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Με τους όρους µονοθέσια ή ολιγοθέσια ή ολιγοδύναµα ή µικρά σχολεία ή σχο-
λεία της υπαίθρου ή ακόµη και αγροτικά σχολεία αναφερόµαστε σε εκείνα των
οποίων η οργανικότητα των θέσεων των δασκάλων είναι µικρότερη από έξι.1

Τα σχολεία αυτά, που δεν διαθέτουν από έξι έως και δώδεκα δασκάλους, εκτός
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν µαθήµατα ειδικοτήτων, θεωρούνται πλήρη
σχολεία και λειτουργούν µε συµπλέγµατα τάξεων, κυρίως σε αγροτικές περιο-
χές. Σε αυτό το γεγονός συντέλεσε η σταδιακή µείωση του αριθµού των µαθη-
τών στην πατρίδα µας και γενικότερα η κρισιµότητα της κατάστασης του δηµο-
γραφικού µας προβλήµατος, µε αποτέλεσµα κατά το σχολικό έτος 1999-2000 να
λειτουργήσουν 6.792 τµήµατα ολιγοθέσιων σχολείων, από 1/θέσια έως και 4/θέ-
σια.2 Σήµερα, όµως, παρά την αστυφιλία επίσης που µαστίζει χωριά και οικι-
σµούς, και παρά το ότι πολλά ολιγοθέσια λειτουργούν µε λιγότερους από τους

1Ονόµος 1566/85 ( άρθρο 4, παρ. 6) αναφέρει συγκεκριµένα πως η οργανικότητα των δηµοτικών σχολείων

προσδιορίζεται από την αναλογία είκοσι πέντε (25) µαθητών προς ένα δάσκαλο για τα µονοθέσια και

διθέσια και για τα λοιπά τριάντα (30) µαθητών προς ένα (1) δάσκαλο ως εξής:

Μαθητές ∆άσκαλοι Οργανικότητα

10 έως 25 1 Μονοθέσιο

26 έως 50 2 ∆ιθέσιο

51 έως 90 3 Τριθέσιο

91 έως 120 4 Τετραθέσιο

121 έως 150 5 Πενταθέσιο κ.ά.,

αλλά υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλουν την ίδρυση µονοθέσιων σχολείων ανεξάρτητα από

τον αριθµό των µαθητών που θα φοιτήσουν.
2Η µείωση των τµηµάτων των ολιγοθέσιων σχολείων µόνο κατά τη δεκαετία 1991-2000, είναι 28,6%. Τα

στοιχεία προέρχονται από το περιοδικό «Επιστηµονικό Βήµα» του Ι.Π.Ε.Μ. της ∆.Ο.Ε., τ. 1, Μάιος 2002,

σ. 51-55.
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προβλεπόµενους από το νόµο µαθητές και παρά την προσπάθεια για µείωση
των σχολείων αυτών, η κατηγορία των ολιγοθέσιων σχολείων αντιπροσωπεύει
το 39,7% του συνόλου των δηµοτικών της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και όλα δεί-
χνουν ότι τα σχολεία του τύπου αυτού θα εξακολουθούν να κατέχουν ψηλή θέ-
ση στη δηµογραφία των δηµόσιων δηµοτικών σχολείων.3

Η ιστορική αφετηρία των µικρών σχολείων ξεκινά το 19ο αι., µετά την απε-
λευθέρωση της Ελλάδας, και ως το 1880, ο νόµος του 1834 «Περί ∆ηµοτικών
Σχολείων», προέβλεπε τη φοίτηση παιδιών επτά ετών χωρίς να καθορίζει τάξεις,
σε σχολεία που ήταν στη συντριπτική τους πλειονότητα µονοθέσια και µε µεγά-
λους αριθµούς µαθητών. Επικρατούσε η χρήση της αλληλοδιδακτικής µεθόδου
(Ευαγγελόπουλος, 1998, σ. 92), όπου ένας δάσκαλος επέλεγε µια οµάδα παι-
διών µε ξεχωριστές ικανότητες και τους παρέδιδε το µάθηµα, ενώ εκείνοι στη
συνέχεια όφειλαν µε τη σειρά τους να το δείξουν και στους υπόλοιπους.
Παρά την κατάργηση της αλληλοδιδακτικής, µε την εγκύκλιο 3580/4-5-1881,

και την εισαγωγή της συνδιδακτικής (Ανδρέου, 1982, σ. 34-41) και το διορισµό
περισσότερων από ένα δασκάλων στα σχολεία, ο αριθµός των µικρών σχολεί-
ων δεν µειώνεται, λόγω της εδαφικής µορφολογίας της χώρας µας, που είχε πλη-
θώρα αποµονωµένων οικισµών µε ελάχιστους κατοίκους και λόγω ανεπαρκούς
οικονοµικής υποστήριξης από την πολιτεία (Παπασταµάτης, 1998, σ. 22). Ενώ
στην ύπαιθρο εµφανίζονταν σχολεία µε ελλιπή αριθµό τάξεων, στις πόλεις στις
οποίες δεν υπήρχε οικονοµική δυσπραγία αλλά ακόµη και σε πολλές επαρχια-
κές περιοχές λειτουργούσαν πλήρη εξατάξια σχολεία, χωρίς την αντιστοιχία µα-
θητών-δασκάλων όπως τη γνωρίζουµε σήµερα. Από το 1910, µε το νόµο 3692,
που προέβλεπε την προσάρτηση µονοτάξιου ∆ηµοτικού Σχολείου στο «Μαρά-
σλειο ∆ιδασκαλείο» (Τσουρέκης, 1992, σ. 184-192), επίσης µε το νόµο 2858 του
19214 καθώς και µε το νόµο 5802 του 1933 «Περί ιδρύσεως Παιδαγωγικών Ακα-
δηµιών»,5 το µονοτάξιο σχολείο απέκτησε τη µορφή που διατηρεί και στις µέρες
µας.
Όλα αυτά τα χρόνια είναι γεγονός ότι η πολιτεία δεν έπαψε να αναγνωρίζει

τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης, και είχε πάντοτε την
πρόθεση να εξασφαλίζει αφενός την πρόσβαση σε κάθε πολίτη, σε κάθε σηµείο
της επικράτειας, και αφετέρου να οργανώνει και να συστηµατοποιεί τη φοίτη-
ση όπου παρουσιάζονταν προβλήµατα στην αποδοτικότητα του σχολείου. Σε
όλες τις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις (1959, 1964, 1976-77, 1982-85, 1992, 1997)
το σχολείο είναι ο κυρίαρχος παράγοντας της οικονοµικής και κοινωνικής ανά-
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3 Τα στοιχεία περιλαµβάνουν τα µονοθέσια, διθέσια, τριθέσια και τετραθέσια σχολεία της επικράτειας,

για το σχολικό έτος 2003-2004, και παρουσιάζονται αναλυτικά στο: Κουλαιδής, Β. (επιµ.), Αποτύπωση

του εκπαιδευτικού συστήµατος σε επίπεδο σχολικών µονάδων, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα

2005, σ. 45.
4Με το νόµο 2858 του 1921 ιδρύονται τα µονοτάξια σχολεία, στα οποία ένας δάσκαλος διδάσκει και στις

έξι τάξεις.
5 Βλ. Παλαιολόγος, Γ. (1939): Ο θεσµός των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών και η Μαράσλειος Παιδαγωγική

Ακαδηµία, εκδ. ∆ηµητράκου, Αθήνα σ. 9. Στον ίδιο νόµο, στο άρθρο 9, αναφέρεται ότι ο αριθµός των

µαθητών στο µονοτάξιο σχολείο δεν υπερβαίνει τους 50.



πτυξης, που οφείλει να προσαρµόζεται σε µια διαρκώς µεταβαλλόµενη κοινω-
νία, ενώ οι δαπάνες για την παιδεία αποτελούν παραγωγική επένδυση και προ-
ϋπόθεση για την ευηµερία και την ισχυροποίηση της κοινωνικής συνοχής. Με ει-
δικά προγράµµατα, µε µεθοδευµένη ενισχυτική διδασκαλία, µε επιµορφωτικές
δράσεις, µε έµψυχο δυναµικό διάφορων ειδικοτήτων και υλικοτεχνική υποδο-
µή, η σύγχρονη σχολική µονάδα γίνεται πυρήνας παιδείας και πολιτισµού και θέ-
λει να απαντήσει µε επιτυχία στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις της εποχής
(Φ.12/335/51689/Γ1/7-6-2004, Προγραµµατισµός Εκπαιδευτικού Έργου, Εγκύ-
κλιος του ΥΠΕΠΘ, ∆ιεύθυνση Σπουδών Π.Ε., σ. 5-7), σε ένα όµως εκπαιδευτι-
κό περιβάλλον που επικρίνεται από πολλούς είτε διότι απουσιάζουν ο προ-
γραµµατισµός και η συνολική φιλοσοφία είτε διότι δεν ανταποκρίνεται στις κοι-
νωνικο-οικονοµικές απαιτήσεις της εποχής.

2. Λειτουργικά προβλήµατα και δυσκολίες των ολιγοθέσιων

σχολείων

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την παροχή εκπαί-
δευσης υψηλών προδιαγραφών δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε τις δυσκολίες
και τα προβλήµατα που εµφανίζονται σταδιακά, όσο περισσότερο µειώνεται η
οργανικότητα ενός σχολείου. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόβληµα, στις αγροτικές
κυρίως περιοχές, είναι δύσκολο να αντιµετωπιστεί ριζικά, αν δε σταµατήσει ο
ρυθµός ερήµωσης και υποβάθµισης των µικρών σχολείων (∆αρβούδης, 1994, σ.
59). Επειδή το ζήτηµα των ολιγοθέσιων σχολείων απασχολεί εδώ και πολλές δε-
καετίες τη διεθνή και την ελληνική πραγµατικότητα, έχουν δηµοσιευτεί πολλά
άρθρα και εργασίες που αναφέρονται ακριβώς στις δυσχέρειες της λειτουργίας
των σχολείων αυτών. Λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία και έχοντας
καταγράψει τα συµπεράσµατα των παρατηρήσεών µας από τη µακροχρόνια υπη-
ρεσία µας στα ολιγοθέσια σχολεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, θα
επιδιώξουµε να εντοπίσουµε τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα που συ-
ναντά κανείς µε την τοποθέτησή του σε ένα ολιγοθέσιο σχολείο.
Αρχικά ας σηµειώσουµε ότι το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραµµα που

