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Αποτίμηση λειτουργίας Εκπαιδευτικών 
Ομίλων 2012 - 2013 
Βασιλική Βέργου, ΠΕ70 

Ιωάννα Γκουρογιάννη, ΠΕ11 

Σπυριδούλα Ευθυμίου, ΠΕ16.01 

Αχιλλέας Κωστούλας, ΠΕ06 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Β’ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων ανέπτυξε κατά το σχολικό έτος 
2012-13 τρεις εκπαιδευτικούς ομίλους (Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών, Εικαστικών και 
Πρώτης Επαφής με τα Αγγλικά). Για την αποτίμηση της λειτουργίας των ομίλων 
πραγματοποιήθηκε έρευνα με διανομή ερωτηματολογίων σε γονείς – κηδεμόνες και 
μαθητές. Η λειτουργία των ομίλων κρίνεται γενικά ικανοποιητική, αλλά αναδεικνύονται και 
ευκαιρίες βελτίωσης που αφορούν κυρίως τους χώρους και τη συνεργασία με τους γονείς 
και κηδεμόνες. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά το σχολικό έτος 2012-2013, το Β’ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων σχεδίασε 
και ανέπτυξε τρεις εκπαιδευτικούς ομίλους με σκοπό την ανάπτυξη των ιδιαίτερων κλίσεων των 
μαθητών του και την καλλιέργεια της αριστείας.  

Το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η λειτουργία των ομίλων είναι αυτό που 
περιγράφεται στον Ν.3966/2011, και ιδίως στο άρθρο 45, όπου καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικές 
με την οργάνωση και λειτουργία των ομίλων, και την εγγραφή μαθητών σε αυτούς. Υπήρξαν όμως, 
κατόπιν απόφασης του ΕΠΕΣ, προσαρμογές του πλαισίου λειτουργίας στις ειδικές ανάγκες του 
μαθητικού πληθυσμού του σχολείου, ενώ ελήφθησαν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες της πρώτης, 
πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού.  

Οι κύριες αποκλίσεις από τα περιγραφόμενα στο ρυθμιστικό πλαίσιο ήταν οι εξής: (α) Για τη 
συμμετοχή μαθητών στον όμιλο ελήφθη υπόψη κατεξοχήν το ενδιαφέρον των μαθητών, ενώ δεν 
διενεργήθηκε επιλογή με βάση τις επιδόσεις τους, και (β) Τα χρονικά πλαίσια που περιγράφονται 
στο νόμο για προγραμματισμό, ενημέρωση γονέων και εγγραφές μαθητών δεν κατέστη δυνατό να 
τηρηθούν, λόγω της αδυναμίας των προϊσταμένων αρχών να στελεχώσουν έγκαιρα το σχολείο. 

Οι όμιλοι που λειτούργησαν ήταν οι εξής: 

• Όμιλος Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών, με δύο τμήματα (Αρχαρίων και 
Προχωρημένων). Ο όμιλος λειτούργησε δύο φορές την εβδομάδα (Τετάρτες και 
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Παρασκευές), μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος. Συμμετείχαν συνολικά 25 
μαθητές. Υπεύθυνη του ομίλου ήταν η κ. Γκουρογιάννη Ιωάννα (ΠΕ 11). 

• Όμιλος Εικαστικών, με ένα τμήμα. Ο όμιλος λειτούργησε μια φορά την εβδομάδα 
(Παρασκευή), μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος. Συμμετείχαν συνολικά 40 
μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και δύο μαθητριών από όμορα σχολεία. Την ευθύνη 
λειτουργίας του ομίλου είχαν οι κκ. Πατλιά Σπυριδούλα και Μπενέκου Αννέτα, 
εκπαιδευτικοί ΠΕ70. 

• Όμιλος Πρώτης Επαφής με τα Αγγλικά, με δύο τμήματα (για μαθητές Α’ και Β’ Τάξεων, 
αντίστοιχα). Ο όμιλος λειτούργησε δύο φορές την εβδομάδα (Δευτέρες και Παρασκευές), 
μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος. Συμμετείχαν συνολικά 22 μαθητές. 
Υπεύθυνος του ομίλου ήταν ο κ. Κωστούλας Αχιλλέας (ΠΕ 06). 

Προτάθηκαν, αλλά παρά το ζωηρό ενδιαφέρον των μαθητών δε λειτούργησαν λόγω έλλειψης 
προσωπικού, οι εξής όμιλοι: 

• Όμιλος Λογοτεχνίας Γ’ και Δ΄ τάξεων 
• Όμιλος Φυσικών Επιστημών Ε΄ και Στ΄ τάξεων 
• Όμιλος Μαθηματικών Ε΄ και Στ΄ τάξεων 

Προτάθηκαν, αλλά δε λειτούργησαν λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος από τους μαθητές, οι εξής 
όμιλοι: 

• Όμιλος Μουσικής Ε΄ και Στ΄ τάξεων 
• Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας Ε΄ και Στ΄ τάξεων 

ΜΕΘΟΔΟΣ  

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Ομίλων 
(Ε.Ο.) από την οπτική των γονέων και των μαθητών. Η μελέτη στηρίζεται σε δεδομένα που 
αντλήθηκαν από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών αλλά και από τους ίδιους τους μαθητές 
μέσω ανώνυμων ερωτηματολογίων. 

