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1. Εισαγωγικά

«Κατ’ οίκον εργασίες (Κ.Ο.Ε.) ονομάζουμε τις εργασίες εκείνες που αναθέτει
ο δάσκαλος στους μαθητές για το σπίτι. Πρόκειται, δηλαδή, για εργασία που συ-
μπληρώνει την εργασία του σχολείου στο σπίτι.

Κατά γενική εκτίμηση οι K.O.E. αποτελούν ένα από τα σοβαρά, ανοιχτά εκ-
παιδευτικά θέματα, που εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο, ένα από τα προ-
βλήματα της Διδακτικής που δεν έχει ακόμα απαντηθεί. Χρειάζεται όμως να με-
λετηθεί και να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα από
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: Πολιτεία, ειδικούς επιστήμονες, εκπαιδευ-
τικούς, γονείς, μαθητές (Παπαγρηγορίου, 2003).

Οι Κ.Ο.Ε. αποτελούν ένα παγκόσμιο, διαχρονικό πρόβλημα του σύγχρονου
σχολείου. Είναι αλήθεια ότι οι Κ.Ο.Ε. προκαλούν αρκετές ανησυχίες, λόγω της
αύξησης της ποσότητας και της συχνότητας με την οποία δίνονται στους μαθη-
τές από τους δασκάλους (μεγάλος αριθμός φωτοτυπιών), αλλά και γιατί οι γο-
νείς αρέσκονται στις πολλές K.O.E. «πιέζοντας» με διάφορους τρόπους τους εκ-
παιδευτικούς ή «αξιολογώντας» τους, κάποιες φορές, από την ποσότητα των
Κ.Ο.Ε. που αναθέτουν. «Στους γονείς αρέσει εκείνος ο εκπαιδευτικός που α-
ναθέτει στους μαθητές πολλές και δύσκολες K.O.E.», διαπίστωσε στην έρευνά
του ο Δ. Χατζηδήμου (1995).

Οι K.O.E. είναι από τις πολύ συνήθεις αλλά και αποτελεσματικές μορφές δια-
σφάλισης και αξιοποίησης του αποτελέσματος της μάθησης. Για την πραγματο-
ποίησή τους ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει στους μαθητές και φύλλα εργα-
σίας.

Στην παραδοσιακή Διδακτική ή στη Διδακτική του Αντικειμένου οι K.O.E. έ-
χουν μια καθαρά ελεγκτική λειτουργία, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερος λόγος για την
αποτελεσματικότητά τους. Στην κατεύθυνση της Διδακτικής του Ενεργού Υπο-
κειμένου μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα, που σχετίζονται:
πρώτο, με τη δυνατότητα διαφοροποίησης και εξατομίκευσης της διδακτικής
διαδικασίας, γεγονός που απαιτεί προσοχή από τον εκπαιδευτικό κατά τη σύ-
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νταξή τους και, δεύτερο, με τη δυνατότητα διαμόρφωσης του ελεύθερου χρόνου
του μαθητή (Κοσσυβάκη, 2003).

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι παράγοντες που επηρεά-
ζουν τις αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται με τις K.O.E. είναι οι εξής πέντε (Κου-
λουμπαρίτση, 2003):

2. Εκπαιδευτικοί παράγοντες

Οι μαθητές μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα επιδιώκεται να αποκτήσουν
δεξιότητες «διά βίου μάθησης», που θα τους παρέχουν την ικανότητα να διεκ-
περαιώνουν μόνοι τους τις K.O.E.

3. Σχολικοί παράγοντες (σε τρία επίπεδα)

α. Σε επίπεδο σχολικής περιφέρειας – Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου

Οι K.O.E. λειτουργούν συνδετικά μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Ο Σχο-
λικός Σύμβουλος, που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις σχολικές μονάδες, συ-
ζητάει με τους εκπαιδευτικούς, παρακολουθεί την πρακτική τους, βλέπουν μαζί
τα αποτελέσματα και αναλόγως προσδιορίζονται οι Κ.Ο.Ε..

β. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας – Ο ρόλος του Διευθυντή

Ο Σύλλογος Διδασκόντων στην αρχή της σχολικής χρονιάς είναι απαραίτητο
να προσδιορίζει το θέμα των K.O.E. Ο Διευθυντής οφείλει να ενημερώνει τους
εκπαιδευτικούς σχετικά με την ποσότητα, τη συχνότητα και την ποιότητα των
K.O.E., να συντονίζει τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών και να τους κα-
λεί σε συζητήσεις, ώστε, με την ανταλλαγή απόψεων, να επιτυγχάνεται η όσο το
δυνατόν καλύτερη χρήση των K.O.E., με επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αυτών και
των γνωστικών αντικειμένων. Επίσης, να ενημερώνει και να εξηγεί στους γονείς
τι συμβαίνει με τις K.O.E. Στο Ολοήμερο Σχολείο είναι σκόπιμο να συμβάλλει
στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών (πρωι-
νής και απογευματινής ζώνης).

γ. Σε επίπεδο σχολικής τάξης – Ο ρόλος του Δασκάλου

Κάθε δάσκαλος στην τάξη του είναι βασικό από την αρχή της σχολικής χρο-
νιάς να συζητήσει με τους μαθητές του σχετικά με τις K.O.E. (ποσότητα, συχνό-
τητα, τρόπος διεκπεραίωσής τους…). Οι K.O.E. είναι κοινές για όλους τους μα-
θητές. Η ετοιμασία τους από το δάσκαλο θα γίνεται με βάση το μέσο μαθητή, ώ-
στε να ανταποκρίνονται σε όλους. Οφείλει να τις διορθώνει επισημαίνοντας τις
δυσκολίες των μαθητών και με βάση τις διορθώσεις να γίνεται επανορθωτική δι-
δασκαλία. Είναι δε σκόπιμο ο δάσκαλος να εξηγεί και να προτείνει στους γο-
νείς τρόπους με τους οποίους θα βοηθούν τα παιδιά τους – ειδικά στην Α’ τάξη.
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4. Κοινωνικοί παράγοντες. Ο ρόλος των γονέων

Οι γονείς διακατέχονται από άγχος και αγωνία για την πρόοδο των παιδιών
τους. Επιχειρούν να τα βοηθήσουν, αλλά είτε από άγνοια είτε από υπέρμετρο
ζήλο αντί βοήθειας προξενούν –χωρίς να το επιθυμούν– αναστάτωση και προ-
βλήματα σε όλη την οικογένεια και ειδικά στον μαθητή. Οι γονείς των αλλοδα-
πών μαθητών παρουσιάζουν αδυναμία να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Εδώ, ο δά-
σκαλος μπορεί να προτείνει φοίτηση του μαθητή στο Ολοήμερο Σχολείο. Γενι-
κά, ο ρόλος των γονέων θα πρέπει να είναι περισσότερο υποστηρικτικός και λι-
γότερο διδακτικός.

5. Παιδαγωγικο-ψυχολογικοί παράγοντες

Οι K.O.E., για να φέρουν θετικά αποτελέσματα στην επίδοση των μαθητών,
θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην ηλικία τους (στις μικρές τάξεις, λίγες σε συ-
χνότητα και μικρής χρονικής διάρκειας – στις μεγάλες τάξεις, περισσότερες και
μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας), αλλά και στις ικανότητές τους.

Τελικός στόχος θα είναι να ολοκληρώνονται από το μαθητή χωρίς να στερη-
θεί τον ελεύθερο απογευματινό του χρόνο. Άρα, θα είναι απλές. Ιδανικό για μα-
θητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι να έχουν οι K.O.E. εξατομικευμένο χα-
ρακτήρα, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

6. Διδακτικοί παράγοντες

Οι K.O.E., εκτός της μαθησιακής επίδοσης, επιδρούν θετικά και στην από-
κτηση υπευθυνότητας του μαθητή σχετικά με τη μελέτη, τη μόρφωσή του και τις
σχολικές του υποχρεώσεις. Η δυσκολία τους κλιμακώνεται από τάξη σε τάξη. Στις
μικρές τάξεις ανταποκρίνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, ενώ
στις μεγάλες στην κατάκτηση γνώσεων και στην προετοιμασία για την επόμενη
εκπαιδευτική βαθμίδα (Γυμνάσιο).
Για τις K.O.E. έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί διάφορα ερωτήματα:
� Πού αρχίζουν και πού σταματούν οι εργασίες στο σπίτι;
� Πώς μπορεί το σχολείο να τις προσδιορίσει ποσοτικά;
� Θα είναι μια προσπάθεια να διατηρηθεί η επαφή του μαθητή με το σχολείο ή

