό . 

Καθηγήτρια : Συμβαίνει. Δε συμβαίνει στο δικό μας σχολείο αλλά συμβαίνει. 

Διευθύντρια : Για μας λέω, σε μας δε συμβαίνει αυτό να ενδιαφέρονται τα παιδιά για τις περιβαλλοντικές . Ίσα

ίσα πολλές φορές εεε το έχω ακούσει αυτό και το βλέπω και σε ένα βαθμό αλλά πριν δουν τις άλλες 

δραστηριότητες τα παιδιά, ένα που μόλις έρχεται στο σχολείο ας πούμε, και τους πεις να ενταχθούν σε 

δραστηριότητες, σχολικές δραστηριότητες , περιβαλλοντικές και αυτά βάζεις και το κίνητρο λίγο την εκδρομή για 

να ρθούνε αλλά δεν είναι μόνο αυτή η εκδρομή στο δικό μου σχολείο . Τα παιδιά για όλες τις εκδρομές 

ενδιαφέρονται . 

(ναι) 

Απλώς στις εκδρομές του εξωτερικού έχουμε λίγο πρόβλημα με τις οικογένειες, φοβούνται οι γονείς επειδή τα 

παιδιά είναι μικρά να τα αφήσουν να πάνε στο εξωτερικό. Από την άλλη μεριά οι εκδρομές αυτές γίνονται με 

φιλοξενία στα σπίτια και είναι ένα δεύτερο πρόβλημα αυτό δηλαδή δεν εμπιστεύονται όχι μόνο το ταξίδι αλλά 

φοβούνται και για τις οικογένειες γιατί εντάξει το σχολείο το άλλο θα έχει επιλέξει βέβαια καλές οικογένειες 

αλλά οι γονείς δεν το ξέρουν αυτό κανένας δε το ξέρει. Εκεί έχουμε λίγη επιφύλαξη όσον αφορά τους γονείς, σε 

πολύ πολύ μικρότερο ποσοστό κάποια παιδάκια που δε θέλουν να φιλοξενηθούν ας πούμε σε οικογένειες 

(ναι) 

αλλά γενικά υπάρχει ενδιαφέρον για όλες τις εκδρομές . 

(ωραία) 

- Βρίσκετε τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα χρονοβόρα (γραφειοκρατικές απαιτήσεις κ.λπ . ) ή 

υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι; Εσείς που έχετε εμπειρία στα Ευρωπαϊκά πείτε μου . 

Διευθύντρια: Κάποιος το φοβάται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γιατί όταν δεν το ξέρεις κάτι το φοβάσαι, δεν 

ξέρεις πώς είναι αυτό το πράγμα. Όταν έχω συζητήσει με συναδέλφους και έχω παρακινήσει να κάνουν 

προγράμματα τέτοια και λίγο έχω βοηθήσει και εγώ βλέπω ότι το ξεπερνάνε αυτό. Είναι όμως πολύ 

γραφειοκρατικά. 

(ναι) 

Είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικά αυτό είναι πραγματικότητα δηλαδή. Πιστεύω ότι βασικά και το ότι το 

φοβούνται γιατί δεν το ξέρουνε και τη γραφειοκρατία τη φοβούνται και στο ότι δεν υπάρχουν πολλοί 

συνάδελφοι που ενώ λένε ναι στην αρχή θα βοηθήσουμε δεν είναι πολλοί που θα βοηθήσουν στο τέλος. 

(ναι) 

Πρέπει δηλαδή να είσαι πολύ σίγουρος ότι έχεις μια ομάδα 5-6 ανθρώπων οι οποίοι θα δουλέψουνε πάρα 
πολύ και θα μοιράσεις έτσι τις δουλειές . 

(ωραία) 

3. Οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν διασκέδαση και συνδέονται με απώλεια σχολικού χρόνου φαίνεται να 
προσελκύουν τους μαθητές σε αντίθεση με επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και άλλους χώρους 

πλούσιους σε εκπαιδευτικές εμπειρίες . 

- Αυτό πιστεύετε ότι επηρεάζει - καθορίζει το είδος των δραστηριοτήτων που οργανώνει το σχολείο ; 

Διευθύντρια: Δεν το επηρεάζει, εμείς προσπαθούμε να τα παντρέψουμε και τα δυο ,για να μπορέσουμε τα 

παιδιά να τα φέρουμε σιγά σιγά εκεί που θέλουμε προσπαθούμε να κάνουμε και τα δύο . Δηλαδή και την 

διασκέδαση θα έχουνε μέσα στα πλαίσια και την παρουσίαση δηλαδή μια το ένα μια το άλλο, μια στο καρφί και 

μια στο πέταλο έτσι ώστε τα παιδιά να έρχονται . Τώρα Καθηγήτρια να πεις και εσύ σ' αυτό γιατί έχεις εμπειρία. 

Καθηγήτρια : Το να λειτουργούν τα παιδιά έτσι το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν γύρω 

τους τα μηνύματα που παίρνουν είναι μια εποχή της διασκέδασης, της εκτόνωσης άρα απολύτως φυσιολογικό . 

Ακόμα και στις οικογένειες αν ρωτήσουμε πόσες οικογένειες έχουν πάει τα παιδιά τους σε θέατρο, σε 

κινηματογράφο, σε μια μουσική συναυλία και τα λοιπά θα εκπλαγούμε από το ποσοστό το μηδαμινό. 

(ναι) 

Επομένως τα παιδιά δεν έχουν καμία ευθύνη. Αυτά τα μηνύματα που παίρνουν απ' έξω είτε λέγεται οικογένεια, 

είτε λέγεται τηλεόραση , είτε λέγεται φίλοι ή είτε λέγεται κοινωνία είναι αυτά. 

(ναι) 

Άρα λοιπόν ο δικός μας αγώνας είναι εεε βλέποντας αυτές τις επιθυμίες των παιδιών να μπορέσουμε και 

παντρεύοντας αυτό που είπε η Σοφία τη διασκέδαση με την εκπαίδευση να τους δείξουμε ότι υπάρχει και κάτι 

άλλο που μαζί με τη διασκέδαση μπορείς να μάθεις να περάσεις καλά . Και εδώ μπορώ να πω το εξής 

παράδειγμα, να καταθέσω στην τριήμερη που πήγαμε μαζί με όλη την ημέρα που ήταν σε μουσεία, σε χώρους 

κα ι τα λοιπά το βράδυ είχαμε να πάμε και σε ένα κλαμπ ας το πούμε. Γιατί ουσιαστικά αυτά έχουν στο μυαλό 
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τους ότι πρέπει να πάνε στο κλαμπ για να περάσουνε καλά και φυσικά το κλαμπ στο μυαλό τους έχει συνδεθεί 

και με αλκοόλ. 

(ναι) 

Είπαμε λοιπόν θα πάμε αλλά βάλαμε κάποια όρια. Δηλαδή είπαμε ότι θα φύγουμε 12-12.30 και είπαμε 
απαγορεύεται το αλκοόλ αν δεν συμφωνούν να μην πάμε . Συμφώνησαν λοιπόν και πήγαμε. Η διαπίστωση μετά 

ήταν ότι μπορούνε να περάσουνε καλά και μέχρι τις 12 και χωρίς αλκοόλ. 
(ναι) 

Διευθύντρια: Και το θέμα είναι αυτό, η αξιολόγηση μετά . Κάνεις μια συζήτηση μετά . 

Καθογότρια : Και είδαν τελικά ότι παρά το γεγονός ότι αυτή η τριήμερη ήταν γεμάτη από μουσεία, από 

εκδηλώσεις, από ξεναγήσεις, από ενημερώσεις και τα λοιπά και με διασκέδαση βέβαια μέσα, τελικά πέρασαν 

καλά και ήταν όλα ικανοποιημένα γιατί βγήκαν τόσο πλούσια στις εμπειρίες που είδαν ότι δεν είναι μόνο η ζωή 

να πας σε ένα κλαμπ και να ξενυχτήσεις μέχρι τις πέντε το πρωί. 

(ναι) 

Αυτό δηλαδή ήταν το μεγάλο όφελος . Άρα προσπαθούμε να πηγαίνουμε κοντά με τις επιθυμίες των παιδιών να 

τους δείξουμε και τον άλλο δρόμο. Εμένα γενικά αυτό είναι ο στόχος μου. 

( ναι) 

Ούτε να το καταδικάσω γιατί σ' αυτήν την εποχή ζούνε . 

Διευθύντρια : Δεν μπορείς να απαγορεύσεις γιατί αν απαγορεύσεις θα πετύχεις το αντίθετο αποτέλεσμα. 

Προσπαθείς να έχεις μια ευελιξία ας πούμε . 

- Σε ποιο βαθμό προσαρμόζετε τις δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο σας στις επιθυμίες των μαθητών 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή ; 

Διευθύντρια : Ποιες επιθυμίες; Συζήτηση γίνεται, παίρνεται μια απόφαση δημοκρατικά από τα παιδιά, 

ψηφίζουνε ας πούμε το τι θέλουνε ... πολλές εκδρομές βέβαια όταν είναι προγραμματισμένες τους τις λέμε από 
πριν, ότι βάσει κάποιου προγράμματος πρέπει να γίνει αυτό . Κατά τα άλλα στις άλλες εκδρομές ψηφίζουμε . 
(ναι) 

Αλλά πάντα υπάρχει ένας περιορισμός. Δηλαδή λέμε ξέρω εγώ έχουμε αυτά τα τρία, από αυτά τα τρία τι 

ψηφίζετε . 

(ναι) 

δε λέμε παραδείγματος χάριν ότι θα πάμε στη Μύκονο παράδειγμα . Λέμε θα πάμε στο Ναύπλιο ή στην Ολυμπία 

, δηλαδή έχουμε επιλέξει τρία καλά πράγματα και από αυτά τα τρία επιλέγουν . 

Καθηγήτρια : Όχι αυθαίρετα βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά κριτήρια, μετακίνηση .. . 
Διευθύντρια: και ότι έχουμε στόχο να κάνουμε σ' αυτή την εκδρομή και τους δίνουμε και το περιθώριο να 

επιλέξουνε και τα παιδιά . 

Καθογότρια : Υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων και δέχεται ο ένας κάποια σημεία του άλλου 

Διευθύντρια : Ναι και συζητάμε δηλαδή αν δούμε κάτι που τα παιδιά δεν το θέλουνε πάρα πολύ πραγματικά 

είναι αρνητικό υποχωρούμε δεν θα πούμε όχι εμείς έτσι αποφασίσαμε και τέτοια. 

(ναι) 

άμα είναι και δεν έχουμε πρόβλημα να πούμε ότι κάναμε και λάθος . Αυτό δεν έπρεπε να το βάλουμε στο 

πρόγραμμα ή ξέρω εγώ κάτι άλλο . 

(ναι, ωραία) 

Γ . ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΥΠΟΠΗΡΙΞΗ 

1. Οι απαντήσεις των υπευθύνων στα ερωτηματολόγια δείχνουν ότι η υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση 
είναι ανεπαρκής . 

- Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βοηθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση το σχολείο να υλοποιήσει περισσότερες 
εξωσχολικές δραστηριότητες; 

Διευθύντρια : Κοιτάξτε τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση με την κρίση και αυτά μη περιμένουμε την τοπική 

αυτοδιοίκηση τουλάχιστον οικονομικά να μπορέσει να ενισχύσει εε 

Καθογότρια : και αλλαγή της τοπικής αυτοδιοίκησης με το νόμο Καλλικράτη 

Διευθύντρια : και υπάρχει και αλλαγή της δομής, αλλαγή του θεσμού ναι με τον Καλλικράτη . Πάντως εμάς 

προσωπικά .... . εμείς έχουμε ζητήσει και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ας πούμε όχι οικονομικά, παρέχει 
παραδείγματος χάριν το αυτοκίνητο, το λεωφορείο . 

(ναι) 

Στις μετακινήσεις που κάναμε με τα παιδιά να πάνε στο κέντρο υγείας τις κάναμε τις περισσότερες επειδή ήταν 

χειμώνας με το λεωφορείο επε ιδή ήτανε τμήμα τμήμα και το λεωφορείο ε ίχε 30 θέσεις 25 θέσεις το λεωφορείο 
του δήμου μας το είχαν διαθέσει να κάνουμε αυτό . Μετά μας το διέθεσαν όταν είχαμε τη φιλοξενία με τους 

Γερμανούς, μας το διέθεσαν όταν είχαμε το Comeniυs. Δηλαδή όταν ζητάμε τέτοιες εξυπηρετήσεις από το δήμο 

μας τις παρέχει. 

(ναι) 
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Τώρα στο οικονομικό δεν το θεωρώ και σωστό εγώ να πηγαίνουμε να ζητάμε από το δήμο να μας δώσει λεφτά 

να πάνε τα παιδιά εκδρομές . Δε ξέρω εγώ προσωπικά . Έχω ακούσει ότι και το Λύκειο και αυτά ζητάνε . Εσύ 

Καθηγήτρια τι έχεις να πεις γι' αυτό; 

Καθηγήτρια: Συμφωνώ με αυτά και το άλλο , ένα τρίτο ας πούμε είναι ότι θα μπορούσε ο δήμος να αποτελέσει 

το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο σχολείο και την ευρύτερη κοινωνία. Δηλαδή κάποιες δράσεις που κάναμε 

φέτος όπως φτιάξαμε σχολές γονέων, όπως φτιάξαμε ελληνικά για αλλοδαπούς γονείς το προωθήσαμε στο 

δήμο έτσι ώστε να το κάνει ευρύτερα γνωστό και να έρθουν και άλλα άτομα ... 
Διευθύντρια: σαν δελτία τύπου 

Καθηγήτρια : .. να επανδρώσουνε αυτά τα τμήματα και να γίνουν πιο δυνατά και να δημιουργηθούν και 

καινούργια . Πιστεύω ότι τον βλέπω εγώ προσωπικά την τοπική αυτοδιοίκηση σαν το συνδετικό ανάμεσα στο 

σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία . Θα μπορούσε δηλαδή να έχει αυτό το ρόλο . 

(ωραία) 

2. Θεωρείτε ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι επαρκής για να υποστηρίξει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών 

να οργανώσουν και να υλοποιήσουν εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ; 

Διευθύντρια: Η νομοθεσία επαρκής είναι εκτός από το πρόβλημα της ευθύνης που έχει κάποιος αν ο μη γένοιτο 

συμβεί κάτι . Εκεί πέρα τι να πούμε ; Και η νομοθεσία να σε καλύπτει το ηθικό πρόβλημα είναι πάρα πολύ 

μεγάλο και αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, πολλο ί συνάδελφοι δε συμμετέχουν σε εκδρομές . Το 

λένε δηλαδή, λένε για προηγούμενες εμπειρίες τους, για το πώς έχουν αντιμετωπιστεί από γονείς πολλές φορές 

και δεν έχουμε μεγάλη συμμετοχή των ε κπαιδευτικών . Δεν νομίζω ότι η νομοθεσία έχει πρόβλημα . 

(ναι) 

Καθηγήτρια: Εγώ έχω ένα πρόβλημα με τη νομοθεσία . Τη θεωρώ λίγο ουτοπική και ανεδαφική στο σημείο τη ς 

ψυχαγωγίας . Δηλαδή η νομοθεσία είναι , αν μιλάμε και για τις πολυήμερες εκδρομές , 10 η ώρα να είμαστε 
πίσω .. πράγμα το οποίο δε γίνεται πουθενά . Εφόσον λοιπόν δε σε καλύπτει η νομοθεσία στην πράξη δε γίνεται η 

νομοθεσία είναι αυτή εφόσον προκύψει κάτι και μετά κρίνεσαι με το γράμμα του νόμου είσαι εσύ ε κτεθειμένος 

και δε σε καλύπτει κανένας. Αν όμως εφαρμόσεις τη νομοθεσία θα έχεις πρόβλημα με τις ίδιε ς τις εκδρομές . 

(ναι) 

Διευθύντρια: Είναι αυτό που λέγαμε πριν το παιδί πρέπει να το φέρεις λίγο στα νερά σου αλλά χωρίς να του 

απαγορεύεις πολλά, να του πεις τώρα ότι στις 10 η ώρα θα γυρίσεις στο ξενοδοχείο αυτό δε θα γίνει . Στην 

πραγματικότητα δε θα γίνει. 

(ναι) 

Το 12 όπως λέμε το φέρνεις εντάξει είναι και παιδιά γυμνασίου και μαζί μας και λοιπά . 

Καθηγήτρια : Δηλαδή πρέπει να αλλάξει, να καλύπτει, να καλύπτει τον εκπαιδευτικό . Αυτό πιστεύω εγώ . 

(ωραία) 

3. Το σχολείο σας έχει αναπτύξει μια δική του πολιτική για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. 

- Τι περιλαμβάνει αυτή η πολιτική ; 

Διευθύντρια: Πιστεύουμε ότι όλα τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν στις δραστηριότητες, δε θεωρούμε ότι 

αυτές εξαρτώνται από το δυναμικό που έχουμε, χρησιμοποιούμε διάφορου ς τρόπους για να παρακινήσουμε τα 

παιδιά και να τα προσελκύσουμε να συμμετέχουνε, εεε πάντα θεωρούμε ότι όλες αυτές είναι εκπαιδευτικές, 

γίνεται πάντα προετοιμασία και βέβαια μετά παρουσίαση όλων των εμπειριών των παιδιών, γίνεται και 

παρουσίαση μετά στο σχολείο είτε σε ταμπλό είτε σε powe r point και αυτά, βίντεο που δημοσιεύουμε. 

Καθηγήτρια: και να υπάρχει και πλουραλισμός στις δραστηριότητες έτσι ώστε να προσπαθήσεις να καλύψεις 

όλα τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να χουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και περισσότεροι μαθητές γιατί 

δε μπορούν όλοι να συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα, να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές . 

- Περιλαμβάνεται σε αυτήν η ενθάρρυνση και η οικονομική υποστήριξη ορισμένων μαθητών που δεν θα 
μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάποιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας; 

Καθηγήτρια : Ναι, ναι 

Διευθύντρια: το είπαμε αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα παιδιά με οποιοδήποτε τρόπο και είπαμε είτε 

από το σύλλογο είτε από τα ίδια τα παιδιά τα οποία χωρίς να αναφερθεί βέβαια ποια είναι τα παιδιά που έχουν 

πρόβλημα προσπαθούμε να καλύψουμε τα έξοδα των παιδιών που έχουν προβλήματα οικονομικά, είτε από το 

σύλλογο γονέων, είτε από τη σχολική επιτροπή ... . με διάφορους τρόπους προσπαθούμε να το λύσουμε αυτό το 

θέμα . 

(ωραία ) 

4. Λαμβάνετε υποστήριξη από το Σύλλογο των γονέων (χορηγού ς - ιδιώτες κλπ) . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος τη ς ενίσχυσης που λαμβάνετε από τον καθένα από τους παραπάνω φορείς ; 
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Διευθύντρια: Μέχρι τώρα οικονομική ενίσχυση εκτός από το δήμο που είπαμε ότι χρησιμοποιήσαμε και τα 

αυτοκίνητά του . Τι άλλη ενίσχυση είχαμε ; (ρωτάει τη Καθηγήτρια) 

Καθηγήτρια : Οικονομική από το σύλλογο γονέων . Χορηγούς .. δεν έχουμε μπει στη διαδικασία των χορηγών και 
των ιδιωτών. 

( ωραία) 

- Υπάρχουν ζητήματα που απασχόλησαν το σύλλογο διδασκόντων ως προς αυτό το θέμα; 

Καθηγήτρια : είναι αρνητικοί ως τους ιδιώτες και τις χορηγίες 

Να μη ζητήσετε δηλαδή χορηγία από κάποιον ιδιώτη; 

Διευθύντρια : εξαρτάται ποιος θα την κάνει τη χορηγία .. 
Καθηγήτρια : Ποιος τα δίνει, με ποιο σκοπό ... 
Διευθύντρια : είχαμε κάποια προβλήματα ποιοι είναι αυτοί που χορηγούν και γιατί χορηγούν. 

(ναι) 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Χαρακτηρίσατε τον αριθμό των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων που παρέχει το σχολείο πάρα 
πολλές . Μπορείτε να αναφέρετε για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

Διευθύντρια : γιατί είπαμε ότι το σχολείο έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα από την πρώτη στιγμή ως την τελευταία 

που λειτουργεί και προσπαθούμε έτσι με διάφορους τρόπους να είμαστε συνεπε ίς στο ρόλο και στο στόχο του 

σχολείου . 

Καθηγήτρια : Τις δραστηριότητες τις κινητοποιούν άνθρωποι, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι από πίσω που 

πιστεύουν σε ένα άλλο σχολείο, έχουν ένα άλλο όραμα για το σχολείο, θα κινητοποιήσουν και δραστηριότητες . 

Αν δεν το πιστεύουν αυτό δεν θα υπάρχουν δραστηριότητες . 

(Ωραία) 

2. Έχετε μόνιμους - σταθερούς συνεργάτες με τους οποίους οργανώνετε συνήθως τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες; Μπορείτε να τους αναφέρετε; 

Διευθύντρια : Εγώ έχω, εγώ έχω . Αυτά τα δύο χρόνια ήμουνα πολύ τυχερ ή που ήτανε εδώ η συνάδελφος η 

Καθηγήτρια μαζί μου και συνεργαστήκαμε σε όλα και στα εξωσχολικά . Υπάρχουν και αρκετοί και άλλοι 

συνάδελφοι από το σχολείο δε μπορώ να πώ, απλώς με τη Καθηγήτρια δέσαμε πολύ περισσότερο, έχουμε τις 

ίδιες αντιλήψεις σε πολλά πράγματα αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι βοηθάνε, αν ζητήσεις κάτι δεν έχουν 

αντίρρηση . 

(ωραία) 

Διοργανώνονται ... η ιδέα του σκι ας πούμε ήταν ιδέα ενός συναδέλφου φυσικής αγωγής να πάμε στη Ζήρεια και 
τα παιδιά να κάνουν σκι και αυτά . 

(ναι) 

Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που λένε του χρόνου να πάμε .. κάποιους περιπάτους να μην τους κάνουμε στο 
δάσος να πάμε στο Βασιλικό, στην Αρχαία Σικυώνα και αυτά. Στη χημεία που πήγαμε και παρακολουθήσαμε στο 

πανεπιστήμιο πάλι όλοι οι συνάδελφοι οι Φυσικοί ΠΕΟ4 βοηθήσανε και συμφωνήσανε . Και πολλοί συνάδελφοι 

στο να συγκεντρώνονται τα χρήματα των παιδιών γιατί είναι πάρα πολλά, είναι διαδικασίες, να κάνουμε τις 

επιτροπές για να παίρνουμε προσφορές για τα λεωφορεία, δεν είναι εύκολες οι εκδρομές έχουνε πολλή 

δουλειά. 

(ναι) 

3. Αναφέρατε ότι για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων συνεργάζεστε με 
διάφορους φορείς όπως Τουριστικά γραφεία, ΚΠΕ . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος και την ποιότητα της συνεργασίας σας με αυτούς τους φορείς . 

Διευθύντρια : Πολύ καλή είναι η συνεργασία μας και με τα τουριστικά γραφεία πολύ καλή είναι. Προσπαθούμε 

όταν οι εκδρομές είναι μικρές και υπάρχουνε στον τόπο μας τρία, τέσσερα τουριστικά γραφεία να μην τους 

αδικούμε μια να επιλέγουμε τον ένα, γιατί αυτοί σε κάποιες μετακινήσεις έχουνε ταρίφα που είναι ξέρω εγώ 

στην Αθήνα 350 ευρώ . Οπότε εκεί λέμε μία παίρνουμε το ένα τουριστικό γραφείο, την άλλη το άλλο, την άλλη 

το άλλο . Όταν είναι όμως μια μεγάλη εκδρομή ζητάμε τις προσφορές τους, ανοίγονται με τον τρόπο όπως λέει η 

νομοθεσία . Στα ΚΠΕ φέτος είχατε πάει Καθηγήτρια. Είχατε καλή συνεργασία δεν είχατε ; 

Καθηγήτρ ια: Γενικά κανονίζεις το πότε θα πας, πώς θα πας, τι θα δεις εκεί έτσι ώστε να είναι μια 

εκδρομή .. . δηλαδή νομίζω ότι η επιτυχία της εκδρομής είναι να είναι τα περισσότερα τέλος πάντων οργανωμένα 
άρα λοιπόν πάμε σε συνεργασίες. Όσο καλύτερες συνεργασίες έχεις και πιο σαφείς όρους σε αυτές τις 

συνεργασίες τόσο πιο πετυχημένη είναι και η εκδρομή . 
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4. Αναφέρατε ότι συνεργάζεστε με το τμήμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων της Δ.Ε . για την οργάνωση 

εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος της συνεργασίας σας ; 

Διευθύντρια: Εμείς όταν κάνουμε εκδρομές στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων με το γραφείο εδώ 

συνεργαστήκαμε με το Κιάτο. Δεν συνεργαστήκαμε με το γραφείο της ΔΕ για φέτος. Για πέρσι .... με την 
περιβαλλοντική πέρσι έγιναν δύο πολύ ωραίες εκδρομές η μια στο ΚΠΕ της Αργυρούπολης και η άλλη έγινε στο 

κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . Και εκεί όμως οι συνάδελφοι έκαναν αιτήσεις εκεί πέρα και αυτά μας 

απάντησαν ότι μας δέχονται και λοιπά . Δηλαδή δεν υπήρχε συνεργασία με το γραφείο, με το τμήμα της 

Δευτεροβάθμιας . 

- Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος αυτού ενθαρρύνει ή και περιορίζει τα 

σχολεία στο να αποφασίσουν για τον εαυτό τους τι δραστηριότητες χρειάζονται οι μαθητές τους και πώς να τις 

υλοποιήσουν; 

Διευθύντρια: Δε σε περιορίζει όχι, σε ενθαρρύνει αν τους πεις οτιδήποτε δεν είναι αρνητικοί. 

Καθηγήτρια : ίσα ίσα αυτός είναι ο σκοπός τους να γίνονται όλο και περισσότερες δραστηριότητες 

Διευθύντρια: Παίρνουμε όμως πρωτοβουλίες μόνοι και απλώς τις αναφέρουμε αν είναι μετά. Αυτό που μας 

ενθάρρυναν περισσότερο είναι γι ' αυτές τις μαθητιάδες να κάνουμε, που οργανώσαμε εδώ πέρα. Τη συμμετοχή 

μας όχι όμως .... α και αυτό ήταν εκδρομή .. .. 
Καθηγήτρια: Φυσικά και ήταν εκδρομή 

Διευθύντρια : ... γιατί πήραμε τα παιδιά από το Ξυλόκαστρο και τα πήγαμε στην Κόρινθο να παρουσιάσουνε τις 
θεατρ ικές μας παραστάσεις ή ήρθαμε εδώ πέρα .. Φυσικά η κυρία Πελένη μας πήρε τηλέφωνο ... Σοφία ξέρεις 
γίνεται αυτό αν θέλεις να συμμετέχουν τα παιδιά ... ή μαζί οργανώσαμε εδώ τις μαθητιάδες στείλαν ... κανόνισαν 
τα λεωφορεία 

Ε . ΕΜΠΟΔΙΑ 

1. Μπορείτε να μου αναφέρετε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στο σχολείο σας. 

Διευθύντρια: Ναι είναι η δυσκολία να συμμετέχουν οι συνάδελφοι, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που 

χρειάζονται ένας, πολλές φορές οι γονείς είναι ανασταλτικοί παράγοντες για διάφορους λόγους όπως είπαμε ας 

πούμε στο εξωτερικό, το οικονομικό .. .. . τι άλλο ; Και ο χρόνος είναι. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ας πούμε 

έχουνε και το άλλο πρέπει να οργανώσεις πάρα πολλά πράγματα για να γίνει μια ή δύο ώρες επίσκεψη . Πρέπει 

να συζητήσεις με όλου ς τους συναδέλφους, να αλλάξεις τις ώρες, ποιος θα συνοδεύσει τα παιδιά. Ας πούμε για 

τα δόντια για σκέψου τώρα 9 τμήματα να πρέπει να μεταφερθούνε στο κέντρο υγείας .. . αυτά θέλουνε , θέλουνε 

πολλή οργάνωση είναι και αυτό το πώς θα οργανωθούνε αυτά τα πράγματα . 
(ωραία) 

ί'Ι.ρα το οικονομικό, οι γονείς, η συμμετοχή των συνάδελφων και το θέμα της οργάνωσης το πώς θα 

οργανωθούνε όλα πώς θα συντονιστούνε .. 
Καθηγήτρια : το χάσιμο ωρών πολλές φορές 

Διευθύντρια: και βέβαια δε βάζουμε πολλές φορές και το χάσιμο χρόνου .. . που δεν είναι χάσιμο .. ναι πώς θα 
καλύψεις αυτό το χρόνο ; Κάποιος μπορεί να πει εκείνη την ώρα θέλω να βάλω διαγώνισμα . 

Καθηγήτρια: υπάρχουν και μονόωρα μαθήματα . 

(ναι) 

Δ ιευθύντρια : και είναι πολύ σοβαρό αυτό με το διαγώνισμα που σου λέω γιατί για να γ ίνουν επισκέ ψεις μέχρ ι 

το Φλεβάρη είναι και τα διαγωνίσματα μέσα στη μέση . Σου λέει κάνε επισκέψεις . Πότε θα τις κάνω τις 

επισκέψεις ο άλλος έχει μονόωρο μάθημα που σου λεέι η Καθηγήτρια . 

(ναι) 

Διευθύντρια : εγώ κάνω Χημεία. Πότε θα το βάλω το διαγώνισμα . Κατάλαβες; Τα παιδιά διαβάζουνε πάλι δεν 

μπορείς να πας εκδρομές γιατί οι γονείς φωνάζουνε από το σπίτι εμείς διαβάζουμε , ξεσηκώνονται αυτά .... 
(Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τελικά .. ) 
Διευθύντρια : Πάρα πολλά ζητήματα και μπορεί να είναι και άλλα που τώρα δεν μας έρχονται στο μυαλό . 

2. Τί αποτρέπει τον εκπαιδευτικό από το να οργανώσει και να υλοποιήσει μια διδακτική επίσκεψη ; 

Διευθύντρια : Αυτά είναι .. γραφειοκρατία .. Κοίταξε πες ότι εγώ έχω Φυσική και πάρω τον μαθητή στο μάθημα 
μου να τον πάω , μα το άλλο τμήμα δεν έχει Φυσική εκείνη την ώρα . 

(ναι) 

ή δεν θα το πάρω μόνο μια ώρα . Θυμάμαι με το ΣΕΠ . Το τι τράβαγα με το ΣΕΠ; Έπρεπε να πάω τα παιδιά να 

επισκεφτούν το ΠΕΓΕΑΛ ας πούμε, μα στο ΠΕΓΕΑΛ τα παιδιά δε θα κάναν μια ώρα ήθελα και την άλλη ώρα να 

πάρω . Ήθελα να πάρω μισή ώρα από τον προηγούμενο , μισή ώρα από τον επόμενο καθηγητή για να τα πάω τα 

παιδιά με τα πόδια . Να έχεις και την αγωνία μη σου τύχει τίποτα στο δρόμο ... το κυριότερο από όλα. 
(ναι) 
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Από ποιο δρόμο να τα πάς τα παιδιά; Θα τα πας από κάτω που είναι η εθνική και έχει αυτοκίνητα; πώς θα τα 

πας ; Άσε το άλλο τα ξεχάσαμε, δεν πρέπει να μαζέψουμε δηλώσεις; Ξέρε ις ότι πρέπει να μαζευτούνε δηλώσεις, 

γράφαμε σε κάθε γονέα ότι σκοπεύουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί έχουμε στόχο αυτό και λοιπά. Σας 

παρακαλούμε επιστρέψτε τη δήλωση αυτή υπογεγραμμένη ότι το αφήνετε το παιδί σας . Και μαζεύαμε όλες τις 

δηλώσεις αυτές πίσω και έπρεπε να έχουμε κάνει και λίγο προσφορές, να έχουμε πάρει προσφορές για να 

δούμε που κυμαίνεται για να πούμε και λίγο τα χρήματα για να αφήσει ο γονιός στο παιδί. 

(Βέβαια) 

Σκέψου τώρα τα μαζεύεις αυτά τα χαρτιά, άντε να μαζέψεις τα λεφτά γιατί ναι μεν σου λένε οι γονείς ότι ναι το 

αφήνω και αλλάζει γνώμη μετά. 

( Ναι) 

και σου λέει δεν το αφήνω και μετά κάνεις άλλους υπολογισμούς για τα χρήματα και ξανά από την αρχή άλλα 

χαρτιά και αν κάποιος σε πάρει και έχεις κανονίσει μια ώρα στην Αθήνα να πας σου λέει αα δε γίνεται αυτό την 

αλλάζετε την ώρα; Μα νομίζεις ότι είναι εύκολο να την αλλάξω την ώρα ενώ έχω δώσει τα χαρτιά στους γονείς. 