Συγκεκριμένα, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων συγκροτήθηκε ομάδα 
έρευνας αποτελούμενη από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου Βέργου Βασιλική, Γκουρογιάννη 
Ιωάννα, Ευθυμίου Σπυριδούλα και Κωστούλα Αχιλλέα, η οποία ανέλαβε να διερευνήσει 

1. τις στάσεις γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και των μαθητών σχετικά με τους Ε.Ο. 
2. τα κριτήρια επιλογής Ε.Ο. από γονείς/κηδεμόνες και μαθητές 
3. το βαθμό υλοποίησης των στόχων των Ε.Ο. 
4. δυνατότητες βελτίωσης 

Η ομάδα εργασίας σχεδίασε δύο ερωτηματολόγια, ένα για γονείς/κηδεμόνες και ένα για μαθητές  
(Παράρτημα Α). Μετά από πιλοτική διανομή σε δύο γονείς και τρεις μαθητές, και βελτιωτική 
επεξεργασία στηριζόμενη στις παρατηρήσεις τους, τα ερωτηματολόγια διανεμήθησαν σε 
γονείς/κηδεμόνες και μαθητές το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2013.  

Το πρώτο ερωτηματολόγιο απευθυνόταν στο σύνολο των γονέων/κηδεμόνων του σχολείου, είτε τα 
παιδιά τους συμμετείχαν σε Ε.Ο. είτε όχι. Διανεμήθησαν συνολικά 98 ερωτηματολόγια (ένα για κάθε 
οικογένεια), από τα οποία απαντήθηκαν 70 ή το 71,4%. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο απευθυνόταν 
στους μαθητές των Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ Τάξεων, είτε συμμετείχαν σε Ε.Ο. είτε όχι. Στην περίπτωση αυτή, 
εξαιρέθηκαν από το δείγμα οι μαθητές των Α’ και Β΄ τάξεων, καθώς κρίθηκε πως δεν θα ήταν σε 
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θέση να ανταπεξέλθουν στις γλωσσικές και γνωστικές απαιτήσεις του ερωτηματολογίου. 
Διανεμήθηκαν 91 ερωτηματολόγια, τα οποία απαντήθηκαν όλα (100%). Οι πληροφορίες αυτές 
συνοψίζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1 Κατανομή ερωτηματολογίων 

Κατηγορία Διανεμήθηκαν Απαντήθηκαν 
Ποσοστό 
ανταπόκρισης 

Ποσοστό επί του 
δείγματος 

Γονείς 98 70 71,4% 43,5% 

Μαθητές 91 91 100% 56,5% 

Σύνολο 189 161 85,2% 100% 

Τα περιγραφικά (ποιοτικά) δεδομένα των ερωτηματολογίων ομαδοποιήθηκαν, με σκοπό την 
ανάδειξη ομοειδών θεμάτων, και παρουσιάζονται ενδεικτικά στο Παράρτημα Γ. Τα αριθμητικά 
(ποσοτικά) δεδομένα υποβλήθηκαν σε στατιστική επεξεργασία: Συγκεκριμένα, έγινε μέτρηση 
συχνοτήτων και εκτίμηση κεντρικής τάσης για κάθε ερώτημα, καθώς και υπολογισμός διασποράς 
όπου ήταν στατιστικά ενδεδειγμένο. Τα δεδομένα παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β. 
Πραγματοποιήθηκαν επίσης, για λόγους επιστημονικούς, έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητας (χ2) 
και συνάφειας (ρ) οι οποίοι όμως δεν παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη.1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Σε γενικές ωστόσο 
γραμμές, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν άξιες λόγου αποκλίσεις μεταξύ των καταγεγραμμένων 
απόψεων των γονέων/κηδεμόνων και αυτών των μαθητών.  

ΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ  

Ποιοι πρέπει να συμμετέχουν στους Ε.Ο.;  

• Διατυπώνεται, ιδίως από τους γονείς, η άποψη ότι οι Ε.Ο. αφορούν τόσο τους μαθητές των 
Π.Π.Σ. όσο και των όμορων σχολείων. Οι μαθητές των Π.Π.Σ. αντίθετα, φαίνεται πως έχουν 
επιφυλάξεις σχετικά με τη συμμετοχή εξωσχολικών. 

• Απορρίπτεται, σχεδόν από το σύνολο των ερωτηθέντων, η άποψη  πως στους Ε.Ο. πρέπει να 
συμμετέχουν οι χαρισματικοί σε κάθε αντικείμενο μαθητές. 

Πώς πρέπει να λειτουργούν οι Ε.Ο.;  

• Διατυπώνεται γενικά η άποψη πως την ευθύνη για το σχεδιασμό των Ε.Ο. πρέπει να την έχει ο 
εκπαιδευτικός – άποψη που κρίνουμε ότι είναι δηλωτική της εμπιστοσύνης προς το προσωπικό 
του σχολείου. 

• Διαπιστώνεται ισχυρή ταύτιση με την άποψη πως οι Ε.Ο. πρέπει να καλλιεργούν τις ειδικές 
δεξιότητες των μαθητών που συμμετέχουν σε αυτούς, τις κλίσεις και τα ταλέντα τους. 

• Παράλληλα όμως, και σε αντίφαση με το παραπάνω εύρημα, κρίνεται, από το σύνολο σχεδόν 
των ερωτηθέντων, πως οι Ε.Ο. πρέπει να συνδέονται και με το ημερήσιο πρόγραμμα του 
σχολείου, το οποίο συμπληρώνουν και υποστηρίζουν. 

                                                                 
1 Τα ευρήματα αυτά παρουσιάστηκαν με τη μορφή εισηγήσεων σε επιστημονικό συνέδριο 
(Παράρτημα Δ) 
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• Ωστόσο, θεωρείται πως οι Ε.Ο. δεν πρέπει να επιβαρύνουν τους μαθητές με επιπλέον 
προσωπική μελέτη. 

Γιατί να συμμετέχουν οι μαθητές στους Ε.Ο.;  

• Σύμφωνα με το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων, οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν στους Ε.Ο. 
στο μέτρο που αντλούν από αυτούς προσωπική ευχαρίστηση. 