ισχύουν στα πολυθέσια σχολεία ισχύουν και στα ολιγοθέσια µε συνέπεια την
ανεπάρκεια του χρόνου της διδασκαλίας στα συµπλέγµατα των τάξεων και την
αδυναµία εξάντλησης της προκαθορισµένης διδακτικής ύλης. Επίσης, δεν είναι
εύκολο ο δάσκαλος να εφαρµόζει σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, αν προη-
γουµένως δεν έχει προετοιµαστεί σωστά και δεν έχει οργανώσει µε ακρίβεια τους
διδακτικούς του στόχους (Παπασταµάτης, 1998, σ. 219-221). Σε κάθε στιγµή της
καθηµερινής διδασκαλίας του κινδυνεύει υπό την πίεση του χρόνου να βρεθεί
εύκολα εκτός προγράµµατος δεδοµένου ότι έχει την υποχρέωση να τηρεί πιστά,
συνήθως µε αγωνία και άγχος, την ακολουθία όλων των µαθηµάτων. Εδώ ας
προσθέσουµε ως εξαιρετικά αρνητική επισήµανση και τη δυσχέρεια του δα-
σκάλου να παρέχει στοιχειώδη βοήθεια σε µαθητές που έχουν ελαφρές µαθη-
σιακές δυσκολίες, παρά τη χρήση των σιωπηρών εργασιών που αποσκοπούν στη
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συµπλήρωση των κενών και στην εµπέδωση των γνώσεων, µια και η διδασκαλία
διεξάγεται µε γρήγορους ρυθµούς (Κυρίδης, 2001, σ. 114). Οι σιωπηρές εργα-
σίες λειτουργούν ως αντιστάθµισµα στη δυσλειτουργία της διδακτικής διαδικα-
σίας και συµβάλλουν στην εύρυθµη διεξαγωγή των µαθηµάτων συµβαδίζοντας
µε τη σύγχρονη τάση για εξατοµίκευση της διδακτικής προσπάθειας. Αυτό που
πρέπει να κάνει ο δάσκαλος είναι να οργανώνει και να συντονίζει τις εργασίες
αυτές, αφού προηγουµένως τις έχει προετοιµάσει κατάλληλα µε ευρηµατικότη-
τα και δεξιοτεχνία, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη του τις µαθησιακές ικανότητες
των παιδιών. Άλλωστε, ο αριθµός των παιδιών είναι συνήθως µικρός και αυτό
διευκολύνει την εξατοµικευµένη διδασκαλία, την πρωτοβουλία και την αυτε-
νέργεια και την αυτενέργεια των παιδιών καθώς και την καλύτερη διεξαγωγή
του µαθήµατος (Χαρίτος, 2005).
Στα συµπλέγµατα των τάξεων των µικρών σχολείων για πολλούς το σοβαρό-

τερο µειονέκτηµα είναι η διδασκόµενη ύλη, που διαρθρώνεται έτσι, ώστε τον
ένα χρόνο οι µαθητές να δέχονται την ύλη της ανώτερης τάξης και τον επόµενο
της κατώτερης, µε συνέπεια αυτή να µην ανταποκρίνεται στις αποτελεσµατικές
και αφοµοιωτικές ικανότητες των παιδιών, αλλά και να µη βρίσκεται σε λογική
και χρονική αλληλουχία (Καούρης, 1993, σ. 35). Παράλληλα, τα µαθήµατα της
φυσικής και της αισθητικής αγωγής (εικαστική αγωγή- µουσική αγωγή) διδά-
σκονται ελλιπώς ή µε περιορισµένο ωράριο, κυρίως στα µονοθέσια σχολεία. Για
την ξένη γλώσσα, αν διατεθεί εκπαιδευτικός, το ωράριο των τάξεων στις οποί-
ες αυτός θα διδάξει αλλάζει ανάλογα µε τις επιπλέον ώρες (Φ.12/79/51/33/14-1-
2000 του ΥΠΕΠΘ στο υπ’ αρ. 43/21-1-2000, τ. Β’ Φ.Ε.Κ.).
Γενικά, είναι παραδεκτό πως στα σχολεία του τύπου αυτού είναι δύσκολο

να υλοποιηθούν τα νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα, όπως ορίζονται από το
ΥΠΕΠΘ, µε εξειδικευµένους δασκάλους και ειδικά µαθήµατα, και οι ευκαιρίες
των παιδιών να απολαµβάνουν τις παροχές της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι πε-
ριορισµένες. Παλαιότερα, µάλιστα, αλλά και σήµερα, ως ένα βαθµό, οι συχνές
αλλαγές του προσωπικού, όχι µόνο κάθε χρονιά αλλά και στα µέσα της, δηµι-
ουργούσαν ευνόητα και πρόσθετες, ανεπιθύµητες καταστάσεις στους µαθητές.
Τα τελευταία χρόνια, στα αποµακρυσµένα ολιγοθέσια σχολεία που έχουν χα-
ρακτηριστεί ως δυσπρόσιτα, ισχύει η διετής παραµονή των εκπαιδευτικών, οι
οποίοι διορίζονται σε αυτά µε αίτησή τους (Φ.3/543/85333/Γ1/31-8-2005, Λει-
τουργίαΠρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης-ΈναρξηΝέου ΣχολικούΈτους 2005-2006,
ΥΠΕΠΘ, ∆ιεύθυνση Σπουδών Α΄θµιας Εκπαίδευσης, Τµήµα Α’, σ. 10). Αρνη-
τική, επίσης, επίδραση ενδεχοµένως έχει και η παρουσία σε ένα σχολείο του
ίδιου δασκάλου για πολλά χρόνια, ο οποίος µπορεί να είναι αναποτελεσµατικός
ή οι σχέσεις του µε τους λίγους γονείς της µικρής κοινωνίας να έχουν διαταρα-
χθεί (Παπασταµάτης, 1998, σ. 57-58).
Στα αρνητικά των ολιγοθέσιων σχολείων συµπεριλαµβάνεται ακόµα και η