(ναι) 

η τη μέρα; Να δώσω τώρα άλλο χαρτί και να αλλάζω την ημέρα; Άσε για το θέατρο να έχουμε κρατήσει όλα τα 

εισιτήρια και μετά να τους στείλουμε μια κατάσταση ... α αυτό με το νόμο δεν το είπαμε ... ο καινούργιος νόμος 
που λέει ότι τώρα την απόφαση για τα θεατρικά, γιατί πρώτα στα θεατρικά ήτανε μια λίστα, μας έδιναν μια 

λίστα και λέγανε επιλέξτε από αυτά τα οποία δεν ήτανε και τίποτα αξιόλογο, τώρα λοιπόν μας λένε ότι η ευθύνη 

ε ίναι του συλλόγου των καθηγητών και του συλλόγου των γονέων για το ποιο θέατρο θα επιλεγεί και μετά εμείς 

πρέπει να στείλουμε ένα χαρτί στη ΔΕ στην Κόρινθο που να λέει «επιλέξαμε αυτό το έργο τόσα εισιτήρια 

κόπηκαν και τα εισιτήρια αυτά τα έχουμε στο σχολείο» 

( Ναι) 

και αυτό είναι ανασταλτικό 

Καθηγήτρια : Έχει πολλή γραφειοκρατία μια εκδρομή. Ξεκινάει από το χώρο που θα πας, περνάει στους γονείς, 

περνάει στους μαθητές περνάει στα λεωφορεία .. έχει δηλαδή πάρα πολλά κομμάτια .. 
Διευθύντρια : το πρακτικό; το πρακτικό που πρέπει να στείλουμε στο γραφείο για έγκριση και πρέπει να 

προλάβουμε τις ημερομηνίες πρέπει να είναι 15 μέρες νωρίτερα. 

( Ναι ) 

Σκέψου για την μετακίνηση μόνο μέσα στο τόπο σου μπορείς να μην κάνεις πρακτικό αλλά πάλι θα πρέπει να 

πάρεις αιτήσεις από τους γονείς. Πάρτες λέει να τις έχεις για καλό και για κακό στο γραφείο, αν ο μη γένοιτο 

συμβεί κάτι . Αν γίνει κάτι δεν είσαι καλυμμένος γιατί σου λέει υπογράφει ο ένας γονέας . Μπορεί ο άλλος να 

σου πεί εγώ δεν υπέγραψα . 

(Αλήθεια; ) 

Ναι 

(Και οι δύο κηδεμόνες πρέπει να υπογράφουν δηλαδή ; ) 

Ναι και οι δύο, σου λέει γιατί δεν πήρες και τις δύο υπογραφές . 

Καθηγήτρια : Επειδή έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και όχι με χαρτιά ή με πράγματα, οι καταστάσεις είναι 

πολύπλοκέςκαιεμπλέκονταιπολλοίμέσα. 

Διευθύντρια : Είναι δύσκολο και είναι όλα αυτά που λέω . Εγώ ας πούμε μπορούσα να προτείνω και άλλες 

εκδρομές φέτος στο σχολείο και δεν τις πρότεινα για τους λόγους αυτούς που σου λέω . 

(Ναι) 

Να μαζέψεις μόνο τις δηλώσεις. Μερικές εκδρομές πήγε η Β, Γ Γυμνασίου που ήταν για τη Χημεία. Άλλες που 

ήταν όλο το σχολείο πώς να μαζέψεις ποιος να τις μαζέψει; και άσε που τ ις ξεχνάνε και δεν τις φέρνουν την 

πρώτη μέρα και δεν τις φέρνουν τη δεύτερη και φωνάζουμε και ξαναφέρτε τις δηλώσεις να παρακαλάμε, 

φτάνουμε στο σημείο να τα παρακαλάμε γιατί ξεχνάνε . 

(ναι) 

3. Ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός προγράμματος (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα κ. α . ); 

- Τι δυσκολίες ενέχει η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό που το οργανώνει; 

Διευθύντρια : Κοίτα τώρα μη βάζεις την περιβαλλοντική με το ευρωπαϊκό .. το ευρωπαϊκό είναι βουνό τι να σου 
πώ τώρα. 

( Πέιτε μου λίγα πράγματα) 

Διευθύντρια : το ευρωπαϊκό καταρχήν για να εγκριθεί αν εγκριθεί φτιάχνεις μια αίτηση η οποία είναι 50 σελίδες, 
η οποία έχει πάρα πολλές ενότητες που πρέπει να τις αναπτύξεις γιατί θέλεις να γίνει αυτό το πρόγραμμα, τι 

σκοπό έχεις, τι θα πετύχεις, τι θα πετύχουν οι εκπαιδευτικοί, τι θα πετύχε ις από αυτό για τους μαθητές, τι θα 

πετύχει η τοπική κοινωνία .. όλο το πρόγραμμα κατά μήνα τι θα κάνεις, και πάρα πολλά άλλα. Το υποβάλλεις 

λοιπόν αυτό , αν στο εγκρίνουν στο ενέκριναν και από κει και πέρα αρχίζε ι το μανίκι .. Πρέπει να τα οργανώσεις 
όλα αυτά τα πράγματα. 

(ναι) 

Φτιάχνεις μια εκπαιδευτική ομάδα η οποία γίνεται με πρακτικό του σχολείου ότι θα βοηθήσει και κάθε κομμάτι 

έχει δική του οργάνωση μετά δε μπορείς να πεις ότι .... αλλιώς θα οργανώσεις το ταξίδ ι .. .. από τις άδειες που 
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πρέπει να υποβάλεις στην περιφέρεια, να εξηγήσεις τι ταξίδι είναι αυτό, τα ονόματα των παιδιών, των 

συνοδών, τις εκθέσεις όλα αυτά για να εγκριθεί το ταξίδι, τα εισιτήρια που πρέπει να πάρεις, τις προσφορές 

πάλι, τι θα ετοιμάσεις όταν θα πας εκεί πέρα τι θα παρουσιάσεις . 

(ναι, να ρωτήσω κάτι για το ευρωπαϊκό με το ΙΚΥ εσείς μιλάτε;) 

Διευθύντρια : Αυτό το comenius είναι με το ΙΚΥ. Το e-twinning είναι από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και αυτό 
ανήκει στο Comenius, δηλαδή είναι ένα κομμάτι του Comenius και το e-twinning. 
(ναι, ωραία . ) 

Το e-twinning δε σε καλύπτει, το Comeniυs σου καλύπτει τα χρήματα. 
(ναι) 

Το Comeniυs σου δίνει χρήματα, το e-twinning δε σου δίνει χρήματα . Δηλαδή αν γνωριστείς με ένα σχολείο και 

θέλεις τα παιδιά σου να πάνε στο σχολείο αυτό θα είναι όλα πληρωμένα από τα παιδιά. 

(Ναι) 

Και η αδελφοποίηση δεν πληρώνεται και άλλο ένα πρόγραμμα που κάνουμε εμείς τώρα με Γαλλία και αυτό δεν 

πληρώνεται . Αν αποφασίσουμε να πάμε θα πάμε με χρήματα δικά μας . 

4. Ποια είναι η στάση των γονιών απέναντι στις εκπαιδευτικές εξωσχολικές δραστηριότητες που υλοποιούνται 

από το σχολείο ; 

- Θεωρείτε γενικά ότι οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν; 

Καθηγήτρια : Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουν εκτός από το οικονομικό, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι . 

Διευθύντρια : και μερικοί φοβούνται να αφήσουν τα παιδιά τους 

Καθηγήτρια: μετά μιλάμε όταν πηγαίνουν για πολλές μέρες, παιδιά μικρά που πηγαίνουν τριήμερες ή 

πηγαίνουν σε σπίτια στο εξωτερικό. Αυτό που ανέπτυξε πριν η Σοφία. 

- Υπάρχουν γονείς που αποτρέπουν τα παιδιά τους; Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό ; 

Καθηγήτρια : ο φόβος . 

Διευθύντρια : ναι υπάρχουν κάποια παιδιά που δεν τα αφήνουν οι γονείς τους αλλά είναι πολύ λίγα. Τα 

περισσότερα και να μην τα αφήνουν οι γονείς τους λένε δε θέλουμε να πάμε . 

(ναι) 

ντρέπονται να πουν ότι δεν τα αφήνουν οι γονείς τους . Φοβούνται ή το οικονομικό. 

(ναι) 

Και ξέρεις ψάχνουν άλλους .. . δηλαδή αν ακούν τα παιδιά εμείς θα πάμε εκδρομή εμείς θα πάμε στην Αθήνα 
σήμερα . Και το παιδί σου λέει ότι εγώ θα πάω στην Αθήνα ενώ εμείς πάμε εκδρομή . Αλλά είναι πολύ μικρό το 

ποσοστό . 

(Ναι, ωραία) 

5. Υπάρχουν γονείς που δίνουν έμφαση στο πρόγραμμα σπουδών (τυπική διδασκαλία) και όχι στις εξωσχολικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

Καθηγήτρια: Υπάρχουν πώς δεν υπάρχουν; 

Διευθύντρια : Ε δεν το ακούμε και πολύ συχνά εμείς η Καθηγήτρια ίσως που έχει και παιδί μπορεί να το ακούε ι 

περισσότερο γιατί είναι και το παιδί της στο σχολε ίο. 

(ναι) 

Καθηγήτρια: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, οικογένειες οι οποίες όπως είπαμε και πριν δεν έχουν πάει ούτε οι 

ίδιοι ούτε τα παιδιά τους σε θέατρο, σε μουσική, σε κινηματογράφο λογικό είναι αυτά να τα θεωρούν περιπά 

και να εστιάζουν περισσότερο σ' αυτά που γίνονται στο σχολείο. 

(ναι) 

Απλά όσο περνάν τα χρόνια ευτυχώς περιορίζεται το ποσοστό . 

(ναι, ωραία) 

- Υπάρχουν ομάδες γονιών διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούρας που λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 

αξιών θεωρούν τις εκδρομές ανάρμοστες για τα παιδιά τους; 

Καθηγήτρια : Οι αλλοδαποί γονείς έχουν μόνο το οικονομικό και είναι απολύτως φυσιολογικό γιατί δουλεύουν 

με το μεροκάματο 

Διευθύντρια: Παρόλα αυτά βλέπεις οι καημένοι τελευταία στιγμή προσπαθούν να τα αφήσουν ... και ποτέ δε θα 
πουν στα παιδιά ότι δεν έχουν χρήματα ή κάτι τέτοιο . Εκεί τα παιδιά λένε ας πούμε δε θέλουμε να πάμε, δε 

θέλουμε κυρία να πάμε . 
(ωραία) 

6. Όπως αναδείχθηκε από τα ερωτηματολόγια η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στα σχολεία. Τόσο οι οικογένειες των μαθητών όσο και οι 

εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να δίνουν χρήματα για πολλές εκδρομές και επισκέψεις. Παρόλα αυτά κάποιες 

δραστηριότητες πρέπει να γίνονται . 
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- Σε ποιες κατά τη γνώμη σας πρέπει να δοθεί προτεραιότητα; Παρακαλώ να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Καθηγήτρια: Σε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε χωρίς χρήματα ή με ελάχιστα χρήματα εεε μουσεία, 

επισκέψεις σε κάποιους χώρους που ευτυχώς τώρα με την κρίση πολλές μορφές τέχνης κάνουνε προσφορές, 

γίνονται δωρεάν ... άρα πρέπει να προσαρμοστούμε και να είμαστε και εμείς ευέλικτοι .. 
Διευθύντρια: Θα κάνουμε εικονικές επισκέψεις (χαριτολογώντας) 

7. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε; 
Διευθύντρια: Εγώ θα ήθελα να προσθέσουμε αυτό που σου είπα στο θέμα του πώς προσπαθούμε ας πούμε να 

αμβλύνουμε λίγο στο θέμα των ανισοτήτων ... στην προετοιμασία του ταξιδιού για τις Βρυξέλλες όπου υπήρχε 
μια περίπτωση, που δεν έχει αποκλειστεί ακόμα, να πάει να επισκεφτεί μια μικρή ομάδα παιδιών το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Το παλέψαμε αυτό μέσα από ευρωβουλευτές και τα λοιπά με όλα πληρωμένα. Για να μπορέσουμε 

λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά δε βάλαμε ποιός θέλει αλλά κάναμε ένα διαγωνισμό. 

Βέβαια αυτός ο διαγωνισμός είχε πολύ κόπο να γίνει, να ετοιμαστεί, τα παιδιά διάβασαν το βιβλίο της Ευρώπης 

όσα θέλανε . Ρωτήσαμε ποια θέλανε να συμμετέχουν στο διαγωνισμό καταρχήν, έτσι δώσαμε την ευκαιρία σε 

αλλοδαπά παιδιά πολύ φτωχά τα οποία είναι και καλοί μαθητές ... 
Καθηγήτρια: το μισό ποσοστό σχεδόν .. 
Διευθύντρια: ναι το μισό ποσοστό ήσαν αλλοδαποί από αυτούς που συμμετείχαν και συμμετείχαν τα παιδάκια 

στο διαγωνισμό, γράψανε πολύ καλά. Βέβαια κάνα 2 παιδιά τα οποία ήταν φτωχά, γιατί ήταν ο αριθμός μικρός, 
δεν μπήκαν μέσα στα 7. Εμείς έχουμε παλέψει πάρα πολύ για πετύχουμε να πάνε και τα άλλα 2 τα οποία δε θα 
είχαν τη δυνατότητα να πάνε άλλη φορά στη ζωή τους ποτέ εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε, έχουμε μια ελπίδα γιατί 

αυτό με όλα αυτά που συμβήκανε τώρα τελευταία έχει πάει λίγο πίσω μήπως γίνει με την έναρξη της νέας 

χρονιάς . Δηλαδή τους δώσαμε μια ευκαιρία ναι οι καλύτεροι θα πάνε βέβαια οι καλύτεροι από ποια άποψη; Ότι 

πρέπει να ξέρετε για την Ευρώπη, ότι πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε πολίτες της Ευρώπης, για το ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο για όλη τη νομοθεσία και όλα αυτά. να μάθουνε με την ευκαιρία. Αλλά από κει και πέρα παλέψτε 

το, σας δίνουμε τη δυνατότητα ακόμα και φτωχοί να είστε να πάτε. Αυτό . 

(ναι, ωραία, πολύ ωραία . ) 

Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας! 

Λύκειο 1 

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Χαρακτηρίσατε το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες (εκδρομές -
επισκέψεις) μέτριο . Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτή την εκτίμηση . 

Οι μαθητές που συμμετέχουνε σε αυτές τις εξωσχολικές δραστηριότητες εεε είναι σχετικά λίγοι κυρίως λόγω 

οικονομικών παραγόντων, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, και όσον αφορά την Γ τάξη λόγω έλλειψης χρόνου 

επειδή πιέζονται από τα φροντιστήρια. Γι' αυτό. 

(Ωραία) 

2. Αναφέρατε ότι ορισμένοι μαθητές συνήθως απέχουν από τις δραστηριότητες του σχολείου . 

- Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους απέχουν οι μαθητές; 

Συνήθως απέχουν οι καλοί μαθητές 

(ναι) 

γιατί πιέζονται από τα φροντιστήρια και μετά απέχουν, δεν το έχουμε καταγράψει επίσημα ας πούμε σε κάποια 

έρευνα, αλλά αρκετές φορές απέχουν οι αλλοδαποί μαθητές . Τους λόγους δεν μπορούμε να τους ξέρουμε και 

βέβαια είναι και οι μαθητές οι οποίοι είναι από χαμηλά οικονομικά στρώματα. 

(Ναι) 

- Έχετε συζητήσει με τους μαθητές προκειμένου να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους; 

Κάθε χρόνο όταν οργανώνουμε τις εκδρομές γίνεται συζήτηση για να έρθουν, για να συμμετέχουν, πολλές 

φορές μάλιστα βάζουμε και κίνητρα ας πούμε για να συμμετέχουν τα παιδιά, ιδιαίτερα οι καλοί μαθητές που 

μας ενδιαφέρει . 

(ναι) 

γίνεται συζήτηση, γίνεται συζήτηση αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα τα αναμενόμενα. 

(ναι) 

- Έχει το σχολείο σας αναπτύξει τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής αυτών των μαθητών στις δραστηριότητες; 
Μπορείτε να αναφέρετε μερικούς; 

Το σχολείο έχει αναπτύξει κάποιους τρόπους, περισσότερο προσπαθούμε να καλέσουμε τα παιδιά να 

συμμετέχουνε είτε σαν παρέες είτε βάζοντας ας πούμε και κάποια θέματα που τα ενδιαφέρουνε , 

(ναι) 
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καλλιεργούμε ας πούμε την άποψη ότι «ελάτε θα πάμε θα δούμε κάποια πράγματα ωραία εκεί» με ένα τρόπο 

βέβαια που δε θα επιβαρύνει και το πρόγραμμά τους αλλά δε θα τους φανεί πολύ - εντός εισαγωγικών- βαρύ το 

πρόγραμμα 

(ναι) 

δηλαδή δε θα έχει πολλές ξεναγήσεις ας πούμε και τέτοια. Προσπαθούμε πάντως να .. και βέβαια και με τη 
συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων εάν υπάρχει κάποιο θέμα οικονομικό με ένα διακριτικό τρόπο 

μπορούμε .. προσπαθούμε μάλλον να ενισχύσουμε και τα παιδιά που δεν μπορούν να συμμετέχουν αλλιώς . 

(ναι, ωραία) 

3. Το σχολείο σας εμφανίζεται να οργανώνει διάφορες δραστηριότητες . 

- Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλους ή εστιάζονται σε ορισμένες ομάδες μαθητών; 

Οι αποτελεσματικές δραστηριότητες απευθύνονται σε ορισμένες ομάδες μαθητών. Οι μικρές ομάδες έχουν και 

καλύτερα αποτελέσματα. Τα κριτήρια λοιπόν είναι να είναι μια ομοιογενής ομάδα, να έχουν τα ίδια τα παιδιά 

επιλέξει και όχι υποχρεωτικά να συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες . Ας πούμε μια εκδρομή μιας τάξης, της Α, τη ς 

Β ή της Γ (Λυκείου) δεν μπορεί να οργανώσει ενδιαφέρουσες δραστηριότητες γιατί είναι ανομοιογενής ομάδα 

ενώ μια ομάδα ας πούμε που θα συμμετέχει έχοντας από την αρχή ένα στόχο εκεί έχουμε και καλύτερες 

δραστηριότητες . 

(Γ ια παράδειγμα η περιβαλλοντική ομάδα; ) 

Η περιβαλλοντική ομάδα, προφανώς η περιβαλλοντική ομάδα, οι πολιτιστικές ομάδες, η ομάδα που στηρίζεται 

σε ένα μάθημα . Ας πούμε γίνεται μια εκδρομή που αφορά την Ιστορία ή αφορά τη συμμετοχή σε μια έκθεση 

χημείας ή μαθηματικών ή σχεδίου ή τεχνολογίας . Εκεί έχουμε καλύτερα ενδιαφέροντα και μπορούν να 

αναπτυχθούν και έχουν αναπτυχθεί καλύτερες δραστηριότητες . 

(Ναι) 

- Αν ναι με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή τους; 

Δεν μπορούμε εμείς να επιλέξουμε, η επιλογή γίνεται με τη δική τους ευθύνη και πρωτοβουλία . 

(ναι) 

Μερικές φορές έχουμε βάλει κάποια κριτήρια όσον αφορά σε κάποια προγράμματα όσον αφορά τη 

συμπεριφορά τους . Εάν η συμπεριφορά τους στο σχολείο δεν ήταν η πρέπουσα αποκλείονται από την 

συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές, 

(Ναι) 

με θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή τη μια χρονιά ας πούμε αποκλείστηκε ένας μαθητής γιατί η συμπεριφορά του 

δεν ήταν η πρέπουσα την επόμενη χρονιά είχαμε βελτίωση στη συμπεριφορά του για να συμμετέχει στη 

δραστηριότητα . 

(Ναι , ωραία) 

Β. ΕΙΔΟΣ - ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει μια σειρά δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τους απλούς περιπάτου ς ως 

τις μετακινήσεις και ανταλλαγές στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων μαθητικής κινητικότητας . 

- Ποιες από αυτές θεωρείτε εσείς απαραίτητες και ποιες όχι (άσχετα αν είναι υποχρεωτικές ή όχι) ; 

Όλες είναι απαραίτητες, όλες είναι απαραίτητες, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε χρόνο εε αλλιώς θα ή μασταν ένα 

σχολε ίο υπό συνεχή μετακίνηση και φτιάχνοντας συνέχεια περιπάτους και τέτοια . Αν και κατά τη γνώμη μου σε 

κάποια μαθήματα θα μπορούσαν πολλά πράγματα τα παιδιά να πάρουν από μια επίσκεψη η οποία όμως θα 

ήταν οργανωμένη. 

(ναι) 

όλες είναι απαραίτητες αυτές - και βέβαια εκείνη που δεν έχουμε αξιοποιήσει- είναι οι δραστηριότητες που 

είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω ίσως οικονομικών προβλημάτων . 

(Ναι, ωραία) 

- Σχετίζεται αυτή η εκτίμηση ας με την αντίληψη που έχετε για το μαθητικό δυναμικό του σχολείου ; 

Όχι δε θα 'λεγα ότι σχετίζεται απαραίτητα με το δυναμικό του σχολείου . Νομίζω ότι γενικά το σχολε ίο πρέπει να 

παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά και να ξεκουραστούν με ένα περίπατο ας πούμε και παράλληλα να 

γνωρίσουν κάποια πράγματα πιο οργανωμένα και επί τόπου . Αυτό δεν έχε ι να κάνει με το δικό μας το σχολε ίο, 

έχει να κάνει με όλα τα σχολεία ας πο ύ με . 

(ναι) 

Δηλαδή όλα τα σχολεία θα έπρεπε να έχουν αυτή τη δυνατότητα. 

(Ωραία ) 
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2. Όπως αναδε ίχθηκε από τις απαντήσεις των υπευθύνων των σχολείων, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι αυτές που υπερισχύουν ενώ η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

είναι περιορισμένη . 

- Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

Αυτό συμβαίνει γιατί εμείς δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τη χρήση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δε 

γνωρίζουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα και από ό,τι ξέρω , γιατί είχα συμμετάσχει σε σεμινάρια για τη 

δημιουργία ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είναι τόσα πολλά που απαιτούνται από έναν εκπαιδευτικό που δεν 

έχουμε το χρόνο αλλά δεν μπαίνουμε και στην ευθύνη . Εμείς πρέπει να οργανώσουμε τα πάντα από την 

επίσκεψη, από την τηλεφωνική επαφή μέχρι την οικονομική διαχείριση, τις εκθέσεις που είναι πάρα πολλές 

(ναι) 

εε και δεν υπάρχει χρόνος σε έναν εκπαιδευτικό να τα κάνει αυτά. Δεν υπάρχει υπηρεσία στο σχολείο που να 

υποστηρίζει τέτοια ευρωπαϊκά προγράμματα, κυρίως το γραφειοκρατικό μέρος ας πούμε 

(ναι) 

ώστε να είναι και απερ ίσπαστος μετά ο εκπαιδευτικός να δώσει ένα βάρος στην ουσία του θέματος . 

( ναι) 

και βέβαια είναι και το οικονομικό. 

(ναι) 

- Βρίσκετε τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα χρονοβόρα (γραφειοκρατικές απαιτήσεις κ.λπ.) ή 
υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι; 

Κυρίως ε ίναι όλες αυτές ο ι γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Βέβαια οι άλλοι σοβαροί λόγοι έχουν να κάνουν με την 

οικογενειακή κατάσταση του εκπαιδευτικού και βέβαια με την οικονομική του κατάσταση . Γιατί πηγαίνοντας 

στο εξωτερικό εάν δεν καλύπτονται όλα τα έξοδα αναγκαστικά θα βάλει από την τσέπη του . 

( ναι) 

και από την άλλη έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα το δούμε και στη συνέχεια όπως είναι το νομοθετικό 

πλαίσιο όλων των εκδρομών ο καθηγητής είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε συμβεί στις εκδρομές . Δηλαδή δεν 

προβλέπεται σε τέτοιες μεγάλες και σε μακρινή απόσταση εκδρομές η συμμετοχή ενός γ ιατρού ή τέτοιου 

εξειδικευμένου ο οποίος θα αναλάβει μια τέτοια υποστήριξη, ας πούμε. 

(Αν συ μβεί κάτι; ) 

Ναι αν συμβεί κάτι . 

( Ωραία) 

3. Κυριαρχεί η άποψη ότι οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν διασκέδαση και συνδέονται με απώλεια σχολικού 
χρόνου φαίνεται να προσελκύουν τους μαθητές σε αντίθεση με επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 

και άλλους χώρους πλούσιους σε εκπαιδευτικές εμπειρίες . 

- Αυτό πιστεύετε ότι επηρεάζει - καθορίζει το είδος των δραστηριοτήτων που οργανώνει το σχολείο ; 

Ε θα 'λεγα ότι σε ένα βαθμό ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια και με την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων, των πολιτιστικών προγραμμάτων και τη διαμόρφωση πια ομάδων που συμμετέχουν σε αυτές 

τις εκδρομές και όχι στις εκδρομές που γίνονται ας πούμε μιας τάξης όπου το κυρίαρχο εκεί ήταν η διασκέδαση. 

(ναι) 

επίσης και με την κατάργηση ουσιαστικά της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης, δε συμμετέχουνε τα παιδιά, τα 

παιδιά ετοιμάζονται εντατικά οπότε δεν πάνε. 

(ναι) 

έχει περιοριστεί και η εκδρομή ας πούμε που γίνεται μόνο για τη διασκέδαση και την απώλεια σχολικού χρόνου. 

Γίνεται συνδυασμός και της επίσκεψης και της διασκέδασης. 

( ωραία) 

τώρα όσον αφορά τη διασκέδαση, δεν ξέρω αν το έχετε πιο κάτω; 

(Όχι πείτε μου . ) 

Δυστυχώς η διασκέδαση είναι μονόδρομος . Δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να έχουμε έναν εναλλακτικό 

τύπο διασκέδασης . Τα παιδιά θα διασκεδάσουν όπου διασκεδάζουν και οι ενήλικες μιας πόλης. Δηλαδή σε ένα 

κλαμπ, ένα σκυλάδικο, να το πω έτσι, στα μπουζούκια που τις περισσότερες φορές η ποιότητα τους είναι 

τουλάχιστον αμφισβητούμενη . Δεν έχουμε μια εναλλακτική λύση να είναι μια μουσική σκηνή κάπου ή να 

οργανώσουμε εμείς εκ των προτέρων μια διασκέδαση μόνοι μας, δική μας, με ποιοτικά χαρακτηριστικά για να 

δείξουμε και στα παιδιά μια εναλλακτική λύση όσον αφορά τη διασκέδασή τους. 

( ναι) 

- Σε ποιο βαθμό προσαρμόζετε τις δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο στις επιθυμίες των μαθητών έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή; 
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Ανιχνεύουμε από την αρχή της χρονιάς και τα ενδιαφέροντά τους και το που θα θέλανε να γίνει μια εκδρομή εε 

προσαρμόζουμε αυτές τις επιθυμίες τους και στα προγράμματα ή ανακαλύπτουμε ας πούμε στοιχεία που θα 

μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε στις περιοχές που τα παιδιά ενδιαφέρονται να πάνε εκδρομή. Οπότε έχουμε 

ένα συνδυασμό . Βέβαια στα παιδιά αρέσουν ας πούμε οι εκδρομές στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη 

εεε εάν όμως επιμείνουμε και με έναν τρόπο αναδείξουμε τα στοιχεία που έχει μια περιοχή και με έναν, θα 

'λεγα, έξυπνο τρόπο συνδυάσουμε την μεγάλη πόλη με την επαρχία με την επίσκεψη σε έναν αρχαιολογικό 

χώρο τότε πετυχαίνουμε και τη μεγαλύτερη συμμετοχή . Είναι θέμα πολιτικής δηλαδή από την πλευρά τη δικιά 

μας . 

(Ναι, ωραία) 

Γ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΥΠΟΠΗΡΙΞΗ 

1. Οι απαντήσεις των διευθυντών των σχολείων δείχνουν ότι η υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι 

ανεπαρκής . 

- Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βοηθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση το σχολείο να υλοποιήσει περισσότερες 

ε ξωσχολικές δραστηριότητες; 

Κυρίως είναι με την οικονομική υποστήριξη. 

(Ναι) 

Βέβαια η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει χρήματα. Όταν λέω οικονομική υποστήριξη δεν λέω απαραίτητα τα 

χρήματα έτσι; Θα μπορούσε δηλαδή γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση και όχι ο Δήμος της έδρας του σχολείου 

να έχει ένα δίκτυο ανταλλαγών μεταξύ των μαθητών, είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε κάνει ακόμα, και να 

αξιοποιούσαμε ας πούμε όπως έγινε μια προσπάθεια στις λευκές και πράσινες εβδομάδες που έγιναν ή στο 

πρόγραμμα Καλλιστώ που έγιναν πριν 2 χρόνια να αξιοποιηθούν ξενώνες που υπάρχουν σε Δήμους ας πούμε 
και να γίνει μέσω των Δήμων αυτή η ανταλλαγή. Να εδώ θα μπορούσε ο δήμος να έχει μια υπηρεσία όπου θα 

μπορεί τουλάχιστον το γραφειοκρατικό μέρος προετοιμασίας μιας εκδρομής να το αναλαμβάνει αυτή η 

υπηρεσία. 

(Ναι) 

την αναζήτηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εεε και να μας βοηθάει δίνοντάς μας αυτά τα στοιχεία. 

(ναι) 

για να συνεχίσω και στην επόμενη ερώτηση που λέει: θα μπορούσατε να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα όπου η 

τοπική αυτοδιοίκηση βοήθησε, θα σας πω 2 παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα αφορά το πως λειτουργεί η 
τοπική αυτοδιοίκηση στη Σουηδία . 

(Ναι) 

Πριν από αρκετά χρόνια έγινε μια ανταλλαγή πολιτιστική ανάμεσα στο σχολειό μας και σε ένα σχολείο μιας 

επαρχιακής πόλης στη Σουηδία . Δηλαδή οι μαθητές οι δικοί μας προετοίμασαν και ανέβασαν μια αρχαία 

τραγωδία .. μια κωμωδία τις Νεφέλες και οι μαθητές του σχολείου της Σουηδίας έπαιξαν ένα έργο που το 
ετοίμασαν οι ίδιοι σε όλα- στο κείμενο, στα σκηνικά, στα πάντα - εεε και το ανέβασαν εδώ, έτοι; 
(ναι) 

αφορούσε τη δική τους ιστορία και μυθολογία. Λοιπόν όλα ήταν πληρωμένα και η μεταφορά μας, η μεταφορά 

του σχολείου μας, των μαθητών μας στη Σουηδία και η μεταφορά τους εδώ, το ανέβασμα των 2 έργων, τα 
κοστούμια, τα πάντα . Αυτό έγινε γιατί στο σχολείο εκεί υπήρχε μια υπάλληλος του σχολείου που στόχος της και 

αποστολή τη ς ήταν να αναζητά ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούν αυτές τις ενέργειες. 

(Ναι) 

Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν είχαμε και εμείς εδώ έναν υπάλληλο τέτοιο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε . 

(Νομίζω οι εκπαιδευτικοί θα γλίτωναν αρκετή δουλειά) 

Ναι και θα μπορούσαμε να βρούμε και προγράμματα. Τώρα το δεύτερο παράδειγμα είναι από το σχολειό το 

δικό μας . Όταν την πρώτη χρονιά σε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που είχαμε το ονομάζαμε «Διαθρησκειακή 

μαθητική γνωριμία» και είχαμε σε ένα μουσουλμανικό σχολείο στην Κομοτηνή η τοπική αυτοδιοίκηση, ο δικός 

μας δήμος δηλαδή και ο δήμος Κομοτηνής υποστήριξαν αυτό το πρόγραμμα μετά από αίτηση δική μας βέβαια . 

Μας έβαλαν δηλαδή το λεωφορείο , το πλήρωσε ο δήμος, και δεσμεύτηκε και ο δήμος της Κομοτηνής και ο 

δήμος ο δικός μας εδώ των Κορινθίων να παρέχουν ένα γεύμα στο κάθε γκρουπ, στην κάθε ομάδα μαθητών . 

Είτε τους Κορίνθιους εε σίτισε ο δήμος Κομοτηνής, είτε τους Κομοτηναίους σίτισε ο δήμος Κορινθίων . 

(ναι) 

ας πούμε ένα παράδειγμα έτσι για την τοπική αυτοδιοίκηση. 

(Να ρωτήσω κάτι, εσείς προσεγγίσατε το δήμο να το κάνει αυτό ; ) 

Βέβαια, βέβαια. Ειδικά σε αυτά τα προγράμματα δεν υπάρχει μια συνεργασία. Δηλαδή εφόσον δεν έχει 

αντίστοιχη υπηρεσία ο δήμος η οποία ας πούμε να μας ενοχλεί, ενοχλούμε εμείς το δήμο . 