• Διατυπώνεται επίσης ένα αίτημα, από μεγάλο αριθμό γονέων/κηδεμόνων και μαθητών, να 
πιστοποιείται η συμμετοχή σε Ε.Ο. με βεβαίωση που να συνοδεύει τους μαθητές σε όλη τους τη 
μαθητική σταδιοδρομία. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Τί Ε.Ο. πρέπει να αναπτύσσει το Σχολείο; 

Οι προτιμήσεις των γονέων/κηδεμόνων και μαθητών σχετικά με τους Ε.Ο. μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε δύο γενικές κατηγορίες: (α) αντικείμενα που λειτουργούν υποστηρικτικά προς το 
ημερήσιο πρόγραμμα (π.χ. Λογοτεχνία, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά) και (β) αντικείμενα που 
άπτονται της ευρύτερης καλλιέργειας των μαθητών (π.χ. Εικαστικά, Χορός, Μουσική). Από αυτά, 
σαφής είναι η προτίμηση της πλειοψηφίας στα αντικείμενα της πρώτης κατηγορίας (Γράφημα 1). 

 

Γράφημα 1 Κατανομή απαντήσεων στο ερώτημα "Πόσο σημαντικό θεωρείτε πως είναι να λειτουργεί στο σχολείο όμιλος 
στα παρακάτω αντικείμενα"  

Εκτός από τους ομίλους που αναφέρονται στο γράφημα, διατυπώθηκε ζωηρό ενδιαφέρον για 
ομίλους Πληροφορικής, Μαγειρικής και Σκάκι. 

Με τί κριτήρια επιλέγουν οι μαθητές Ε.Ο;  

Από όσους απάντησαν το σχετικό ερώτημα, η πλειοψηφία δήλωσε πως επέλεξε να συμμετέχει σε 
συγκεκριμένο Ε.Ο. με γνώμονα το προσωπικό ενδιαφέρον ή τις ιδιαίτερες ικανότητες των μαθητών. 
Μικρός αριθμός αναφέρθηκε στην προοπτική προετοιμασίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή 
στήριξης των μαθητών που αντιμετώπιζαν δυσκολίες ενώ έγινε επίσης λόγος και σε κριτήρια 
πρακτικής φύσης όπως π.χ. το ωράριο λειτουργίας (Γράφημα 2). 
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Γράφημα 2 Κριτήρια επιλογής 

Ποιοι παράγοντες λειτουργούν ανασταλτικά στη συμμετοχή σε Ε.Ο.;  

Από τους γονείς/κηδεμόνες και μαθητές που ανέφεραν πως θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν σε 
κάποιον Ε.Ο. αλλά δεν το κατόρθωσαν, περισσότεροι από τους μισούς έκαναν λόγο για αδυναμία να 
συμβιβάσουν τις λοιπές τους υποχρεώσεις με το ωράριο του Ομίλου που τους ενδιέφερε. 
Αναφέρθηκε επίσης από ορισμένους ότι δεν πληροφορήθηκαν εγκαίρως σχετικά με τη λειτουργία 
των Ομίλων που τους ενδιέφεραν και ότι δεν λειτούργησαν τελικά Όμιλοι συμβατοί με τα 
ενδιαφέροντά τους. (Γράφημα 3) 

 

Γράφημα 3 Λόγοι αποθάρρυνσης 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ  

• Οι Ε.Ο. χαρακτηρίζονται από τους περισσότερους γονείς ως Πυρήνες Δημιουργικότητας ή Δομές 
Υποστήριξης, ενώ από ελάχιστους ως Πυρήνες Αριστείας (Γράφημα 4).  
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Γράφημα 4 Κατανομή απαντήσεων στο ερώτημα "Πως θα χαρακτηρίζατε τους Ομίλους" 

• Οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι οι Ε.Ο. λειτούργησαν κατά τρόπο που 
εκπλήρωσε τις προσδοκίες τους. Ωστόσο περίπου ένας στους τέσσερεις διατύπωσε επιφυλάξεις 
σχετικά με το θέμα αυτό, γεγονός που κρίνουμε ότι πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά. 

• Ωστόσο, το σύνολο σχεδόν των γονέων/κηδεμόνων (71 στους 72) εξέφρασε την πεποίθηση ότι 
στα επόμενα χρόνια η οργάνωση και λειτουργία των Ε.Ο. θα είναι αρτιότερες. 

• Γενικά οι γονείς θεωρούν ότι οι Ε.Ο. ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών 
τους. 

• Διατυπώθηκε από το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων η άποψη ότι οι Ε.Ο. ανέπτυξαν επαρκώς 
τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα των παιδιών που συμμετείχαν σε αυτούς. 

• Περίπου δύο στους τρεις ερωτηθέντες, έκριναν ότι οι Ε.Ο. ανταπεξήλθαν επαρκώς στο ρόλο τους 
ως υποστήριξη του ημερησίου προγράμματος, ενώ οι υπόλοιποι φαίνονται πιο επιφυλακτικοί. 

• Σύμφωνα με ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό γονέων/κηδεμόνων και μαθητών, οι Ε.Ο. δεν 
ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες των χαρισματικών μαθητών. 

• Καταγράφηκε, ιδιαίτερα από τους μαθητές, σημαντικό επίπεδο ευχαρίστησης από τη λειτουργία 
των Ε.Ο. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

• Οι κυριότερες δυσχέρειες που αναφέρθηκαν από τους γονείς ήταν οι ακόλουθες, κατά φθίνουσα 
σειρά σημαντικότητας:  
o Μικρή διάρκεια 
o Έλλειψη χρόνου ανάπαυσης μεταξύ του ημερησίου προγράμματος και των Ε.Ο. 
o Λειτουργία έκτος σχολικού ωραρίου με αποτέλεσμα να συμπίπτουν οι ώρες λειτουργίας του 

Ε.Ο. με εξωσχολικές δραστηριότητες. 
• Από την οπτική των μαθητών οι κυριότερες δυσχέρειες που αναφέρθηκαν αφορούσαν (κατά 

φθίνουσα σειρά σημαντικότητας): 
o Προβλήματα συνεργασίας με συμμαθητές, ιδίως από άλλες ηλικιακές ομάδες ή άλλα 

σχολεία 
o Έλλειψη εξοικείωσης με τις μη παραδοσιακού τύπου δραστηριότητες, ή ενδιαφέροντος για 

αυτές 
o Προβλήματα συνεργασίας με τους υπευθύνους των Ε.Ο. 