εξαντλητική εργασία του δασκάλου, αφού αυτός οφείλει να προετοιµάζεται κα-
θηµερινά επαρκώς σε ένα µεγάλο όγκο µαθηµάτων και να προσαρµόζεται κά-
θε λίγα λεπτά σε διαφορετικό τµήµα παιδιών. Επιπλέον, οι ανάγκες της υπηρε-



σίας για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του σχολείου, η αδυναµία
απουσίας και αντικατάστασής του για µικρά χρονικά διαστήµατα και τα ελλιπή
εποπτικά µέσα, ιδίως στην αποµακρυσµένη περιφέρεια, προστίθενται στον κα-
τάλογο των απαιτήσεων του µικρού σχολείου. Φυσικά, η πρόκληση για τον χα-
ρισµατικό και δεξιοτέχνη δάσκαλο είναι µεγάλη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνά κα-
νείς ότι η πλειονότητα των ολιγοθεσιτών δασκάλων είναι νεοδιορισµένοι ή ανα-
πληρωτές, αποµονωµένοι σε ξεχασµένα σχολεία της επαρχίας, που µπορεί ακό-
µα και να µη διαµένουν στην έδρα του σχολείου ή να µην έχουν ειδική κατάρτι-
ση για τέτοιου είδους σχολεία (Σαΐτης, 2000, σ. 30). Εδώ αξίζει να αναφερθεί
ότι κατά τη διάρκεια της µακρόχρονης παρουσίας µου στο 1/θέσιο Πειραµατι-
κό ∆ηµοτικό Σχολείο της Μαρασλείου, από το 1997 έως και το 2005, µε την
έγκριση και τη συµπαράσταση της Εποπτείας των σχολείων, είχα τη δυνατότη-
τα και τη χαρά να επιδείξω σε πολλούς φοιτητές ενδιαφέρουσες και χρήσιµες
τεχνικές της καθηµερινής διδακτικής πρακτικής του µικρού σχολείου.6

Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να ξεχνά ότι πολλές φορές µε την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δηµιουργείται πρόβληµα στην ισοκατανοµή
του πληθυσµού των τάξεων. Παρατηρείται, δηλαδή, το φαινόµενο κάποιες τά-
ξεις να λειτουργούν µε ελάχιστους µαθητές, κάποιες να είναι πλήρεις και κάποιες
να µην υπάρχουν καθόλου, µε συνέπεια να καταργείται η άµιλλα και η αµφί-
πλευρη επιρροή, και να µην τηρούνται οι κανόνες κοινωνικής επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης των µαθητών (Τσιπλητάρης, 2000, σ. 27-29).
Τέλος, παράλληλες δυσχέρειες εµφανίζονται από τον προγραµµατισµό των

δαπανών, από την απουσία χρηµάτων, από τη µετακίνηση των µαθητών, από τις
εκπαιδευτικές επισκέψεις ή την προµήθεια υλικοτεχνικών µέσων. Πολλοί ονό-
µασαν τα ολιγοθέσια και «σχολεία ανάγκης», αν λάβει κανείς υπόψη του το κό-
στος λειτουργίας τους για έναν πολύ περιορισµένο αριθµό µαθητών (Σαλπαδή-
µου, 1993, σ. 28). Σχετικά µε την υλικοτεχνική υποδοµή πρέπει να σηµειωθεί ότι
οι ελλείψεις αυξοµειώνονται ανάλογα µε την περιοχή όπου εδρεύει το σχολείο,
και οι σοβαρές ελλείψεις µετατρέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε µια αγ-
χωτική κατάσταση τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους µαθητές (Κυ-
ρίδης, 1999, σ. 91).

3. Πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη λειτουργία των

ολιγοθέσιων σχολείων

Με την περιεκτική αναφορά των βασικών µειονεκτηµάτων των ολιγοθέσιων
σχολείων που επιχειρήσαµε να καταδείξουµε παραπάνω δεν µπορεί κανείς να
ισχυριστεί ότι εξαντλήσαµε το θέµα. Ούτε, επίσης, ότι τα σχολεία αυτά δεν διεκ-
δικούν επάξια και έναν αντίστοιχο κατάλογο πλεονεκτηµάτων γεγονός που υπο-
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γραµµίζεται από την εξάπλωση και τη µακρόχρονη λειτουργία τους στον ελλη-
νικό χώρο. Από τη µελέτη, άλλωστε, της σχετικής βιβλιογραφίας δεν φαίνεται
ότι η αποτελεσµατικότητα του σχολείου εξαρτάται από το µέγεθός του ούτε ότι
τα µικρά σχολεία προσφέρουν φτωχές και ανεπαρκείς γνώσεις. Παρά το µικρό
κοινωνικό περίγυρο, τις περιορισµένες παραστάσεις και τη χαµηλή πνευµατική
και πολιτιστική κίνηση της υπαίθρου, υπάρχουν πολλά ολιγοθέσια σχολεία, άρι-
στα οργανωµένα, µε αξιοζήλευτες επιδόσεις και αποτελέσµατα (Ίντος, 1991, σ.
166-167). Ο δάσκαλος έχει την άνεση µε δική του πρωτοβουλία να οργανώσει
το πρόγραµµα και τη σχολική µονάδα ανάλογα µε τις ανάγκες των παιδιών και
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργήσει το καλύτερο περιβάλλον για µάθηση.
Αν καταφέρει να εκµεταλλευτεί το µικρό αριθµό µαθητών και τη φιλική ατµό-
σφαιρα του σχολείου, µπορεί να αναπτύξει εξατοµικευµένες µεθόδους διδα-
σκαλίας αλλά και ισχυρό πνεύµα συνεργασίας µεταξύ των παιδιών. Πολλοί υπο-
στηρίζουν πως αυτό που λείπει είναι η επαρκής παιδαγωγική και διοικητική κα-
τάρτιση (Σαΐτης, 2000, σ. 28-29) του ολιγοθεσίτη δασκάλου.
Έπειτα από συστηµατική παρατήρηση πολλών ετών διαπιστώσαµε ότι βασι-

κά χαρακτηριστικά του µικρού σχολείου είναι η καλλιέργεια µιας έντονης διά-
θεσης για συνεργασία, η ωριµότητα, η αρµονική συµβίωση, τα κοινά παιχνίδια
και οι συντροφιές των παιδιών όλων των ηλικιών. Πολλοί γονείς εντυπωσιάζο-
νται και καταθέτουν την έκπληξή τους από την εµφάνιση τέτοιων συµπεριφορών.
Ακόµα, «ο εθισµός των µαθητών στη σιωπηρή εργασία συντελεί στην αυτο-

συγκέντρωση και την αγάπη προς την εργασία» (Παπανδρέου, 1960, σ. 33), όπως
και η συνύπαρξη όλων µαζί των µαθητών στην ίδια αίθουσα προκαλεί αυτούς να
παρακολουθούν τα δρώµενα και να µαθαίνουν µε έναν αβίαστο και ιδιόµορφο
τρόπο (Ίντος, 1991, σ.166). Επιπλέον, µια σύγχρονη µορφή «κρυφής» αλληλο-
διδασκαλίας, που φαίνεται ότι αναπτύσσεται στα ολιγοθέσια, βοηθάει στην
αποδοχή του σχολείου ως του φυσικού χώρου του παιδιού, το οποίο αντιµετω-
πίζει µε υπευθυνότητα και πνευµατική συγκέντρωση την εργασία και µε σεβα-
σµό το πρόσωπο του δασκάλου.
Η συνύπαρξη παιδιών διαφορετικής ηλικίας δεν αποτελεί µειονέκτηµα, διό-

τι µε την ανάπτυξη του συνεργατικού πνεύµατος εξαφανίζονται τα ψήγµατα εγω-
ισµού και ωφελούνται κυρίως εκείνοι µε τη µειωµένη αυτοπεποίθηση. Οι µικροί
µιµούνται τους µεγάλους. Η ανάπτυξη αυτοεκτίµησης, πρωτοβουλιών και υγιών
σχέσεων µε τους συµµαθητές αφήνουν περισσότερο χώρο για εστίαση στη µά-
θηση, στην εµπέδωσή της και στην ικανοποίηση των ενδιαφερόντων του παιδι-
ού. Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να παίζουν στο προαύλιο τα λίγα παιδιά του
µονοθέσιου σχολείου οµαδικά παιχνίδια χωρισµένα σε δύο οµάδες, αγόρια και
κορίτσια µαζί, να συναγωνίζονται κανονικά και µάλιστα να παίρνουν µεγάλη ευ-
χαρίστηση από αυτό που κάνουν.
Στα θετικά, τέλος, συγκαταλέγεται και η κοινωνική επαφή του δασκάλου µε

τους γονείς των παιδιών. Η οικειότητα, η άµεση επαφή µε το σχολείο και η στε-
νή, καθηµερινή σχέση της υπαίθρου βοηθούν και τα παιδιά να προσαρµόζονται
γρήγορα και να πλησιάζουν τον δάσκαλο, αλλά και τον δάσκαλο να επεµβαίνει



έγκαιρα εκεί όπου υπάρχουν δυσλειτουργίες. Το σχολείο είναι για το χωριό ένα
µικρό κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο, που αγκαλιάζει όλων των ειδών τις εκ-
δηλώσεις, στις οποίες συµµετέχουν µε ζήλο όλοι οι κάτοικοι (Τριλιανός, 1997,
σ. 47-48).
Στα ανωτέρω πλεονεκτήµατα των µικρών σχολείων ενδέχεται να προστε-