θα είναι ανεξέλεγκτες και θα δημιουργήσουν αδιέξοδα σε μαθητές και γο-
νείς;

� Ποιος επεξηγεί ό,τι δεν έχει κατανοηθεί από τον μαθητή για τη συμπλήρωσή
τους;

� Είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών ή των γονέων;
� Για ποιον δίνονται και χρειάζεται να δίνονται κάθε μέρα;
� Το περιεχόμενό τους είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στον μαθητή;
� Ποια είναι η επίσημη θέση του Υπουργείου και του Παιδαγωγικού Ινστιτού-

του για τις K.O.E.;
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Οι K.O.E. είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί ευρέως στον εκπαι-
δευτικό κόσμο. Ίσως και να συνδέεται και με την αποσαφήνιση των ρόλων σχο-
λείου και οικογένειας.

Τι συμβαίνει λοιπόν με τις K.O.E.; Το πρόβλημά τους –μεταξύ άλλων, του ση-
μερινού, αγχωτικού και ανταγωνιστικού σχολείου– φαίνεται από τη διχογνωμία
που επικρατεί και εστιάζεται στα εξής:

� αν επιδρούν θετικά ή αρνητικά στους μαθητές,
� αν οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκτέλεσή τους,
� αν πρέπει να ανατίθενται ή όχι και πώς.
Οι απόψεις διχάζονται. Ερευνητές και παιδαγωγοί έχουν οξύτατες αντιπα-

ραθέσεις για τη χρησιμότητά τους ή μη. Αυτή η επιστημονική αντιπαράθεση δί-
νει εκρηκτικές διαστάσεις στο όλο πρόβλημα, παιδαγωγικές, διδακτικές και κοι-
νωνικές. 

Το θέμα των K.O.E. πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη παιδαγωγική ευ-
αισθησία και με βάση τις αρχές της διδακτικής δεοντολογίας και το δικαίωμα του
γονέα να βοηθήσει και του μαθητή να βοηθηθεί. Θεωρητικά, υπάρχουν στη διε-
θνή βιβλιογραφία διαφορετικές απόψεις για τη χρησιμότητά τους. Η συζήτηση
μεταξύ των ειδικών (παιδαγωγών, ψυχολόγων, εκπαιδευτικών) σχετικά με τις
K.O.E. σχηματοποιείται σήμερα σε τρεις διαφορετικές απόψεις, σε τρία ρεύμα-
τα:
α. των υποστηρικτών (υπέρμαχων), οι οποίοι είναι της άποψης ότι οι K.O.E. ε-

ξυπηρετούν παιδαγωγικούς σκοπούς και πρέπει να δίνονται. Προβάλλουν τα
πλεονεκτήματά τους:
� Ενισχύουν και ισχυροποιούν τις ίσες ευκαιρίες του εκπαιδευτικού συστή-

ματος
� Εξατομικεύουν τη διαδικασία της μάθησης
� Παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να επεκτείνουν και να εμπλουτίσουν τις

γνώσεις τους
� Διαπαιδαγωγούν τους μαθητές στην αυτοδυναμία, στη δημιουργικότητα και

στην υπευθυνότητα
� Συντελείται εμπέδωση δεξιοτήτων στο γνωστικό, συναισθηματικό και ψυ-

χοκινητικό τομέα (τρισδιάστατος μαθητής)
� Οικοδομούν ένα maximum εφοδίων στον μαθητή μέσα από το μοντέλο της

αθροιστικής μάθησης
� Είναι ένας τρόπος διαμόρφωσης του ελεύθερου χρόνου των μαθητών
� Εμποδίζουν την αποξένωση σχολείου και οικογένειας, γιατί κρατούν συνε-

χώς σε επικοινωνία τους δύο πόλους που επηρεάζουν τον μαθητή
β. των πολεμίων (επικριτών), οι οποίοι επιμένουν ότι καταπατούνται τα δικαιώ-

ματα του μαθητή για ψυχαγωγία και ανάπαυση κατά τον ελεύθερο χρόνο του.
Αναφέρουν τα μειονεκτήματά τους:
� Περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών
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� Δεν λαμβάνουν υπόψη την ατομικότητα των μαθητών και έτσι δεν ανταπο-
κρίνονται σε όλους