(παρόλα αυτά βρήκατε ανταπόκρ ιση τότε.) 

Βέβαια, βέβαια. 

2. Θεωρείτε ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι επαρκή ς για να υποστηρίξει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών 

να οργανώσουν και να υλοποιήσουν εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 
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Η νομοθεσία είναι επαρκής όταν ας πούμε μας παρέχει τις οδηγίες και τον τρόπο που μας προτείνουν ας πούμε 

να οργανώσουμε τις εκδρομές . Θα έλεγα ότι σε κάποια πράγματα θα έπρεπε να ήταν πιο αναλυτική εεε και να 

νομοθετηθεί, να θεσπιστεί ας πούμε η πρόβλεψη για τη συνεργασία διαφόρων φορέων . Όπως αυτό που λέγαμε 

πριν για το δήμο με το σχολείο και τα λοιπά. 

(Ναι) 

Εκεί που δεν είναι επαρκής είναι στο πως προστατεύεται ο εκπαιδευτικός από τα διάφορα θέματα ευθύνης που 

σχετίζονται με τη συνοδεία των μαθητών . Δηλαδή ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για τα πάντα από το να 

ετοιμάσει την εκδρομή μέχρι το να ελέγξει εάν το μαγαζί στο οποίο θα πάνε για διασκέδαση πληροί όλους τους 

όρου ς ας πούμε που προβλέπει η νομοθεσία για τα παιδιά 

(ναι) 

Αν κάποιο παιδί καταναλώσει ας πούμε αλκοόλ εάν μάλλον το κατάστημα έχει αλκοόλ ή δεν έχει . δηλαδή είναι 

ένας άνθρωπος που τρέχει συνέχεια για να εφαρμόζει αυτά που λέει η νομοθεσία και είναι λίγο δύσκολο. 

(Ναι, σίγουρα για έναν άνθρωπο!) 

Ναι ή δυο ή τρεις γιατί είναι και ο αρχηγός είναι και 2-3 αλλά αυτό ας πούμε δεν μπορεί να γίνει. Θα μπορούσε 
η νομοθεσία ή ο .. . με τη συνεργασία των δήμων να υπάρχει ένας κατάλογος καταστημάτων, είναι και ένα 

κίνητρο αυτό , στα οποία θα μπορούμε εμείς να απευθυνθούμε. Δηλαδή είναι ένα κατάστημα στα Γιάννενα που 

πληροί τις προϋποθέσεις για να δεχτεί και να σιτίσει ή να διασκεδάσουν παιδιά δεκατεσσάρων, δεκαπέντε, 

δεκαέξι δεκαοχτώ χρονών οπότε θα πάμε εμείς εκεί. Άρα θα μπορούσε να λειτουργήσει και σαν κίνητρο αυτό 

για τα μαγαζιά . έτσι; 

Ότι αν πληροίς αυτές τις υποχρεώσεις θα έχεις πελατεία τους μαθητές. 

(Ναι . Ενδεχομένως και ο ι δήμοι μεταξύ τους δηλαδή των Ιωαννίνων όπως είπατε και των Κορινθίων να έχει 

φτιάξει ο καθένας έναν κατάλογο και να προτείνει τότε θα ήταν πολύ εύκολο όταν μετακινούνται τα παιδιά σε 

διαφορετική περιοχή.) 

Βεβαίως, βεβαίως και με πρωτοβουλία των διευθύνσεων εκπαίδευσης θα μπορούσε να γίνει αυτό . Όταν η 

διεύθυνση εκπαίδευσης προσκαλέσει τους καταστηματάρχες να βάλουν τα μαγαζιά τους στην υπηρεσία αυτών 

των μαθητών . Θα μπορούσε. 

(Ναι) 

3. Το σχολείο σας δεν έχει αναπτύξει μια δική του πολιτική για τις εξωσχολικές δραστηριότητες . Για ποιο λόγο 

πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; Πιστεύετε ότι κάτι θα βοηθούσε ; 

Για να αναπτύξουμε μια πολιτική σημαίνει ότι εμείς πρέπει να σχεδιάσουμε τι θέλουμε από αυτές τις 

εξωσχολικέ ς δραστηριότητες Αυτό το πράγμα δε γίνεται. Δε γίνεται γιατί δεν υποχρεωνόμαστε, τα τελευταία 

χρόνια απλώς υποχρεωνόμαστε να οργανώνουμε σχεδόν από την αρχή της χρονιάς όλες τις εκδρομές ας πούμε 

και τις εξωσχολικές δραστηριότητες του χρόνου, δε γίνεται πάντα αυτό . 

(Ναι) 

Αλλά δεν έχουμε και την πολιτική για ποιο λόγο τις κάνουμε, τι αποσκοπούμε . Αυτό δε γίνεται. Δε γίνεται γιατί 

και το ίδιο το σχολείο και το ίδιο το σύστημα ας πούμε δεν μας υποχρεώνει να το κάνουμε . Οπότε ανάλογα με 

αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του φτιάχνει μια εκδρομή , δίνει ένα περιεχόμενο , έτσι; Αν εγώ είμαι πολύ 

θρησκευόμενος θα πάω τα παιδιά στα μοναστήρια, ας πούμε, αν είμαι φίλαθλος πιθανόν θα τα πάω στο 

γήπεδο , αν μου αρέσει η διασκέδαση θα τα πάω κάπου αλλού ή αν μου αρέσε ι ας πούμε η κλασική μουσική θα 

κοιτάξω να οργανώσω κάτι για το μέγαρο αλλά συνολικά το σχολείο δεν οργανώνει, δε λειτουργεί το σχολείο 

έτσι δυστυχώς που να οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα έχουν μια ορισμένη πολιτική. 

(ναι) 

4. Γενικά φάνηκε ότι τα σχολεία δε λαμβάνουν υποστήριξη από άλλους φορείς. 

- Εσείς έχετε κάνει προσπάθειες να προσεγγίσετε κάποιον από τους τοπικούς φορείς ώστε να ενισχύσουν την 

προσπάθεια του σχολείου; 

Κάνουμε , έχουμε κάνει προσπάθειες. Η πρώτη εκδρομή που κάναμε ας πούμε στην Κομοτηνή με το πρόγραμμα 

τη ς Διαθρησκειακή ς μαθητικής επικοινωνίας χρηματοδοτήθηκε από τη Motor Oil . 
(Ναι) 

Δεν το κάνουμε κάθε χρόνο γιατί ουσιαστικά λίγοι είναι ο ι φορείς στην περιοχή μας που μπορούν να 

ενισχύσουνε . 

(Ναι) 

Κατά καιρού ς έχουμε ζητήσει και δεν έχουμε πάρει χρήματα . Όποτε ζητήσαμε από το δήμο Κορινθίων να μας 

ενισχύσει μας ενίσχυσαν με κάποιο τρόπο εε όπως μπορούσαν οι άνθρωποι γιατί παντού υπάρχει το πρόβλημα 

το οικονομικό αλλά ας πούμε σε μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα δεν δε θέλουμε να πηγαίνουμε 

συνέχεια γιατί εε εντάξει όλοι εκεί πάνε . 

(Ναι) 

Βέβαια οι μαθητές παίρνουν πρωτοβουλία και οργανώνουν διάφορους χορούς σε διάφορα μαγαζιά και καμιά 

φορά κάνουν και ... εεε ζητάνε προσφορές από μαγαζιά για να κάνουν έτσι διαγωνισμούς και κληρώσεις ας 
πού με για δώρα και τέτοια. 
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(ναι) 

Με αυτόν τον τρόπο τα μαγαζιά μπορούν να κάνουν. Βέβαια σε διάφορες επιχειρήσεις καμιά φορά που μπορεί 

να ζητήσουμε να πάρουμε χρηματική ενίσχυση δεν έχουμε πάρει απάντηση ας πούμε από το 

καζίνο(Λουτρακίου) δεν έχουμε πάρει καμιά απάντηση . 

(ναι) 

δεν ξέρω αν ενισχύει άλλες περιοχές αλλά σχολεία εμείς παρόλο που μας είχαν ζητήσει δεν μας είχαν δώσε ι . 

(Ωραία) 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Χαρακτηρίσατε τον αριθμό των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων που παρέχει το σχολείο λίγες . 

Μπορείτε να αναφέρετε για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

Είναι λίγες σε σχέση με τι ανάγκες των παιδιών και θα λεγα με τις απαιτήσεις της εποχής. Αυτό συμβαίνει γιατί 

έχουμε ένα εξοντωτικό ωράριο μαθητικό γιατί πρέπει καθημερινά να κάνουμε 7 ώρες μάθημα . Τα παιδιά 

πρέπει να τελειώνουν στις 2 η ώρα και μετά να φύγουν να πάνε σπίτι τους γιατί μετά έχουνε να πάνε ας πούμε 
στα φροντιστήριά τους, στις ξένες γλώσσες και τα λοιπά. Πιστεύω ότι ένας βασικός παράγοντας είναι το 

πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ πιεστικό . Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν προβλέπει το να κάνεις μάθημα σε έναν 

άλλο χώρο πέρα από το σχολείο . Εε αυτός είναι ο κύριος λόγος . Ο άλλος λόγος είναι ότι οι συνοδοί για τις 

εκδρομές αυτές δεν είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή από τους 32 καθηγητές που έχει το σχολείο είναι ζήτημα αν ο ι 

7-8 αναλαμβάνουν να συμμετέχουν και να συνοδεύουν τα παιδιά. Για διάφορους λόγους εξωδιδακτικούς 

έχουνε παιδιά, βαριούνται .. 
(ναι) 

μεγάλοι στην ηλικία έτσι; 

2. Έχετε μόνιμους - σταθερούς συνεργάτες με τους οποίους οργανώνετε συνήθως τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες; Μπορείτε να τους αναφέρετε ; 

Ναι έχω είναι η κυρία Βασικέρη η κυρία Οικονόμου είναι 2 καθηγήτριες .. 
(Δηλαδή ανήκουν στο σύλλογο διδασκόντων; ) 

Ναι είναι στο σχολείο με την κυρία Οικονόμου είμαστε και παντρεμένοι κιόλας αλλά αυτό θα έλεγε κάποιος ότι 

είναι ανασταλτικός παράγοντας. Βλέπω δηλαδή και από άλλους συναδέλφους . Λείπουν και οι δυο από την 

οικογένεια ιδιαίτερα σε μεγάλες, πολυήμερες εκδρομές ας πούμε . Εντάξει είναι και θέμα συναντίληψης και 

κατανόησης και με την κυρία Βασικέρη που συμμετέχουμε κυρίως ο παράγοντας που μας κάνει να έχουμε 

αυτήν την ομάδα είναι η κοινή άποψη που έχουμε για τη διασκέδαση των μαθητών, για το πώς εννοούμε το 

περιεχόμενο της εκδρομής, τον πολιτισμό, τι θα πάρουνε και τα λοιπά. 

(Ναι) 

Κυρίως αυτό είναι που μας συνδέει δηλαδή . 

(Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο εξωτερικούς συνεργάτες εκτός σχολείου έχετε ; όπως είναι κάποια γραφεία 

τουριστικά ενδεχομένως;) 

Όχι κυρίως τα τουριστικά γραφεία αποφεύγουμε να έχουμε τους ίδιους για προφανείς λόγους . 

(ναι) 

Δηλαδή μην παρεξηγηθεί ότι εμείς παίρνουμε ας πούμε χρήματα από τουριστικά γραφεία. Έτσι και αλλιώς 

γίνεται διαγωνισμός πάντα για να πάρουμε ας πούμε να συνεργαστούμε με κάποιο τουριστικό γραφείο και 

παίρνουμε την καλύτερη τιμή για τα παιδιά. Είναι μειοδοτικός ο διαγωνισμός . 

(ναι) 

Τώρα συνεργάτες ας πούμε από ιδρύ ματα, συλλόγους και λοιπά όχι δεν έχουμε σταθερούς γιατί κάθε χρονιά 

θέλουμε να πηγαίνουμε σε ένα διαφορετικό μέρος για να βλέπουν και τα παιδιά κάτι διαφορετικό . Εκτός από 

το πρόγραμμα που είχαμε αναφέρει για τη Μαθητική Διαθρησκειακή Γνωριμία όπου εκεί είχαμε συνεργάτες και 

άλλους συναδέλφους από τα άλλα σχολεία και το δήμο Κομοτηναίων που κράτησε 4 χρόνια αυτό το 
πρόγραμμα. Εκεί είχαμε μόνιμους συνεργάτες συναδέλφους από το άλλο σχολείο . 

(Ναι) 

3. Αναφέρατε ότι για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων συνεργάζεστε με 
διάφορους φορείς όπως Τουριστικά γραφεία, ΚΠΕ . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος και την ποιότητα της συνεργασίας σας με αυτούς τους φορείς; 

Ναι η συνεργασία είναι καλή και οι άνθρωποι είναι έτσι πρόθυμοι ας πούμε να , πολύ πρόθυμοι, και να μας 

βοηθήσουν και ιδιαίτερα όσον αφορά τα ΚΠΕ, τα μουσεία ή φορείς είναι πολύ πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και 

με το παραπάνω , οι δήμοι .. Τα τουρ ιστικά γραφεία εε όχι με όλους αλλά με κάποιους έχουμε συναντήσει 

προβλήματα . 

(Ναι) 

Δυσανασχετούν αν ας πούμε χάσουνε την εκδρομή και είναι λογικό γιατί οι άνθρωπο δουλεύουνε και από αυτό 

εξαρτώνται αλλά θεωρούν ότι μόνον αυτοί μπορούν να οργανώσουν τις εκδρομές και όχι κανένας άλλος . Αν 
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λοιπόν υπάρξει ένας ανταγωνιστής ο οποίος δίνει χαμηλότερη τιμή τότε υπάρχει μεταξύ τους πρόβλημα και 

καμιά φορά μας δημιουργούν και εμάς πρόβλημα . Ένα άλλο πρόβλημα είναι η χαμηλή τιμή . 

( Ναι) 

Η χαμηλή τιμή δε σημαίνει πάντα και καλό για τα παιδιά . Έχουμε μια εμπειρία αρνητική από χαμηλή τιμή που 

μας δώσανε και είχαμε χαμηλής ποιότητας και ξενοδοχείο και εξυπηρέτηση στα μαγαζιά που πήγαν τα παιδιά 

να φάνε ή στα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους . 

( Οπότε στην προσπάθεια του ς να πάρουν την εκδρομή «έ ριξαν » την ποιότητα; ) 

Ν αι, έριξαν την ποιότητα. Δηλαδή φύγαμε από εδώ πήγαμε για την Κομοτηνή με ένα λεωφορείο το οπο ίο 

ο υσιαστικά ήταν παροπλισμένο και ε ίχε διαρρο ή στο ντεπόζιτο πετρελαίου σε όλη τη διαδρομή και αν δ εν 

απειλούσα εγώ σαν επικεφαλής της εκδρομής ότι θα τον καταγγείλω στην τροχαία και θα υποχρεωθεί να 

πλη ρώσει ο ίδ ιο ς άλλο λεωφορείο για να μας μεταφέρει π ίσω στην Αθήνα δε θα το φτιάχvε . 

Σας λέω ένα από τα μειονεκτήματα που είχε εκείνο το λεωφορείο . Ε εκείνος ας πούμε είχε κάνει τη μικρότερη 

προσφορά έτσι; 

(Ναι) 

4. Αναφέρατε ότι δε συνεργάζεστε με το τμήμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων της Δ . Ε. για την οργάνωση 

εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων . 

- Μπορείτε να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό ; 

Το τμήμα που υπάρχει στη ΔΕ απλώς μας ενημερώνει για τις εκδρομές που μπορούν να γίνουνε δηλαδ ή τη 

νομοθεσία 

(ναι) 

δεν οργανώνει, δεν είναι ένα τμήμα το οποίο θα μας βοηθήσει να αναζητήσουμε τους προορισμούς ή τις 

υπηρεσίες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν ή τα ευρωπαϊκά προγράμματα οπότε οργανώνουμε εμε ίς 

μόνοι μας . 

(ναι) 

- Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος αυτού ενθαρρύνει ή και περιορίζει τα 

σχολεία στο να αποφασίσουν για τον εαυτό τους τι 

δραστηριότητες χρειάζονται οι μαθητές τους και πώς να τις υλοποιήσουν; 

Αυτό που σας είπα πριν ότι το τμήμα αυτό είναι ένα τμήμα διεκπεραιωτικό . Δηλαδή ό, τι έρχεται από το 

υπουργείο , η νομοθεσία ή κάτι καινούργιο, ένα πρόγραμμα που αναγγέλλει ας πούμε ένα ΚΠΕ ή κάθε χρόνο 

που έρχονται τα περιβαλλοντικά προγράμματα και μας ανακοινώνουν τις προθεσμίες και όλα αυτά . Αυτό 

κάνουν στέλνουν τα χαρτιά σε εμάς . 

(Ναι) 

Δεν είναι οργανωμένο και προφανώς υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι με απόσπαση ο' αυτό το τμήμα . 

Κάθε χρόνο αλλάζουνε ας πούμε. Είναι ένας υπεύθυνος ο οποίος μένει για 4 χρόνια αλλά δεν έχει αυτό το 
τμήμα την υποδομή αλλά και την αποστολή να οργανώσει για τα σχολεία προγράμματα εκδρομών έτοιμα τα 

οποία θα επιλέξουμε εμείς. 

(ναι) 

Ε δεν είναι αυτός ο σκοπός του . Δυστυχώς . 

(Δηλαδή εννοείτε να έχει 20 προτάσεις .. ) 
Είκοσι προτάσεις έτοιμες και να ξέρουμε ότι έχει συνεννοηθε ί. Ότι ας πούμε έχει συνεννοηθεί με τον υπεύθυνο 

του τάδε σχολείου , έχει βρει το τάδε πρόγραμμα το ευρωπαϊκό και απλώς εμείς θα αναλάβουμε ας πούμε το 

περιεχόμενο της επίσκεψης, να επιλέξουμε τα παιδιά, να επιλέξουμε τις δραστηριότητες που θα κάνουμε σε 

αυτή την εκδρομή και να μπορέσουμε να πάμε . 

(ναι, αυτό θα ήταν πιο εύκολο) 

Βέβαια, τα αναλαμβάνουμε όλα, τα αναλαμβάνουμε όλα . Δηλαδή έτσι όπως γίνεται τώρα, ας πούμε, το πράγμα 

να κλείσουμε ξενοδοχεία να κλείσουμε τουριστικά γραφεία . Πιθανόν ας πούμε να παρεξηγηθούμε εεε βρήκαμε 

ένα καλό τουριστικό γραφείο, το οποίο είναι καλό, είναι ευγενικός ο άνθρωπος . Εάν και την επόμενη χρονιά 

συνεργαστούμε μπορεί να υπάρξει η φήμη ότι εμείς τα «παίρνουμε» από τον άνθρωπο αυτό και γι' αυτό τον 

επιλέξαμε. Και εκεί είναι πρόβλημα . 

(Ωραία) 

Ε . ΕΜΠΟΔ Ι Α 

1. Μπορείτε να μου αναφέρετε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση 
ε κπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στο σχολείο σας; 

Λοιπόν το ένα είναι το πρόγραμμα που σας είπα πριν -είναι ασφυκτικό- εε είναι ασφυκτικό όσον αφορά το 

ωράριο, είναι ασφυκτικό και όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχει το σχολείο από τους μαθητές . Δηλαδή ο 

μαθητής πρέπει την επόμενη μέρα να έρθει διαβασμένος στα μαθηματά του . Αν του αναθέσεις ας πούμε μια 
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εργασία να την ετοιμάσει για να πάμε και να την παρουσιάσει κάπου μπορεί και να μην την κάνει. Θα θεωρηθεί 

πάρεργο δηλαδή . Κάτι που δε θα αξιολογηθεί, δε θα βαθμολογηθεί, δε θα έχει ένα κίνητρο. 

(Ναι) 

Το ένα λοιπόν είναι το ασφυκτικό πρόγραμμα, το άλλο είναι το οικονομικό. εε το οικονομικό όσον αφορά τους 

μαθητές για να συμμετέχουν γιατί πρέπει να πληρώσουν και τους καθηγητές που τα τελευταία χρόνια δεν 

πληρωνόμαστε επιπλέον όπως ήταν παλιά για τα εκτός έδρας μια αποζημίωση εεε εμείς τώρα είναι το περίεργο 

ότι εμείς πάμε εκδρομή και βάζουμε από την τσέπη μας 

(ναι) 

πέρα από την προσφορά που έχει το τουριστικό γραφείο ας πούμε εε τη δωρεάν μεταφορά και τη δωρεάν 

διαμονή όλα τα υπόλοιπα τα πληρώνουμε έτσι; 

(ναι) 

γιατί τα παιδιά θα πάμε να φάνε κάπου θα πάμε και εμείς . Θα μπορούσε ένας καθηγητής να μη συμμετέχει και 

να φάει σπίτι του ας πούμε. 

(ναι) 

θα συμμετέχε ι και θα έχει και κάποια έξοδα, τα οποία δεν πρόκειται να τα πάρει έτσι; 

(Όχι.) 

Αυτά πιστεύω ότι είναι τα πιο σημαντικά δηλαδή εμπόδια γι' αυτό είναι αυτά. 

(Ωραία) 

2. Τί αποτρέπει τον εκπαιδευτικό από το να οργανώσει και να υλοποιήσει μια διδακτική επίσκεψη; 
Αυτά που σας είπα τα παραπάνω. Η διδακτική επίσκεψη είναι ο χρόνος εε τώρα σε εμάς εδώ που έχουμε και 

πολλά χρόνια υπηρεσίας είναι και λίγο η τεμπελιά λέμε ωχ! ωχ! αυτό το ωχ ας πούμε. Παρόλα αυτά είναι 

αρκετοί συνάδελφοι που έχουν τη διάθεση να οργανώσουν μια τέτοια διδακτική επίσκεψη αλλά είναι όλα τα 

παραπάνω . Δηλαδή εκτός από το μάθημα που πρέπει να κάνω εκτός από τα διαγωνίσματα που πρέπει να βάλω 

παράλληλα πρέπει να κλείσω το ... να πάρω τηλέφωνο την υπηρεσία για να κάνω την επίσκεψη, να κλείσω το 
λεωφορείο πρέπει να έχω υπόψη μου τα παιδιά, να μαζέψω καταστάσεις εεε είναι μια γραφειοκρατική 

διαδικασία: να πάρω την υπεύθυνη δήλωση από το παιδί, να πάρω τα χρήματα, δεν τα έφερε να τα ξαναπάρω 

και όλα αυτά γίνονται στο διάλειμμα οπότε ... 
(ο χρόνος είναι περιορισμένος) 

είνα ι πολύ περιορισμένος, δεν είναι ο καθηγητής που θα πει εγώ θα πάρω τηλέφωνο σε κείνη την υπηρεσία να 

κανονίσω το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και όλα τα υπόλοιπα δηλαδή λεωφορείο, δηλώσεις, χρήματα και τα 

λοιπά τα κανονίζει η γραμματεία του σχολείου . 

(Να σας ρωτήσω κάτι γραμματέα έχει το σχολείο σας ; ) 

Γραμματέα ... είχαμε γραμματέα η οποία πήρε σύνταξη . 

(Διευκόλυνε καθόλου τη διαδικασία;) 

Όχι, όχι δεν είναι η δουλε ιά της αυτή. Θεσμικά δηλαδή εε πρέπει να υπάρχει και μια αλλαγή σε αυτό το πράγμα . 

Δεν μπορεί ο καθηγητής να είναι υπεύθυνος για αυτά τα πράγματα . Για την ουσία της επίσκεψης βεβαίως . 

(ναι) 

Έχουνε κάνει τα παιδιά και φέτος κάνανε 3 επισκέψεις αλλά όμως ο καθηγητής ή ο ι καθηγήτριες που είχαν 

αναλάβει ήταν τρελαμένες για εβδομάδα ας πούμε δεν κάναν διάλειμμα ουσιαστικά γιατί έχουμε και την 

εφημερία παράλληλα που είναι μέσα στα καθήκοντά μας ή έπρεπε να κάνει την εφημερία και να είναι κάτω 

στην αυλή και να πηγαίνουν τα παιδιά που είναι ο τάδε; είναι εκεί. Αυτά είναι ... (γελά) 
(Ναι) 

3. Ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός προγράμματος (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα κ.α . ) ; 

- Τι δυσκολίες ενέχει η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό που το οργανώνει; 

Οι απαιτήσεις είναι αρκετές. Δηλαδή είναι η προετοιμασία εδώ, είναι το να αναθέσουμε εργασίες στα παιδιά να 

τις ελέγξε ι και .. τώρα λέω για τα προγράμματα τα οποία γίνονται εδώ. 
(ναι) 

είναι ο χρόνος ο παραπάνω και πιθανόν και έξω από τις λειτουργίες του σχολείου , οι συναντήσεις που μπορεί 

να έχεις με τα παιδιά. Τώρα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι βέβαια και η επαφή με τις .. με το σχολείο ή 
την υπηρεσία, ή τον τόπο εκεί που θα επισκεφτεί κάποιος εεε εδώ είναι και το θέμα της γλώσσας έτσι ; 

(ναι) 

κυρίως είναι αυτό το γραφειοκρατικό, δεν είναι το περιεχόμενο της επίσκεψης δηλαδή το τι θα δούμε, τι 

στόχους θα βάλουμε , τι βιβλία ή τι κείμενα θα χρειαστούμε είναι το γραφειοκρατικό μέρος που καθιστά 

δύσκολη και τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού αλλά και την απόφασή του να συμμετέχει σε ένα τέτοιο 

πρόγραμμα, έτσι; 

(ναι, ωραία) 

4. Ποια είναι η στάση των γονιών απέναντι στις εκπαιδευτικές εξωσχολικές δραστηριότητες που υλοποιούνται 
από το σχολείο; 
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- Θεωρείτε γενικά ότι οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν; 

Γενικά ναι τα προτρέπουν αλλά όταν έρθει το θέμα στα χρήματα σε πολλούς ανθρώπους τα τελευταία χρόνια 

είναι δύσκολο, σε πολλούς . Φέτος δηλαδή είχαμε αρκετά παιδιά τα οποία σε μια πολιτιστική εκδρομή την οποία 

είχαμε οργανώσει η ομάδα που σας είπα πριν ήταν αρκετά παιδιά που μας είπαν ότι δεν μπορούμε να 

συμμετέχουμε γιατί δεν υπάρχουν χρήματα . Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο οξυμένο αυτό το πράγμα. 

Ιδιαίτερα σε παιδιά οικονομικών μεταναστών εκεί που έχουμε μαθητές δεν μπορούν να συμμετέχουν λόγω 

οικονομικής δυσπραγίας. Όμως υπάρχουν και γονείς που αποτρέπουν τα παιδιά τους ιδιαίτερα στις .. στην Γ' 
Τάξη που ετοιμάζονται για να δώσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις υπάρχουν γονείς που ... πώς να το πω .. είναι 
αρνητικοί. 

(ναι) 

Και όταν οι εκδρομές αυτές συμπέσουν με εξετάσεις που γίνονται για την απόκτηση ενός τίτλου ξένης γλώσσας. 

(Ναι) 

Δίνουν ξέρω εγώ για το Proficiencγ ας πούμε έχουν εξετάσεις τα παιδιά. Δε γίνεται. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή. 

5. Υπάρχουν γονείς που δίνουν έμφαση στο πρόγραμμα σπουδών (τυπική διδασκαλία) και όχι στις εξωσχολικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

Μπορεί να υπάρχουν αλλά εμένα δε μου έχει τύχει κάποιος γονιός να πει ότι «μην πάτε εκδρομή και κάντε τους 

μάθημα» όχι 

(ναι) 

εε όχι πιστεύω ότι κατανοούν και αυτοί την ανάγκη της εκδρομής και ιδιαίτερα όταν η εκδρομή η πολυήμερη 

έχει και ένα πολιτιστικό περιεχόμενο εε τους ενδιαφέρει και το ευχαριστιούνται. Δηλαδή μας έχει τύχει να μας 

πουν γονείς ότι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένα τα παιδιά τους και ότι τους έκανε εντύπωση πόσα πράγματα 

είδαν και άκουσαν και η συμμετοχή τους πόσο τους ικανοποίησε και τους ίδιους τους γονείς έτσι; 

(ναι, ωραία) 

- Υπάρχουν ομάδες γονιών διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούρας που λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
αξιών θεωρούν τις εκδρομές ανάρμοστες για τα παιδιά τους ; 

Όχι, εδώ σε εμάς όχι. Γενικότερα όμως και από εμπειρία και από άλλα σχολεία είναι κάποιοι γονείς κυρίως οι 

μάρτυρες του Ιεχωβά οι οποίοι δεν αφήνουν τα παιδιά τους να συμμετέχουνε. 

(Δηλαδή λόγω θρησκευτικών αντιλήψεων;) 

Ναι λόγω θρησκευτικών αντιλήψεων γιατί θεωρούν μάλλον ότι η διασκέδαση δεν είναι καλή ... 
(ναι) 

αλλά δεν έχει τύχει ποτέ να μας πούνε γονείς ότι όχι διαφωνώ με αυτό. Όχι 

(ωραία) 

6. Όπως αναδείχθηκε από τα ερωτηματολόγια η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στα σχολεία . Τόσο οι οικογένειες των μαθητών όσο και οι 

εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να δίνουν χρήματα για πολλές εκδρομές και επισκέψεις. Παρόλα αυτά κάποιες 

δραστηριότητες πρέπει να γίνονται. 

- Σε ποιες κατά τη γνώμη σας πρέπει να δοθεί προτεραιότητα; Παρακαλώ να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Οι δραστηριότητες πέρα από τους περιπάτους που είναι απαραίτητοι. Είναι απαραίτητοι για να ξεφεύγει και 

λίγο το παιδί ας πούμε, δηλαδή έναν περίπατο το μήνα φαίνεται ότι τον έχει ανάγκη το παιδί δηλαδή το 

καταλαβαίνω από τη συμπεριφορά τους αλλά και εμείς όμως τον έχουμε ανάγκη. 

(ναι) 

τώρα οι δραστηριότητες που κατά τη γνώμη μου πρέπει να δοθεί προτεραιότητα είναι αυτές που έχουν ένα 

πολιτιστικό περιεχόμενο που μπορεί να ναι - με την ευρύτερη έννοια του όρου - είτε ένα θέατρο, είτε μια 

παρουσίαση θετικών επιστημών, μαθηματικών ή ξενάγηση σε κάποιο τόπο. Γιατί το παιδί μέσα στην οικονομική 

κρίση που περνάμε δεν παύει να έχει ανάγκη κάποια πράγματα να τα δει . Είναι ένας άνθρωπος που δε ξέρει 

κάποια πράγματα και εμείς μπορούμε να τον μάθουμε με κάποιο τρόπο επιτόπου ας πούμε σε μια επίσκεψη να 

του δοθεί κίνητρο να μάθει κάτι να του αρέσει κάτι . 

(Ναι) 

Ή να γνωρίσει κάτι και να μπορεί να ξεφύγει απόψεις και αντιλήψεις, στερεότυπα που είχε για κάποιους 

ανθρώπους. Αυτού του τύπου οι εκδρομές πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται. Βέβαια παρά την οικονομική 

κρίση θα δείτε και στα επόμενα χρόνια και στην επόμενη περίοδο οι καθηγητές θα συνεχίσουν να πηγαίνουν 

εκδρομές δηλαδή εδώ και 2 χρόνια δεν πληρωνόμαστε για τις εκδρομές και εν τούτοις τις εκδρομές τις κάνουμε . 

(ναι) 

εάν σταματήσουμε εμείς να συνοδεύουμε εμείς στις εκδρομές θα προκύψει μεγάλο πρόβλημα τον εσωτερικό 

τουρισμό . 

(ναι) 
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Αρκεί να σας πω - δεν είναι μέσα στην ερώτηση αλλά έχει αξία - το 1988 -89 ήταν μια εκπαιδευτική χρονιά που 
κάναμε απεργία 2 μηνών και έγιναν πανελλαδικές εξετάσεις τον Ιούλιο μήνα. Λοιπόν χαθήκανε μαθήματα, 

συμπτύξαμε ώρες και τα λοιπά, οι πενθήμερες εκδρομές όμως γίνανε με απαίτηση των τουριστικών γραφείων 

και των ξενοδοχείων . 

(ναι) 

γιατί είναι μια μεγάλη οικονομική ενίσχυση θα λέγαμε στην εσωτερική αγορά . 

(Πιστεύετε ότι ασκούν δηλαδή πίεση ; ) 

Βέβαια, βέβαια εκεί τότε είχε φανεί ότι δεν μπορούν να γίνουν οι εκδρομές λόγω των απεργιακών 

κινητοποιήσεων των δικών μας . 

(ναι) 

εεε και γι' αυτό το λόγο πιέσανε. Τώρα αν πούμε εμείς : « ρε παιδιά δεν πληρωνόμαστε άρα δεν μπορούμε να 

κάνουμε εκδρομές» θα δείτε πώς θα προκύψει πίεση από κει. 