• Σε ό,τι αφορά τους χώρους, τα κύρια προβλήματα εντοπίστηκαν στη συστέγαση των Ε.Ο. με τις 
σχολικές τάξεις: διατυπώθηκαν εκτεταμένα παράπονα σχετικά με την καθαριότητα των 
αιθουσών, οι οποίες παραδίδονταν από το ημερήσιο πρόγραμμα σε κακή κατάσταση, και 
σχετικά με τη φθορά των υλικών που παρέμεναν στις αίθουσες για φύλαξη. 

Πυρήνες 
δημιουργι
κότητας; 

48% 

Πυρήνες 
αριστείας

; 3% 

Δομές 
υποστήρι
ξης; 39% 

Άλλο; 
10% 
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• Το μέγεθος των αιθουσών αναφέρθηκε ως πρόβλημα, ιδίως σε σχέση με τους Ε.Ο. Χορών 
(προφανώς λόγω της φύσης του αντικειμένου που απαιτεί χώρο) και Αγγλικής Γλώσσας (που αν 
και πολυάριθμος στεγαζόταν σε ιδιαίτερα μικρή αίθουσα).   

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Για την αρτιότερη παιδαγωγικά λειτουργία των Ε.Ο. στα επόμενα σχολικά έτη, προτείνονται: 

Στο στάδιο του σχεδιασμού  

1) Έγκαιρος προσδιορισμός των ενδιαφερόντων των μαθητών, με εμπλοκή των γονέων και 
κηδεμόνων. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει με χρήση ερωτηματολογίου που θα διανέμεται 
τον Ιούνιο του προηγούμενου σχολικού έτους. 

2) Λεπτομερής ενημέρωση των γονέων σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο και τη λειτουργία 
του κάθε εκπαιδευτικού ομίλου. Η ενημέρωση αυτή καλό είναι να λαμβάνει χώρα τόσο γραπτά 
όσο και προφορικά στην αρχή του σχολικού έτους. 

Κατά την υλοποίηση  

1) Επιλογή κατάλληλών χώρων για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του ομίλου. Διερεύνηση της 
δυνατότητας εξασφάλισης χώρων από συνεργαζόμενους φορείς (π.χ. εργαστήριο φυσικών 
επιστημών συνεργαζόμενου σχολείου, βιβλιοθήκη). 

2) Διενέργεια δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη συνοχής μεταξύ των μαθητών που 
προέρχονται από διαφορετικά σχολεία, ή ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ  



16 
 



17 
 



18 
 

 

  



19 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

ΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι  Όμιλοι των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων αφορούν όλους τους 
μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης.  

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 24 14,9     

Συμφωνώ απόλυτα 38 23,6 28%   

Συμφωνώ 54 33,5 39%   

Διαφωνώ 32 19,9 23%   

Διαφωνώ απόλυτα 13 8,1 9%   

Σύνολο 161 100,0 100%   

 

Οι Όμιλοι πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά – ενισχυτικά των 
δραστηριοτήτων του σχολείου. 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 17 10,6     

Συμφωνώ απόλυτα 48 29,8 33%   

Συμφωνώ 81 50,3 56%   

Διαφωνώ 12 7,5 8%   

Διαφωνώ απόλυτα 3 1,9 2%   

Σύνολο 161 100,0 100%   
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Ο / η εκπαιδευτικός κάθε Ομίλου έχει την αποκλειστική ευθύνη για το επίπεδο 
της εργασίας που γίνεται σε αυτόν.  

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 25 15,5     

Συμφωνώ απόλυτα 30 18,6 22%   

Συμφωνώ 64 39,8 47%   

Διαφωνώ 27 16,8 20%   

Διαφωνώ απόλυτα 15 9,3 11%   

Σύνολο 161 100,0 100%   

 

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε Ομίλους πρέπει να μελετούν και προσωπικά, 
εκτός σχολείου, για τη συμμετοχή τους στον Όμιλο επιλογής τους. 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 21 13,0     

Συμφωνώ απόλυτα 27 16,8 19%   

Συμφωνώ 43 26,7 31%   

Διαφωνώ 57 35,4 41%   

Διαφωνώ απόλυτα 13 8,1 9%   

Σύνολο 161 100,0 100%   
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Στους Ομίλους πρέπει να συμμετέχουν οι «χαρισματικοί» στο εκάστοτε 
αντικείμενο μαθητές.  

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 16 9,3     

Συμφωνώ απόλυτα 6 3,7 4%   

Συμφωνώ 24 14,9 17%   

Διαφωνώ 70 43,5 48%   

Διαφωνώ απόλυτα 45 28,0 31%   

Σύνολο 161 100,0 100%   

 

Οι Όμιλοι οφείλουν να εξελίσσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και ταλέντα του κάθε 
μαθητή.  