θούν και άλλα, τα οποία µπορούν να θεωρηθούν ως σηµαντικά κίνητρα, προ-
κειµένου να συνεχίσει να ασχολείται η πολιτεία µε την επιβίωση και την ανα-
βάθµιση αυτών των σχολείων. Η κατάργηση, ο υποβιβασµός ή η συγχώνευση
αποτελούν εύκολες λύσεις, οι οποίες αντί να θεραπεύσουν τα προβλήµατα δη-
µιουργούν άλλα. Γι’ αυτό η κάθε ενέργεια του εκπαιδευτικού πρέπει να δια-
κρίνεται από λεπτοµερές πρόγραµµα, σχεδιασµό σε βάθος χρόνου και σεβασµό
στις ιδιαιτερότητες των αιτηµάτων των µικρών κοινωνιών.

4. Το άτυπο αναλυτικό πρόγραµµα του µικρού σχολείου

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να διατυπώσουµε και κάποιες σκέψεις σχετικά
µε το παραπρόγραµµα ή άτυπο πρόγραµµα του µικρού σχολείου, που ενσωµα-
τώνεται στη σύγχρονη έννοια του επίσηµου αναλυτικού προγράµµατος. Το πα-
ραπρόγραµµα είναι «το σύνολο των εµπειριών που αποκτά ο µαθητής ως απο-
τέλεσµα επενέργειας παραγόντων, όρων, σχέσεων και καταστάσεων που δεν
περιέχονται φανερά και άµεσα στο σχεδιασµό της τυπικής και επίσηµης σχολι-
κής διαδικασίας» (Μαυρογιώργος, 1986). Ωστόσο, ο όρος εµπεριέχει αρκετή
ασάφεια σχετικά µε το νόηµα και την επίδρασή του στους µηχανισµούς της σχο-
λικής ζωής, γι’ αυτό στη βιβλιογραφία εµφανίζεται µε πληθώρα παραλλαγών. Η
ύπαρξη και λειτουργία του άτυπου προγράµµατος διαµορφώνεται από την κουλ-
τούρα, το ιδιαίτερο κλίµα και τις διδακτικές πρακτικές όχι µόνο της κάθε σχο-
λικής µονάδας αλλά και της κάθε τάξης και του κοινωνικού και φυσικού περι-
βάλλοντος του σχολείου (Πάσουλα, 2004, σ. 97-106) και επιδρά στην εν γένει µα-
θησιακή διαδικασία.
Για τους παραπάνω λόγους κρίνουµε σκόπιµη µία σύντοµη αναφορά στη λει-

τουργία του ανεπίσηµου προγράµµατος των σχολείων της υπαίθρου. Παράγο-
ντες που θέτουν σε λειτουργία το ανεπίσηµο πρόγραµµα είναι η πειθαρχία, οι
σχέσεις δασκάλων, γονέων και µαθητών, η διαµόρφωση του χώρου του σχολι-
κού περιβάλλοντος, η συµµετοχή σε προγράµµατα κάθε είδους, το ήθος, οι αξίες,
οι αντιλήψεις κ.ά. Επίσης, η διαφοροποίηση που παρατηρείται στις κοινωνικές
δοµές µεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου, η κουλτούρα του κάθε σχολείου, οι
προσωπικότητες των δασκάλων και των µαθητών διαµορφώνουν κάθε φορά ένα
πλήθος αξιών και προσεγγίσεων της σχολικής πραγµατικότητας. Λεπτοµερής
αποσαφήνιση των στοιχείων που συνθέτουν το άτυπο αναλυτικό πρόγραµµα δεν
µπορεί να γίνει µε σκοπό την τροποποίηση και τον προγραµµατισµό των στόχων,
όπως συµβαίνει µε το επίσηµο πρόγραµµα. Εφόσον, όµως, τα αποτελέσµατα του
παραπρογράµµατος σχετίζονται µε σηµαντικές πλευρές της σχολικής ζωής και
ασκούν ασυνείδητες επιδράσεις, που εσωτερικεύονται από τους µαθητές, είναι
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αναγκαία η µελέτη τους για την κατά περίπτωση ευνοϊκή διαχείριση της σχολι-
κής πράξης. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να κατανοήσουν ότι το επίσηµο πρό-

γραµµα είναι η κορυφή του παγόβουνου και ότι τα περισσότερα πράγµατα που

διδάσκονται στο σχολείο είναι αφανή, ασαφώς προσδιορισµένα και διαρθρωµέ-

να και ανεπαρκώς ελεγχόµενα (Τριλιανός, σ. 725).