� Συμβάλλουν στην αύξηση της ανισότητας (καλοί και αδύνατοι μαθητές)
� Επιβαρύνουν και επιδρούν αρνητικά στην οικογένεια των μαθητών
� Είναι αναποτελεσματικές, γιατί δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση με ανατρο-

φοδότηση ούτε υπάρχει εξατομικευμένη διόρθωση
� Χρησιμοποιούνται και ως μέσον επιβολής ποινής
� Προκαλούν απογοήτευση αλλά και άγχος στους μαθητές
� Διαταράσσουν τη σχέση σχολείου και οικογένειας

γ. Αυτών που δέχονται την ανάθεσή τους με μεταρρυθμίσεις, οι οποίοι υποστη-
ρίζουν ότι πρέπει να υπάρχουν K.O.E., αλλά είναι απαραίτητο να περιορι-
στεί η ποσότητά τους και να βελτιωθούν στην πράξη.
Όλοι όμως συμφωνούν ως προς τη φύση και το σκοπό των K.O.E., ότι, δηλαδή: 

α. Είναι εργασία που συμπληρώνει την εργασία του σχολείου
β. Περιλαμβάνει έναν αριθμό δραστηριοτήτων (επαναλήψεις, ανακεφαλαιώσεις

διδαχθέντων, προπαρασκευή για μελλοντικές εργασίες του σχολείου…)
γ. Βοηθούν τον δάσκαλο να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις των μαθητών και να ε-

ξισώσει –κατά το δυνατόν– την απόδοση των μαθητών και τη συμπλήρωση της
ατελείωτης εργασίας του σχολείου. Δηλαδή, προβάλλουν τα υπέρ και τα κα-
τά των K.O.E.
Στην ελληνική βιβλιογραφία, αρκετοί παιδαγωγοί προσπάθησαν να οριοθετή-

σουν το πρόβλημα των K.O.E. με εργασίες και έρευνες. Η έρευνα του Δ. Χατζη-
δήμου «Οι K.O.E. από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων»
(1995) διαπίστωσε τα εξής: 1) Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς στη μεγάλη
τους πλειονότητα έχουν θετική στάση απέναντι στο θέμα της ανάθεσης των
K.O.E. 2) Οι γονείς προτιμούν τους εκπαιδευτικούς που αναθέτουν πολλές ερ-
γασίες. 3) Παρατηρείται μικρή διαφοροποίηση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μα-
θητές και γονείς ως προς την ανάθεση K.O.E. τα Σαββατοκύριακα και τις γιορ-
τές. 4) Τις K.O.E. υποστηρίζουν γονείς μαθητών μικρών ηλικιών. 5) Η αποδοχή
και υποστήριξη των K.O.E. στα ιδιωτικά σχολεία είναι αυξημένη και απαιτητή,
ενώ στα δημόσια είναι αντιστρόφως ανάλογη της σχολικής τάξης.

Έρευνα των εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων», υπό την αιγίδα του Κέντρου Πει-
ραματικής Παιδαγωγικής, με θέμα «Οι σχολικές εργασίες στο σπίτι» (Αθήνα
1997-98), έδειξε ότι: 1) οι μαθητές θέλουν να διατηρηθούν οι K.O.E. ως έχουν
σε ποσότητα και σε ποιότητα (88%), 2) οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι
K.O.E. βοηθούν στην καλύτερη επίδοση των μαθητών (69,6%) και 3) οι γονείς
τις αποδέχονται ως έχουν (92,6%).

Έρευνα της Φ. Κοσσυβάκη (2002α) με θέμα «Η κρίση του σχολείου στην κρί-
ση των μαθητών και ο ρόλος των σχολικών εργασιών» έδειξε ότι οι εκπαιδευτι-
κοί αναθέτουν εργασίες για το σπίτι κυρίως σε κύρια και ελάχιστα σε δευτε-
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ρεύοντα μαθήματα. Ο τρόπος της ανάθεσής τους, δηλ. ασκήσεις από τα σχολι-
κά εγχειρίδια που δεν ολοκληρώθηκαν στο σχολείο, αποτελεί σοβαρό μειονέ-
κτημα, δεδομένου ότι στο πνεύμα της Διδακτικής του Ενεργού Υποκειμένου οι
K.O.E. οφείλουν να διασφαλίζουν τη διαφοροποίηση και τη διαμόρφωση του ε-
λεύθερου χρόνου των μαθητών για δημιουργική απασχόληση.