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 15 9,3     

Συμφωνώ απόλυτα 54 33,5 37%   

Συμφωνώ 80 49,7 55%   

Διαφωνώ 8 5,0 5%   

Διαφωνώ απόλυτα 4 2,5 3%   

Σύνολο 161 100,0 100%   
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Το πιστοποιητικό φοίτησης σε όμιλο πρέπει να συνοδεύει το μαθητή σε όλη 
την μαθητική του σταδιοδρομία. 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 43 26,7     

Συμφωνώ απόλυτα 27 16,8 23%   

Συμφωνώ 49 30,4 42%   

Διαφωνώ 33 20,5 28%   

Διαφωνώ απόλυτα 9 5,6 8%   

Σύνολο 161 100,0 100%   

 

Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στον όμιλο πρέπει να 
αναπτύσσουν / επεκτείνουν τα ενδιαφέροντα του μαθητή πάνω στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 20 12,4     

Συμφωνώ απόλυτα 47 29,2 33%   

Συμφωνώ 80 49,7 57%   

Διαφωνώ 13 8,1 9%   

Διαφωνώ απόλυτα 1 0,6 1%   

Σύνολο 161 100,0 100%   
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Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στον Όμιλο 
αναπτύσσουν / επεκτείνουν τα ταλέντα του μαθητή σας πάνω στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο  

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 

εγκύρων   
  Δεν έχω άποψη 23 14,3     

Συφωνώ απόλυτα 38 23,6 28%   

Συμφωνώ 82 50,9 59%   

Διαφωνώ 17 10,6 12%   

Διαφωνώ απόλυτα 1 0,6 1%   

Σύνολο 161 100,0 100%   

 

Οι μαθητές πρέπει να αφιερώνουν με ευχαρίστηση ελεύθερο χρόνο τους για τη 
συμμετοχή τους στον Όμιλο επιλογής τους. 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 17 10,6     

Συμφωνώ απόλυτα 57 35,4 40%   

Συμφωνώ 63 39,1 44%   

Διαφωνώ 16 9,9 11%   

Διαφωνώ απόλυτα 8 5,0 6%   

Σύνολο 161 100,0 100%   
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Πόσο σημαντικό είναι για σας να λειτουργήσουν στο Σχολείο μας οι παρακάτω  
Όμιλοι (συγκεντρωτικό): 

  
Πολύ 

σημαντικό 
Σημαντικό Όχι 

σημαντικό 
Καθόλου 
σημαντικό 

Λογοτεχνίας 57 53 31 13 
Μαθηματικών 96 42 6 8 
Φυσικών επιστημών 71 52 14 14 
Ξένων Γλωσσών 68 58 17 7 
Εικαστικών 43 49 45 14 
Μουσικής  32 65 39 16 
Χορών 25 57 43 22 
Ενισχυτικής διδασκαλίας 55 43 25 19 
Αθλητισμού 31 16 1 0 

Λόγοι Επιλογής 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 37 23,0     

Ενδιαφέρον 71 44,1 57%   

Ικανότητα 32 19,9 26%   

Ανάγκη στήριξης 4 2,5 3%   

Δευτεροβάθμια 15 9,3 12%   

Πρακτικοί λόγοι 1 0,6 1%   

Άλλο 1 0,6 1%   

Σύνολο 161 100,0 100%   

Λόγοι Αποθαρρυνσης 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 130 80,7     

Έλλειψη ενδιαφέροντος 5 3,1 16%   

Έλλειψη πληροφόρησης 6 3,7 19%   

Ωράριο 17 10,6 55%   

Άλλο 3 1,9 10%   

Σύνολο 161 100,0 100%   
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ  

Εκπληρώθηκαν οι προσωπικές σας προσδοκίες από τη συμμετοχή του παιδιού / 
των παιδιών σας σε Ομίλους. 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 93 57,8     

Συμφωνώ απόλυτα 9 5,6 13%   
Συμφωνώ 40 24,8 59%   
Διαφωνώ 16 9,9 24%   
Διαφωνώ απόλυτα 3 1,9 4%   
Σύνολο 161 100,0 100%   

 

Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στον όμιλο ανέπτυξαν / επεξέτειναν τα 
ενδιαφέροντα του παιδιού σας πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο  

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 90 55,9     

Συμφωνώ απόλυτα 22 13,7 31%   
Συμφωνώ 40 24,8 56%   
Διαφωνώ 7 4,3 10%   
Διαφωνώ απόλυτα 2 1,2 3%   
Σύνολο 161 100,0 100%   
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Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στον όμιλο ανέπτυξαν 
/ επεξέτειναν τα ταλέντα του παιδιού σας πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο  

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 98 60,9     

Συμφωνώ απόλυτα 11 6,8 17%   
Συμφωνώ 39 24,2 62%   
Διαφωνώ 10 6,2 16%   
Διαφωνώ απόλυτα 3 1,9 5%   
Σύνολο 161 100,0 100%   

 

Το παιδί μου αφιέρωσε με ευχαρίστηση ελεύθερο χρόνο του για τη συμμετοχή 
του στον όμιλο. 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 91 56,5     

Συμφωνώ απόλυτα 26 16,1 37%   
Συμφωνώ 40 24,8 57%   
Διαφωνώ 3 1,9 4%   
Διαφωνώ απόλυτα 1 0,6 1%   
Σύνολο 161 100,0 100%   
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Τα επόμενα έτη, η οργάνωση και λειτουργία των Ομίλων θα είναι αρτιότερες. 
(Γονείς)  

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
Γονείς Δεν απαντήθηκε 46 28,6     

Συμφωνώ απόλυτα 5 3,1 19%   
Συμφωνώ 20 12,4 77%   
Διαφωνώ 1 0,6 4%   
Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 0%   
Σύνολο 72 44,7 100%   

Παιδιά Δ/Α 89       
Σύνολο 161 100,0     

 

Οι Όμιλοι λειτούργησαν συμπληρωματικά – ενισχυτικά των δραστηριοτήτων 
του σχολείου. 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 96 59,6     

Συμφωνώ απόλυτα 10 6,2 15%   
Συμφωνώ 34 21,1 52%   
Διαφωνώ 18 11,2 28%   
Διαφωνώ απόλυτα 3 1,9 5%   
Σύνολο 161 100,0 100%   
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Το παιδί μου χρειάστηκε να αφιερώσει προσωπικό χρόνο για μελέτη για τη 
συμμετοχή του στον Όμιλο. 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 90 55,9     

Συμφωνώ απόλυτα 5 3,1 7%   
Συμφωνώ 20 12,4 28%   
Διαφωνώ 30 18,6 42%   
Διαφωνώ απόλυτα 16 9,9 23%   
Σύνολο 161 100,0 100%   