5. Προτάσεις και µέτρα που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία

των σχολείων

Στη συνέχεια παρατίθενται µερικές προτάσεις που µπορούν να βοηθήσουν
στην αντιµετώπιση των κυριοτέρων δυσκολιών των ολιγοθέσιων σχολείων. Αν
και ένα αναλυτικό πρόγραµµα που έχει συνταχθεί µε βάση την επιστηµονική µε-
θοδολογία και δεοντολογία πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια στους σκο-
πούς του, συνέχεια περιεχοµένου, ευελιξία και προσαρµοστικότητα στα κοινω-
νικά δεδοµένα και να µην είναι µονοδιάστατα θεωρητικό, ώστε να οδηγεί σε
οµοιοµορφίες που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων (Αθα-
νασούλα-Ρέππα, 1994, σ. 42-43), εντούτοις δε λαµβάνεται µέριµνα για τα µικρά
σχολεία και τις γεωγραφικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητές τους. Ό,τι ισχύει
για όλα τα σχολεία, και κυρίως για εκείνα στα οποία κάθε δάσκαλος έχει την
τάξη του, ισχύει και για τα µικρά σχολεία της επαρχίας. Όµως το αναλυτικό

πρόγραµµα έχει αξία µόνο αν ανταποκρίνεται στο κοινωνικό περιεχόµενο των

παιδιών (Παπασταµάτης, 1998, σ. 305). Είναι, λοιπόν, φανερό ότι ένας κατάλ-
ληλος σχεδιασµός ή αναµόρφωση µε γνώµονα τις ανάγκες των µαθητών των µι-
κρών σχολείων της υπαίθρου θα ήταν απαραίτητος. Το κρυφό πρόγραµµα, όπως
είδαµε, καλύπτει πολλά κενά και κυρίως εκεί όπου το επίσηµο υστερεί στις
πραγµατικές κοινωνικές και άλλες ανάγκες, αλλά δεν λύνει το πρόβληµα
Τα σχολικά βιβλία, που θα έπρεπε είτε να διαφοροποιηθούν είτε να διδαχτούν

µε άλλη οργάνωση και δοµή ύλης για το ολιγοθέσιο σχολείο, αποτελούν σοβα-
ρό αίτηµα για άµεση ικανοποίηση. Από την άλλη πλευρά, ένας καλός προγραµ-
µατισµός και σχεδιασµός των στόχων του διδακτικού έργου από τον δάσκαλο δι-
ευκολύνει πολύ την προσπάθειά του στο µικρό σχολείο, ενώ τυχόν ενέργειές του
χωρίς λεπτοµερή προετοιµασία εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους για το συγκε-
κριµένο σχολείο. Εδώ πρέπει να αναφέρουµε την ανάγκη για σχεδιασµό και
προετοιµασία των σιωπηρών εργασιών (ανάθεση, συµπλήρωση, διόρθωση κ.ά.),
που αποτελούν τον κορµό της διδακτικής πράξης στα ολιγοθέσια σχολεία και επι-
βάλλεται να είναι ευχάριστες και δηµιουργικές.
Επίσης, από έρευνα προκύπτει ότι οι δάσκαλοι δεν αρνούνται τον αποφασι-

στικό τους ρόλο στην αποτελεσµατική λειτουργία των σχολείων, αλλά αισθάνο-
νται ότι η κατάρτισή τους είναι ελλιπής. Έτσι, προτείνεται να τοποθετούνται σε
αυτά εκείνοι που το επιθυµούν (Μπρούζος, 1998, σ. 830), σε συνδυασµό, βέ-
βαια, µε την παρακολούθηση σχετικών επιµορφωτικών προγραµµάτων. Ακόµα,
οι δάσκαλοι θεωρούνται υπεύθυνοι και για τις σχέσεις και το κλίµα που δηµι-
ουργείται ανάµεσα στο σχολείο και στους γονείς. Χρειάζεται, λοιπόν, σύνεση και



ευελιξία από τους δασκάλους, και είναι προς όφελος των ίδιων αλλά και των παι-
διών η συµµετοχή των γονέων στα θέµατα του σχολείου.
Εκτός από τα προαναφερθέντα, θεωρούµε ότι είναι υποχρέωση της πολιτεί-

ας να υποστηρίζει την κτιριακή υποδοµή των ολιγοθέσιων σχολείων, που λει-
τουργούν κανονικά στις αγροτικές περιοχές, και να καλύπτει επαρκώς τις ανά-
γκες τους σε µέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Οι νέοι συνάδελφοι που απο-
φοιτούν σήµερα από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα της χώρας και στελεχώνουν τα
µικρά σχολεία της υπαίθρου κρίνονται ικανοί στο µεγαλύτερο ποσοστό να χει-
ρίζονται µε άνεση τον εξειδικευµένο και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό. ∆εν
είναι, όµως, όλοι επαρκώς καταρτισµένοι στα αντικείµενα της διδασκαλίας µα-
θηµάτων ολιγοθέσιων σχολείων, γι’ αυτό προτείνεται η επιµεληµένη θεωρητική
και πρακτική εξάσκησή τους πριν τη λήψη του πτυχίου τους.
Επιπρόσθετα, σηµαντική θεωρείται και η πρόταση για αύξηση των µισθολο-

γικών και βαθµολογικών κινήτρων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ολι-
γοθέσια σε συνδυασµό µε την ελαχιστοποίηση των προβληµάτων κατά την έναρ-
ξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και το αίτηµα για συντονισµένη συνεργασία µε
τον οικείο Σχολικό Σύµβουλο. Αυτά είναι ζητήµατα που έχουν τεθεί πολλές φο-
ρές, αλλά πάντα βρίσκονται στην επικαιρότητα.
Τέλος, ας µην ξεχνάµε ότι η δυνητική -και όχι υποχρεωτική- συγχώνευση των