Και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία οι σχετικές έρευνες για την αποτελεσμα-
τικότητα των K.O.E. διαμορφώνουν μια αντιφατική και συγκεχυμένη εικόνα. Ο
Γερμανός συγγραφέας και ερευνητής Rolf Winkeler στην ερευνητική του εργα-
σία Hausafgaben in der Schule (εργασίες στο σπίτι και στη σχολική πράξη) α-
ναφέρει ότι η πλειονότητα των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών θε-
ωρούν τις K.O.E. αναγκαίες για τη σχολική πράξη και αναγνωρίζει τον ιδιαίτε-
ρο ρόλο που παίζουν αυτές στη μάθηση των μαθητών. Επισημαίνει την έλλειψη
μιας διδακτικής θεωρίας γύρω από τις K.O.E. καθώς και την ύπαρξη μιας διά-
χυτης άποψης ότι οι K.O.E. καλύπτουν μια αναγκαιότητα που δεν έχει πλήρως
επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον στον ερευνητικό χώρο.

Το ερώτημα σχετικά με την ανάθεση ή μη των K.O.E. δεν είναι εύκολο να α-
παντηθεί. Κάθε εκπαιδευτικός, όμως, θα πρέπει να γνωρίζει το θεσμικό πλαί-
σιο και τις εγκυκλίους τις σχετικές με το θέμα των K.O.E. και να ανταποκρίνε-
ται ανάλογα.

Οι K.O.E. πρέπει να έχουν τα εξής γνωρίσματα:
� Να είναι καλά προετοιμασμένες, ώστε να ανταποκρίνονται κάθε φορά στη

διδακτική και μαθησιακή επιδίωξη, χωρίς να ωθούν σε αντιγραφές και α-
πομνημονεύσεις.

� Να έχουν ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους, για να μην προκαλούν άγ-
χος στο μαθητή και αναστάτωση στο σπίτι.

� Να ετοιμάζονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τον μέσο μαθητή, από άπο-
ψη δυσκολίας και διάρκειας.

� Να υπάρχει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, π.χ., Α’ και Β’ τάξεις: 10-15’, Γ’ και
Δ’: 20-30’, Ε’ και ΣΤ’: 30-45’, με σεβασμό στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών.

� Να δίνονται διευκρινίσεις και σαφείς οδηγίες στους μαθητές για την εκτέ-
λεσή τους, να είναι σύντομες και να ελέγχονται από τον εκπαιδευτικό.

� Να είναι προφορικές ή γραπτές και να συμβάλλουν στην άσκηση των ανα-
γκαίων δεξιοτήτων.

� Να καθιερωθεί τετράδιο εργασιών ή ντοσιέ, το οποίο θα αποτελεί πηγή α-
νατροφοδότησης.

Οι K.O.E., πέραν των άλλων, είναι στα χέρια του εκπαιδευτικού και ένας δεί-
κτης αξιολόγησης του γνωστικού επιπέδου των μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να ξεχνά τη βασική παιδαγωγική αρχή, ότι δηλαδή,
όσο καλύτερα προετοιμασμένος είναι για τη διδασκαλία του, τόσο πιο αποτε-
λεσματική γίνεται η διδασκαλία και, επομένως, τόσο λιγότερες και πιο αποτε-
λεσματικές εργασίες αναθέτει. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται
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να επιλύουν οι ίδιοι τις εργασίες, πριν δοθούν στους μαθητές, για να συνειδη-
τοποιήσουν τις δυσκολίες και τη διάρκεια της διεκπεραίωσής τους.

7. Ολοήμερο σχολείο και Κ.Ο.Ε.

Τελικά, πώς θα ήταν σκόπιμο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σχετικά με τις
K.O.E.; Θα καταργηθούν; Θα ανατίθενται ως έχουν; Θα αλλάξει ο τρόπος διεκ-
περαίωσής τους;

Μία εναλλακτική λύση είναι το Ολοήμερο Σχολείο (Ο.Σ.), που από τη φιλο-
σοφία του προσφέρεται για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος σχετικά
με τις K.O.E. Το Ο.Σ. καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των K.O.E.:

� δημιουργώντας θετικό συναισθηματικό κλίμα μεταξύ εκπαιδευτικών-εκπαι-
δευτικών, εκπαιδευτών-μαθητών και μαθητών-μαθητών·