 

Ο Όμιλος ανταποκρίθηκε επαρκώς στις ανάγκες των «χαρισματικών» μαθητών. 
(Γονείς)  

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
Γονείς Δεν απαντήθηκε 50 31,1     

Συμφωνώ απόλυτα 0 0,0 0%   
Συμφωνώ 8 5,0 36%   
Διαφωνώ 12 7,5 55%   
Διαφωνώ απόλυτα 2 1,2 9%   
Σύνολο 72 44,7 100%   

Παιδιά ΔΑ 89 55,3     
Σύνολο 161 100,0     

 

 

  

0% 

20% 

40% 

60% 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

0% 

20% 

40% 

60% 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 



29 
 

Συμμετείχα με ευχαρίστηση στις δραστηριότητες του ομίλου (Παιδιά)  

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
Παιδιά Δεν απαντήθηκε 54 33,5     

Συμφωνώ απόλυτα 17 10,6 46%   
Συμφωνώ 18 11,2 49%   
Διαφωνώ 2 1,2 5%   
Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 0%   
Σύνολο 91 56,5 100%   

Γονείς Δ/Α 70 43,5     
Σύνολο 161 100,0     

 

Με τον τρόπο που λειτούργησαν οι Όμιλοι για πρώτη φορά φέτος θα τους 
χαρακτηρίζατε (Γονείς)  

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
Γονείς Δεν απαντήθηκε 41 24,8     

Πυρήνες 
δημιουργικότητας 

15 9,3 48%   

Πυρήνες αριστείας 1 0,6 3%   
Δομές υποστήριξης 12 7,5 39%   
Άλλο 3 1,9 10%   
Σύνολο 72 44,7 100%   

Παιδιά Δ/Α 89 55,3     
Σύνολο 161 100,0     
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Το μαθησιακό περιεχόμενο των Ομίλων πιστεύετε πως ανταποκρίνεται στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού ή των παιδιών σας;  

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων 
Άθροιστικό 
ποσοστό 

Γονείς Δεν απαντήθηκε 39 24,2     
Πολύ 2 1,2 6% 6% 
Αρκετά 26 16,1 79% 85% 
Λίγο 5 3,1 15% 100% 
Καθόλου 0 0,0 0% 100% 
Total 72 44,7 100%   

Παιδιά Δ/Α 89 55,3     
Σύνολο 161 100,0     

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες προκαλούν στο παιδί σας δυσκολίες 
στην παρακολούθηση των Ομίλων; (Γονείς)  

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
Γονείς Δεν απαντήθηκε 54 33,5     

Εκτός σχ. ωραρίου 3 1,9 17%   
Ελλ. χρόνου ανάπαυσης 3 1,9 17%   
Μικρή διάρκεια 9 5,6 50%   
Άλλο 3 1,9 17%   
Σύνολο 72 44,7 100%   

Παιδιά Δ/Α 89 55,3     
Σύνολο 161 100,0     

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Εκτός σχ. 
ωραρίου; 17% 

Ελλ. χρόνου 
ανάπαυσης; 

17% 

Μικρή 
διάρκεια; 50% 

Άλλο; 17% 



31 
 

Τι σας δυσκολεύει στην παρακολούθηση του Ομίλου; (Παιδιά)  

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
Παιδιά Δεν απαντήθηκε 73 45,3     

Διδάσκοντες 1 0,6 6%   
Δραστηριότητες 7 4,3 39%   
Συμμετέχοντες 7 4,3 39%   
Ανομοιογένεια τμημάτων 1 0,6 6%   
Άλλο 2 1,2 11%   
Σύνολο 91 56,5 100%   

Γονείς Δ/Α 70 43,5     
Σύνολο 161 100,0     

 

Ποιά χαρακτηριστικά του χώρου που πραγματοποιούνται οι Όμιλοι 
δυσχεραίνουν τη συμμετοχή των παιδιών και εμποδίζουν την μάθηση 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
  Δεν απαντήθηκε 121 75,2 0,0   

Καθαριότητα 5 3,1 13%   
Μέγεθος 13 8,1 33%   
Λοιπές Υποδομές 13 8,1 33%   
Ακουστική 4 2,5 10%   
Άλλο 3 1,9 8%   
Τίποτα 2 1,2 5%   
Σύνολο 161 100,0 100%   
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Το αριθμητικό μέγεθος της ομάδας των παιδιών που παρακολουθούν τον κάθε 
Όμιλο δυσχεραίνει την συμμετοχή των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία;  

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό 
επί 

εγκύρων   
  ΟΧΙ 147 91,3 91,3   

ΝΑΙ 14 8,7 8,7   
Σύνολο 161 100,0 100,0   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ (ΠΟΙΟΤΙΚΑ) ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται απαντήσεις που δόθηκαν από μαθητές και γονείς – κηδεμόνες 
σε επιλεγμένα ερωτήματα. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ομαδοποιημένα κατά θέματα. Οι 
απαντήσεις έχουν τύχει επεξεαργασίας για διόρθωση ορθογραφικών σφαλμάτων, ενώ έχουν 
προστεθεί μέσα σε [αγκύλες] επεξηγηματικά σχόλια από την ομάδα έρευνας. Οι αριθμοί 
αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο από το οποίο αντλήθηκε κάθε απάντηση: Τα ερωτηματολόγια 1-
91 παρουσιάζουν απόψεις μαθητών, ενώ τα 92-161 γονέων και κηδεμόνων.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ  

Γενικά θέματα λειτουργίας  
27. [θα ήθελα] Η κυρία να είναι πιο αυστηρή. 
27. [θα ήθελα] Να συμμετέχουν περισσότερα παιδιά. 
37. [θα ήθελα] Να εξηγούμε αυτό που θα κάνουμε. 
37. [θα ήθελα] Να προσέχουμε να κάνουμε σωστά την άσκηση. 
55. [θα ήθελα] Να κάνουμε περισσότερες ομαδικές εργασίες.  
55. [θα ήθελα] Να παίζουμε περισσότερα παιχνίδια. 
55. [θα ήθελα] Να χρησιμοποιούμε περισσότερο το διαδραστικό πίνακα.  
73. [Θα ήθελα] Να είμαστε πιο οργανωμένοι. 
73. [Θα ήθελα] Να έρχονται όλοι στην ώρα τους.  
74. Να είμαστε πιο οργανωμένοι. 
75.Θα ήθελα να μην έκαναν τα παιδιά τόση φασαρία. 
81. Θα ήθελα να μην έκαναν τα παιδιά τόση φασαρία. 