µικρών σχολείων προβλέπεται από το νόµο 1566 του 1985 και εφαρµόστηκε υπό
προϋποθέσεις µε µεγάλη επιτυχία σε πολλές περιοχές της πατρίδας µας. Είναι
γεγονός, όµως, ότι σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η ενοποίηση, ενώ
σε άλλες ο υποβιβασµός και ακόµα και η κατάργηση µικρών σχολείων. Στο βαθ-
µό, µάλιστα, που µπορούµε να δηµιουργήσουµε πολυθέσια σχολεία σε εξοπλι-
σµένα, σύγχρονα διδακτήρια, µε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, και να
δώσουµε ικανοποιητική απάντηση στα ζητήµατα της απόστασης και της απρό-
σκοπτης µεταφοράς των µαθητών, έχουµε λύσει το πρόβληµα κατά τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο. ∆ιαφορετικά, καλό είναι να εστιάζουµε την προσοχή µας στον
περιορισµό των αρνητικών παραγόντων, που συµβάλλουν περισσότερο στην
ανάδειξη των αντικειµενικών αδυναµιών των µικρών σχολείων.

6. Συµπεράσµατα και τελικές παρατηρήσεις

∆υστυχώς, ούτε µε τις προτάσεις που διατυπώσαµε σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία των ολιγοθέσιων σχολείων, και που επανειληµµένως έχουν τεθεί από
πολλούς στο παρελθόν, αλλά ούτε µε το πολυδιάστατο ζήτηµα της αναβάθµισης
της λαϊκής παιδείας της ελληνικής υπαίθρου εξαντλείται το θέµα. Με την πα-
ρούσα εργασία προσπαθήσαµε να καταδείξουµε αναλυτικά το πλήθος των προ-
βληµάτων αλλά και την επιτακτική ανάγκη µιας αξιοπρεπούς λειτουργίας των µι-
κρών σχολείων για λόγους εθνικούς, ιστορικο-κοινωνικούς, δηµογραφικούς και
παιδαγωγικούς. Το επιχείρηµα που εγείρεται από πολλούς σχετικά µε το υψη-
λό κόστος λειτουργίας των σχολείων αυτών, αναλογικά µε τους µαθητές που φοι-
τούν, φαίνεται να µην αντέχει σε σοβαρή κριτική, αν λάβει κανείς υπόψη του τους
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ανωτέρω λόγους αλλά και το πλήθος των ιδρυµάτων που παραµένουν σε λει-
τουργία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, µε αµφίβολη χρησιµότητα
και αποτελεσµατικότητα. Άλλωστε, κανένα από τα προβλήµατα που περιγράψαµε
προηγουµένως δεν είναι ανυπέρβλητο, αν υπάρχει η βούληση των εκπαιδευτι-
κών και των αρµόδιων τοπικών και περιφερειακών φορέων.
Εκείνο, όµως, που αξίζει την προσοχή των υπευθύνων είναι να επαναπροσ-

διοριστεί µε σοβαρότητα και προσοχή ο ρόλος των σχολείων της υπαίθρου και
να επιδιωχθεί ο εκσυγχρονισµός του θεσµού σε ένα ευρύτερο πολιτικο-κοινω-
νικό πλαίσιο. Τα ζητούµενα είναι η ποιοτική εκπαίδευση και η εξάλειψη των
ανισοτήτων µεταξύ των αστικών κέντρων και της υπαίθρου. Όλες οι λύσεις που
θα προταθούν, εάν προηγουµένως δεν έχουν µελετηθεί µέσω ενός σοβαρού δια-
λόγου µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, δεν µπορούν να είναι βιώσιµες και να
αντέξουν στο χρόνο. Εφόσον το νοµοθετικό πλαίσιο δεν προσδιορίζει µε σα-
φήνεια τις προϋποθέσεις συγχώνευσης σχολείων, κάθε περίπτωση είναι χρήσι-
µο να εξετάζεται ιδιαίτερα, δεδοµένης της πολυπλοκότητας των δυσχερειών που
ενδέχεται να εµφανίζει. Τα σχολεία της υπαίθρου θα αποτελούν για πολλά χρό-
νια στο µέλλον ένα σηµαντικό µέρος του συνόλου του δικτύου της Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης. Τόσο ο αριθµός των διάσπαρτων αγροτικών πληθυσµών όσο
και οι διαφορές που αναδεικνύονται από περιοχή σε περιοχή δυσκολεύουν τη
χάραξη ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής.
Η εξάλειψη της εκπαιδευτικής ανισότητας µέσα από τη διατήρηση ή την κα-

τάργηση των µικρών σχολείων είναι ένα πολύπλοκο παιδαγωγικό ζήτηµα µε
προεκτάσεις εθνικής σηµασίας. Η επιµόρφωση και η έµφαση στην εξειδίκευση
των δασκάλων των ολιγοθέσιων σχολείων είναι, επίσης, ζήτηµα προτεραιότητας.
Αν σε κάθε περίπτωση η λύση που δίνεται έχει γνώµονα το µαθητικό δυναµικό
και αντιµετωπίζεται µε τη δέουσα προσοχή, σταθµίζοντας τα δεδοµένα µε τα
κριτήρια που υπαγορεύουν οι τοπικοί παράγοντες, έχουµε συµβάλει ανώδυνα
και αποτελεσµατικά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης που
παρέχουν τα σχολεία της υπαίθρου.
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