� αποφεύγοντας τη «σχολειοποίηση» στην προετοιμασία-μελέτη και δραστη-
ριοποιώντας το ενδιαφέρον των μαθητών, κάνοντας ευχάριστη και ελκυστι-
κή την παραμονή τους στο σχολείο·

� εξισορροπώντας την πίεση της οικογένειας, που δημιουργείται από την επι-
θυμία των γονέων να βοηθήσουν τα παιδιά·

� διεκπεραιώνοντας τις K.O.E. στο χώρο του σχολείου, χωρίς να αναθέτει ο
δάσκαλος του Ο.Σ. άλλες για το σπίτι.

Για να μπορέσει, όμως, το Ο.Σ. να υπερνικήσει τα προβλήματα που προκύπτουν
από τις K.O.E. και για να καταστεί δυνατόν αυτές να επηρεάσουν θετικά και α-
ποτελεσματικά τη μάθηση των μαθητών, τη σχολική επίδοση και την εύρυθμη
λειτουργία του σχολείου, ο εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει τις ικανότητες, τις
ελλείψεις και τις δυσκολίες των μαθητών του, να ξεχωρίζει ποιες εργασίες προ-
καλούν το ενδιαφέρον ή είναι αδιάφορες στους μαθητές, και να αναθέτει όχι πά-
ντα της ίδιας μορφής εργασίες, αλλά διαφοροποιημένες, ανάλογα με τις ανάγκες
των μαθητών. Το Ο.Σ. μπορεί να βοηθήσει στο θέμα των K.O.E. όταν ο αριθμός
των Κ.Ο.Ε. που δίνονται από τον δάσκαλο της τάξης είναι περιορισμένος και υ-
πάρχει βοήθεια και επίβλεψη από τον δάσκαλο του Ο.Σ., ο οποίος πρέπει να εί-
ναι σωστά προετοιμασμένος και να κινείται βάσει ενός ακριβούς προγραμμα-
τισμού για τη διεκπεραίωσή τους, μέσα από τις πολλές δυσκολίες που αναφύο-
νται στη λειτουργία του Ο.Σ.

8. Διεκπεραίωση των K.O.E. στο Ολοήμερο Σχολείο

Διεκπεραίωση των Κ.Ο.Ε. στο Ο.Σ. επιτυγχάνεται μέσα από κατάλληλα προ-
γράμματα μελέτης, όπου δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποι-
ήσει διάφορες μεθόδους διδασκαλίας (κατά ομάδες, εξατομικευμένη, κατά ζεύ-
γη μαθητών, αλληλοδιδακτική…), ώστε να επιτευχθεί η διερευνητική μάθηση,
να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη των μαθητών, να αναπτυχθεί η μεταβίβαση της
μάθησης καθώς και η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μαθητών για τη
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λύση ενός προβλήματος. Όμως, οποιαδήποτε μορφή διδασκαλίας θα πρέπει να
χαλαρώνει τους μαθητές, στους οποίους έχει ήδη επέλθει η κόπωση από το πρω-
ινό πρόγραμμα. Ο προσεκτικός προγραμματισμός και σχεδιασμός των διδακτι-
κών δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό του Ο.Σ., η συνεργασία του με τους
εκπαιδευτικούς της κανονικής τάξης και η ενημέρωσή τους από εκείνον για τις
K.O.E. θα βοηθήσουν στη σωστή διεκπεραίωσή τους.

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να επιλέγει το χρόνο στο πλαίσιο του οποίου οι μα-
θητές θα διεκπεραιώσουν τις K.O.E. (εκείνες που έχει σημειώσει ο δάσκαλος
του πρωινού ωραρίου στο βιβλίο ή τετράδιο των μαθητών). Με την καθοδήγη-
ση του δασκάλου οι μαθητές μπορούν να εργαστούν ατομικά ή ομαδικά. Με τον
τρόπο αυτόν οι μαθητές και τις K.O.E. θα κατανοήσουν συμπληρώνοντάς τες
και θα αναπτύξουν τις κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες που έχει ως στόχο
να τους διδάξει το Ο.Σ. Σημαντικό ρόλο παίζουν τα μέσα διδασκαλίας και το ε-
ποπτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.