(Άραγε αυτό να επηρεάζει πολύ το τι επιλέγετε να κάνετε ; Τελευταία διάβασα ένα άρθρο ότι δεν μπορεί να 

στέλνουν τα παιδιά σε εκδρομές στο εξωτερικό και να μην κάνουν τις εκδρομές στο εσωτερικό για να 

ενισχύσουν τον τοπικό τουρισμό . ) 

ναι 

(αυτό λέτε να το σκέφτεται ο καθηγητής έτσι: θα πάω εδώ να ενισχύσω τη χώρα μου και όχι έξω;) 

Σε κάποιους μπορεί να είναι αυτό - όχι πίεση όμως- μπορεί να παίξει ένα ρόλο να τους επηρεάσει. Βέβαια 

επειδή δεν υπάρχει μια σαφής πολιτική και από την κεντρική διοίκηση , από το υπουργείο ας πούμε ... 
(ναι) 

παλιότερα υπήρχε μια κατεύθυνση ξέρω εγώ για εκδρομές στην Κύπρο οι οποίες έχουνε ατονήσει τώρα. 

(ναι) 

ουσιαστικά είμαστε ανεξέλεγκτοι δηλαδή εμείς κάνουμε ότι θέλουμε στις εκδρομές έτσι; 

(ναι) 

Αυτό είναι και καλό είναι και κακό . Δηλαδή αν εγώ κανονίσω ας πούμε αα που δεν έχω πάει θα κάνω εκεί 

εκδρομές . 

{ναι) 

θα πάω στο εξωτερικό ας πούμε . Από την άλλη όμως εντάξει υπάρχουν και πρωτοβουλίες που λέει ο άλλος θα 

πάω στα νησιά του Β . Αιγαίου, θα πάω εκεί, θα πάω εκεί. Αυτό δεν το κάνουμε ή το κάνουν κάποιοι . Εκεί θα 

έπρεπε να υπάρχει κατά τη γνώμη μου μια σαφής κατεύθυνση δηλαδή τα παιδιά να μάθουν την Ελλάδα έτσι; 

{Ναι) 

Να μάθουν την Ελλάδα . Να ρθουν ο ι Χιώτες πχ να πάνε στα Επτάνησα ή οι άλλοι να πάνε από κει . 

{Ναι ) 

Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και κάνουμε ό , τι μας κατέβει . 

7. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε ; 

Κοιτάξτε εγώ εκείνο που θα θελα να πω είναι το εξής : ότι όλο αυτό το πλέγμα των εκδρομών έχει να κάνει και 

με το πώς βλέπουμε την εκπαίδευση . Δηλαδή και τι παιδεία παίρνει κάποιος ας πούμε . Για να παίξει ένα 

σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών η εκδρομή , η σχολική - για το πω έτσι - δραστηριότητα πρέπει να 
υπάρξει μια γενναία χρηματική ενίσχυση πρώτον . Δεύτερον να αναθεωρηθεί όλο αυτό το πλέγμα των 

ε ξωσχολικών δραστηριοτήτων και να συνδεθεί με το μάθημα έτσι; Να έχουν ένα ανοιχτό σχολείο δ ηλαδή και οι 

δραστηριότητες των παιδιών να αξιολογούνται για να υπάρχει ένα κίνητρο και μιας μορφής πίεση στα παιδιά . 

(ναι) 

Να αξιολογούνται σαν μια δραστηριότητα ενδοσχολική . 

{Δ η λαδή να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών ; ) 

Ναι κανονικά στο πρόγραμμα σπουδών και βέβαια να εξοπλιστούν όλα τα σχολεία ή έστω οι διευθύνσεις αυτό 

είναι θέμα το πώς θα οργανωθεί αυτό το πράγμα με κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι θα στηρίζουν τον 

εκπαιδευτικό και δε θα τα φορτώνουν όλα στις πλάτες αυτού του ανθρώπου που είναι και υποχρεωμένος να 

κάνει το μάθημα, να προσέξει τα παιδιά, να κάνει την εφημερία του , να να να να .... μια σειρά πράγματα. Αυτά . 

{Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.) 

Τίποτα να είστε καλά . 

Λύκειο 2 

Α . ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Χαρακτηρίσατε το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες {εκδρομές -
επισκέψεις) υψηλό. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτή την εκτίμηση ; 

Ε ναι, θεωρώ ότι αυτό το ποσοστό οφείλεται και στην ομάδα των συναδέλφων οι οποίοι όταν τους προτείνονταν 

κάποια δραστηριότητα είτε από κάποιο Ίδρυμα που μας προσκαλούσε όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όπως 

η Πινακοθήκη , όπω ς η Βουλή των Εφήβων που εγώ τους τα κοινοποιούσα αυτά τα ... τις προσκλήσεις που μας 

έρχονταν, ε κάποιοι συνάδελφοι όχι πολλοί αλλά ένα σταθερό ποσοστό ήταν πρόθυμο και να οργανώσει και να 
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βοηθήσει τα παιδιά, να τα κινητοποιήσει ας πούμε να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις οπότε πιστεύω 

ότι αυτό είναι το βασικότερο κριτήριο, δηλαδή η λειτουργία μιας ομάδας συναδέλφων με τη δική μου , ας 

πούμε, καθοδήγηση - βοήθεια όσο μπορούσα γι' αυτό πιστεύω ότι λειτούργησε θετικά κάθε τέτοια 
δραστηριότητα. 

(ωραία) 

2. Αναφέρατε ότι ορισμένοι μαθητές συνήθως απέχουν από τις δραστηριότητες του σχολείου . 

- Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους απέχουν οι μαθητές; 

Ναι οι μαθητές είναι λίγοι που δε συμμετέχουν . Πιστεύω ότι ο κυριότερος λόγος ε ίναι ότι δεν έχουν την 

οικονομική δυνατότητα να το κάνουν αυτό κυρίως αλλοδαποί εε που οι γονείς τους εργάζονται σκληρά αλλά και 

κάπο ια παιδιά που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα είναι μοναχικά έχουμε και κάποια παιδιά που έχουν κάποια 

ψυχολογικά προβλήματα- ήδη 2-3 παιδιά παρακολουθούνται - ε και έχουν σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, 

όχι οικονομικά τα δικά μας τόσο πολύ όσο άλλου είδους προβλήματα που έχου ν σχέση με την ψυχοσύνθεσή 

τους και δεν μπορούσαμε αυτά τα παιδιά γιατί δεν είμαστε ειδικοί να τα κινητοποιήσουμε και να τα φέρουμε 

κοντά σε αυτές τις ομαδικές δραστηριότητες. 

(ναι) 

δηλαδή προτιμούσαν αυτά τα παιδιά να απέχουν. 

(ναι . ωραία) 

- Έχετε συζητήσει με τους μαθητές προκειμένου να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους; 

Ναι αυτό είναι το βασικότερο μέσον που έχουμε και στην τάξη συνάδελφοι αλλά και εγώ προσωπικά στην 

επαφή μου με το 15μελές με τα Sμελή συμβούλια των τάξεων πάντα προσπαθούσα να βρω τρόπους γιατί η 

κάθε ομάδα ήταν διαφορετική , να χειριστείς έτσι την ομάδα έτσι ώστε να τα πείσεις τα παιδιά, να τα 

ενθαρρύνεις να πιστέψουν ότι είναι κάτι ενδιαφέρον αυτό που γίνεται .. 
(ναι) 

γιατί σ' αυτό το σχολείο δεν γίνονταν σχεδόν τίποτα πριν άρα λοιπόν όλα αυτά οφείλονται στο πόσο θα 

καταφέρεις να εμπνεύσεις τα παιδιά και να τα οδηγήσεις σε ένα δρόμο που ε ίναι για το καλό τους είτε για την 

εκπαίδευσή τους την πιο σωστή . 

(ωραία) 

- Έχει το σχολείο σας αναπτύξει τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής αυτών των μαθητών στις δραστηριότητες; 
Μπορείτε να αναφέρετε μερικούς; 

Ε ναι το σχολείο ιδιαίτερους τρόπους δεν έχει .. απευθυνθήκαμε στο δήμο, στο σύλλογο γονέων και το 
καταφέραμε κάποιες φορές να ενισχύσει κάποια παιδιά κυρίως οικονομικά για να μπορούν ας πούμε από το να 

αγοράσουν κάποια βιβλία αγγλικών μέχρι να συμμετάσχουν σε κάποια προγράμματα γιατί και οι γονείς και εγώ 

προσωπικά αλλά και ο σύλλογος γονέων επειδή λειτουργεί πολύ καλά στο σχολείο ο σύλλογος γονέων είναι 

παρών όπου χρειαστεί εε βοήθησε αυτά τα παιδιά . Επίσης προσπάθησα να πείσω τους συναδέλφους να 

ασχοληθούν ιδ ιαίτερα με τα παιδιά και να τα ενισχύσουν προβάλλοντάς τους και αυτά που πιστεύουν τα ίδια 

δηλαδή τι τους αρέσει αλλά κυρίως τι είναι αυτό που χρειάζονται με τρόπο που να μην τον καταλαβαίνουν γιατί 

παιδαγωγικά αντιδρούν τα παιδιά γιατί όταν τους λες για εκπαίδευση για μάθηση μουσεία και λοιπά συνήθως η 

πρώτη αντίδραση είναι όχι να πάμε για καφέ, πόσες ώρες θα έχουμε ελεύθερη ώρα και λοιπά. Αλλά μπορείς ας 

πούμε με προτάσεις ιδιαίτερες όπως πήγαν σε κάποια θερμά λουτρά στην Βόρεια Ελλάδα και είχαν αυτή την 

εμπειρία ας πούμε ή εμείς που πήγαμε πέρσι στον Έβρο που μπήκαν μέσα στο ποτάμι, δηλαδή όταν έχει κάτι 

ενδιαφέρον και πρωτόγνωρο για τα παιδιά τη θέλουν αυτήν την εμπειρία τα παιδιά γιατί δεν την έχουν 

ξαναδοκιμάσει . 

(ναι) 

δηλαδή πρέπει να τους δίνε ις τη δυνατότητα νέων εμπειριών που δεν έχουν σχέση τόσο με εκπαίδευση με 

βιβλίο και .. . σε όποια μουσεία υπήρχαν προγράμματα εκεί τα παιδιά και πιο εύκολα συμμετείχαν αλλά και στην 
αξιολόγηση είχαν θετική άποψη γι' αυτή την εμπειρία, επειδή ήταν κάτι οργανωμένο και από την μεριά τη δ ική 

μας αλλά και από τα διάφορα ιδρύματα, πανεπιστήμια, μουσεία που πήγαμε όπου υπάρχουν δηλαδή 

εκπαιδευτικά προγράμματα είναι καλύτερο . 

(ωραία) 

3. Το σχολείο σας εμφανίζεται να οργανώνει διάφορες δραστηριότητες. 
- Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλους ή εστιάζονται σε ορισμένους; 

Τώρα ανάλογα με το επίπεδο της δραστηριότητας εε τα ίδια τα παιδιά αυτοπροτείνονται σε αυτές τις 

δραστηριότητες αλλά ο στόχος είναι να συμμετέχουν όλα τα παιδιά. Ας πούμε στη θεατρική ομάδα ήταν 

κάποιοι πολύ καλοί μαθητές με ταλέντο, έξυπνα παιδιά αλλά προσπαθήσαμε ας πούμε με διάφορους τρόπους 

να αναδείξουμε και άλλα παιδιά που ήταν πολύ χαμηλοί μαθητές, χαμηλής επίδοσης μαθητές όμως αυτά τα 
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παιδιά εε παρόλο που αντιδρούσαν εκ των υστέρων τους άρεσε πάρα πολύ γιατί έχουν πολλά τα πράγματα τα 

παιδιά το σχολείο με αυτή τη μορφή δεν μπορεί να εκμαιεύσει από τα παιδιά αυτά τα ιδιαίτερα ταλέντα και τις 

κλίσεις και τα ενδιαφέροντα που έχουν . Ένας μαθητής ας πούμε του 10 είναι πολύ καλός στο θέατρο, είναι πολύ 

καλός στο να στήνει ένα σκηνικό, 

(ναι) 

έχουν δεξιότητες και ικανότητες άλλες που το σχολείο , ή καλλιτεχνικές ζωγραφική , μουσική , έχουμε ορχήστρα, 

είναι αυτά τα παιδιά που έχουν ιδιαίτερα ταλέντα τα οποία δυστυχώς τα καλλιεργούν το απόγευμα στα ωδεία 

τα ιδιωτικά, στο χορό και λοιπά . 

(ναι ) 

Δηλαδή το σχολείο μόνο μέσα από αυτές τις δραστηριότητες του ς δ ίνει τη δυνατότητα να τα εκφράσουν στη 

σχολική πραγματικότητα παρόλο που αυτά τα διδάσκονται ή τέλος πάντων τα καλλιεργούν εκτός σχολείου . 

(ωραία ) 

- Αν ναι με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των μαθητών; 

Ναι αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα . Πάντα οι συνάδελφοι συζητάνε με τους μαθητές. Αυτοί είναι μέσα στην τάξη 

ξέρουν, επιλέγουν και προσπαθούν πάλι είπαμε να αναδείξουνε ποια παιδιά θέλουν αλλά και μπορούν να 

συμμετάσχουν σε κάθε είδους δραστηριότητα . Άλλο η περιβαλλοντική εκπαίδευση άλλο ένα πολιτιστικό 

πρόγραμμα. 

(ναι) 

ποια έχουν επαφή με την κοινωνία, πο ια ξέρουν το ποτάμι ας πούμε που περνάει δίπλα τους 

(ναι) 

ενώ κάποια άλλα δεν ξέρουν καν .. δεν έχουν πάει ποτέ στο θέατρο οπότε ... . αυτά μόνο ο ι εκπαιδευτικο ί της 

τάξη ς και ιδιαίτερα οι φιλόλογοι . Δυστυχώς αυτοί μόνο αναλαμβάνουν το βάρος να θέσουν κριτήρια από μόνοι 

τους και με βάση αυτά τα κριτήρια που είπαμε είναι τα ενδιαφέροντα των παιδιών εεε η προεργασία που έχουν 

κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια στη σχολική τους ζωή ας πούμε από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και κυρίως τα 

ενδιαφέροντα αυτά που είπα και πριν . Αυτά είναι τα κριτήρια . 

(ναι) 

Δηλαδή το παιδί που κάνει χορό θέλει να κάνει χορό . Αυτά προσπαθούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί να τα 

κινητοποιήσουμε ας πούμε με το κριτήριο του ενδιαφέροντος και τη ς ομαδικότητας, τη ς συμμετοχή ς και λοιπά. 

Αυτό είναι το βασικό κριτήριο δηλαδή να συμμετέχουν περισσότερα παιδιά και να έχουν ενδιαφέρον γι ' αυτό 

που κάνουν. 

(ναι, ωραία) 

Β . ΕΙΔΟΣ- ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει μια σειρά δραστηριοτήτων που εκτείνονται από του ς απλούς περιπάτους ως 

τις μετακινήσεις και ανταλλαγές στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων μαθητικής κινητικότητας . 

- Ποιες από αυτές θεωρείτε εσείς απαραίτητες και ποιες όχι (άσχετα αν είναι υποχρεωτικές ή όχι) ; 

Ναι εγώ πιστεύω ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι απαραίτητες με βάση έναν προγραμματισμό που θα 

κάνει το σχολείο στα πλαίσια τουλάχιστον μιας τετραετίας που είναι η θητεία ενός διευθυντή ο οποίος 

οργανώνει, καθοδηγεί σε γενικές γραμμές εεε και με βάση βέβαια την προσφορά των συναδέλφων . Εκεί είναι 

το βασικό ζήτημα . 

(ναι) 

Νομίζω ότι όλα είναι απαραίτητα. Αν υπάρχει έλλειμμα σε ένα ευρωπαϊκό στη συμμετοχή ας πούμε σε ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα πιστεύω ότι αυτό είναι απώλεια για το σχολείο και για τους μαθητές αλλά και για τους 

εκπαιδευτικού ς γιατί ε ίναι μια εμπειρία σημαντική . Όλα πρέπει να γίνονται με βάση ένα προγραμματισμό και 

με βάση κάποια κριτήρια εεε συμμετοχής . 

- Σχετίζεται αυτή η εκτίμηση σας με την αντίληψη που έχετε για το μαθητικό δυναμικό του σχολείου ; 

Ναι πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικό . Δηλαδή εγώ από όταν διορίστηκα ως εκπαιδευτικός πρώτον αγαπούσα το 

επάγγελμα μου , αγαπούσα τα παιδιά και δεύτερον επε ιδή είμαι φύσει αισιόδοξο άτομο είχα πάντα θετικές 

προσδοκίες ή τις μέγιστες προσδοκίες για αυτά τα παιδιά . 

(ναι ) 

δηλαδ ή ξεκινώντας πίστευα ότι τα παιδιά θα πετύχουν το καλύτερο δηλαδή ξεκινούσα με αυτό . 

(ναι) 

πολλές φορές απογοητεύεσαι, κουράζεσαι αλλά για μένα ήταν πάντα θετικές οι προσδοκίες ας πούμε 

(ωραία) 

- Αν ναι με ποιο τρόπο ; 

Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτή την ερώτηση ακριβώς . 
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(Πώς σχετίζεται η αντίληψη που έχετε για το μαθητικό δυναμικό του σχολείου και οι δραστηριότητες που 

κάνετε. Σύμφωνα με το μαθητικό δυναμικό που έχετε δηλαδή αν έχετε καλούς μαθητές θα κάνετε διαφορετικές 

δραστηριότητες ενώ αν έχετε αδύναμους μαθητές εκείνη τη χρονιά θα κάνετε διαφορετικές δραστηριότητες ; 

Γιατί το μαθητικό δυναμικό αλλάζει . ) 

Ναι αλλάζει αλλά εγώ όλα αυτά τα χρόνια που έχω το μαθητικό δυναμικό δεν είναι σταθμισμένο δεν υπάρχουν 

δηλαδή μόνο καλο ί μαθητές ή μόνο κακοί. Πολλές φορές υπάρχει μια μέση τέλος πάντων κατάσταση μαθητών, 

( ναι) 

δηλαδή πάντα φροντίζο υμε να κινητοποιούνται όλοι και στην ομάδα να είναι και καλοί και κακο ί. Βέβαια εδώ 

επε ιδή είναι επαρχιακό το σχολείο τα παιδιά έχουν φιλίες μεταξύ τους, έχουν δεσμούς γιατί είναι μαζί στο 

δημοτικό, μαζί στο γυμνάσιο οπότε η σχέση που έχουν δεν είναι ένα μεγάλο σχολείο της Αθήνας ή μια μεγάλη ς 

πόλης που τα παιδιά τις πιο πολλές φορές είναι άγνωστα μεταξύ τους στις βαθμίδες τις διάφορες, εδώ υπάρχει 

μια συνοχή και αυτή τη συνοχή την εκμεταλλευόμαστε ώστε να συμμετέχουν όλα τα παιδιά . 

(ωραία) 

2. Όπως αναδείχθηκε από τις απαντήσεις των υπευθύνων των σχολείων, οι δραστηριότητε ς που σχετίζονται με 

την είναι αυτές που υπερισχύουν ενώ η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα είναι περιορισμένη . 

- Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό ; 

Τώρα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση , πρώτον η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει ξεκινή σει εδώ και πάρα 

πολλά χρόνια έτσι από το 85 - 86 κατοχυρώθηκε νομοθετικά αλλά και επειδή η Ελλάδα έχει ένα πολύ ωραίο 
έτσι φυσικό περιβάλλον και αυτό εμπνέει τους συναδέλφους να αναλαμβάνουν τέτοια προγράμματα . Έχει μια 

παράδοση η περιβαλλοντική εκπαίδευση και σε επίπεδο υπουργείου , αποφάσεων, σεμιναρίων, επιμορφώσεων, 

έχει υποστηριχθε ί πάρα πολύ τουλάχιστον στο παρελθόν 

(ναι) 

οπότε όταν δημιουργείται ας πούμε μια παράδοση σε ένα σχολικό πρόγραμμα όπως είναι το περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα όλο μπαίνουν καινούργιοι κυρίως πιστεύω ότι επειδή σε κάθε τόπο υπάρχουνε πολύ ενδιαφέροντα 

περιβαλλοντικά ζητήματα και αυτό εμπνέει πολλούς συναδέλφους και με τη σειρά τους ας πούμε εμπνέουν 

αυτοί τα παιδιά για να συμμετάσχουν . Στα ευρωπαϊκά προγράμματα υπάρχει δυσκολία συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών γιατί είναι μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία . 

( ναι) 

και επίσης αυτό που ήταν έλλειμμα μέχρι τώρα και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές ήταν η χρήση των 

υπολογιστών δηλαδή αν δεν έχεις πολύ καλή σχέση με του ς υπολογιστές όπως οι περισσότεροι που είμαστε 

παλιοί στην εκπαίδευση δεν μπορείς να ξεκινήσεις ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι ας πούμε εξ 

αποστάσεως επικοινωνία και μέσα από .. .. πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικότερο . 

(από e- ma ils .. ) 
Ναι δηλαδή το να ξεκινήσει κάποιος εκπαιδευτικός. Ενώ οι καθηγητές ταξιδεύουν κατά μάνας ξέρω εγώ σε 

ταξίδια που οργανώνουν οι σύλλογοι οι διάφοροι, η συνδικαλιστική μας ένωση ή άλλοι, όταν πρόκειται να 

πάρουν παιδιά .. .. εκεί υπάρχει βέβαια και ο φόβος τι θα γίνουν τα παιδιά στο εξωτερικό και η ευθύνη . 

(ναι) 

Αυτό τους φοβίζει αλλά και περισσότερο πιστεύω ότι είναι η γραφειοκρατία και ότι δεν υπάρχει παράδοση στα 

ευρωπαϊκά προγράμματα, ούτε επιμόρφωση , ούτε άλλα τέλος πάντων μέτρα υποστηρικτικά που όπως έχω 

μάθει ότι υπάρχει στο εξωτερικό υπάρχει ο σύμβουλος του προγράμματος στον οποίο απευθύνεσαι, συζητάς 

ενώ εδώ μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε καν, δεν ξέραμε ποιος είναι από το Ι ΚΥ αυτός που σε συμβουλεύει, 

σε καθοδηγεί και σε κρίνει τελικά και αξιολογεί το πρόγραμμα σου που αυτό το χρειάζεσαι για να .... την άλλη 
φορά να γίνεις καλύτερος, να γίνεις πιο ουσιαστικός, ξέρω εγώ να έχει το πρόγραμμα μια καλύτερη οργάνωση . 

(ναι) 

αυτό πιστεύω εγώ είναι ο κυριότερος λόγος . 

(ωραία) 

3. Όπως αναδείχθηκε από τις απαντήσεις των υπευθύνων των σχολείων οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν 
διασκέδαση και συνδέονται με απώλεια σχολικού χρόνου φαίνεται να προσελκύουν τους μαθητές σε αντίθεση 

με επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικού ς χώρους και άλλους χώρους πλούσιους σε εκπαιδευτικές εμπειρίες . 

- Αυτό πιστεύ ετε ότι επηρεάζει - καθορίζει το είδος των δραστηριοτήτων που οργανώνει το σχολείο ; 

Όχι κάθε άλλο . Το ότι για πάρα πολλά χρόνια μέχρι τώρα απαξίωναν οι εκπαιδευτικοί τις επισκέψεις σε 

πολιτιστικούς χώρους όχι τις απαξίωναν αρνητικά διότι ήθελε μια μεγάλη προετοιμασία για να έχει ένα 

ουσιαστικό αποτέλεσμα μια επίσκεψη σε έναν αρχαιολογικό χώρο ή σε ένα μουσείο σημαίνει πάρα πολύ 

μεγάλη προσπάθεια να προετοιμάσεις τα παιδιά τι θα δούνε εεε να καταλάβουνε αυτό που θα δούνε να το 

συνδέσεις με το μάθημα που κάνουν, να τους προκαλέσεις το ενδιαφέρον και επειδή υπήρχε παράδοση 5 
περίπατοι σημαίνει πάω στη θάλασσα ή πάω στο γήπεδο και παίζω δημιουργήθηκε αυτή η αρνητική παράδοση 

η οποία επηρέασε και τους μαθητές και τους καθηγητές . Το σχολείο όμως δεν νομίζω .. τουλάχιστον αυτή η 
ε μπε ιρία που έχω εγώ δεν καθορίζει το είδος των δραστηριοτήτων με αυτό το κριτήριο μόνο της διασκέδαση ς . 

(ναι) 
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αυτό το θέλουν τα παιδ ιά . Είναι βέβαιο, γιατί παίζει ρόλο εδώ και η οικογένεια πώς έχει μεγαλώσει τα παιδιά 

όταν οι γονείς δεν πάνε ποτέ σε μουσεία και πάνε μόνο στην ταβέρνα ή μόνο στη διασκέδαση και το παιδί 

έρχεται από το σπίτι ... λοιπόν αυτή η νοοτροπία δεν είναι εύκολο να αλλάξει με τα σημερινά δεδομένα. 

(ναι ) 

Αλλά ό μως για κανένα λόγο το σχολείο και οι συνάδελφοι προτείνουν, τουλάχιστον σε αυτό το σχολείο εδώ , 

έτσι ουσιαστικές δραστηριότητες με κριτήριο όχι αυτό που θέλουν τα παιδιά αλλά αυτό που πρέπει να γίνεται . 

- Σε ποιο βαθμό προσαρμόζετε τις δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο στις επιθυμίες των μαθητών έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή ; 

Προσπαθούμε, προσπαθούμε να υπάρχει πάντα και το κομμάτι της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης μαζί με το 

... λειτουργεί κάπως ας πούμε ισοσταθμιστικά γιατί πρέπει τα παιδιά κάπως να τους κάνεις και το χατίρι αφού 

έτσι έχουνε μάθει και είναι και καλομαθημένα εε 

(οπότε συνδυάζετε και τα δύο ; ) 

ναι και τα δύο . Δεν μπορείς θα έχου ν κάποιο ελεύθερο χρόνο που δε σημαίνει ότι τον αξιοποιούν, πάντα 

φέρνουν γύρω από μας, πάντα έρχονται κοντά μας, δηλαδή παρόλο που τα αφήνεις ελεύθερα τα παιδιά 

πιστεύω ότι θέλουν καθοδήγηση , θέλουν οδηγό . 

(ναι) 

Είναι πολλές φορές ανασφαλή και αυτό είναι επίσης ένα έλλειμμα και τη ς οικογένειας και του σχολείου ότι τα 

παιδιά δεν αυτονομούνται σε όλα τα επίπεδα και στο πνευματικό και στο πρακτικό , το υλικό της καθημερινής 

ζωής ας πούμε , δηλαδή να πούνε «θα ετοιμάσω τη βαλίτσα μου, θα πάω εκεί» . Ρωτάνε συνέχεια, νιώθουν 

ανασφάλεια όταν είναι μακριά από την οικογένεια, φοβούνται που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες ούτε καν μέσα από το σχολείο αν λείπει η οικογένεια ή αν δεν μπορεί η 

οικογένεια το σχολείο δεν έχει 

καταφέρει να κάνει τα παιδιά ικανά να ... οπότε προσπαθούμε να συνδυάσουμε και τα δύο και τη διασκέδαση 
και το γνωστικό κομμάτι . 

(ωραία) 

Γ . ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1. Οι απαντήσεις των διευθυντών των σχολείων δείχνουν ότι η υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι 
ανεπαρκή ς . 

- Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βοηθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση το σχολείο να υλοποιήσει περισσότερες 

εξωσχολικές δραστηριότητες; 

Ε νομίζω ότι αυτό είναι θέμα του σχολείου κατά πόσο το σχολείο έχει αναπτύξει ουσιαστικές σχέσεις με την 

τοπική αυτοδιοίκηση . Αν υπάρχουν υγιείς σχέσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα ε ίτε δηλαδή 

στη συνεργασία, στην επικοινωνία, να καλείς τους δημοτικούς άρχοντες στα μαθητικά συμβούλια που είναι 

υποχρεωτικό, στις σχολικές επιτροπές τότε και αυτοί ανταποκρίνονται σε αυτό που τους ζητήσεις. Τώρα οι 

τρόποι που θα μπορούσε να βοηθήσει δεν είναι μόνο οικονομικοί αλλά είναι και η εύρεση χορηγών που αυτο ί 

γνωρίζουν την τοπική κοινωνία και μπορούν να βρουν χορηγούς να υποστηρίξουν το σχολείο , 

(ναι) 

όχι μόνο σε χρήματα αλλά και σε είδ η για την καλαισθησία των χώρων και λοιπά . Αλλά όσον αφορά τις 

εκδρομέ ς ή του ς περιπάτους μπορο ύ ν ας πούμε να προτείνουν κάποιους χώρους που υπάρχουν στο δήμο εε 

ώστε πολλοί εκπαιδευτικοί που είναι καινούργιοι, που είναι άσχετοι με το χώρο , που είναι νεοδιόριστοι ή που 

είναι αδιάφοροι οι ίδιοι ... αυτός που είναι πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής παιδείας δεν πρέπει να 
ενδιαφέρεται μόνο για τα καλοριφέρ ή την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων αλλά και για την ας πούμε 

στήριξη την πνευματική του σχολείου που σημαίνει δραστηριότητες . 

(ναι) 

δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και πόσο θα δείξουν ενδιαφέρον αυτοί 

(ναι) 

και το πρώτο είπαμε η καλή σχέση που έχουμε εμείς για να μπορούμε να συζητήσουμε και το δεύτερο από τη 

μεριά τους ας πούμε οι προτάσεις που μπορούν να υποβάλουν προς το σχολείο ο αντιδήμαρχος παιδείας ή ο 

πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής παιδείας ώστε να καλλιεργηθεί μια καλύτερη σχέση. 

(ωραία) 

- Θα μπορούσατε να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα όπου η τοπική αυτοδιοίκηση βοήθησε; 

Ναι σε μας υποστήριξε πολλές φορές και ατομικά δηλαδή ο αντιδήμαρχος έφερε μια μικροφωνική εγκατάσταση 

για να παίξει το συγκρότημα, την πλήρωσε ο ίδιος, ήταν χορηγός . Αλλά συμμετέχουν στα συμβούλια όπου 

παίρνονται αποφάσεις για αυτές τις δραστηριότητες και ε ίναι παρόντες στις δραστηριότητες του σχολείου 

τουλάχιστον έστω αντιπροσωπευτι κά . 
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(ναι) 

Μπορεί να είναι λίγο τυπική αυτή η σχέση αλλά νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα, είναι ένα πρώτο βήμα η καλή 

σχέση που είναι αμφίδρομη, του σχολείου προς την τοπική αυτοδιοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση προς το 

σχολείο. Πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικότερο και όχι τόσο οι οικονομικοί πόροι ας πούμε . 

( ναι) 

Επειδή υπάρχουνε μνημεία, υπηρεσίες σε κάθε δήμο, περιβαλλοντικά ζητήματα που μπορούν να βοηθήσουν 

τα παιδιά σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, να τους δώσουν πληροφορίες, να τις στηρίξουν εε ηθικά όχι κατά 

ανάγκη οικονομικά . 

(ναι) 

Οικονομικά πρέπει να κάνουν αυτό που οφείλουν δηλαδή να διατηρούν τα σχολεία σε κάποια καλή κατάσταση. 

(Ναι. Ωραία) 

2. Θεωρείτε ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι επαρκής για να υποστηρίξει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών 
να οργανώσουν και να υλοποιήσουν εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

Να ι σε γενικές γραμμές νομίζω ότι είναι επαρκής. Βέβαια τώρα έχουν ανακύψει προβλήματα πολύ σοβαρά που 

η νομοθεσία λόγω του ότι είναι παλιά ή δε θέλει να ανοίξει κάποια ζητήματα δηλαδή σε μια εκδρομή, σε μια 

εξωσχολική δραστηριότητα η κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών, εε όχι τόσο η βία γιατί εμείς δεν 

έχουμε τουλάχιστον ακόμα τόσο σοβαρά φαινόμενα βίας ανάμεσα σε μαθητές . Αλλά είναι καινούργια 

πράγματα, τα οικογενειακά προβλήματα που μπορεί να είναι δύσκολες καταστάσεις οικογενειακές . Δηλαδή να 

παρουσιαστεί ένα πρόβλημα σε μια εκδρομή που να μην έχει σχέση με τον εκπαιδευτικό που ας πούμε έχε ι την 

ευθύνη της εκδρομής αλλά να έχει σχέση με τον αλκοολισμό που εμείς το συνειδητοποιούμε αλλά δεν έχουμε 

τη νομική κατοχύρωση τη στήριξη ενός κοινωνικού λειτουργού, ενός ψυχολόγου που να διαγνώσουμε το 

πρόβλημα και η νομοθεσία να μας καλύψει σε κάτι που δεν μας αφορά, δε ξέρουμε ας πούμε .. . δηλαδή αυτά τα 
καινούργια ζητήματα αλκοολισμός και χρήση ουσιών. Δεν υπάρχει νομοθεσία αν κάνει δηλαδή το παιδί αυτό το 

πράγμα πως αντιδρά ο εκπαιδευτικός; 

(ναι) 

είναι ανεπαρκής δηλαδή σε κάποια καινούργια προβλήματα που έχουν ανακύψει . 