Θέματα συνεργασίας μεταξύ συμμετεχόντων 
27. [Θα ήθελα] Να μας περισσεύει χρόνος για να συζητάμε. 
37. [Θα ήθελα περισσότερη] Ομαδική συνεργασία. 
41. [Θα ήθελα] Να μην ήταν μέσα στο μάθημα τα πολύ μικρά παιδιά. 
75. Θα  ήθελα να προτείνουν όλοι  από κάτι. 
75. Θα ήθελα οι μαθητές να ακούνε τις προτάσεις των συμμαθητών τους. 
77. Γίνονται φασαρίες. Τσακώνονται. 
81. [Θα ήθελα] Να κάνουμε εργασίες και να βοηθάμε όλοι. 
81. Θα ήθελα όλα τα παιδιά να προτείνουν πράγματα  και να κάνουμε  όλοι. 

Θέματα συνεργασίας με πρωινό πρόγραμμα 
45. Τα παιδιά του [όμορου] λυκείου φωνάζουν [και] δεν έχει καλή ακουστική. 
73. [Θα ήθελα] Να μην πειράζουν οι υπόλοιπες τάξεις τα πράγματα του ομίλου.   
83. Όλα όσα φτιάχνουμε μπορούν να τα χαλάσουν οι μαθητές της [τάξης με την οποία συστεγάζεται 
ο όμιλος].  

Θέματα ωραρίου  
83. Να γίνονται περισσότερες μέρες.  
84. Να γίνονται περισσότερα μαθήματα την εβδομάδα. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Καταλληλότητα 
25. Είναι μικρός. Δεν  έχει καλή ακουστική. 
41. Θα ήθελα ο χώρος να ήταν μεγαλύτερος. 
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45. Ο χώρος είναι μικρός. 
47. Ο χώρος είναι μικρός. Δεν έχει καλή ακουστικότητα. 
57. Ο χώρος είναι στενός. 
75. Είναι πολύ μικρός. 
81. Ο χώρος που κάνουμε μάθημα είναι η τάξη της Ε΄, όπου εκεί [...] ο χώρος είναι μικρός. 
102. Δεν είναι επαρκής ο χώρος για τους παραδοσιακούς χορούς.  
117. Μέγεθος.  
97. Μικροί χώροι.  
122Μικρές αίθουσες.  
116. Μικρές αίθουσες.  
116. Μεγάλος αριθμός παιδιών. 
156. Ακατάλληλο κτίριο (μικρές αίθουσες). 
159. Μικρή αίθουσα.  
142. Μικρή αίθουσα.  
160. Μικρός  χώρος.  
138. Μικρή έκταση του χώρου.  
154. [Επιθυμούμε] Καλύτερες τάξεις και μεγαλύτερες. 
133. Στενότητα.  
93. Η έλλειψη χώρου, όπου απαιτείται ανάλογα με το εκπαιδευτικό υλικό, (π.χ. υλικών κ.λ.π. στον 
όμιλο  Εικαστικών ή πολυμέσων στον όμιλο Αγγλικών κ.λ.π.) δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών. 
143.Έλλειψη διαμορφωμένου χώρου.  
121. Έλλειψη κτιριακών υποδομών. 
105. Έλλειψη κατάλληλων χώρων. 
103. Δεν υπάρχουν χώροι κατάλληλοι για τη φιλοξενία των ομίλων. 
130. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος. 
158. Ακατάλληλο κτίριο. 
141. Ακατάλληλοι χώροι. 
154.Καλύτερες τάξεις και μεγαλύτερες. 
113. Δεν υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα για τους ομίλους.  

Υλικοτεχνική υποδομή 
14. Έχει μέσα στην αίθουσα πολλές καρέκλες και θρανία. 
40. Δεν έχουμε ειδική αίθουσα. 
55. Δεν έχει τα κατάλληλα υλικά. [...] Δεν έχουμε μαρκαδόρους για  τον πίνακα. 
75. Δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Γενικά, δεν είναι κατάλληλος για το μάθημα αυτό.  
81. Ο χώρος που κάνουμε μάθημα είναι η τάξη της Ε΄, όπου εκεί δεν υπάρχουν τα πράγματα που 
χρειαζόμαστε και ο χώρος είναι μικρός. 
102. Ο όμιλος της φιλαναγνωσίας θα έπρεπε να γίνεται σε βιβλιοθήκη.  
122. Όχι εξειδικευμένες – ειδικές αίθουσες σύμφωνες με το περιεχόμενο του ομίλου. 
102. Ο όμιλος των αγγλικών θα πρέπει να υποστηρίζεται από ανάλογα οπτικοακουστικά μέσα. 
117. Έλλειψη εξοπλισμού, όπου απαιτείται. 
97. Ελάχιστος εξοπλισμός.  
113. Έλλειψη κάποιων αντικειμένων (κασετόφωνο, οπτικοακουστικά μέσα  κ.ά.)  
159. Ανεπαρκές γραφικό υλικό και οπτικοακουστικά μέσα, όπου χρειάζονται. 
143. Έλλειψη διδακτικού υλικού. 
142. Έλλειψη μουσικών οργάνων.  
97.  Ακατάλληλα καθίσματα. 
93. Η έλλειψη χώρου, όπου απαιτείται ανάλογα με το εκπαιδευτικό υλικό, (π.χ. υλικών κ.λ.π. στον 
όμιλο  Εικαστικών ή πολυμέσων στον όμιλο Αγγλικών κ.λ.π.) δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών. 