Στο Ο.Σ. και στο χρόνο που διατίθεται για την «Προετοιμασία-Μελέτη» διεκ-
περαιώνονται οι K.O.E. των μαθημάτων της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Η
διεκπεραίωση των K.O.E. όλων των μαθημάτων στο Ο.Σ. θα σηματοδοτήσει το
«κλείσιμο της σάκας» του μαθητή, δηλαδή ο μαθητής με τη λήξη του προγράμ-
ματος του Ο.Σ. θα είναι έτοιμος ως προς όλες τις εργασίες του, ώστε να υπάρ-
χει ελεύθερος χρόνος για άλλες δραστηριότητές του. Ευελπιστούμε ότι το Ο.Σ.
με τη συνεχή βελτίωση στην πορεία του θα φτάσει στο σημείο να «κλείνει» τη
σάκα του μαθητή.

Με τη σημερινή του λειτουργία ο πολλά υποσχόμενος θεσμός του Ο.Σ. κινδυ-
νεύει να υπονομευτεί από την «κατάχρηση» των K.O.E. Δίνονται πολλές και α-
προγραμμάτιστες Κ.Ο.Ε. και αυτό μπορεί να οδηγήσει στη συρρίκνωση του πε-
ριεχομένου της διδασκαλίας στο Ο.Σ., στην αισθητή απόκλιση από το αναλυτι-
κό πρόγραμμα και στη σχολειοποίηση του χρόνου παραμονής των μαθητών στο
σχολείο για την ολοκλήρωσή τους.

Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από παράγοντες όπως ο περιορισμέ-
νος διδακτικός χρόνος που διατίθεται για τη διεκπεραίωσή τους, η πληθώρα φω-
τοτυπιών με K.O.E. που δίνονται από τους δασκάλους του πρωινού ωραρίου, οι
περισσότερες από τις οποίες δεν είναι ενδιαφέρουσες στους μαθητές, και η έλ-
λειψη σωστής και προσεκτικής προετοιμασίας του εκπαιδευτικού.

Η αποτελεσματικότητά τους επιτυγχάνεται όταν δίνονται από τον δάσκαλο
στους μαθητές σαφείς, ακριβείς, πλήρεις και κατάλληλες οδηγίες για την εκτέ-
λεσή τους, αφού πρώτα εκείνος τις ετοιμάσει προσεκτικά, εξυπηρετώντας παι-
δαγωγικούς και διδακτικούς σκοπούς. Απαραίτητα στοιχεία είναι ο προσεκτι-
κός έλεγχός τους και η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, των
εκπαιδευτικών με τους μαθητές αλλά και των μαθητών μεταξύ τους.

Η διεκπεραίωση των K.O.E., λοιπόν, είναι μία από τις βασικές επιδιώξεις του
Ο.Σ., αλλά όχι η μοναδική. Θα δοθεί έμφαση σε αυτές, χωρίς να παραμεληθεί
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το υπόλοιπο πρόγραμμα. Για να διαφυλάξουμε το Ο.Σ., θα πρέπει να συνηγο-
ρήσουμε στον εξορθολογισμό των K.O.E., δηλαδή να είναι περιορισμένες και
να ολοκληρώνονται μέσα στο χρόνο που προβλέπεται γι’ αυτές. Όμως, το ερώ-
τημα που παραμένει ακόμα μετέωρο είναι ποιες κατηγορίες μαθητών ωφελού-
νται περισσότερο από τις K.O.E. και σε ποια συγκεκριμένα μαθήματα.

Οι K.O.E. έχουν ακλόνητα ερείσματα στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς αλ-
λά και στους μαθητές σε ένα μεγάλο ποσοστό.

Τι θα γίνει, λοιπόν, με τις K.O.E., που είναι το καθημερινό «ψωμί» για χιλιά-
δες μαθητές και δασκάλους;

� είναι χωρίς αποτελεσματικότητα;
� ενισχύουν και ισχυροποιούν το εκπαιδευτικό σύστημα;
� περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού;
� εμποδίζουν την ανάπτυξη της παιδικής δημιουργικότητας; 
Πώς όλα αυτά θα εναρμονιστούν, θα ισορροπήσουν, με σκοπό το βέλτιστο α-

ποτέλεσμα για τους μαθητές, με τη διατήρηση μιας συνεχούς –αλλά άνετης και
ξεκούραστης– επικοινωνίας των δύο πόλων (σχολείου και σπιτιού);
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