(ωραία) 

3. Το σχολείο σας έχει αναπτύξει μια δική του πολιτική για τις εξωσχολικέ ς δραστηριότητες. Τι περιλαμβάνει 

αυτή η πολιτική; 

Ε η πολιτική αυτή σύμφωνα με αυτά που είπαμε και πριν αφορά σε δυο ζητήματα στον πολιτισμό και στο 

περιβάλλον και ένας τώρα που δειλά προσπαθούμε να το αναπτύξουμε είναι η Ψυχολογία των μαθητών με την 

έννο ια ότι κριτήριο για μια εξωσχολική δραστηριότητα είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να ενταχθούν σε ομάδες, 

να κάνουν ας πούμε παρέες, να λύσουν κάποια ζητήματα προσωπικά που φαίνονται να έχουν στο σχολείο ας 

πούμε και γίνονται περισσότερο φανερά στις δραστηριότητες. 

(ναι) 

Αυτοί οι τρεις άξονες είναι: ο πολιτισμός, το περιβάλλον και τουλάχιστον οι συνάδελφοι μέχρι τώρα με αυτά τα 

κριτήρια έχουν χαράξει μια πολιτική . 

(ναι) 

- Περιλαμβάνεται σε αυτήν η ενθάρρυνση και η οικονομική υποστήριξη ορισμένων μαθητών που δεν θα 
μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάποιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας; 

Δυστυχώς εδώ υπάρχει ένα ζήτημα πώς θα προσεγγίσεις αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά που έχουν οικονομικά 

προβλήματα πολλές φορές δεν δέχονται, όμως από την εμπειρία των 2 χρόνων που έχω σ' αυτό το σχολείο αλλά 
και σε άλλα τα 15μελή όταν λειτουργούν σωστά μπορούν να καλύψουν δηλαδή από μόνα τους τα παιδιά 

λύνουν το πρόβλημα γιατί το παιδί ντρέπεται στον καθηγητή να πει δεν έχω χρήματα, δεν μπορώ, δεν κάνω. 

Περισσότερο εμείς μέσω των παιδιών προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτά τα παιδιά αφενός γιατί δεν έχουμε 

πόρους ίδιους αλλά μπορούμε σε συνεργασία με ένα πρακτορείο να κερδίσουμε κάποια δωρεάν εισιτήρια 

(ναι) 

αλλά και τα ίδια τα παιδιά έχουν τρόπους ειδικά εδώ των λυκείων που είναι μεγαλύτερα να μιλήσουν και να 

μπορέσουν να λύσουν τέτοια ζητήματα 

(ωραία) 

4. Γενικά φάνηκε ότι τα σχολεία δε λαμβάνουν υποστήριξη από άλλους φορείς. 
- Εσείς έχετε κάνει προσπάθειες να προσεγγίσετε κάποιον από τους τοπικούς φορείς ώστε να ενισχύσουν την 

προσπάθεια του σχολείου; 

Ε ναι ειδικά σε αυτό το σχολείο επειδή είναι σε μια επαρχιακή πόλη υπάρχουν πολλοί φορείς ας πούμε πρώτα 

και κύρια είναι ο δήμος που λειτουργεί εδώ γιατί ήταν η έδρα του δήμου εδώ, αλλά και η εκκλησία η τοπική 



246 

έχει μια καλή σχέση με το σχολείο, βραβεύει κάποιους μαθητές που πρωτεύουν ξέρω εγώ κάνει μια ειδική 

τελετή για τα παιδιά, γιατί λειτουργεί ακόμα το χωριό , η οικογένεια, η κοινότητα. 

(ναι) 

Επίσης υπάρχει η γεωπονική υπηρεσία εδώ δίπλα εδώ που λειτουργεί και αυτή μας έχει υποστηρίξει δηλαδή με 

κάποια προγράμματα που βοήθησαν, επισκεφτήκαμε το χώρο αυτοί ανταποκρίθηκαν, ήρθαν εδώ και 

ενημέρωσαν τα παιδιά και λοιπά. 

(ναι) 

εεε αυτοί είναι οι φορείς που είχαμε ουσιαστικά επαφή αυτά τα χρόνια 

(ωραία) 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Χαρακτηρίσατε τον αριθμό των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων που παρέχει το σχολείο 
αρκετές. Μπορείτε να αναφέρετε για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό ; 

Ο κυριότερος λόγος είναι η ομάδα των εκπαιδευτικών . Υπάρχουν όχι πολλοί αλλά ούτε και λίγοι εκπαιδευτικοί 

οι οποίοι είναι ένας βασικός πυρήνας που κινητοποιεί και ενδιαφέρεται και υλοποιεί τέτοιες δραστηριότητες . 

(ναι) 

είναι πρόθυμος, αυτό το είπα και πριν, σε κάποιες προτάσεις που γίνονται ή σε κάποιες προσκλήσεις που 

στέλνονται όπως ο οργανισμός της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, όπως διάφοροι 

λογοτεχνικοί διαγωνισμοί που οι συνάδελφοι προσπαθούν στο μέτρο του δυνατού βέβαια κάποιοι να 

κινητοποιήσουν τα παιδιά εε υπάρχει δηλαδή ένας σταθερός πυρήνας πολύ δοτικός και η συμμετοχή βέβαια 

είναι το πρώτο κίνητρο για να ξεκινήσει μια δραστηριότητα . 

(ναι, ωραία) 

2. Έχετε μόνιμους - σταθερούς συνεργάτες με τους οποίους οργανώνετε συνήθως τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες; Μπορείτε να τους αναφέρετε; 

Ναι, νομίζω παίζει ρόλο ο άνθρωπος περισσότερο και η ειδικότητα. Δηλαδή οι φιλόλογοι, μια κοινωνιολόγος εε 

είναι πάρα πολύ πρόθυμη, μια φυσιογνώστης ενώ οι φυσικοί ας πούμε είναι αρνητικοί ή οι μαθηματικοί σε 

τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ενώ αυτές οι περιφερειακές εντός εισαγωγικών ειδικότητες των σχολείων 

κοινωνιολόγοι και οι φιλόλογοι βέβαια, φυσιογνώστες είναι πρωτοπόροι σε δραστηριότητες, σε προγράμματα 

.. . βιολόγοι είναι ένας βασικός πυρήνας τουλάχιστον σε αυτό το σχολείο που βοήθησε στο να γίνουν πολλές 
δραστηριότητες. 

(Εκτός σχολείου έχετε συνεργάτες κάποιους που να σας υποστηρίζουν και να συνεργάζεστε μαζί τους σταθερά 

κάποιο τουριστικό γραφείο ή κάτι άλλο;) 

Όχι νομικά δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις με τουριστικά γραφεία γιατί ο νόμος λέει ότι πρέπει να παίρνουμε 

3 προσφορές κάθε χρόνο να κοιτάμε τη μικρότερη , τη χαμηλότερη . Δηλαδή δεν αφήνει περιθώρια να έχεις 

κάποια συνεργασία για να υλοποιείς κάποια όσον αφορά το τεχνικό μέρος κάποια πρόταση. 

(ναι) 

Αλλά ας πούμε είχαμε πέρσι έτσι τελείως μπορώ να πω ευκαιριακά γιατί δε γινόταν αλλιώς, είχαμε σχέση με μια 

κοινωνική λειτουργό η οποία ήτανε διαθέσιμη παρόλο που εργαζόταν στο ΚΑΠΗ και ήρθε και υποστήριξε 

κάποιες δραστηριότητες, το κέντρο πρόληψης ΔΙΟΛΚΟΣ, έχουμε μόνιμη συνεργασία με αυτό το κέντρο δηλαδή 

έρχεται εδώ και κάνει κάθε χρόνο κάποια προγράμματα στους μαθητές και κάτι άλλο τώρα ... . το ξεχνάω αν το 
θυμηθώ μπορούμε να το συμπληρώσουμε στο τέλος . 

(Εντάξει) 

3. Αναφέρατε ότι για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων συνεργάζεστε με 
διάφορους φορείς όπως Τουριστικά γραφεία, ΚΠΕ. 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος και την ποιότητα της συνεργασίας σας με αυτούς τους φορείς; 

Ε όσον αφορά τα τουριστικά γραφεία είναι εξαιρέσεις μπορούμε να πούμε αυτοί οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι 

γίνεται μια εκπαιδευτική εκδρομή με μαθητές η οποία διαφέρει πάρα πολύ από την εκδρομή με ενηλίκους. 

(ναι) 

δηλαδή δεν υπάρχει επαγγελματισμός ούτε σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών δηλαδή εγώ είμαι πολύ 

δυσαρεστημένη όλα αυτά τα χρόνια και το έχω καταγράψει αυτό και στις ετήσιες εκθέσεις ότι ενώ ξεκινάνε με 

τις καλύτερες προθέσεις μέχρι να πάρουν την εκδρομή εε ή οτιδήποτε δραστηριότητα στο τέλος δεν 

συνειδητοποιούν ότι έχουν να κάνουν με μαθητές . Είναι μεν μαθητές αλλά είναι και πολίτες. Δηλαδή δεν είναι 

δεύτερης κατηγορίας πελάτες αυτοί του τουριστικού γραφείου είναι μάλιστα πρώτης κατηγορίας γιατί οι 

εκδρομές γίνονται όταν δεν υπάρχει τουρισμός στη χώρα ας πούμε. Δε γίνονται το καλοκαίρι που έχουμε αυτό .. 
(ναι) 

Δηλαδή θα έπρεπε να τους θεωρούν τους καλύτερους εντός εισαγωγικών πελάτες . Όμως για να μειώσουν το 

κόστος, για να κλείσουν αυτοί κάποιες οικονομικές δραστηριότητες που έχουν με τα διάφορα εκεί ξενοδοχεία 

και διάφορα άλλα τέλος πάντων δεν προσφέρουν καλή ποιότητα . Εγώ δηλαδή δεν έχω καλή γνώμη για τα 
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τουριστικά γραφεία. Τώρα με αυτό το σχολείο πέρσι δεν καταφέραμε να πάμε σε κάποιο ΚΠΕ γιατί δεν 

επέλεξαν το σχολείο μας παρόλο που δεν είχε πάει ποτέ σε ΚΠΕ. Εγώ από την εμπειρία που είχα στο παρελθόν -
τρεις φορές που επισκέφτηκαν οι μαθητές ΚΠΕ- ήταν ότι καλύτερο και σε πο ιότητα αλλά και στην φιλοξενία και 

σε ποιότητα εκπαιδευτική εννοώ, παροχή αυτού του προγράμματος εκεί. 

(Να σας ρωτήσω κάτι τα ΚΠΕ επιλέγουν ποια σχολεία θα πάνε;) 

Ναι, ναι 

( το κπε επιλέγει ανάλογα με την κινητικότητα που υπάρχει; ) 

όχι είναι θέμα εμβέλειας του νομού δηλαδή αν ένα σχολείο έχει ξαναπάει αν ας πούμε σε ένα ΚΠΕ δηλώσουν 

προτίμηση 3 - 4 σχολεία . Έχουν κάποια δικά του ς κριτήρια τα οποία πολλές φορές είναι και τυχαία . 

(ναι) 

Εμείς εδώ ας πούμε επειδή δεν έχουμε πολλά ΚΠΕ κοντά και είναι και η Αθήνα κοντά είναι και ο ανταγωνισμός 

μεγάλος γιατί η Αθήνα είναι ολόκληρη η Αθήνα. Ενώ αν είμαστε στα Πορόια στις Σέρρες ελάχιστοι θα ήταν, 

ε ξαρτάται η γεωγραφική πιστεύω επηρεάζει. Αλλά η Κλειτορία, η Τριχωνίδα .. στην Κλειτορία έχω πάει 3 φορές 
μια για να επιμορφωθώ και 2 με μαθητές και στην Ακράτα πήγα επίσης για να επιμορφωθώ . Δηλαδή όσες 

σχέσεις είχαμε με ΚΠΕ ήταν άριστες είτε σε ημερήσια προγράμματα είτε σε πολυήμερα . 

( ναι) 

καμία σχέση δηλαδή με την οργάνωση ενός τουριστικού γραφείου ας πούμε , που το τουριστικό γραφείο τα 

εναποθέτει όλα στους εκπαιδευτικούς ενώ πρέπει να έχουν και αυτοί ένα μέρος ας πούμε της ποιοτική ς 

διαμονής των παιδιών σε όλα τα επίπεδα από το φαγητό μέχρι το ξενοδοχε ίο, τη διαδρομή, τη ξενάγηση ... 
υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις. Φέτος ας πούμε ένα τουριστικό γραφείο ο κύριος Λυμπεράκος από το 

Ξυλόκαστρο που πήγα την πενταήμερη εκδρομή στα Χανιά ήταν σε γενικές γραμμές μια πολλή καλή 

συνεργασία. Αυτό ήταν η εξαίρεση όμως, δυστυχώς ο κανόνας είναι διαφορετικός . 

(ωραία) 

4. Αναφέρατε ότι συνεργάζεστε με το τμήμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων της Δ . Ε. για την οργάνωση 

εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος της συνεργασίας σας ; 

Μπορώ να πω ότι αυτή η συνεργασία είναι μόνο τυπική. 

(ναι) 

Τώρα δε ξέρω ο φόρτος εργασίας των υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών προγραμμάτων, 

αγωγής υγείας, δεν μπορώ να ξέρω το λόγο πάντως είναι καθαρά τυπική, καθαρά γραφειοκρατική αυτή η 

συνεργασία, δεν προσφέρει δηλαδή τίποτα ουσιαστικό στην εκπόνηση του προγράμματος όλο το χρόνο εε στην 

υποστήριξη και βέβαια στην οργάνωση . Είναι μια τυπική ... δηλαδή πρέπει σε κάποιον να απευθύνεσαι για τα 
τυπικά τα διαδικαστικά και απευθύνεσαι σε αυτούς . 

(ναι) 

Πάντως τα τελευταία χρόνια και πάντα είναι θέμα ανθρώπων ήταν υπεύθυνη περιβαλλοντικής που ήταν πάντα 

δίπλα σου και λοιπά και είναι άλλη η οποία είναι καθαρά τυπική , γραφειοκρατική. Ουσιαστικά δεν προσφέρουν 

αυτά που απαιτεί ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα και ένα πολιτιστικό που θέλει άλλη ποιότητα σχέσεων, δεν 

είναι μόνο οικονομική ή νομοθετική η ρύθμιση σε αυτές τις δραστηριότητες είναι και ουσιαστική . 

(ωραία) 

- Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος αυτού ενθαρρύνει ή και περιορίζει τα 
σχολεία στο να αποφασίσουν για τον εαυτό τους τι δραστηριότητες χρειάζονται οι μαθητές τους και πώς να τις 

υλοποιήσουν; 

Όχι τουλάχιστον σας είπα δε θεωρώ ότι είναι πολύ ουσιαστική εε αυτή η ενθάρρυνση. 

(ναι) 

Τα σχολεία λειτουργούν με ένα δικό τους αυτοματισμό σε σχέση με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, την 

ο μάδα ... δηλαδή υπάρχουν αυτά τα αντανακλαστικά από το σχολείο σε αντίθεση με τους υπευθύνους οι οποίοι 
πολλές φορές είναι και ανύπαρκτοι . 

(ναι) 

Δηλαδή ουσιαστικά . 

(ωραία) 

Ε . ΕΜΠΟΔΙΑ 

1. Μπορείτε να μου αναφέρετε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στο σχολείο σας . 

Ναι εγώ δεν μπορώ να εκφράσω την προσωπική μου γνώμη για τον εαυτό μου γιατί εγώ έχω συμμετάσχει στα 

26 χρόνια υπηρεσίας αλλά πιστεύω από την εμπειρία μου ότι οι εκπαιδευτικοί εε θεωρούν ύψιστο το θέμα της 
ασφάλειας των μαθητών. 

(ναι) 
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δηλαδή αυτό είναι το βασικό εμπόδιο που δεν αναλαμβάνουν προγράμματα και δεν υλοποιούν προγράμματα. 

Επειδή είναι δύσκολες οι εποχές, επειδή οι κίνδυνοι είναι πολλοί αυτά που είπαμε και πριν η χρήση ουσιών, ο 

αλκοολισμός, η βία, τα ατυχήματα εεε οι κίνδυνοι είναι πολλοί και προβάλουν -αυτό είναι το πρώτο που 

προβάλουν στους συλλόγους για την ανάληψη προγραμμάτων- το θέμα της ασφάλειας των μαθητών και τα 

κίνητρα βέβαια ότι όταν υλοποιείς τέτοια προγράμματα δεν έχεις ούτε ποιοτικά κίνητρα δηλαδή όταν 

αξιολογηθείς εεε έχεις περάσει από μια διαδικασία την έχεις παρουσιάσει την έχεις εκθέσει σε κόσμο ενώ το να 

κάνεις μάθημα ας πούμε αρχαία βάζεις ένα βαθμό βέβαια αλλά η ποιότητα του μαθήματος δεν αξιολογείται 

από κανέναν ενώ όταν ανεβάζεις μια παράσταση ή ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα εε αξιολογείσαι ούτως ή 

άλλως από την κοινωνία ας πούμε . 

(ναι) 

είναι σαν να παρακολουθούν δυο γονείς ή δυο σύμβουλοι το μάθημα σου κάθε μέρα . 

(βέβαια) 

το ίδιο συμβαίνει και σε αυτά τα προγράμματα . Δηλαδή τα προγράμματα είναι τέτοια η δομή και η μορφή 

αυτών των δραστηριοτήτων των εξωσχολικών που αξιολογείσαι και από την κοινωνία και από τους ίδιου ς 

μαθητές εεε δεν υπάρχει δηλαδή αξιολογικό κίνητρο αν κάνεις ή δεν κάνεις αυτό είναι το δεύτερο , η ασφάλεια, 

το δεύτερο είναι αυτοί που υλοποιούν προγράμματα δεν αμείβονται εντός εισαγωγικών ακόμα και οικονομικά 

(ναι) 

σημαίνει κόστος, μετακινήσεις, ιστορίες πολλά πράγματα που ... αλλά κυρίως αξιολογικά στο χώρο . Εγώ αυτό 

θεωρώ το κυριότερο . Αυτά τα δυο ας πούμε . 

(ωραία) 

2. Τί αποτρέπει το διδακτικό προσωπικό του σχολείου από το να οργανώσει και να υλοποιήσει μια διδακτική 
επίσκεψη; 

Είναι πολλές φορές η γραφειοκρατία αλλά κυρίως οι κίνδυνοι και το ενδιαφέρον . Δεν υπάρχει ενδιαφέρον . 

Τώρα αυτό είναι μεγάλο ζήτη μα να ψάξουμε γιατί δεν έχει ενδιαφέρον ο εκπαιδευτικός ας πούμε. Νομίζω είναι 

θέμα έτσι ποιοτική ς αξιολόγησης της εκπαίδευσης γιατί δε θέλουν, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ελάχιστο 

ενδιαφέρον για τέτοιες δραστηριότητες. Δηλαδή και στατιστικά και αν δει κανείς σε κάθε νομό ποιοι υλοποιούν 

εξωσχολικές δραστηριότητες αν είναι οι ίδιοι, σε τι ποσοστό ξέρω εγώ ... πιστεύω ότι θα καταλήξει σε αυτό το 
συμπέρασμα ότι .. 
(είναι τα ίδ ια άτομα ουσιαστικά) 

ναι η έλλειψη ενδιαφέροντος . 

3. Ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός προγράμματος (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα κ.α . ) ; 

- Τι δυσκολίες ενέχει η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό που το οργανώνει; 

Πιστεύω ότι το βασικό και έχει ποιοτικό χαρακτήρα είνα ι ότι .... . δυσκολευόμαστε και οι εκπαιδευτικοί να 
κάνουμε ομάδα γιατί αυτά τα προγράμματα και οι δραστηριότητες προϋποθέτουν ομάδα δε διδάσκεις κατά 

μόνας στην τάξη κλείνεις την πόρτα και είσαι μόνος σου . Οφείλεις να συνεργαστείς. Υπάρχει μια δυσκολία και 

στη συνεργασία των εκπαιδευτικών και πολύ περισσότερο να συγκροτήσουν ομάδες μαθητών, γιατί ούτε εμείς 

έχουμε μάθει να δουλεύουμε ομαδικά και συνεργατικά ούτε τους μαθητές τους έχουμε εκπαιδεύσει στην 

ομάδα . 

(ναι) 

Η βασική προϋπόθεση λοιπόν για ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής ή αγωγής υγείας είναι κυρίως η συνεργασία 

σε πολλά επίπεδα αφενός ενδοσχολικά δηλαδή η ομάδα των εκπαιδευτικών η ομάδα των μαθητών αφετέρου 

συνεργασία με φορείς. 

(ναι) 

είναι ερευνητικά τα προγράμματα και πρέπει να έχεις ας πούμε δραστηριότητες στο περιβάλλον εμείς με την 

τοπική κοινωνία, να κάνεις έρευνα, είτε είναι αυτοί πολίτες είτε είναι δημόσια πρόσωπα εε αυτή είναι η 

βασικότερη απαίτηση και η δυσκολία που έχει το κάθε πρόγραμμα . 

(ναι) 

και πολύ περισσότερο βέβαια τα ευρωπαϊκά προγράμματα που προϋποθέτουν συνεργασία με ξένους 

συναδέλφου ς και ξένους μαθητές με άλλους τέλος πάντων εκτός της χώρας . 

(ναι, ωραία) 

4. Ποια είναι η στάση των γονιών των μαθητών του σχολείου απέναντι στις εκπαιδευτικές εξωσχολικές 
δραστηριότητες που υλοποιούνται από το σχολείο ; 

- Θεωρείτε γενικά ότι οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν; 

Ναι εγώ το πιστεύω καταλαβαίνουν και αυτοί ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στο σχολείο και όταν υπάρχει μια 

δραστηριότητα τη στηρίζουν. Δηλαδή δεν έχω συναντήσει γονιό από τον πιο αμόρφωτο μέχρι τον πιο 

μορφωμένο που να είναι αρνητικός στη συμμετοχή τους σε κάποιο πρόγραμμα . Δηλαδή επειδή τα παιδιά έχουν 
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πολύ ελεύθερο χρόνο εντός εισαγωγικών βέβαια πάνε στα φροντιστήρια, πάνε εδώ, πάνε εκεί ωστόσο όμως οι 

γονείς εμπιστεύονται το σχολείο και αυτό που οργανώνει το σχολείο οπότε είναι πάντα θετικοί και προτρέπουν 

τα παιδιά τους στη συμμετοχή . 

- Υπάρχουν γονείς που αποτρέπουν τα παιδιά τους; Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό ; 

Ελάχιστοι γονείς, είναι αυτοί κυρίως μαθητών Γυμνασίου οι οποίοι φοβούνται την απομάκρυνση του παιδιού 

από το σπίτι για οποιοδήποτε λόγο όχι κυρίως για ημερήσια προγράμματα για πολυήμερα προγράμματα ή 

δραστηριότητες όπως η περιβαλλοντική που απαιτούν ας πούμε εξωσχολικό χρόνο για κάποιους μήνες. 

( ναι) 

Ό μως έχω διαπιστώσει ότι οι γονείς αυτοί είναι γονείς κυρίως αλλοδαπών μαθητών όχι Ελλήνων δηλαδή 

(ναι) 

Δεν συνάντησα γονείς που είναι αρνητικοί σε μεγάλο ποσοστό μόνο αυτοί των μικρών παιδιών που φοβούνται 

την απομάκρυνση από το σπίτι και είναι και αυτό τα παιδιά δε νιώθουνε αυτάρκη μακριά από το σπίτι τους και 

βγαίνει φοβία και από μέρους των παιδιών και από μέρους των γονιών . 

(ωραία) 

5. Υπάρχουν γονείς που δίνουν έμφαση στο πρόγραμμα σπουδών (τυπική διδασκαλία) και όχι στις εξωσχολικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες ; 

Εντάξει δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει παράδοση στις εξωσχολικές δραστηριότητες για να μπορούν οι 

γονείς να επιλέξουν . 

(ναι ) 

Ούτως ή άλλως η τυπική διδασκαλία έχει τον πρώτο λόγο στο δημόσιο ελληνικό σχολείο . Δηλαδή αυτό είναι το 

καθεστώς . Η εξωσχολική δραστηριότητα είναι ας πούμε το κερασάκι σε μια τούρτα, δεν έχει μπει ακόμα στο 

κυρίαρχο ρόλο ας πούμε που της αξίζει να έχει μέσα σε ένα σχολικό πρόγραμμα οπότε οι γονείς ναι το βασικό 

είναι αυτό, θέλουν τα παιδιά τους να κάνουνε μάθημα περισσότερο. 

(ναι) 

- Υπάρχουν ομάδες γονιών διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούρας που λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 

αξιών θεωρούν τις εκδρομές ανάρμοστες για τα παιδιά του ς; 

Όχι δεν είναι σε βαθμό που να το αξιολογήσουμε . Μπορεί να είναι μια- δ ύ ο περιπτώσεις που έχουν άλλους 

λόγου ς να φοβούνται . Ε ίπαμε τα παιδιά για οικονομικούς λόγους δε συμμετέχουν δεν ε ίναι θέμα ηθική ς. 

(ναι) 

6. Όπως αναδείχθηκε από τα ερωτηματολόγια η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στα σχολεία. Τόσο οι οικογένειες των μαθητών όσο και οι 

ε κπαιδευτικοί δυσκολεύονται να δίνουν χρήματα για πολλές εκδρομές και επισκέψεις. Παρόλα αυτά κάποιες 

δραστηριότητες πρέπει να γίνονται . 

- Σε ποιες κατά τη γνώμη σας πρέπει να δοθεί προτεραιότητα; Παρακαλώ να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Ε θεωρώ ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, επειδή η χώρα μας έχει ένα πολύ ωραίο φυσικό τοπίο , εε πρέπει να 

είναι πρώτ η προτεραιότητα στα σχολεία . Ο πολιτισμός τώρα καλλιεργείται με άλλους τρόπους μέσα από τα 

γράμματα, τις ανθρωπιστικές σπουδές και λοιπά. Άρα περιβαλλοντικά προγράμματα στα ΚΠΕ πιστεύω ότι 

προσφέρεται ένα ωραίο έργο και είναι η κατακλείδα όταν υλοποιείς ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα να 

επισκεφτείς και ένα κέντρο . 

(ναι) 

και σε δεύτερη φάση κάποιες πολυήμερες εκδρομές με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό στόχο γιατί τα παιδιά το 

έχουν ανάγκη γιατί κουράζονται πολύ και θέλουν να βρεθούν μακριά από το σπίτι τους και πιστεύω ότι αυτό τα 

ωριμάζει και τα κάνει πιο καλούς πολίτες όταν διαχειρίζονται καταστάσεις 

(ναι) 

ο ικονομικές, ξέρω εγώ , λύνουν προβλήματα, διαχειρίζονται κρίσεις συμμαθητών τους αυτά προκύπτουν όταν 

είναι μακριά από το σπίτι τους, όταν είναι σε μια δραστηριότητα που είναι μια, δύο, τρεις μέρες και λοιπά . 

(ναι) 

Άρα λοιπόν η προτεραιότητα είναι σε αυτά κυρίως στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και σε αυτές τις εκδρομές 

με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα . Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν γιατ ί τα 

παιδιά έχουν ανάγκη εκτόνωσης και το σχολείο δυστυχώς δεν έχει δραστηριότητες αθλητισμό πολύ, μουσική , 

τέχνες ώστε να εκτονώσει ας πούμε αυτό το θυμικό των παιδιών που λόγω της εφηβείας είναι ταραγμένο .. τα 
παιδιά ε ίναι έφηβοι και έχουν εκρήξεις, έχουν αναζητήσεις, έχουνε εε ενδιαφέροντα και αυτά πιστεύω ότι με 

μια εξωσχολική δραστηριότητα είναι εύκολο να αναδειχθούν και να λυθούν ... Δηλαδή γίνονται τα παιδιά 
καλύτερα. 

(Ωραία) 
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7. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε ; 

Δε νομίζω . 

Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας! 

Λύκειο 3 
Α . ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Χαρακτηρίσατε το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες (εκδρομές -
επισκέψεις) υψηλό . Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτή την εκτίμηση; 

Πράγματι οι μαθητές μας συμμετέχουν συνολικά σε αυτές τις δραστηριότητες, είτε αυτές είναι εκδρομές 

πολυήμερες, είτε μονοήμερες ή επισκέψεις σε κάποιους χώρους αρχαιολογικούς, σε μουσεία ή σε άλλου ς 

χώρους . Όντως οι μαθητές συμμετέχουν αρκετά, σε υψηλό ποσοστό . 

(ωραία) . 

2. Αναφέρατε ότι ορισμένοι μαθητές συνήθως απέχουν από τις δραστηριότητες του σχολείου . - Ποιοι νομίζετε 
ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους απέχουν οι μαθητές; 

Ελάχιστοι είναι οι μαθητές που απέχουν από αυτές τις δραστηριότητες κυρίως στις επισκέψεις, κάποιοι μαθητές 

που δεν έχουν καταφέρει να κινητοποιηθούν και αυτοί είναι .. . όταν είναι άλλης υπη .. . ας πούμε αλβανική ς 

καταγωγής, αυτοί οι μαθητές - ελάχιστοι στο σχολείο μας - για να φανταστείτε από στα 175 παιδιά είναι 3 
αλλοδαποί. Αυτά τα παιδιά όντως νιώθουν ένα κοινωνικό ρατσισμό θα έλεγα. Αν και το σχολείο μας το ομολογώ 

ότι είναι ανοιχτό και κάνει προσπάθεια ώστε κανένα παιδί να μη νιώθει ότι είναι ξεκομμένο όμως αυτά από 

μόνα τους, είτε για οικονομικούς λόγους είτε γιατί νιώθουν τα ίδια αυτή την απόσταση που τα χωρίζει δεν 

δραστηριοποιούνται όπως πρέπει, δεν δρουν, αλλά συμμετέχουν, βρίσκονται εκεί, βρίσκονται εκεί. 

(ναι) 

- Έχετε συζητήσει με τους μαθητές προκειμένου να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους; 
Ναι , αυτό που κάνω εγώ είναι το εξής, επειδή θεωρώ ότι για να πετύχει κάτι πρέπει ο ι μαθητές οι ίδιοι να το 

θέλουν εεε κινητοποιούνται οι μαθητικές τους κοινότητες . 

(ναι) 

όπως κάθε χρόνο στην αρχή του χρόνου τον Οκτώβριο μήνα γίνονται εκλογές μαθητικών κοινοτήτων, όλες οι 

τάξεις και όλα τα τμήματα έχουν τα συμβούλια τους . 

(ναι) 

Καλώντας λοιπόν αυτά τα συμβούλια κατά τάξη ή όλα μαζί, φροντίζουμε ώστε να έχουμε κοντά μας όλα τα 

παιδιά σε δράση . 

(Ναι) 

Κυρίως αν τα ίδια υποψιαστούν ότι κάποιο παιδί για οικονομικούς λόγους βρίσκεται μακριά από μια τέτοια 

δραστηριότητα, φροντίζουν οι ίδιοι οι μαθητές με διακριτικό τρόπο να τα εντάξουν μέσα στην ομάδα, και αυτό 

πετυχαίνει πάντα. 

(ωραία) 

- Έχει το σχολείο σας αναπτύξει τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής αυτών των μαθητών στις δραστηριότητες ; 

Μπορε ίτε να αναφέρετε μερικούς; 

Όταν τα παιδιά γνωρίζουν ότι αυτό θα έχει δικό τους όφελος, θα είναι για την ομάδα και για την τάξη τους 

θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολο να δράσουν . Παραδείγματος χάριν φέτος η Α Λυκείου και λέω μόνο για την Α 

λυκείου οι άλλες τάξεις δεν το έκαναν. Η Γ Λυκείου έχει προβλήματα λόγω του ότι διαβάζει και προετοιμάζεται 

για τις πανελλαδικές εξετάσεις εκεί δεν περιμένουμε δραστηριότητες τέτοιου είδους. Η Α τάξη όμως 

λειτούργησε θαυμάσια θα έλεγα και με έναν υποδειγματικό τρόπο . Μόνοι τους σκέφτηκαν να κάνουν ένα 

παζάρι για να ενισχύσουν οικονομικά την εκδρομή τους, το οργάνωσαν από την αρχή ως το τέλος με την 

επίβλεψή μας μέσα στο χώρο του σχολείου και πέτυχε πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά ήσαν παρόντα σε αυτή την 

εκδήλωση. 

ωραία, πολύ ωραία 

3. Το σχολείο σας εμφανίζεται να οργανώνει διάφορες δραστηριότητες . 

- Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλους ή εστιάζονται σε ορισμένους μαθητές ; - Αν ναι με ποια κριτήρια 
γίνεται η επιλογή τους; 

Δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε επιλογή μαθητών γιατί δεν έχουμε και πολλούς μαθητές . Το σχολείο μας 

λοιπόν αναφέρεται και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως 

(ναι) 
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και όλοι συμμετέχουν, όλοι το καταλαβαίνουν αυτό γιατί δε γίνεται για μια επίσκεψη για μια εκδρομή πρέπει 

να έχεις και τυπικά τα 2/3 της τάξης . Οπότε δεν έχουμε περιθώρια να το κάνουμε αυτό . 

(ωραία) 

αλλά δεν έχουν και αντίδραση πάνω σ' αυτό. 

(Ναι) 

Ελάχιστα παιδιά είναι εκείνα που δε θέλουν . Μια εκδρομή έχει πολλούς στόχους να πετύχει, τα παιδιά 

κοινωνικοποιούνται στην εκδρομή, θα βρεθούνε μαζί με τους καθηγητές τους, τα παιδιά μόνα τους εε μεταξύ 

τους θα δημιουργήσουν επαφές και σχέσεις και η εκδρομή, η επίσκεψη ωφελεί ποικιλότροπα . 

(Ναι) 

Θα δώσει τη γνώση αλλά θα δώσει και ευκαιρία για σύσφιξη σχέσεων των παιδιών μεταξύ τους αλλά και με 

τους καθηγητές τους, εκεί θα χαλαρώσουν και θα είναι ακόμα πιο καλή η επαφή . Δεν μπορείς να δουλέψεις σε 

ένα υλικό που δεν βρίσκεται συναισθηματικά δίπλα σου και μαζί σου . Εμείς έτσι βλέπουμε τα παιδιά μας και 

νομίζω είτε γιατί είναι μικρός ο χώρος έχουμε προσωπικές σχέσεις και επαφές με τα παιδιά μας έτσι 

δουλεύουμε καλύτερα . 

(ναι) 

Β . ΕΙΔΟΣ- ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει μια σειρά δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τους απλούς περιπάτους ως 
τις μετακινήσεις και ανταλλαγές στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων μαθητικής κινητικότητας. 

- Ποιες από αυτές θεωρείτε εσείς απαραίτητες και ποιες όχι (άσχετα αν είναι υποχρεωτικές ή όχι) ; 

Για τους απλούς περιπάτους δυσκολευόμαστε στην περιοχή μας καθώς η τοποθεσία, ο τόπος δεν προσφέρεται 

για να κάνουμε περιπάτους και τις μετακινήσεις μας αυτές που έχουμε τις πέντε μετακινήσεις μέσα στο χρόνο 

φροντίζουμε να τις κάνουμε με λεωφορεία ώστε και τα παιδιά να γνωρίσουν κάτι περισσότερο μετά από αυτή 

τη κλειστή κοινότητα του Δερβενίου . Αυτές οι μετακινήσεις γίνονται οπωσδήποτε είτε στην Πάτρα, είτε στην 

Αθήνα, είτε στο Ναύπλιο, είτε στη Ναύπακτο, γίνονται απαραίτητα και φροντίζουμε σ' αυτό να επισκεφτούν ένα 

μουσείο, να επισκεφτούν το Ευγενίδειο Ίδρυμα, το Πλανητάριο, το Μαραθώνα φέτος που κάναμε ένα 

συνδυασμό με τα 2.500 χιλιάδες χρόνια από την μάχη του Μαραθώνα και όλα αυτά έγιναν . Δεν υστέρησαν σε 

τίποτα οι μαθητές μας . 

(ναι) 

Βέβαια, στα ευρωπαϊκά προγράμματα εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα σ' αυτό γιατί ίσως και ενδόμυχα μέσα μας 

ίσως υπάρχει και αυτός ο φόβος του εξωτερικού για τα παιδιά αυτό το ξεπερνάμε όμως. Το κυριότερο είναι και 

το οικονομικό βάρος που είναι πολύ περισσότερο και το κυριότερο ότι χρειάζεται μια μεγάλη προετοιμασία ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο θα το κάνει ο καθηγητής των ξενόγλωσσων μαθημάτων 

(ναι) 

αλλά δυστυχώς στο Δερβένι οι καθηγητές των ξένων γλωσσών είναι διερχόμενοι, έρχονται και φεύγουν από δω. 

Δεν έχουμε μόνιμους καθηγητές ξενόγλωσσους οπότε δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε ένα Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα, όμως το θεωρώ πολύ σημαντικό και απαραίτητο για τους μαθητές . 

(ναι, ωραία) 

- Σχετίζεται αυτή η εκτίμηση σας με την αντίληψη που έχετε για το μαθητικό δυναμικό του σχολείου; - Αν ναι με 
ποιο τρόπο ; 

Σίγουρα αν το δυναμικό του σχολείου ήταν πάρα πολύ μεγάλο θα είχαμε και περιθώρια να επιλέξουμε, να 

επιλέξουμε . Δεν έχουμε περιθώρια επιλογής μαθητών στο σχολείο μας γι' αυτό φροντίζουμε όλοι οι μαθητές να 

είναι στη συμπεριφορά και στα ενδιαφέροντα δίπλα μας γιατί πρέπει όλοι να συμμετέχουν . 

(ναι, ωραία) 

2. Όπως αναδείχθηκε από τις απαντήσεις των υπευθύνων των σχολείων, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
την Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι αυτές που υπερισχύουν ενώ η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

είναι περιορισμένη. - Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό ; 

Ναι, όπως και είπαμε λίγο πριν, διότι τα προγράμματα έχουν ... είναι χρονοβόρα και εδώ στο σχολείο μας οι 
καθηγητές των ξένων γλωσσών δεν μπορούν να το πετύχουν αυτό. Χρειάζονται ένα και δυο χρόνια για 

προετοιμασία για κάτι τέτοιο, όμως θεωρώ ότι είναι για τα παιδιά απαραίτητη μια εμπειρία εκτός Δερβενίου 

και εκτός Ελλάδας. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το φροντίσουμε, δεν το έχουμε κάνει, δεν το έχουμε 

καταφέρει ως τώρα. 

(Ελπίζω να το υλοποιήσετε κάποια στιγμή) 

Ναι, το θέλω παρά πολύ 

- Βρίσκετε τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα χρονοβόρα (γραφειοκρατικές απαιτήσεις κ.λπ . ) ή 

υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι; απαντήθηκε πριν 
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3. Κυριαρχεί η άποψη ότι οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν διασκέδαση και συνδέονται με απώλεια σχολικού 
χρόνου φαίνεται να προσελκύουν τους μαθητές σε αντίθεση με επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 

και άλλους χώρους πλούσιους σε εκπαιδευτικές εμπειρίες . 

- Αυτό πιστεύετε ότι επηρεάζει - καθορίζει το είδος των δραστηριοτήτων που οργανώνει το σχολείο ; 

Σίγουρα αν ρωτήσεις τα παιδιά τι θέλουν μεταξύ ενός μουσείου και μιας διασκέδασης, σίγουρα θα 

προτιμήσουν το δεύτερο. Όμως το σχολείο δεν επηρεάζεται από αυτό, φροντίζει να συνδυάζει και τα δυο και 

αυτό κάνουμε. Δεν οργανώνουμε μια επίσκεψη που δεν έχει και τους δυο στόχους. Τα παιδιά επισκέπτονται το 

πλανητάριο βλέπουν μια παράσταση ή επισκέπτονται τη Βουλή και παρακολουθούν εκεί εκθέσε ις που έχει 

συνήθως η Βουλή όμως έχουν και την ελεύθερη ώρα για να κάνουν τα ψώνια τους, να πιουν τον καφέ τους στην 

Αθήνα ή σε οποιαδήποτε πόλη βρεθούν. Έτσι συνδυάζοντας και τα δυο έχουμε διπλό στόχο και τα παιδιά είναι 

παρόντα σε αυτές τις δραστηριότητες. 

(ωραία) 

- Σε ποιο βαθμό προσαρμόζετε τις δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο στις επιθυμίες των μαθητών έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή; 

Ακριβώς αυτό προσαρμόζουμε τις επιθυμίες των μαθητών με ένα τρόπο ώστε να μην είναι εις βάρος τους 

(ναι) 

αλλά και να πετυχαίνουμε και τη μετάδοση της γνώσης που πρέπει 

(ναι, ωραία) 

τους αφήνουμε και τον ελεύθερο χρόνο χωρίς να εγκαταλείπουμε το πρώτο κομμάτι που είναι το κύριο για μια 

επίσκεψη . 

(το γνωστικό δηλαδή) 

ναι, το γνωστικό βέβαια . 

Γ . ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΣΤΗ ΡΙΞΗ 

1. Οι απαντήσεις των διευθυντών των σχολείων δείχνουν ότι η υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι 
ανεπαρκής. 

- Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βοηθήσε ι η τοπική αυτοδιοίκηση το σχολείο να υλοποιήσει περισσότερες 

εξωσχολικές δραστηριότητες; 

Για την περίπτωση τη δική μας εδώ του Λυκείου Δερβενίου δε θα μπορούσα να πω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση 

είναι ανεπαρκής, θα ήταν ψέμα να έλεγα κάτι τέτοιο . Μέχρι τώρα, παραδείγματος χάριν, μια περίπτωση , θα 

μπορούσαμε να κάνουμε μια δενδροφύτευση ο Δήμος μπορεί να διαθέσει τα λεωφορεία για τη μετακίνηση των 

μαθητών 

(ναι) 

ή μπορεί να διαθέσει ένα αναψυκτικό κάτι που θα χρειάζονταν τα παιδιά στον τόπο εκείνο που θα 

παρευρεθούμε. Αυτό το κάνει πάντα η τοπική αυτοδιοίκηση και μέχρι τώρα παίρναμε αρκετά χρήματα για τις 

εκδρομές τις πολυήμερες εκδρομές. Φέτος βέβαια δεν πήραμε ούτε ευρώ όχι βέβαια γιατί δεν υπήρχε 

ενδιαφέρον από την υπεύθυνη παιδείας του Δήμου μας αλλά λόγω της κρίσης που υπάρχει . Και βοήθησαν σ' 

αυτό οι Σύλλογοι γονέων φέτος . Ήταν δίπλα μας σε όλες τις δραστηρ ιότητες και σε κάθε εκδήλωση ήταν κοντά 

μας με το να επιβλέπει τους μαθητές στο οικονομικό κομμάτι και ώστε τα χρήματα που συγκεντρώνονται να 

διατίθενται για το σκοπό για τον οποίο συγκεντρώνονται . 

(ναι, ωραία) 

- Θα μπορούσατε να αναφέρετε κάποιο παράδε ιγμα όπου η τοπική αυτοδιοίκηση βοήθησε; 

Ναι αυτό που σας είπα τη μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία κυρίως στον τόπο επίσκεψης, σε κάποιες 

δεντροφυτεύσεις που έχουμε κάνει ο Δήμος μας έχει βοηθήσει σ' αυτό. 

2. Θεωρείτε ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι επαρκής για να υποστηρίξει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών 
να οργανώσουν και να υλοποιήσουν εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

Σίγουρα η νομοθεσία είναι εντελώς ανεπαρκής, οι εκπαιδευτικοί γι' αυτό το λόγο δεν είναι υποχρεωμένοι να 

παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν σ' αυτές τις δραστηριότητες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες γιατί δεν 

τους καλύπτει η νομοθεσία για ένα ατύχημα που όταν συνοδεύεις ανθρώπους, έμψυχο υλικό όλα είναι πιθανά . 

Εκεί λοιπόν υπάρχει μια υστέρηση από την πλευρά της κοινωνίας κα ι της πολιτείας, οι εκπαιδευτικοί 

συμμετέχουν μόνο από φιλότιμο και από ενδ ιαφέρον και αγάπη προς τα παιδιά 

(ναι) 

γιατί το σχολείο , το δημόσιο σχολείο δεν είναι όπως το φροντιστήριο, το δημόσιο σχολείο έχει πολλούς ρόλους 

να παίξει . Αυτό ακριβώς για το οποίο μιλάμε θα συνοδεύσει τους μαθητές σε επισκέψεις, θα συνοδεύσει στον 

εκκλησιασμό, θα συνοδεύσει στην ... στις εθνικές γιορτές θα είναι παρόντα τα παιδιά σε αθλητικές εκδηλώσεις. 



253 

Έχει πολύπλευρους στόχους το σχολείο. Όμως στις επισκέψεις, στις εκδρομές οι καθηγητές δεν είναι 

υποχρεωμένοι γιατί η νομοθεσία δεν τους καλύπτει 

(ναι) 

και εκεί θα λέμε κάθε φορά όταν επιστρέφουμε από μια εκδρομή όχι γιατί είμαστε άριστοι εκπαιδευτικοί και 

τυχεροί που επιστρέφουμε χωρίς να έχουμε προβλήματα. 

(να ι) 

που επιστρέφουμε χωρ ίς να έχουμε προβλήματα . 

(ωραία) 

3. Το σχολείο σας έχει αναπτύξει μια δική του πολιτική για τις εξωσχολικές δραστηριότητες . - Τι περιλαμβάνει 
αυτή η πολιτική; 

Αυτή η πολιτική τι περιλαμβάνει, την σύμπραξη όλων των φορέων της σχολικής κοινότητας. Ποιοι είναι αυτοί οι 

φορείς; Είναι οι εκπαιδευτικο ί, είναι ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων είναι οι μαθητικές κοινότητες και η 

δημοτική αρχή . Παραδείγματος χάριν, ο σύλλογος γονέων φέτος πως μας βοήθησε, τύπωσε ημερολόγια για να 

ενισχύσει οικονομικά τις εκδρομές αυτές, τα οποία βέβαια διακίνησαν οι μαθητές μας, 

(ναι) 

έκανε λαχειοφόρο αγορά στην κοπή της πίτας, ήταν μαζί μας στο έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Πάντα είναι δίπλα 

μας οι σύλλογοι γονέων και για κάποιες άλλες φθορές που μπορεί να έχει το σχολείο, γιατί είναι και παλιό 

σχολείο, είναι 60 ετών σχολείο, την εξώπορτα που χρειάστηκε να τη φτιάξουμε οι γονείς βοήθησαν σ' αυτό. Με 
διάφορες εκδηλώσεις που κάνουν και όχι μόνο αυτό. Καλούμε ψυχολόγου ς όταν θέλουμε να έρθουν για να 

βοηθήσουν τα παιδιά, δηλαδή πρέπει όλοι οι φορείς μαζί να συμμετάσχουν ώστε να ενισχυθούν και οι 

εξωσχολικές δραστηριότητες. Έτσι έχουμε και τη στήριξη τους με αυτό τον τρόπο. 

(ωραία) 

- Περιλαμβάνεται σε αυτήν η ενθάρρυνση και η οικονομική υποστήριξη ορισμένων μαθητών που δεν θα 
μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάποιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας; 

Σίγουρα, σίγουρα με κάποια διακριτικότητα, ελάχιστοι μαθητές είναι αυτοί που οικονομικά αδυνατούν εεε να 

παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα και γι' αυτά υπάρχει μέριμνα από το σχολείο και το σύλλογο γονέων 

και από το Δήμο πολλές φορές αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά τα οικονομικά προβλήματα, όσα όμως παιδιά 

παρουσιάζουν αυτά τα προβλήματα έχουν τη στήριξή μας 

(ωραία) 

με τη μεσολάβηση των μαθητικών κοινοτήτων. 

4. Λαμβάνετε υποστήριξη από το Σύλλογο των γονέων (χορηγούς - ιδιώτες κλπ) . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος της ενίσχυσης που λαμβάνετε από τον καθένα από τους παραπάνω φορείς . 

Ο σύλλογος γονέων με τις εκδηλώσεις που κάνει βοηθάει. Όπως σας είπα είτε με τα ημερολόγια, είτε με τη 

λαχειοφόρο μπορεί να βοηθήσει με αυτό τον τρόπο . Βέβαια έχει την είσπραξη, λαμβάνει ένα ποσό από κάθε 

παιδί στην αρχή του χρόνου και από κει μπορεί να κάνει κάποιες εκδηλώσεις. Ο δήμος σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις είτε για τη μετακίνηση και μόνο των μαθητών, γιατί τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα με την 

οικονομική κρίση, δεν έχουμε απαιτήσεις πάρα πολλές αλλά στις εκδηλώσεις αυτές βοηθάει όλη η κοινωνία του 

Δερβενίου , όλοι εξυπηρετούν το σκοπό μας, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει αυτή η αγάπη και η ζεστασιά από την 

πλευρά των καθηγητών, των εκπαιδευτικών και ενδιαφέρονται όλο για τα παιδιά τους, κάθε οικογένεια με τη 

μικρή τους προσφορά και το μικρό τους ... οικονομική δυνατότητα, αλλά και οι καταστηματάρχες και οι 
επιχειρηματίες εδώ όσοι είναι 

ναι 

οι ελάχιστοι που υπάρχουν είναι δίπλα μας πάντα. 

- Υπάρχουν ζητήματα που απασχόλησαν το σύλλογο διδασκόντων ως προς αυτό το θέμα; 
Φροντίζουμε να τα λύνουμε, ελάχιστα ζητήματα αλλά φροντίζουμε να τα λύνουμε με αυτό τον τρόπο. 

ωραία 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣ ΙΑ 

1. Χαρακτηρίσατε τον αριθμό των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων που παρέχει το σχολείο πάρα 
πολλές. Μπορείτε να αναφέρετε για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

Οι εκπαιδευτικοί κατά ειδικότητα έχουν και αυτοί τα δικά τους ενδιαφέροντα . Παραδείγματος χάριν ο 

καθηγητής των φυσικών μπορεί να ενδιαφερθεί ώστε να παρακολουθήσουν τα παιδιά την παράσταση στο 

πλανητάριο ή να βρεθούν στο αστεροσκοπείο Αθηνών, εκεί λοιπόν ο φιλόλογος μπορεί να θέλει να 

πραγματοποιήσει μια επίσκεψη στο μουσείο της Πάτρας παραδείγματος χάριν το νέο μουσείο της Πάτρας που 

έχει γίνει τα τελευταία τρία τέσσερα χρόνια εε κατά ειδικότητα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Ο 

καθηγητή ς του ΣΕΠ του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού θέλει να πει στα παιδιά του τις εμπειρίες 

από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη 

ναι 
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μπορεί να επισκεφτεί μια εφημερίδα στην Αθήνα, την Ελευθεροτυπία, το Έθνος και λοιπά. Όλοι οι καθηγητές 

λοιπόν με κίνητρο το αντικείμενό τους συνδυάζουν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τα παρακινούν προς 

αυτό . Και υπάρχει ενδιαφέρον όντως. 

2. Έχετε μόνιμους - σταθερούς συνεργάτες με τους οποίους οργανώνετε συνήθως τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες; Μπορείτε να τους αναφέρετε; 

Εκτός από τους φορείς που σας είπα, πράγματι μας βοηθά ένα τουριστικό γραφείο που έχουμε εδώ και έχουμε 

εμπιστοσύνη, δεν ξανοιγόμαστε έξω από τους ανθρώπους που γνωρίζουμε εδώ γύρω γιατί έχουμε έμψυχο 

υλικό που μετακινείται πάντα και έτσι δεν μπορούμε να αφεθούμε σε οποιουσδήποτε άγνωστους . 

ναι 

Μέσα στις επισκέψεις μας ήταν και οι αθλητικές ανταλλαγές που έκαναν φέτος τα παιδιά. Έκαναν αγώνες 

ποδοσφαίρου στο νομό, παίξανε με το Ξυλόκαστρο με το Κιάτο και τα λοιπά. Όλες αυτές οι μετακινήσεις είχαν 

και ένα μικρό κόστος το ανέλαβε και αυτό ο Δήμος. 

Πολύ ωραία, έχετε υποστήριξη καλή δηλαδή; 

ναι, ναι 

3. Αναφέρατε ότι για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων συνεργάζεστε με 
διάφορους φορείς όπως Τουριστικά γραφεία, ΚΠΕ . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος και την ποιότητα της συνεργασίας σας με αυτούς τους φορείς; 
Η συνεργασία μας είναι στο ότι είμαστε σίγουροι στην ασφάλεια που θα έχουν οι μαθητές μας μετακινούμενοι 

και αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις αυτό το τουριστικό γραφείο να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας θα 

έχουν ασφάλεια . Αυτή είναι η ποιότητα της συνεργασίας : η ασφάλεια που παρέχεται προς τα παιδιά 

ναι 

ωραία 

4 . Αναφέρατε ότι συνεργάζεστε με το τμήμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων της Δ.Ε . για την οργάνωση 

εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος της συνεργασίας σας. 
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνήθως είναι εκείνη που θα μας εγκρίνει αυτές τις δραστηριότητες . 

Ναι 

Όταν λοιπόν δεν πληρούν τους κανονισμούς δε μπορεί να εγκρίνει η Δευτεροβάθμια μια εξωσχολική 

δραστηριότητα εεεε Πάντα η συνεργασία μας είναι άψογη και εφόσον εμείς τηρούμε τους κανονισμούς . 

Ωραία 

- Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος αυτού ενθαρρύνει ή και περιορίζει τα 
σχολεία στο να αποφασίσουν για τον εαυτό τους τι δραστηριότητες χρειάζονται οι μαθητές τους και πώς να τις 

υλοποιήσουν; 

Για παράδειγμα δεν επιτρέπεται σε μια μονοήμερη εκδρομή να βρεθείς εκτός νομού 

ναι 

υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σ' αυτό ο χρόνος είναι .. δηλαδή για να ετοιμάσεις μια εκδρομή πολυήμερη 
πρέπει να είσαι έτοιμος σαράντα μέρες πριν, ενάμιση μήνα να είσαι πριν, αυτά όλα είναι ανασταλτικοί 

παράγοντες αλλά τα ξεπερνούμε για το σκοπό που πρέπει που χρειάζεται. 

ωραία 

Ε. ΕΜΠΟΔΙΑ 

1. Μπορείτε να μου αναφέρετε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στο σχολείο σας. 

Ένας λόγος μόνο είναι ο οικονομικός λόγος. Φέτος παρατηρήθηκε και από μερικούς συνάδελφους να 

αδυνατούν να βρεθούν, να συνοδεύσουν σε αυτές τις εκδρομές γιατί οικονομικά δεσμεύονται, υπάρχουν 

υποχρεώσεις στις οικογένειες, δάνεια και λοιπά. Μια τέτοια εκδρομή πολυήμερη και μια δραστηριότητα έχει 

και ένα κόστος εεε ο εκπαιδευτικός με τις υποχρεώσεις και τη σημερινή ύφεση την οικονομική αδυνατεί. Αυτό 

μόνο για τη φετινή χρονιά . Και άλλη λόγοι είναι αυτοί που , αναφέραμε λίγο πριν η ανάληψη ευθυνών απέναντι 

στα παιδιά που βέβαια όσο πιο υπεύθυνος είναι ο καθηγητής τόσο πιο πολύ τον δεσμεύει το να είναι σίγουρος 

για την ασφάλεια των μαθητών 

ναι 

αυτός είναι ο πρώτος λόγος θα έλεγα και ο άλλος λόγος είναι το οικονομικό 

ωραία 

2. Τί αποτρέπει τον εκπαιδευτικό από το να οργανώσει και να υλοποιήσει μια διδακτική επίσκεψη ; 

Θα έλεγα ότι είναι δουλειά έξτρα, πέρα από το πρόγραμμά του χωρίς να τον υποχρεώνει κανείς να το κάνει και 

αυτό απαιτεί χρόνο. Σε άλλες υπηρεσίες το να βγεις εκτός έδρας έχεις και μια αποζημίωση . Σε εμάς δε 

συμβαίνει αυτό στους εκπαιδευτικούς και τις ώρες προετοιμασίας αλλά και τις ώρες που βρίσκεσαι με τέτοια 

ευθύνη, με τέτοια σοβαρή ευθύνη απέναντι στους μαθητές σε νέα, στα παιδιά, που τα παιδιά είναι ότι 

πολυτιμότερο έχει μια οικογένεια. Εμε ίς λοιπόν καλούμαστε να συνοδεύσουμε αυτά τα παιδιά μόνο και μόνο 

από .. στηριζόμενοι στο φιλότιμό και στην αγάπη μας προς αυτά . Αυτό δεν αρκεί όμως και αυτό δεν μπορείς να 

υποχρεώσεις κάποιον να το κάνει, πρέπει ο ίδιος να το θέλει . 

Ωραία 

Αυτό είναι αποτρεπτικό λοιπόν . 
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3. Ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός προγράμματος (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα κ.α . ); - Τι δυσκολίες ενέχει η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό που το 
οργανώνει; 

Είναι χρονοβόρα αυτά τα προγράμματα και θεωρώ ότι μόνο αυτό θα μπορούσε να αναστείλει μια τέτοια 

δραστηριότητα αλλά πάντα οι εκπαιδευτικοί τα ξεπερνούν. 

ωραία 

4. Ποια ε ίναι η στάση των γονιών απέναντι στις εκπαιδευτικές εξωσχολικές δραστηριότητες που υλοποιούνται 

από το σχολείο ; - Θεωρείτε γενικά ότι οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν; 
Οι γονείς είναι επιφυλακτικοί όντως για τις πολυήμερες εξωσχολικές δραστηριότητες από φόβο για την 

ασφάλεια των παιδιών. 

Ναι 

Ελάχιστοι είναι οι γονείς που αποτρέπουν τα παιδιά τους πρέπει να πρυτανεύσει η λογική ότι το όφελος είναι 

πολύ μεγαλύτερο όταν βρεθούν σ' αυτούς τους χώρους που έχουν αυτούς τους στόχους τους παιδαγωγικούς 

και τους ψυχαγωγικούς έτσι δεν τα αποτρέπουν τα παιδιά τους. Έχουμε τις δηλώσεις τους άλλωστε, αν δεν 

πάρουμε δήλωση από τους γονείς τα παιδιά δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια δραστηριότητα . 

Ωραία 

- Υπάρχουν γονείς που αποτρέπουν τα παιδιά τους; Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό ; 

5. Υπάρχουν γονείς που δίνουν έμφαση στο πρόγραμμα σπουδών (τυπική διδασκαλία) και όχι στις εξωσχολικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

Όχι, το θεωρούν και τις εξωσχολικές δραστηριότητες τις θεωρούν απαραίτητες . 
ωραία 

- Υπάρχουν ομάδες γονιών διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούρας που λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
αξιών θεωρούν τις εκδρομές ανάρμοστες για τα παιδιά τους; 

Δεν τις θεωρούν ανάρμοστες ακριβώς απλά είναι επιφυλακτικοί. Κάποια παιδιά διαφορετικής εθνικότητας δεν 

μπορούν να ενσωματωθούν στην ομάδα. Εμείς στο σχολείο μας τυχαίνει να μην έχουμε και πάρα πολλά παιδιά 

διαφορετικής εθνικότητας . Μέσα στα 75 παιδιά 3 παιδιά στο σύνολο είναι διαφορετικής εθνικότητας . Βλέπω 

όμως, διαπιστώνω ότι από μόνα τους θεωρούνται μονάδες εε αν και καλούμε τους γονείς, μιλούμε με τους 

γονείς και τους εφιστούμε την προσοχή ώστε να μην θεωρούν τα παιδιά κάτι τέτοιο . Αλλά υπάρχει. 

ωραία 

6. Όπως αναδείχθηκε από τα ερωτηματολόγια η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στα σχολεία . Τόσο οι οικογένειες των μαθητών όσο και οι 

εκπαιδευτικο ί δυσκολεύονται να δίνουν χρήματα για πολλές εκδρομές και επισκέψεις. Παρόλα αυτά κάποιες 

δραστηριότητες πρέπει να γίνονται . - Σε ποιες κατά τη γνώμη σας πρέπει να δοθεί προτεραιότητα; Παρακαλώ 
να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Ναι Δεν μπορεί να μη γίνει η πενθήμερη της Γ Λυκείου, είναι αδύνατον να μη γίνει κάτι τέτοιο τα παιδιά σε όλο 

το Γυμνάσιο και όλο το Λύκειο ζουν για αυτή την εκδρομή αν και στις μέρες μας δεν είναι στερημένα τα παιδιά 

από επισκέψεις και στις πόλεις γύρω και έχουν επαφές και επικοινωνίες δεν είναι όπως παλιότερα στις δικές 

μας μέρες . Ωστόσο όμως αυτή η εκδρομή προσφέρει στα παιδιά κάτι το ανεπανάληπτο που θα θυμούνται σε 

όλη τους τη ζωή. Δεν μπορείς να στερήσεις σε αυτά τα παιδιά να φροντίσουμε όλοι οι φορείς αυτή η εκδρομή 

να γίνει . Θα μπορούσε να γίνει και στο εξωτερικό, 

Ναι 

Ακόμα καλύτερα, αλλά και εδώ και σ' αυτές, στους προορισμούς Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα ή Κρήτη , τη Ρόδο την 

αποφεύγουμε για να πω την αλήθεια σε αυτούς τους τρεις προορισμούς το μεγαλύτερο ποσοστό των στόχων το 

πετυχαίνουμε με πολύ μεγάλο έλεγχο στους μαθητές και στη δράση τους και να βρίσκονται πάντα δίπλα τους οι 

καθηγητές να κατευθύνουν τα θέλω τους, πρέπει να κατευθύνουμε και εμείς με κάποιο τρόπο τα θέλω . Πρέπει 

η εκδρομή έχει ως στόχο τις επαφές των καθηγητών με τους μαθητές και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε . 

ωραία 

7. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε; 
Θα ήθελα τίποτα να πω μόνο αυτό. Η πολιτεία αφήνει στους εκπαιδευτικούς να ενεργοποιούνται σύμφωνα με 

το φιλότιμο. Θα θέλαμε τη στήριξη πιο ενεργή από την πολιτεία ώστε να έχουμε και τη νομική κάλυψη στο θέμα 

των επισκέψεων αλλά και περισσότερη στήριξη με την έννοια της να μας δώσουν δρόμους καινούργιους και να 

ε ίναι δίπλα μας σ' αυτό όχι να μας αφήνουν μόνους μας εδώ σε κάθε σχολείο ιδίως σε εμάς στα 

απομακρυσμένα σχολεία από τα κέντρα. 

Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας! 

Λύκειο 4 
Α . ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Χαρακτηρίσατε το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες (εκδρομές -
επισκέψεις) μέτριο . Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτή την εκτίμηση ; 



256 

Η συμμετοχή πράγματι δεν είναι καθολική στις εκδρομές και πολλές φορές κάνουμε προσπάθεια για να 

εξασφαλίσουμε το ποσοστό που απαιτεί ο νόμος δηλαδή τα Υ., το 75% τοις εκατό, για να γίνουν αυτές οι 

εκδρομές . Τώρα αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους και σε λόγους οικονομικούς γιατί όλες οι εκδρομές 

κοστίζουν, ακόμα και οι πιο απλές εκδρομές για την οικογένεια είναι ένα έξοδο . 

(Ναι) 

Και στους σημερινούς καιρούς που ζούμε αυτό είναι οπωσδήποτε υπολογίσιμο. Πολλά παιδιά δεν 

ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σε εκδρομές πολιτιστικού θα λέγαμε χαρακτήρα ,προτιμούν εκείνη την ημέρα 

να κάτσουν σπίτι τους ή να πάνε τη βόλτα τους, έχουμε και ένα ποσοστό αλλοδαπών το οποίο ίσως εε δεν έχει 

ενταχθεί πλήρως με αποτέλεσμα να μη θέλει να συμμετάσχει 

(ναι) 

και έτσι πολλές φορές ακόμα και σε εκδρομές ημερήσιες ή εκπαιδευτικές επισκέψεις που κανονικά ... μάλλον 
διδακτικές επισκέψεις να ακριβολογώ , που κανονικά είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των μαθητών γιατί 

είναι σαν μάθημα δεν υπάρχει η συμμετοχή έτσι η απαιτούμενη. 

(ωραία) 

2. Αναφέρατε ότι ορισμένοι μαθητές συνήθως απέχουν από τις δραστηριότητες του σχολείου . 

- Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους απέχουν οι μαθητές; 
Δραστηριότητες εννοείτε εκδρομές; 

(Ναι εκδρομές και επισκέψεις .) 

Και επισκέψεις .. 
(Ναι, δηλαδή μπορεί να είναι η απλή διδακτική επίσκεψη αλλά και η μετακίνηση στα πλαίσια ευρωπαϊκού 

προγράμματος δηλαδή βάλτε όλη τη γκάμα των μετακινήσεων των μαθητών) 

Ε πρέπει να το δούμε κατά περίπτωση . 