Καθαριότητα  
58. Ο χώρος είναι βρόμικος. 
78. Πολύ βρόμικος χώρος. 
79. Είναι βρόμικος ο χώρος. 
159. Βρώμικη η αίθουσα, από την προηγούμενη χρήση της στο ωράριο του σχολείου.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ  ΟΜΙΛΟΥΣ 

Αθλητικοί  
89. Όμιλος ποδοσφαίρου. 
76. Όμιλος ποδοσφαίρου. 
77. Αντισφαίρισης. 
78. Αντισφαίρισης και Πετοσφαίρισης. 
79. Αντισφαίρισης. 

Καλλιτεχνικής δημιουργίας  
75. Σκιτσογραφίας  και συγγραφής ιστοριών.   
77. Μοντέρνου χορού 
78. Μοντέρνου χορού  
79. Μοντέρνου χορού 
81. Λογοτεχνίας και Εικαστικών. 
131. Θέατρο. 
141. Θεατρική Αγωγή. 
121. Θεατρικό παιχνίδι. 

Νέες τεχνολογίες 
36. Πληροφορικής. 
14. Πληροφορικής. 
40. Πληροφορικής  
101. Πληροφορικής. 
113. Πληροφορικής. 
141. Πληροφορική 
145. Πληροφορικής. 
109. Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. 

Άλλοι 
27. Όμιλος μαγειρικής. 
39. Όμιλος μαγειρικής. 
40. Μαγειρικής. 
28. Μαγειρικής. 
14. Σκακιού 
137. Παραγωγής Γραπτού Λόγου. 
124. Αρχαίων Ελληνικών. 
93. Η τέχνη των κτιρίων της πόλης μου, γενικότερα της χώρας μου, από το χθες στο σήμερα. 
Σημαντικά ή διατηρητέα κτίρια, ιστορία αυτών, σύνδεση των παλιών χρήσεων  αυτών με τις 
σημερινές χρήσεις. Σύνδεση με δραστηριότητες ή επαγγέλματα  που χάνονται.       Αισθητική χώρου . 
Σεβασμός στον περιβάλλοντα χώρο γενικότερα. Περιήγηση - Ξενάγηση. 
141. Κηπουρική 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται περιλήψεις των επιστημονικών εισηγήσεων που στηρίχθηκαν 
στα δεδομένα της παρούσας αξιολόγησης. Και οι δύο εισηγήσεις παρουσιάστηκαν στο 1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων με θέμα «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: 
Ένα χρόνο μετά», που πραγματοποιήθηκε στις 27 – 28 Απριλίου 2013 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ: ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  

Σπυριδούλα Ευθυμίου και Βασιλική Βέργου 

Η παρούσα μελέτη  ερευνά τη φύση των συνθηκών και των παραγόντων που επηρέασαν με 
οποιοδήποτε τρόπο την λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων στο Β’ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο 
Ιωαννίνων. Τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίων, που 
απευθύνθηκαν προς όλους τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
μαθητές και γονείς. Τα δεδομένα απεικονίζουν μια διάσταση μεταξύ του κεντρικού σχεδιασμού των 
ομίλων και των επιδιώξεων των ερωτηθέντων. Οι γονείς εκφράζουν την επιφύλαξή τους για το αν 
τελικά οι όμιλοι ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες των χαρισματικών παιδιών, ενώ οι μαθητές εστιάζουν 
κυρίως στην ευχαρίστηση που αντλούν από τη συμμετοχή τους λόγο του διαφοροποιημένου τρόπου 
διδασκαλίας. 

ΟΜΙΛΟΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:   
ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  

Αχιλλέας Κωστούλας και Ιωάννα Γκουρογιάννη 

Χρησιμοποιώντας έναν Όμιλο Αγγλικής γλώσσας για μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού ως μελέτη 
περίπτωσης, στην παρούσα εισήγηση γίνεται αντιπαραβολή της υφιστάμενης εκπαιδευτικής 
πολιτικής στο ζήτημα της εκμάθησης ξένων γλωσσών με τις ανάγκες μιας σχολικής κοινότητας, όπως 
αυτές αποτυπώθηκαν εμπειρικά. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίων που 
απευθύνονταν σε μαθητές, γονείς και κηδεμόνες ενός Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, 
και ζητήθηκαν οι απόψεις τους σχετικά με το αντικείμενο, την προτιμητέα μεθοδολογία και τους 
σκοπούς της διδασκαλίας Αγγλικών στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού ομίλου. Διαπιστώθηκε ότι οι 
απόψεις της σχολικής κοινότητας αντιστοιχούσαν μόνο μερικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που 
αφορούν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων, και με τις πρακτικές της ξενόγλωσσης 
διδασκαλίας. Συγκεκριμένα: (α) διαπιστώθηκαν επιφυλάξεις σχετικά με την εντατικοποίηση της 
διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, (β) καταγράφηκαν απόψεις που συνάδουν με παραδοσιακές 
θεωρήσεις της γλωσσομάθειας, και (γ) σημειώθηκε απόρριψη του επιλεκτικού χαρακτήρα των 
εκπαιδευτικών ομίλων. Διατυπώνεται η άποψη ότι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών καινοτομιών, όπως 
οι εκπαιδευτικοί όμιλοι, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες αντιλήψεις της εκάστοτε σχολικής 
κοινότητας, και ότι η διαλεκτική που αναπτύσσεται μεταξύ «άνωθεν» οδηγιών και τοπικών αναγκών 
αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. 
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