(Ναι) 

Στις δ ιδακτικές επισκέψεις είναι κυρίως ότι δεν ενδιαφέρονται για το θέμα το οποίο περιλαμβάνει αυτή η 

επίσκεψη και για λόγου ς ίσως και οικονο μικούς όπως είπαμε. Για εκδρομές εεε πολυήμερες θα λέγαμε , δηλαδή 

που γίνονται στα πλαίσια προγραμμάτων περιβαλλοντικών ή δραστηριοτήτων, επίσης ό κύριος λόγος είναι ο 

οικονομικός. Εκεί τα παιδιά θέλουν ίσως να πάνε , τριήμερες ή τετραήμερες είναι αυτές οι εκδρομές συνήθως, 

θέλουν να πάνε δεν πάνε πιο πολύ όμως για λόγους οικονομικούς και εκεί. Φέτος δεν έγινε ούτε η εκδρομή η 

πενθήμερη που κάνει η Γ' Λυκείου. 

(Ναι) 

Δεν έγινε στο σχολείο μας. Δεν έγινε πάλι για λόγους οικονομικούς και για λόγους εεεε μη συνεννόησης θα 

λέγαμε των μαθητών διότι ήταν και στη μέση τα φροντιστήρια . Η Γ' Λυκείου κάνει φροντιστήρια . Παρότι η 

εκδρομή ήταν να γίνει το Δεκέμβριο που δεν έχουν ακόμα έτσι φτάσει σε μεγάλο έτσι ... σε ένταση η 
προετοιμασία τους, γίνεται τότε για να απέχει αρκετά από τις εξετάσεις . 

(Ναι) 

παρόλα αυτά όμως δεν υπήρξε συνεννόηση των μαθητών, υπήρχε χαμηλό ποσοστό, κάποιοι υπαναχώρησαν, 

ήταν οριακό το ποσοστό με αποτέλεσμα να μη γίνει αυτή η εκδρομή τελικώς, δεν έγινε καθόλου. Οι άλλες 

εκδρομές έγιναν, δηλαδή και η Β ' Λυκε ίου έκανε μια εκδρομή τετραήμερη στη Θεσσαλονίκη. Η Α' Λυκείου πήγε 

τριήμερη στο Βόλο και στο Πήλιο. Πάντα όμως με οριακή συμμετοχή. 

(Ναι) 

Δηλαδή ακριβώς τα Υ. που απαιτεί ο νόμος και πολύ οριακή . 

(Ωραία) 

- Έχετε συζητήσει με τους μαθητές προκειμένου να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους ; 

Ναι έχουμε συζητήσει, ρωτάμε δηλαδή γιατί δεν πάνε οι μαθητές . Δεν μας ανοίγονται πάντα, δε μας λένε πάντα 

γιατί. Δηλαδή δε θα μας πει το παιδί δεν πάω για λόγους οικονο μικού ς . 

(Ναι) 

Δε θα μας το πει αυτό . 

(Εκτός από οικονομικού ς λόγους έχετε σκεφτεί άλλους που μπορεί να υπάρχουν;) 

'Αλλο λόγο πέραν από την .. . εντάξει υπάρχουν άλλοι λόγοι πιο εξειδικευμένοι που έχουν να κάνουν με την 
προσωπικότητα του μαθητή, με το χαρακτήρα του, με το αν κάνει παρέες άλλες με το αν θα πάει ο κολλητός του 

ή η κολλητή του 

(ναι) 

να το πούμε έτσι απλά. Παίζουν και αυτά στο παιχνίδι που επηρεάζουν την απόφαση των μαθητών. Αν πάει 

δηλαδή η παρέα τους θα παρακινηθούν να πάνε και αυτοί πιο εύκολα, αν όμως δεν πάει η παρέα τους είναι και 

μαθητές ο ι οποίοι είναι έτσι πιο μοναχικοί θα λέγαμε και δυσκολεύονται ενδεχομένως . Εεε να πούμε ότι και οι 

γονείς καμιά φορά μπορεί να μην επιτρέπουνε ειδικά σε πολυήμερες εκδρομές, να μην τους επιτρέπουν να 

πάνε σε πολυήμερες . 

(Να υποθέσω τα παιδιά του Γυμνασίου που είναι πιο μικρά σε ηλικία;) 

Ναι το Γυμνάσιο δεν πάει συνήθως, δεν έχουνε πάει συνήθως πολυήμερες στο δικό μας σχολείο τουλάχιστον . 

(Ναι) 
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Μόνο πέρσι πήγανε μια εκδρομή περιβαλλοντική εεε όχι δηλαδή τάξη αμιγής αλλά επιλεγμένοι μαθητές από 

διάφορες τάξεις πήγαν μια εκδρομή τριήμερη περιβαλλοντική, στα πλαίσια δηλαδή προγράμματος 

συγκεκριμένου . 

(Ναι περιβαλλοντικού . ) 

Το Γυμνάσιο δεν έχει πάει μέχρι στιγμής σε εμάς εκδρομή πολυήμερη. 

(Ναι) ' 

Τους λέμε περιμένετε να πάτε στο Λύκειο . Έτσι τους λέμε . Τώρα όσο είναι πιο μικρή είναι η ηλικία και οι γονείς 

έχουν και αυτοί τις αντιρρήσεις τους. 

(Ναι) 

Φοβούνται ενδεχομένως, για λόγους ασφαλείας, τι θα κάνει το παιδί μόνο του , ξέρω εγώ, τόσες μέρες . Και είναι 

και αυτός ένας ανασταλτικός παράγοντας . Γι' αυτό λέμε είναι μια ποικιλία παραγόντων . 

(Ναι) 

Και αντικειμενικοί και υποκειμενικοί παράγοντες θα λέγαμε . 

(Ναι, ωραία . ) 

- Έχει το σχολείο σας αναπτύξει τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής αυτών των μαθητών στις δραστηριότητες; 
Μπορείτε να αναφέρετε μερικούς; 

Πέρα από τη συζήτηση και το διάλογο που κάνουμε εεεε έχουμε φτάσει στο σημείο και έχουμε ενισχύσει 

οικονομικά . 

(ναι) 

Κάποιες εκδρομές που είναι καθαρά εκπαιδευτικές, καθαρά δηλαδή στα πλαίσια προγράμματος έχουμε 

ενισχύσει μέσα από τη σχολική επιτροπή, μέσα από το σύλλογο γονέων . Δηλαδή έχουμε κάνει και αυτό, να 

διευκολύνουμε δηλαδή περιπτώσεις μαθητών που ίσως δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά . Εεε 

άλλο τρόπο δεν έχουμε . Όταν ο μαθητής σου λέει όχι ή δε φέρνει τη δήλωση από το γονέα του τι να κάνουμε; 

Να κάνουμε τι; Να πούμε γιατί δεν αφήνετε το παιδί σας να έρθει εκδρομή; Καταλαβαίνετε . 

(Νομίζω είναι δύσκολη η θέση σας . ) 

Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο . 

(Χρειάζεται διακριτικότητα) 

Ε βέβαια είναι δύσκολο. 

3. Το σχολείο σας εμφανίζεται να οργανώνει διάφορες δραστηριότητες. 
- Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλους ή εστιάζονται σε ορισμένες ομάδες μαθητών; 
Ανάλογα το πρόγραμμα. εμείς όλοι θέλουμε να συμμετέχουν. Τώρα αν ε ίναι να επιλέξεις ομάδα. Αυτό γίνεται 

μόνο στις εκδρομές που είναι στα πλαίσια προγράμματος όπου εκεί κανονικά πρέπει να πάει σ' αυτή την 

εκδρομή η ομάδα που συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος σε όλη τη χρονιά να πάρει μέρος 

και στην εκδρομή αυτή που είναι, ας πούμε, θα λέγαμε μια κορύφωση του προγράμματος. Εκεί λοιπόν κάνεις 

μια επιλογή. Στο πρόγραμμα κάνεις μια επιλογή αναγκαστικά. 

(Ναι) 

Γιατί θα προτιμήσεις μαθητές οι οποίοι θα δουλέψουν για το πρόγραμμα αυτό, θα είναι συνεπείς, θα έρχονται 

όλη τη χρονιά εε και διαθέτουν το χρόνο τους για τη δουλειά αυτή . Άλλα παιδιά δεν το διαθέτουν . 

(Ναι, το πρόγραμμα είναι μετά τα πλαίσια του σχολικού ωραρίου;) 

Βέβαια, βέβαια, αυτά γίνονται εκτός ωρών διδασκαλίας οπότε πρέπει ο μαθητής να θυσιάσει ελεύθερο χρόνο 

για να έρθει είτε είναι αυτό είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικό που έχει να κάνει με ένα θερμοκήπιο που 

είχαμε εδώ και κάποια χρόνια, είτε είναι κάποια προγράμματα που γίνονται στο χώρο του σχολείου αλλά μετά 

έτσι; 

(Ναι μπορεί να είναι θεατρικά, πολιτισμικά .. } 
Είχαμε και ένα μικρό θεατρικό φέτος. Όλα αυτά θέλουν έτσι κάποιο χρόνο . 

(Να σας πω κάτι εκτός από τη διαθεσιμότητα των μαθητών υπάρχουν άλλα κριτήρια επιλογής των μαθητών; ) 

Εντάξει ο καθηγητής κάνει μάλλον την προσέγγιση του έτσι; 

(Ναι) ' 

Με πιθανά κριτήρια ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την όρεξη, έχουν την ικανότητα, έχουν το χρόνο να 

πάρουν μέρος σε ένα πρόγραμμα . Κάποιοι μαθητές οι οποίοι θα λέγαμε είναι κάπως αδιάφοροι σε όλες τις 

εκδηλώσεις του σχολείου εεε αν και έχει παρατηρηθεί και το φαινόμενο , όπως ήταν το θερμοκήπιο, το 

πρόγραμμα που είχαμε αυτό του θερμοκηπίου εεε μαθητές οι οποίοι δεν είχαν άλλη συμμετοχή σε μαθήματα ή 

σε άλλες εκδρομές εκεί είχαν μεγάλη προθυμία . Τους άρεσε. 

Είναι μαθητές που είναι πρόθυμοι να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά άμα δεν είναι μάθημα. Είναι πρόθυμοι γι' 

αυτό. 

- Αν ναι με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή τους; 

Β . ΕΙΔΟΣ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει μια σειρά δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τους απλούς περιπάτους ως 
τις μετακινήσε ις και ανταλλαγές στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων μαθητικής κινητικότητας . 
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- Ποιες από αυτές θεωρείτε εσείς απαραίτητες και ποιες όχι (άσχετα αν είναι υποχρεωτικές ή όχι); 
Όλες οι εκδρομές είναι χρήσιμες και ωφέλιμες και προσφέρουν . Όλες οι εκδρομές προσφέρουν . 

(Είτε δηλαδή είναι ο απλός περίπατος είτε είναι η μεγάλη εκδρομή η τριήμερη που μου λέτε ή η πενθήμερη ; ) 

Και ο περίπατος προσφέρει ο απλός έστω και στη μορφή που τον κάνουμε εμείς, που τον κάνουν τα πιο πολλά 

σχολεία, που είναι μια βόλτα και τίποτα άλλο . Ενώ θα μπορούσε βέβαια να έχει ένα περιεχόμενο έτσι πιο 

εκπαιδευτικό. Αυτό προϋποθέτει όμως μεγαλύτερη προετοιμασία, οργάνωση και λοιπά και λοιπά. Γι' αυτό και 

πολλές φορές ο περίπατος είναι μια βόλτα μέχρι ένα κοντινό μέρος στο κοντινό πάρκο, στην κοντινή παραλία 

αλλά έστω και με αυτή τη μορφή αυτή που είναι μια ανάπαυλα από τα μαθήματα προσφέρει και αυτό. 

(Ναι) 

Δεν μπορείς να πεις ότι δεν προσφέρει . και οι άλλες οι εκδρομές προσφέρουν βέβαια όλες έστω και σαν αλλαγή 

παραστάσεων, βεβαίως προσφέρουν. 

- Σχετίζεται αυτή η εκτίμηση σας με την αντίληψη που έχετε για το μαθητικό δυναμικό του σχολείου ; - Αν ναι με 
ποιο τρόπο ; 

Τι εννοείτε ; 

(Ανάλογα με τους μαθητές που έχετε κάθε χρονιά, μπορεί να είναι τα ενδιαφέροντα των παιδιών και ανάλογα 

να θεωρούσατε κατάλληλο ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα ή ξέρω εγώ κάποια παιδιά που έχουν έφεση στο 

θέατρο να οργανώνετε δραστηριότητες θεατρικές. Ανάλογα δηλαδή με το τι ταιριάζει στα παιδιά . 

(μικρή διακοπή) 

Ανάλογα με τη φύση της εκδρομής και με το σκοπό της μπορεί να γίνει έτσι κάποια ιδιαίτερη επιλογή μαθητών . 

Δηλαδή να σκεφτείς ότι επειδή φέτος έχω μια ομάδα καλών θητών στα θετικά μαθήματα θα τους πάω στην 

εβδομάδα χημείας που έγινε φέτος στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας . Μπορεί να γίνει και αυτό δηλαδή . Τώρα από 

κει και πέρα τα κριτήρια πολλές φορές είναι και οι επιθυμίες, θα λέγαμε, των συνοδών καθηγητών ο καθένας 

δηλαδ ή στον τομέα του . Οι φυσικοί θα τους πάνε στο Πλανητάριο, οι φιλόλογοι θα τους πάνε σε κάποιο 

μουσείο 

{Ναι) 

συνήθως τα κριτήρια είναι αυτά . Τα παιδιά ακολουθούν αλλά και τα παιδιά πολλές φορές προτείνουν, 

προτείνουν. 

(Ναι) 

Το μουσείο της Ακρόπολης έχει τύχει πολλές φορές και αυτά προτείνουν κάποιο μέρος που δεν έχουν πάει και 

θα τους άρεσε να πάνε . 

(ναι, ωραία) 

2. Όπως αναδείχθηκε από τις απαντήσεις των υπευθύνων των σχολείων οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
την Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι αυτές που υπερισχύουν ενώ η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

είναι περιορισμένη. 

- Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό ; 

Ναι πράγματι, δεν έχει τύχει να συμμετάσχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα παρότι στα πλαίσια του δήμου 

μόνο , του πρώην δήμου Άσσου - Λεχαίου, ε ίχαμε μια επαφή , είχαν έρθει κάποιοι να προτε ίνουν στα παιδιά 

όμως δεν ήταν ακριβώς στα πλαίσια του σχολείου . 

(Ναι ) 

ήταν εκτός του χρόνου λειτουργ ίας των σχολείων, ήταν προγράμματα για νέους δηλαδή. Ξέρω ότι υπάρχουν 

σχολεία που πηγαίνουν στο εξωτερικό βέβαια όχι όμως στα πλαίσια .. . στα πλαίσια ανταλλαγών; Αυτό εννοούμε ; 

(ναι e- twinn ing, Comeniυs . ) 

Σ' αυτό το πλαίσιο ; 

(Ναι) 

Σ' αυτό το πλαίσιο δεν έχουμε εμείς τέτοια εμπειρία σαν σχολείο και δεν ξέρω και άλλα σχολεία αν έχουνε 

τέτοια εμπειρία στα πλαίσια δηλαδή προγραμμάτων . Γίνονται εκδρομές και στο εξωτερικό αλλά είναι και αυτές 

εκδρομές όπως και οι υπόλοιπες . 

(Όπως δηλαδή η απλή πενθήμερη αντί να γίνει στο εσωτερικό γίνεται στο εξωτερικό ενδεχομένως; ) 

Και η απλή πενθήμερη και οι άλλες εκδρομές γίνονται εεε ας πούμε περιβαλλοντικές όπως δηλαδή αντί να πάμε 

Θεσσαλονίκη να πάμε στη Γερμανία ή στην Ιταλία . 

(Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό δηλαδή;) 

Ναι μπορε ί να γίνει αυτό με κάποιο πρόγραμμα έτσι; με κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο . 

- Βρίσκετε τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα χρονοβόρα (γραφειοκρατικές απαιτήσεις κ.λπ . ) ή 

υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι; 

Σίγουρα είναι και αυτοί οι λόγοι. Από ότι ξέρω χρειάζεται έγκριση πριν από κάποιο χρονικό διάστημα για να 

γίνει . Σίγουρα είναι και αυτοί οι λόγοι αλλά πρέπει να υπάρχει και μια διάθεση συμμετοχής από τους 

εκπαιδευτικούς καταρχήν. 

(Ναι) 
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Γιατί χωρίς αυτούς δε γίνεται κάτι. Οι εκδρομές δηλαδή γίνονται πρώτα από όλα διότι το θέλουν οι συνοδοί 

καθηγητές, αυτοί είναι η κινητήρια δύναμη. Άμα δεν το θέλουν αυτοί, άμα δε το θέλει να πάει στη Γερμανία ή 

να πάει οπουδήποτε ή έστω στο Βόλο ή στη Θεσσαλονίκη δε πηγαίνει. 

(Δεν μπορε ί να γίνει και η εκδρομή.) 

Δεν μπορεί να γίνει και η εκδρομή, πρέπει να είναι και οι συνοδοί. Άμα δεν υπάρχουν συνοδοί. .. τώρα εδώ ... δε 
ξέρω αν υπάρχει ερώτηση παρακάτω; Υπάρχουν πολλών ειδών συνοδοί. 

(Όχι για πείτε, δεν το έχω καταγράψει σαν είδη συνοδών.) 

Είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πηγαίνουν σε εκδρομές και κάθε χρόνο όχι μόνο θέλουν να πηγαίνουνε αλλά 

παρακινούν και τους μαθητές να πάνε τις εκδρομές, οι οποίες καμιά φορά κοστίζουν κιόλας γιατί άμα είναι στο 

εξωτερικό η εκδρομή κοστίζει και δεν μπορούν να πάνε όλοι εκεί γιατί το κόστος είναι απαγορευτικό για μερικές 

οικογένειες . 

(Ναι) 

Και μερικά σχολεία έχουν παράδοση εκδρομών, τέτοιου είδους εκδρομών. Από τους συνοδούς δηλαδή ξεκινάει 

το πράγμα. Ο μαθητής δε μπορεί να σου πει κύριε πήγαινε μας στη Ρώμη ή πήγαινε μας στη Βαρκελώνη ή ξέρω 

εγώ στο Μόναχο. 

(Το έναυσμα θα το δώσει ο καθηγητής έτσι;) 

Ε βέβαια εκείνος θα πάει ότι έχω τη σκέψη αυτή να κάνω, θα το οργανώσει, εκείνος θα το κινήσει δηλαδή το 

θέμα . Μερικοί καθηγητές πηγαίνουν εκδρομές, τους αρέσει να πηγαίνουν εκδρομές και πολλές μέρες στο 

εξωτερικό και τα λοιπά . Κάποιοι άλλοι δεν πάνε πουθενά. Δεν πάνε ούτε στην εκδρομή την ημερήσια που 

κάνουν μια φορά το χρόνο . 

( Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; ) 
Για δ ιάφορους λόγους . Μερικοί επικαλούνται τους κινδύνους που έχουν αυτές οι εκδρομές και πράγματι έχουν 

κινδύνους, ειδικά αυτές οι εκδρομές οι τριήμερες, οι τετραήμερες και ειδικά οι πενθήμερες της Γ' Λυκείου έχουν 

πολλούς κινδύνους, έχουνε κινδύνους. 

(Ναι) 

Διότι τα παιδιά θέλουν να πάνε να διασκεδάσουνε κατά κύριο λόγο και όχι βέβαια για να κάνουν κάτι άλλο . 

Έχουν κινδύνους μπορεί να συμβαίνουν απρόοπτα, είναι κούραση για τους συνοδούς καθηγητές και σωματική 

και ψυχική και μερικοί αρνούνται να επωμιστούν αυτό το κόστος. Και εφόσον δεν είναι υποχρεωτικό δε 

δηλώνουνε για συνοδοί. Κάποιοι άλλοι τους αρέσει και πηγαίνουν κάθε χρόνο ειδικά άμα είναι εκδρομές έτσι 

όχι τόσο αυτές τις πενθήμερες, τις πιο τυποποιημένες ειδικά τις άλλες εκδρομές που είναι κάπως διαφορετικές 

εκεί είναι κάποιοι που θέλουν να πηγαίνουν . 

(Λογικά θα είναι και πιο αυστηρό το πρόγραμμα στις άλλες εκδρομές . Δηλαδή στο εξωτερικό ο 

προγραμματισμός διαφέρει;) 

Εντάξει δε θα πας στα μπουζούκια σε μια ξένη χώρα να διασκεδάσεις όπως θα πας στη Ρόδο ή στην Κέρκυρα ή 

στην Κρήτη, έτσι; Σίγουρα. Είναι το πρόγραμμα πιο παιδαγωγικό, πιο μορφωτικό ας το πούμε έτσι. Σίγουρα. Ενώ 

οι εκδρομές οι πολυήμερες που γίνονται ειδικά της Γ' Λυκείου έχει επικρατήσει τα παιδιά πάνε πιο πολύ για 

διασκέδαση . Δεν πάνε για να δούνε . Πάνε μόνο για να ξεσαλώσουνε . 

Ναι 

Αυτό έχει επικρατήσει. Πράγματι εκεί υπάρχουνε κίνδυνοι. Υπάρχουνε κίνδυνοι, δεν τους αδικούμε δηλαδή 

αυτούς που δε θέλουνε να πάνε σε αυτές τις εκδρομές . 

(Ωραία) 

3. Κυριαρχεί η άποψη ότι οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν διασκέδαση και συνδέονται με απώλεια σχολικού 
χρόνου φαίνεται να προσελκύουν τους μαθητές σε αντίθεση με επισκέψε ις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 

και άλλους χώρους πλούσιους σε εκπαιδευτικές εμπειρίες . 

- Αυτό πιστεύετε ότι επηρεάζει - καθορίζει το είδος των δραστηριοτήτων που οργανώνει το σχολείο; 

Ως ένα βαθμό το επηρεάζει, το επηρεάζει, δηλαδή δε μπορεί να φτιάξεις πρόγραμμα μόνο με μουσεία και με 

προορισμούς τέτοιους αυστηρά επιμορφωτικούς . Πρέπει να έχεις μέσα και το κομμάτι της διασκέδασης. 

(Ναι ) 

Σίγουρα. 

(Συνδυασμός δηλαδή;) 

Να κάνεις συνδυασμό δηλαδή. Οι εκδρομές που κάνουμε εμείς σαν σχολείο κυρίως οι τριήμερες και οι 

τετραήμερες είναι τέτοιου είδους εκδρομές δηλαδή υπάρχει πρόγραμμα το οποίο τηρείται σε μεγάλο βαθμό και 

το βράδυ υπάρχει και κάποια έξοδος νυχτερινή έτσι ώστε να καλύψουμε και το κομμάτι αυτό. 

(Ναι) 

Δηλαδή να δούμε και τη νυχτερινή Θεσσαλονίκη, να δούμε τα υπόλοιπα αξιοθέατά της την ημέρα ή και τα 

κοντινά εκεί, τα πέριξ. 

(Ναι) 

Να τα δούμε και αυτά. Σίγουρα και οι συνοδοί και οι εκδρομές επηρεάζονται από τις επιθυμίες των μαθητών ως 

ένα βαθμό . Δηλαδή να υπάρχει μια έτσι θα λέγαμε μια έτσι λύση συμβιβαστική, μια χρυσή τομή έτσι ώστε να 

γίνουν όλα, να τηρείται το πρόγραμμα στα πλαίσια μιας συνεννόησης με τους μαθητές ότι τώρα θα πάμε να 
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δούμε αυτό και μετά στη συνέχεια θα έχουμε το χρόνο να ξεκουραστούμε, να κάτσουμε να κάνουμε τη βόλτα 

μας και λοιπά και λοιπά . 

(Ωραία, νομίζω ότι θα συμμετέχουν και περισσότερο έτσι τα παιδιά με περισσότερη όρεξη . ) 

Ναι, ναι . Οι μαθητές βεβαίως έχουν τις δικές τους προτιμήσεις αλλά προσαρμόζονται όμως σε ένα πλαίσιο, 

όταν το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και συγκεκριμένο προσαρμόζονται . Δηλαδή ο μαθητής προσαρμόζεται 

μαθαίνει . Αυτό που λέμε καμιά φορά ότι είναι δύσκολο να κάνουν αυτό, το σχολείο να αλλάξει ένα σύστημα και 

τα λοιπά, πολλές φορές δεν ευσταθεί γιατί και ο μαθητής είναι όπως συνηθίσει. Σ' ένα σχολείο που έχει ένα 

πλαίσιο συγκεκριμένο θα το ακολουθήσει. 

(Ναι) 

Αυτό είναι σίγουρο . Προσαρμόζεται . 

- Σε ποιο βαθμό προσαρμόζετε τις δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο στις επιθυμίες των μαθητών έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή; 

Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν ε ίναι νόμιμα ή είναι έξω από το πλαίσιο της εκδρομής 

για να προσελκύσουμε πιο πολύ κόσμο. Εξάλλου είπαμε τα παιδιά γνωρίζουν το πλαίσιο και έρχονται γι' αυτό. 

(Ναι) 

Το πλαίσιο είναι δεδομένο δηλαδή . Έχει δημιουργηθεί και μια παράδοση. Τα παιδιά έχουν πάει μια εκδρομή 

στην Α' Λυκείου ξέρουν ότι θα πάμε και μια σαν Β' Τάξη. Λίγο πολύ ξέρουν τι να περιμένουν . Δε θα βγούμε 

δηλαδή να υποσχεθούμε προεκδρομικά, θα λέγαμε, ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο και ελάτε παιδιά θα 

περάσουμε καλά και τέτοια. Όχι . 

(Όχι , ωραία) 

Γ . ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1. Οι απαντήσεις των διευθυντών στα σχολεία δείχνουν ότι η υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι 
ανεπαρκής . 

- Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βοηθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση το σχολείο να υλοποιήσει περισσότερες 

εξωσχολικές δραστηριότητες ; 

Πέρα από την οικονομική υποστήριξη αν θα μπορούσε να δώσει. Υπήρχε μια πρακτική μέχρι τα τελευταία 

χρόνια ο δήμος ενίσχυε με ένα ποσό κάποιες εκδρομές, τις μεγάλες εκδρομές . 

(Ναι) 

Εεε τώρα τελευταία με την οικονομική κρίση έχει και αυτό εκλείψει και ειδικά τώρα που δεν υπάρχει πλέον ο 

δήμος ο τοπικός δήμος που υπήρχε ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο μόνο τώρα που ο δήμος Κορινθίων εν 

προκειμένω έχει δεκάδες Γυμνάσια και Λύκεια ποιο σχολείο να πρώτο-υποστηρίξει. 

ναι 

Και τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα τώρα . 'Αλλο δε βλέπω τι άλλη βοήθεια θα μπορούσε ένας δήμος να 
προσφέρει στο σχολείο για την πραγματοποίηση μιας εκδρομής . 

- Θα μπορούσατε να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα όπου η τοπική αυτοδιοίκηση βοήθησε ; 

Οικονομικά μόνο. Υπήρχε. Περνούσαν οι μαθητές πάντα κάθε φορά από το δήμαρχο να τους δώσει ένα ποσό . 

(Ναι) 

το οποίο πράγματι γινόταν . 

(ωραία) 

2. Θεωρείτε ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι επαρκής για να υποστηρίξει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών 
να οργανώσουν και να υλοποιήσουν εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ; 

Δεν είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο των εκδρομών . Υπάρχουν πολλές εγκύκλιοι και οι οποίες είναι 

αλληλοκαλυπτόμενες . Δεν είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο πολλές φορές . 

( Ναι) 

Δηλαδή τι ε ίδους εκδρομή πάμε τώρα . Επειδή εμείς κάθε φορά ζητάμε έγκριση για την εκδρομή μας το πλαίσιο 

στο οποίο ανήκε ι αυτή η εκδρομή, ψάχνουμε να βρούμε αυτή η εκδρομή τι είδους είναι . Είναι .... τι επίσκεψη 
είναι; Είναι εκπαιδευτική , είναι διδακτική επίσκεψη είναι στα πλαίσια ... έχουμε βρει τελικώς έναν τρόπο αλλά 
δεν είναι όμως ξεκάθαρο . 

(Δηλαδή σε ποια κατηγορία θα την εντάξετε ; ) 

Υπάρχε ι μια εγκύκλιος η οποία αφορά τους περιπάτους, την ε κδρομή την εκπαιδευτική εκδρομή την ημερήσια 

που είναι μια φορά το χρόνο που διαρκε ί όλη την ημέρα και τις πενθήμερες εκδρομές, αλλά όλες οι άλλες 

εκδρομές - που είναι και οι περισσότερες - δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από το να χαρακτηριστούν 
διδακτικές επισκέψεις . 

(Ναι) 

Δηλαδή είτε είναι μια θεατρική παράσταση, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, ένα μουσείο, να πάς στο πανεπιστήμιο, 

να πας στο πλανητάριο, στο μουσείο του ΟΤΕ λέω τώρα πιθανούς τόπους 
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(Ναι) 

πρέπει να ... ο τρόπος ο σύννομος είναι να τη χαρακτηρίσεις διδακτική επίσκεψη ότι είναι στα πλαίσια 
μαθήματος συγκεκριμένου που διδάσκεται στη τάξη εκείνη πού ανήκουν οι μαθητές και πρέπει να βάλεις 

κανονικά αρχηγό της εκδρομής τον καθηγητή που διδάσκει το μάθημα . 

(Ναι) 

Δηλαδή είναι ένα πλαίσιο που δημιουργεί πολλές φορές κάποια προβλήματα, κάποια προβλήματα . Έπειτα είναι 

και η επιστροφή, ο χρόνος. Αυτές οι διδακτικές επισκέψεις που είναι λέει αν θυμάμαι καλά μέχρι 9 κατ' έτος 
πρέπει να είναι κανονικά μέσα στο πλαίσιο ωραρίου του σχολείου. 

(Ως τις 2-2 .30 να υποθέσω.) 
Ως τις 2-2.30. Όταν πας στην Αθήνα σε ένα μουσείο δεν μπορείς να είσαι πίσω στις δυο έτσι; 
(Όχι . ) 

Υπάρχουν θα λέγαμε κάποια προβλήματα. Επίσης αυτές οι επισκέψεις πρέπει να συμμετέχει, επειδή είναι αντί 

μαθήματος, πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές κανονικά. Είναι λέει υποχρεωτική η συμμετοχή των 

μαθητών. 

(Ναι, ναι) 

Πώς όμως θα είναι υποχρεωτική όταν πας με λεωφορείο και το μουσείο έχει εισιτήριο δηλαδή και μπαίνει και ο 

οικονομικός παράγοντας. Δεν είναι ότι θα πάρεις ένα αυτοκίνητο να πας τα παιδιά ας πούμε στην Αρχαία 

Κόρινθο ή στην Ακροκόρινθο που είναι κοντά να τους κάνεις εκεί ένα μάθημα βυζαντινής ιστορίας ή αρχαίας 

ιστορίας και να γυρίσεις πίσω θα πας μια ώρα και να γυρίσεις. Άρα αντί μαθήματος θα ακολουθήσεις 

αναγκαστικά και μπορεί να μην πληρώσεις κιόλας το λεωφορείο αυτό. Όταν όμως πας κάνεις μια πιο μακρινή 

εκδρομή. 

(Τότε είναι που αρχίζουν και τα προβλήματα που είπατε.) 

Ε βέβαια, οπότε παίρνουμε και εκεί δηλώσεις συμμετοχής και τηρούμε και εκεί τα 3/4. 
(Ενώ κανονικά θα έπρεπε να συμμετέχουν, όπως είπατε, όλοι.) 

Κανονικά λέει να είναι η συμμετοχή υποχρεωτική των μαθητών. 

3. Το σχολείο σας δεν έχει αναπτύξει μια δική του πολιτική για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Για ποιο -
ποιους λόγους θεωρείτε ότι συμβαίνει αυτό; Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε ; 

Εμείς κάθε χρόνο σίγουρα κάνουμε κάποιες επισκέψεις, δηλαδή η κάθε τάξη πάει τουλάχιστον 2-3 επισκέψεις 
το χρόνο . 

(Μιλάμε και για το Γυμνάσιο και για το Λύκειο έτσι;) 

Ναι τέτοιου είδους επισκέψεις. 

(Δηλαδή εσείς ας πούμε στην αρχή της χρονιάς κάνετε προγραμματισμό ότι θα κάνω 4, 5 ή 6 διδακτικές 
επισκέψεις ή θα έχω φέτος ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα ή πρώτα βλέπετε, μιλάτε με το σύλλογο 

διδασκόντων ή κάνετε άλλες ενέργειες; ) 

Προγραμματισμός δεν μπορεί να γίνει παρότι απαιτείται ενδεχομένως δεν μπορεί να γίνει από την αρχή της 

χρονιάς . 

(Ναι) 

Δηλαδή για το πόσες εκδρομές και το πότε δεν είναι εφικτό να γίνει αυτό. Εφόσον κάθε φορά υπάρχει 

προθυμία από τους συνοδούς καθηγητές και συμφωνήσουν οι μαθητές γίνεται και μια εκδρομή. Δηλαδή βλέπω 

εδώ κατά μέσον όρο κάθε τάξη πηγαίνει 3 εκδρομές περίπου τέτοιου είδους. 
(Ναι) 

Δηλαδή η Γ' Γυμνασίου πήγε και 4 πήγε στη Βουλή, πήγε στα Καλάβρυτα, πήγε στο ΚΠΕ στο Κλημέντι άλλοι 

πήγανε στο Πλανητάριο, η Γ' Λυκείου πήγε πλανητάριο, πήγε εθνική πινακοθήκη. 

(Οπότε ανάλογα με το διδάσκοντα και μάλλον κάποιον από το Σύλλογο διδασκόντων που θα έχει κάποια 

ενδιαφέροντα θα προσελκύσει και τους μαθητές.) 

Κάπως έτσι αλλά είπαμε ότι και οι μαθητές προτείνουν . Θέλουν ας πούμε πλανητάριο και αν υπάρχει και η 

σύμφωνη γνώμη των συνοδών η εκδρομή πραγματοποιείται αφού ακολουθήσουν τις διαδικασίες που πρέπει 

να γίνουν . 

(Ωραία) 

Δεν είναι και εύκολη κάθε φορά θα λέγαμε αυτές οι εκδρομές όσον αφορά τον προγραμματισμό τους . Δεν είναι 

και εύκολο γιατί πρέπει να κλείσουμε ραντεβού με τα μέρη αυτά. 

(Να σας δεχτούν;) 

Να μας δεχτούν, μπορούν να δεχτούν έναν κάποιον αριθμό μόνο σχολείων. Δεν είναι τόσο απλό . Το μουσείο της 

Ακρόπολης έχει μια μεγάλη λίστα από σχολεία που περιμένουν . Δεν είναι τόσο απλό . 

Ναι 

Χρειάζεται διαδικασία για να πας στη Βουλή . Επίσης γίνεται ηλεκτρονική κράτηση σε κάποιο χρονικό διάστημα 

στην αρχή ή στο μέσον της χρονιάς . Δηλαδή είναι κάποιοι τόποι που απαιτούν να είσαι σε εγρήγορση για να 

παρακολουθείς τα συγκεκριμένα, να μη χάσεις τις προθεσμίες και να κλείσεις έγκαιρα αυτή την εκδρομή . Δεν 

είναι τόσο απλό ότι μέσα σε μια μέρα αποφασίζω να πάω εκεί και πηγαίνω . 

(Βέβαια υπάρχουν και γραφειοκρατικά ζητήματα. ) 
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Βέβαια μετά πρέπει πρακτικό του συλλόγου καθηγητών, να σταλεί στην διεύθυνση κάποιες μέρες πριν για 

έγκριση . 

(15 νομίζω ; ) 

15 το λιγότερο ανάλογα με την εκδρομή , άλλες θέλουν περισσότερο για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή . Ο ι 

δηλώσεις, τα χρήματα απαιτούν ένα χρόνο και ένα κόπο. Εμείς εδώ σαν διεύθυνση έχουμε πολλές φορές 

αναλάβει και μετράμε και τα λεφτά και τις δηλώσεις και ποιος δεν έχει φέρει δήλωση και αν η δήλωση του 

γονέα δεν είναι και τόσο σωστά συμπληρωμένη πολλές φορές το κάνουμε αυτό . Θέλει ένα κόπο δηλαδή για να 

γίνει μια εκδρομή . 

(Ωραία) 

4. Λαμβάνετε υποστήριξη από το Σύλλογο των γονέων (χορηγούς - ιδιώτες κλπ ); 
- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος της ενίσχυσης που λαμβάνετε από τον καθένα από τους παραπάνω φορείς; 

Ο σύλλογος γονέων καμιά φορά συμμετάσχει. Δίνει έτσι μια ενίσχυση οικονομική . Δεν έχει και αυτός πολλά 

έσοδα τελευταία γιατί δεν πληρώνουν και οι γονείς τη συνδρομή τους . Έχει κατά καιρούς. Τώρα άλλοι χορηγοί 

μμμμ. Έχει τύχει να δώσουνε λαχνούς κάποια λαχειοφόρο αγορά την οποία κάνουν οι μαθητές την οποία 

κάνουν στα πλαίσια του Συλλόγου Γονέων γιατί οι μαθητές δεν μπορούν κανονικά μόνοι τους να κάνουν τέτοιες 

λαχειοφόρες αγορές . Πρέπει να .. μόνο ο σύλλογος ... 
Έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο . 

Οπότε με τη συνεργασία του συλλόγου γονέων έχει γίνει και αυτό σε κάποιες εκδρομές να μοιράσουν λαχνούς, 

να έχουν και κάποια έσοδα από κει δηλαδή. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει έχει γίνει και αυτό . Η να έχουν ενίσχυση 

από χορηγούς . 

(Οι χορηγοί να υποθέσω είναι φορείς της τοπικής κοινωνίας μαγαζιά κ . α) 

Έχει τύχει να έχουμε δώσει βεβαίωση στους μαθητές εμείς για να τη δώσουν στους χορηγούς που να 

επικυρώνει βεβαιώνουμε ότι οι μαθητές του σχολείου μας κάνουν εκδρομή εκεί και έτσι ώστε να πειστούν και 

οι φορείς της τοπικής κοινωνίας όπως λέτε να συμμετάσχουν, να δώσουν . Μπορεί να είναι κάποια 

καταστήματα . 

Θέλουν και αυτοί μια επίσημη επιβεβαίωση ότι θα γίνε ι η εκδρομή . 

(Να ρωτήσω κάτι; Πάντα οι μαθητές κάνουν την προσέγγιση στους χορηγούς; Δηλαδή το σχολείο δεν έχει κάνει 

ποτέ κίνηση προσέγγισης ; ) 

Όχι, όχι, δεν έχει και θεσμικό ρόλο τώρα το σχολείο να κάνει τη δουλειά αυτή . 

(Ναι) 

Δεν έχει λόγο να το κάνει αυτό το σχολείο. 

Δ . ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Χαρακτηρίσατε τον αριθμό των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων που παρέχει το σχολείο 
αρκετές . Μπορείτε να αναφέρετε για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνε ι αυτό ; 

Είπαμε στα πλαίσια που το επιτρέπουν οι νόμοι γίνονται αυτές οι εκδρομές δε θα 'λεγα και πάρα πολλές . 

Δηλαδή πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες; 

Θα μπορούσαμε και περισσότερες. Αλλά νομίζω ότι είναι σε καλό επίπεδο και αριθμητικά αν το πάρουμε 

νομίζω ότι είναι σε καλό επίπεδο γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι είναι και οι πέντε περίπατοι που γίνονται κάθε 

χρόνο συν τις εκδρομές που πάει κάθε τάξη δηλαδή τις διδακτικές επισκέψεις και να θα πάει μια τριή μερη 

τετραήμερη δεν είναι και λίγες. 

Ο αριθμός νομίζω είναι ικανοποιητικός, είναι καλός ο αριθμός. 

2. Έχετε μόνιμους - σταθερούς συνεργάτες με τους οποίους οργανώνετε συνήθως τις εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες ; Μπορείτε να τους αναφέρετε; 

Συνήθως έχουμε στα πρακτορεία, στα τουριστικά πρακτορεία έχουμε συνεργάτες που συνεργαζόμαστε με τα 

λεωφορεία που κλείνουν εκδρομές και στα λεωφορεία για τις ημερήσιες εκδρομές και για την οργάνωση των 

πολυήμερων εκδρομών έχουμε κάποιου ς θα λέγαμε σταθερούς συνεργάτες που ξέρουμε ότι είναι φερέγγυοι 

και έχε ι αποδειχτεί ότι δεν έχουμε μαζί τους πρόβλημα στην εκδρομή . Βέβαια ο νόμος λέει κανονικά στις 

εκδρομές ειδικά στις εκδρομές τις πολυήμερες και την πενθήμερη πρέπει να κάνει διαγωνισμούς μειοδοτικούς . 

Έχει μια διαδικασία εκεί πέρα. Εντάξει και αυτό μπορεί να γίνει. Εντάξει μπορείς να πάρεις προσφορές για να 

τηρήσεις το τυπικό τώρα από κει και πέρα δεν είναι δεσμευτικό αυτό ότι θα επιλέξεις κάποιον ο οποίος θα είναι 

φθηνότερος κατά 50 ευρώ σε ένα σύνολο 5000 ευρώ αν είναι πιο φτηνός κατά 50 ευρώ να επιλέξεις αυτόν, 

διότι σταθμίζεις και άλλους παράγοντες, 

Ναι, ωραία 

3. Αναφέρατε ότι για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων συνεργάζεστε με 
διάφορους φορείς όπως Τουριστικά γραφεία, ΚΠΕ. 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος και την ποιότητα της συνεργασίας σας με αυτούς τους φορείς; 

Η συνεργασία μας είναι καλή . Συνήθως γίνονται κάποιες επαφές ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες ημερομηνίες. 

Δεν έχουμε πρόβλημα σ' αυτό . Κάποια μουσεία είναι έτσι πιο σχολαστικά θέλουν δηλαδή επιβεβαίωση και ξανά 
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επιβεβαίωση εε εντάξει δεν ξέρω για δικούς τους λόγους . Στέλνουμε κάποιο φαξ καμιά φορά με το οποίο 

επιβεβαιώνουμε ότι θα γίνει η εκδρομή. Δεν έχουμε πρόβλημα δηλαδή . 

(Ούτε με τα τουριστικά γραφεία, με τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης . ) 
Εξάλλου υπάρχουν κάποια μέρη που δε χρειάζεται κάποιο ραντεβού συγκεκριμένο. Πήγαμε ας πούμε στις 

Μυκήνες, δε χρειάστηκε να κλείσουμε ραντεβού. 

4. Αναφέρατε ότι συνεργάζεστε με το τμήμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων της Δ . Ε. για την οργάνωση 

εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων . 

- Μπορείτε να περιγράψετε το είδος της συνεργασίας σας ; 

Καλή είναι η συνεργασία μας . Τώρα όταν λέμε τμήμα ΔΕ εννοούμε κάποιος έχει επιφορτιστεί, έχει αναλάβει να 

παίρνει τα πρακτικά από τα σχολεία και τα προωθεί προς έγκριση . εε πολλές φορές έχουμε, μπορεί να υπάρχει 

μια διόρθωση σε κάτι ή να υπάρξει .. σε εμάς όχι τόσο αλλά ξέρω ότι υπάρχουν σχολεία που δεν προσέχουν το 
νομικό πλαίσιο πολύ δηλαδή μπορεί να υπάρξει μια αβλεψία ή να υπάρχει κάτι όσον αφορά τον αριθμό των 

συνοδών, τον αριθμό των μαθητών, την ώρα επιστροφής και λοιπά και λοιπά. 

Μπορεί να τύχει δηλαδή να υπάρξει μια διόρθωση . 

Ναι, στο πρακτικό. 

Ναι πολλές φορές υπάρχει και μια διευκόλυνση όσον αφορά το χρόνο έγκρισης της εκδρομής. Δηλαδή δεν 

τηρείται πάντα αυτή η προθεσμία των δέκα - δεκαπέντε ημερών γιατί πολλές φορές δεν είναι εφικτό να γίνει 

πρακτικά δηλαδή . Όταν μια εκδρομή είναι σε εκκρεμότητα και περιμένεις χρήματα ή περιμένεις τις δηλώσεις 

των γονέων και δεν είσαι έτοιμος να στείλεις τα έγγραφα εμπρόθεσμα μπορεί να τα στείλεις και τελευταία 

στιγμή και να την εγκρίνουν παρότι δεν υπάρχει το περιθώριο που προβλέπει ο νόμος . Υπάρχει τέτοιου είδους 

συνεργασίας, δεν μπορώ να πω, δεν μας λένε ότι δεν έχετε τηρήσει γιατί και αυτοί καταλαβαίνουν τα 

προβλήματα της οργάνωσης που υπάρχουν . 

(Ξέρετε εκτός από αυτό το τμήμα που εγκρίνει σκεφτόμουν και τα υπόλοιπα τμήματα, το τμήμα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων . Με αυτά τα τμήματα πώς είναι η 

συνεργασία; ) 

Δεν έχουμε πρόβλημα . Αν οι εκδρομές είναι περιβαλλοντικές ή τέτοιου είδους πρέπει να κοινοποιείται σ' 

αυτούς ώστε να εγκρίνουν και αυτοί την εκδρομή . Δεν έχουμε πρόβλημα. Ίσα, ίσα που αυτοί ενθαρρύνουν τις 

εκδρομές γιατί είναι στα πλαίσια της δικής τους αρμοδιότητας, ενθαρρύνουν να γίνονται αυτές εκδρομές . Δεν 

έχουμε πρόβλημα δηλαδή . 

Ναι, ωραία . 

- Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος αυτού ενθαρρύνει ή και περιορίζει τα 
σχολεία στο να αποφασίσουν για τον εαυτό τους τι δραστηριότητες χρειάζονται οι μαθητές τους και πώς να τις 

υλοποιήσουν; 

Δεν έχουμε τέτοιου είδους θα λέγαμε σχέση που να .. .. υπάρχει μια ενθάρρυνση όπως είπα προηγουμένως για 
τέτοιες εκδρομές δεν υπάρχουνε σκέψεις ούτε για περιορισμό, ούτε για κάτι άλλο. Δηλαδή τα σχολεία είναι 

ελεύθερα να αποφασίσουν να κάνουν τις εκδρομές τους . 

Προτάσεις σας κάνουν, δηλαδή προτείνουν κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες, κάποια περιβαλλοντικά 

προγράμματα; 

Ναι προτείνουν και τόπους για εκδρομές και προγράμματα και άλλου είδους εκδηλώσει που κατά καιρούς 

κάνουν . 

Ναι 

Όχι μόνο εκδρομές, αλλά και άλλου είδους δραστηριότητες βεβαίως προτείνουν που άλλες από αυτές γίνονται 

άλλες δεν γίνονται για διάφορους λόγους έτσι; 

Τώρα προτάσεις για .. αν εννοούμε αν υπάρχει μια λίστα με πιθανά μέρη εκδρομών με πιθανά μέρη εκδρομών 
τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει που να λέει φέτος εσύ μπορείς να πας στα δέκα είκοσι αυτά μέρη και διαλέξτε που 

θέλετε να πάτε, όχι είναι της επιλογής του σχολείου . 

Ναι, ωραία 

Ε . ΕΜΠΟΔΙΑ 

1. Μπορείτε να μου αναφέρετε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στο σχολείο σας; 

Αυτά που προαναφέραμε ήδη δηλαδή το οικονομικό εε η ανασφάλεια που αισθάνονται οι γονείς ειδικά για 

πολυήμερες εκδρομές εεε πολλές φορές είναι και η απροθυμία των καθηγητών να συνοδεύσουν δεν υπάρχει 

αυτό σε εμάς σε μεγάλο βαθμό . Μέχρι στιγμής δηλαδή έχουν γίνει όλες οι εκδρομές δηλαδή φέτος δεν έγινε η 

εκδρομή η πολυήμερη επειδή δεν ήθελαν οι μαθητές είχαμε συνοδούς όμως . Είχαμε συνοδούς αλλά τα παιδιά 

δεν ήθελαν για δικούς τους λόγους . Άλλα ακούμε και από άλλα σχολεία ότι δεν έχουνε πάντα τους συνοδούς 

ειδικά για τις εκδρομές τις πολυήμερες . 

Ναι 

Σε ένα γειτονικό σχολείο πήγανε κάποιοι από το σύλλογο γονέων, έγινε η εκδρομή Παρασκευή, Σάββατο, 

Κυριακή δηλαδή σε μέρες αργίας έβαλαν τη μισή Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο να πάνε μια τριήμερη με 

το Σύλλογο γονέων γιατί δεν υπήρχε προθυμία εκ μέρους των καθηγητών . 

δηλαδή μπορεί και ο Σύλλογος Γονέων να συνοδεύσει πρέπει να υπάρχει και κάποιος εκπαιδευτικός δεν πρέπει; 

Εκδρομή μαθητική δε γίνεται με το σύλλογο Γονέων, δε γίνεται . 
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Οπότε αυτή δε χαρακτηρίστηκε μαθητική εκδρομή. Η εκδρομή πρέπει να ναι με συνοδό, με καθηγητές τόσους 

όσους λέει ό νόμος και αρχηγό και λοιπά. Δε γίνεται. Με το σύλλογο Γονέων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε 

στιγμή εκτός ωραρίου του σχολείου μπορούν να κάνουν τα πάντα . Όχι δε γίνεται ούτε μπορεί να 

αντικαταστήσει ένας του συλλόγου γονέων να αντικαταστήσει ένα συνοδό που λείπει. 

Νομίζω πρέπει να υπάρχουν όλοι οι συνοδοί και αν θέλει κάποιος από το σύλλογο αν έχει ανάγκη κάποιο παιδί 

να έρθει. 

Ναι είναι δυνατόν . Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά να είναι οι προβλεπόμενοι. Αν είκοσι ή τριάντα παιδιά να είναι 

ένας αρχηγός εμείς βάζουμε .. . κοιτάμε να έχουμε και κάποιον παραπάνω λένε οι νόμοι για λόγους ασφαλείας 
μπορεί κάτι να συμβεί και ο ένας καθηγητής να παραμείνει ας πούμε στο ξενοδοχείο με κάποιο μαθητή και οι 

άλλοι να κάνουν το πρόγραμμα τους πρέπει να είναι ο αριθμός ο απαιτούμενος για τους άλλους να μην είναι ο 

αριθμός λειψός . 

Ναι 

2. Τί αποτρέπει το διδακτικό προσωπικό του σχολείου από το να οργανώσει και να υλοποιήσει μια διδακτική 
επίσκεψη; 

Κυρίως το μέρος στο οποίο είναι να πάμε. 

Η απόσταση δηλαδή; 

Η απόσταση είναι σημαντικός παράγοντας διότι δεν μπορείς αυθημερόν να κάνεις τέτοιου είδους επίσκεψη . Όχι 

αυθημερόν, πρέπει να γυρίσεις πίσω σχετικά νωρίς . Ε 2, 3 εμείς το πάμε μέχρι 4. 
'Ναι 

Δεν μπορείς να φύγεις πιο πολύ γιατί τα πλαίσια είναι στενά. 

Ναι 

Και τα παιδιά έχουνε και υποχρεώσεις και φροντιστήρια και τα λοιπά . 

3. Ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός προγράμματος (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα κ.α.); 

- Τι δυσκολίες ενέχει η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό που το οργανώνει; 

Ναι μερικά προγράμματα είναι απαιτητικά Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά εεε χρειάζονται κάποια δουλειά. Δεν 

είναι τόσο απλά δηλαδή τα πράγματα. Εάν θέλεις να κάνεις σωστά τη δουλειά σου και όχι να πεις απλά κάνω 

ένα πρόγραμμα και έχω κάποια παιδιά τα οποία δεν τα πολυβλέπω γιατί ξέρουμε ότι δεν τηρούνται τα πάντα 

όπως πρέπει. Ούτε οι συναντήσεις γίνονται όλες όπως πρέπει με τους μαθητές. Υπάρχει και μια ελαστικότητα 

αφού γίνεται και εκτός ωρών διδασκαλίας. Εάν όμως θέλεις να κάνεις σωστά τη δουλειά σου θέλει και αυτό, 

θέλει το χρόνο του ένα πρόγραμμα πρέπει να βρεις το υλικό να το οργανώσεις να δώσεις δουλειά στους 

μαθητές να κάνεις ομάδες να σου φέρουνε κάτι και έχεις και ένα στόχο. 

Ναι 

Τελικά το πρόγραμμα έχει ένα στόχο . Πρέπει κάπου να φτάσεις ο οποίος πρέπει να είναι εφικτός αυτός ο στόχος 

και τότε μπορούμε να πούμε ότι το πρόγραμμα έχει πετύχει. Όταν φτάσεις σε ένα στόχο. 

4. Ποια είναι η στάση των γονιών των μαθητών του σχολείου απέναντι στις εκπαιδευτικές εξωσχολικές 
δραστηριότητες που υλοποιούνται από το σχολείο; 

- Θεωρείτε γενικά ότι οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν; 
Ναι μια μεγάλη κατηγορία τα προτρέπει. Ανάλογα κάποιοι άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί. 

Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

Δεν έχουνε πειστεί ότι το πρόγραμμα αυτό .. .. δεν ξέρουνε οι άνθρωποι πολλές φορές τι κάνει το σχολε ίο, τι 

κάνει αυτό το πρόγραμμα, τι προσφέρε ι, τι θα κερδίσει ο μαθητής. Είναι λίγο καχύποπτοι καμιά φορά . 

Ναι' 

Σου λέει μήπως ο μαθητής επικαλεστεί ότι πάει στο πρόγραμμα και πάει κάπου αλλού το βρει σαν ευκαιρία να 

φεύγει από το σπίτι . 

Καχύποπτοι απέναντι στα παιδιά τους ; 
Ναι ως ένα σημείο εξηγήσιμη επιφυλακτικότητα θα λέγαμε . 

Ναι 

- Υπάρχουν γονείς που αποτρέπουν τα παιδιά τους; Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 
Δεν μου έχει αυτό αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας. Μπορεί ένα μικρό ποσοστό να αποτρέπει τα 

παιδιά εε «μην πας τώρα και χάνεις το χρόνο σου». Μπορεί. 

Αλλά δεν μπορείτε να το δείτε αυτό ; 
Δεν μπορούμε να το δούμε . Γιατί αυτά τα προγράμματα έχουν ένα χαρακτήρα προαιρετικό κιόλας. Δεν μπορείς 

να ξέρεις γιατί από τους δέκα που δεχτή κανε γιατί οι άλλοι δέκα γιατί αρνήθηκαν . Δεν μπορείς να το ξέρεις 

αυτό . 

Ωραία 

5. Υπάρχουν γονείς που δίνουν έμφαση στο πρόγραμμα σπουδών (τυπική διδασκαλία) και όχι στις εξωσχολικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

Βεβαίως υπάρχουν . Να θεωρούν δηλαδή περιπά αυτά; 

Ναι μάθημα και όχι εκδρομή . 

Μάθημα και μόνο μάθημα και τα άλλα είναι περιπά. Βεβαίως αυτό είναι σημαντικό ποσοστό . 

Και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο ή έχετε διακρίνει διαφορές; 
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Στο Λύκειο επειδή οι απαιτήσεις αυξάνονται λιγοστεύει ο χρόνος που μπορούν οι μαθητές να διαθέσουνε . 
Πρέπει δηλαδή οι μαθητές να το θέλουνε, να το πιστεύουνε δηλαδή. Δεν μπορείς να πεις θα πάρω 15 παιδιά να 
κάνω ένα πρόγραμμα. Πρέπει να το θέλουν γιατί ο χρόνος λιγοστεύει στο Λύκειο. Οι απαιτήσεις αυξάνονται 

μπαίνουν τα φροντιστήρια στη μέση όλα αυτά και .. Σίγουρα αυτή η γνώμη θα υπάρχει στους γονείς. 
Ναι 

Ότι το θεωρούν περιπό και ότι ξεφεύγει από το σκοπό του σχολείου θα λέγαμε. «Τι τα θέλετε αυτά τα 

παραπανίσια; Τα βιβλία σας και τίποτα άλλο.» Υπάρχει, σίγουρα υπάρχει αυτή η άποψη. 

- Υπάρχουν ομάδες γονιών διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούρας που λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
αξιών θεωρούν τις εκδρομές ανάρμοστες για τα παιδιά τους; 

Μόνο για λόγους, για λόγους θρησκευτικούς τώρα ψάχνω να βρω. Για λόγους καταγωγής από άλλη χώρα όχι . Δε 

νομίζω. Δηλαδή και αυτοί που είναι αλλοδαπής προέλευσης είναι χρόνια στην Ελλάδα, έχουν ενταχθεί στο 

σύστημα και συμμετέχουν κανονικά και στα προγράμματα και στις εκδρομές . Δε βλέπω διαφορές . 

Τα παιδιά ακολουθούν κανονικά; 

Ακολουθούν κανονικά, δεν έχουν δηλαδή κάποιο ιδεολογικό λόγο ή κάτι άλλο εμπόδιο να μην ακολουθούν 

αυτές τις δραστηριότητες . Μόνο περίπτωση να ανήκει σε κάποια θρησκευτική αίρεση ενδεχομένως θα έλεγα 

υπάρχει περίπτωση που είναι πολλοί λίγοι αυτοί να μην ακολουθούν σε τέτοιες εκδηλώσεις επειδή δεν τους 

επιτρέπει η θρησκεία τους . 

Ναι, ωραία 

6. Όπως αναδείχθηκε από τα ερωτηματολόγια η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων στα σχολεία. Τόσο οι οικογένειες των μαθητών όσο και οι 

εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να δίνουν χρήματα για πολλές εκδρομές και επισκέψεις. Παρόλα αυτά κάποιες 

δραστηριότητες πρέπει να γίνονται . 

- Σε ποιες κατά τη γνώμη σας πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και γιατί; 
Δηλαδή αν είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε κάποιες εκδρομές .... 
Επειδή τα χρήματα λιγοστεύουν σε όλους και καθηγητές και μαθητές ποιες θα ήταν καλό να κρατήσουμε από 

τις εκδρομές; 

Αυτές που είναι πιο επιμορφωτικές, που είναι στα πλαίσια κάποιου προγράμματος που είναι εμπειρίες δηλαδή 

που δεν είναι εύκολο να τις ζήσεις έτσι αλλού πρέπει να προτιμώνται νομίζω . 

Ναι 

Δηλαδή αν είναι να πας μια εκδρομή δηλαδή πενθήμερη στη Ρόδο, στην Κέρκυρα ή στη Κρήτη και φευγαλέα 

δεις κάποια πράγματα το πρωί και το βράδυ κοιτάς να πας να διασκεδάσεις σε κάποια κέντρα διασκέδασης 

αυτά μπορείς να τα κάνεις και αλλού ενδεχομένως δε χρειάζεται να πας να το κάνεις εκεί. 

Με το σχολείο . 

Μπορείς να το κάνεις και μόνος σου εκεί που μένεις . Βέβαια μπορεί να μην είναι η παρέα η ίδια, η σχολική, 

αλλά εν πας περιπτώσει μπορείς να το κάνεις. Είναι οπωσδήποτε εμπειρίες που δεν είναι εύκολο να τις ζήσει 

κανείς εκτός σχολείου. Νομίζω ότι πρέπει να προτιμηθούν τέτοιες εκδρομές. 

Ναι 

Που έχουν ένα πρόγραμμα δηλαδή συγκεκριμένο . Αυτές είναι οι εκδρομές οι περιβαλλοντικές που είναι στα 

πλαίσια συγκεκριμένου προγράμματος. Αυτές οι εκδρομές δηλαδή είναι χρήσιμες. Γιατί βλέπεις πράγματα που 

δεν πας να τα δεις ούτε με την οικογένεια σου. Το να πας σε μια τουριστική πόλη . Εντάξει θα πας κάποια 

στιγμή. Είτε με την οικογένεια σου είτε μόνος σου. Το να πας να δεις τον Αρκτούρο, ας πούμε, στη Φλώρινα, στη 

Καστοριά την οργάνωση αυτή και να ασχοληθείς με το οικοσύστημα της περιοχής και όλα αυτά δε θα το κάνεις 

νομίζω μόνος σου . 

Όχι 

Είναι πιο δύσκολο, είναι πιο δύσκολο. Νομίζω ότι αξίζει πιο πολύ. 

Ναι 

Αν θέλουμε να διαλέξουμε, αν μας λέγαν δηλαδή καταργήστε κάποιες εκδρομές για λόγους οικονομικούς θα 

λέγαμε θα 'πρεπε να καταργηθούν αυτές. Θα μου πεις και οι άλλες οι εκδρομές δεν είναι χρήσιμες έστω και αν 

υπερισχύει ο σκοπός ο ψυχαγωγικός; Και αυτές είναι χρήσιμες. Αλλά αν πρέπει να διαλέξεις, πρέπει να 

διαλέξεις. 

Ναι 

Αναγκαστικά. 

7. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε; 

Όχι, ιδιαίτερα νομίζω ότι το καλύψαμε το θέμα. Γενικά θα λέγαμε ότι οι εκδρομές είναι χρήσιμες . Είπαμε ότι 

όλες οι εκδρομές είναι χρήσιμες . Έχουν ένα σκοπό . Ενισχύουν τις σχέσεις ανάμεσα στη μαθητική κοινότητα 

ανάμεσα στους μαθητές, ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές βοηθάνε δηλαδή και τις διαπροσωπικές σχέσεις 

γιατί εκεί βλέπει ο μαθητής ότι ο καθηγητής δεν είναι ένα όργανο εξουσίας τον βλέπει δηλαδή στα πλαίσια του 

μαθήματος είναι κάποιος ο οποίος τον πιέζει .είναι και αυτός ένας άνθρωπος φυσιολογικός σαν τους άλλους ο 

οποίος θα μιλήσει μαζί του θα ανταλλάξει σκέψεις, θα τον δει και σαν άνθρωπο , σαν άτομο. 
Ναι, στην καθημερινότητα του ενδεχομένως. 
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Σε κάποια σε μια πιο ανεπίσημη παρουσία. Ακόμα θα τον δει να τρώει, να χορεύει ενδεχομένως όταν πάνε το 

βράδυ κάπου, που δεν το έχει αυτό μέσα στο μυαλό του, στις παραστάσεις του ότι ο καθηγητής μας κάνει 

μαθηματικά και αρχαία μας είπε και ένα ανέκδοτο και είναι κοινωνικός στην παρέα του . Δηλαδή βγαίνει και μια 

άλλη διάσταση που νομίζω ότι εφόσον μείνει αυτό στα σωστά πλαίσια και δεν σημαίνει παραπέρα κάτι άλλο, δε 

διαταραχθεί η ιδιότητα που υπάρχει μέσα στο χώρο του σχολείου . 

ναι 

Γιατί πρέπει να ξέρουμε το ρόλο μας και που είμαστε κάθε φορά είναι χρήσιμο. Δηλαδή έρχονται πιο κοντά και 

οι μαθητές μεταξύ τους και οι συνοδοί με τους μαθητές . 

Ναι 

Νομίζω βέβαια γίνονται καλύτερες γιατί απομυθοποιούνται μερικά πράγματα τα οπόια υπάρχουνε στη 

διάρκεια του σχολείου γιατί και ο καθηγητής πολλές φορές αναγκάζεται να κάνει πράγματα γιατί όταν έχει ένα 

ρόλο κυρίως εκπαιδευτικό πρέπει να κινηθεί σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο . Δεν έχει το χρόνο μέσα στο μάθημα 

που είναι τα πλαίσια ασφυκτικά να κάνει άλλα πράγματα, να πει άλλα πράγματα. 

Ναι τα οποία μπορεί να τα πει σε μια ε κδρομή ; 

Τα οποία σε μια εκδρομή μπορεί να τα πει και να τα κάνει εφόσον τηρούνται οι ρόλοι . Και όταν θα ξανάρθουμε 

στο μάθημα έτσι είμαστε πάλι στο ρόλο μας δεν μπορούμε επειδή περάσαμε ωραία σε μια εκδρομή να ..... δε θα 
αλλάξει κάτι . Δε πρέπει να αλλάξει κάτι δηλαδή . 

Ενδεχομένως αν η εκδρομή είναι εκπαιδευτική όπως είναι οι επισκέψεις μπορεί ο εκπαιδευτικός να αξιολογήσει 

το τι πέτυχε; Δηλαδή μπορεί να επιστρέψει στην εκδρομή αλλά πάντα με αυτό στο σκοπό ; 

Βέβαια τους στόχους, να βγάλει κάποια συμπεράσματα, να αξιοποιήσει κάποιες εμπειρίες, κάποια βιώματα της 

ομάδας οπωσδήποτε πάντα αυτό μπορεί να γίνει . 

Αλλά πάντα σε λογικά πλαίσια όπως είπατε σε μια διδακτική ώρα ενδεχομένως και μετά να επανέλθουμε . 

Ναι ο καθηγητής ο σωστός ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει δηλαδή ποια είναι η ψυχολογία των παιδιών, ξέρει 

δηλαδή πότε πρέπει να αφιερώσει 10 λεπτά ή 20 λεπτά για κάτι άλλο . Το ξέρει αυτό με το που γίνει μια ομαλή 

επαναφορά, επανένταξη στο πρόγραμμα τα καθημερινό . Το ξέρει αυτό ο καθηγητής τι πρέπει να κάνει. Και 

γενικά όταν γίνονται καταστάσεις έκτακτες θα λέγαμε που διαταράσσουν έτσι θα λέγαμε την ομαλή ή την 

ρουτίνα του σχολείου ξέρει τι πρέπει να κάνει . Λέμε κάτι ευρύτερο αν γίνει ένα περιστατικό στο σχολείο θα το 

σχολιάσει για πέντε λεπτά για να εκτονωθεί μια κατάσταση., δε θα πει κατευθείαν μάθημα όταν δίπλα του 

συμβαίνουν άλλα πράγματα τα οποία υπερβαίνουν το μάθημα. Πρέπει να δείξει ότι είναι ... 
Ότι γνωρίζει τι γίνεται στο σχολείο; 

Βέβαια ότι γνωρίζει τη ψυχολογία των μαθητών. Σίγουρα. Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας! 
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