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øÚÔÏfiÁÈÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·:
∏ ¶∞¢∂¢-¶ƒø∆√¶√ƒπ∞ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÍÂÎ¿ı·ÚÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ú¯ÒÓ …
Μετά από σοβαρό προβληµατισµό και συζήτηση στα
συλλογικά της όργανα, η ΠΑ∆Ε∆-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ διαµόρφωσε ένα βασικό πλαίσιο αρχών ως προς το Ωρολόγιο
Πρόγραµµα. Αναµένουµε από το ΥΠΠ και από την Επιτροπή για τη ∆ιαµόρφωση Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων να καταθέσουν ξεκάθαρη, σαφή και συγκεκριµένη
πρόταση για το Ωρολόγιο Πρόγραµµα που εισηγούνται.
Η πρόταση θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε συγκεκριµένα
επιχειρήµατα και στη συνέχεια θα πρέπει µέσα από
συζήτηση µε τους εµπλεκόµενους φορείς να προκύψει
το τελικό Ωρολόγιο Πρόγραµµα που θα εφαρµοστεί.
Το Ωρολόγιο Πρόγραµµα που έχουµε σήµερα µπροστά
µας µε τα όποια θετικά και αρνητικά στοιχεία παρουσιάζει αποτελεί (σύµφωνα µε ξεκάθαρη τοποθέτηση του κ.
Τσιάκαλου) δική του προσωπική πρόταση προς την Επιτροπή για τη ∆ιαµόρφωση Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού έχει πρόσφατα δηλώσει ότι «… Ετοιµάστηκαν, επίσης, προτάσεις
από την Επιτροπή των Αναλυτικών Προγραµµάτων για
νέα Ωρολόγια Προγράµµατα στο δηµοτικό, γυµνάσιο και
λύκειο …» . Τι ακριβώς συµβαίνει τελικά; Ποιος ετοίµασε
ΤΕΛΙΚΑ τη συγκεκριµένη εισήγηση; Η απάντηση ακόµα
να δοθεί!!!

¶∞¢∂¢: π‰Ô‡ ÔÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ Ì·˜ ·Ú¯¤˜!
Επανερχόµενοι επί της ουσίας, παρουσιάζουµε βασικές
αρχές που θεωρούµε ότι πρέπει να διέπουν το Ωρολόγιο
Πρόγραµµα που θα εφαρµοστεί:
1. Ως ΠΑ∆Ε∆-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ αποδεχόµαστε τη φιλοσοφία της µείωσης του διδακτικού χρόνου των παιδιών µε
την προϋπόθεση ότι το Ωρολόγιο Πρόγραµµα που θα
προκύψει, θα συνάδει µε το ΝΑΠ που θα συµφωνηθεί.
∆ηλαδή θα υπάρχει συσχετισµός των στόχων και κατ’
επέκταση της διδακτέας ύλης µε τον διδακτικό χρόνο
που θα συµφωνηθεί και µε τον τρόπο που θα καταµεριστεί στα διάφορα µαθήµατα. Με αυτό το δεδοµένο εξυπακούεται ότι η ΠΑ∆Ε∆-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ συµφωνεί µε το
να υπάρξουν κάποιες διδακτικές περίοδοι που θα αξιοποιηθούν διαφορετικά µέσα στο Ωρολόγιο Πρόγραµµα
µε τη µορφή του χρόνου Εµπέδωσης / Εµβάθυνσης /
Ενίσχυσης, καινοτοµία βέβαια που επιβάλλεται να διασαφηνιστεί ως προς το πώς και από ποιους θα διαχειρίζεται. (Είναι επίσης σηµαντικό για µας η όποια διαφοροποίηση του διδακτικού χρόνου των παιδιών στο σχολείο
να τεκµηριώνεται επιστηµονικά στη βάση της ηλικιακής
ετοιµότητας και την ψυχοσύνθεσης των παιδιών. Με
αυτό εξασφαλίζεται ότι η παιδικότητα των παιδιών σε
κάθε ηλικία θα ληφθεί υπόψη διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την καθιέρωση του σχολείου ως ένα χώρο ευχάριστης και δηµιουργικής µάθησης χωρίς πίεση και άγχος
για όλους όσους εµπλέκονται σε αυτό και κυρίως για τα
παιδιά.)
2. Ουσιαστικό ζήτηµα παραµένει για την ΠΑ∆Ε∆-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ το θέµα των διδακτικών περιόδων που θα ορισθούν τελικά στον αριθµό, ως περίοδοι Εµβάθυνσης
/Ενίσχυσης /Εµπέδωσης. Ως ΠΑ∆Ε∆-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θεωρούµε ότι τόσο το ΝΑΠ που θα προκύψει και η διδακτέα
ύλη που θα καθορισθεί στα διάφορα µαθήµατα δε θα προσθέτουν σε αυτές τις περιόδους την επίτευξη νέων στόχων, ή την κάλυψη περαιτέρω ύλης. Οι περίοδοι αυτοί θα

αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για διασαφήνιση, εµβάθυνση και εµπέδωση κάποιων σηµείων που διδάχθηκαν τα παιδιά, καθώς επίσης και µε οποιοδήποτε
άλλο τρόπο κρίνει ο εκπαιδευτικός ότι προσθέτει και ενισχύει το θέµα που επιλέγει να ασχοληθεί στο χρόνο
αυτό. Επιβάλλεται λοιπόν να τεθεί ένα πλαίσιο που θα
καθορίζει τρόπους αξιοποίησης αυτών των περιόδων και
ταυτόχρονα µε το πώς τον διαχειριζόµαστε πιστεύουµε
ότι πρέπει να προσδιοριστεί και ποιος, ή ποιοι θα διαχειρίζονται το χρόνο αυτό. Εµείς ως ΠΑ∆Ε∆-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
υιοθετούµε τη θέση ότι το χρόνο αυτό θα πρέπει να τον
διαχειρίζεται και να τον αξιοποιεί ο υπεύθυνος δάσκαλος
της τάξης.
3. Μια άλλη βασική αρχή που τέθηκε από την ΠΑ∆Ε∆ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ αφορά την Ευέλικτη Ζώνη.
Υποστηρίζουµε την εισαγωγή αυτής της καινοτοµίας στο
Ωρολόγιο Πρόγραµµα και στο πακέτο των µαθηµάτων
που θα ενσωµατωθούν σε αυτή, να περιλαµβάνεται και η
Αγωγή Ζωής κάτω από την οµπρέλα της οποίας θα τοποθετηθούν τα διάφορα εκπαιδευτικά, ευρωπαϊκά και άλλα
προγράµµατα που εφαρµόζονται στα σχολεία καθώς επίσης τα θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής
Υγείας, ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης κ.α. Νοείται ότι θα
υπάρξει σαφής καθορισµός ως προς τον τρόπο αξιοποίησης του χρόνου που θα δοθεί στην Αγωγή Ζωής για όλες
τις τάξεις µέσα από συγκεκριµένο περιεχόµενο που θα
καθοριστεί για την Αγωγή Ζωής και το οποίο ασφαλώς θα
συνάδει µε το διδακτικό χρόνο που θα δοθεί γι’ αυτό το
θέµα. Επισηµαίνουµε ακόµη την ανάγκη να υπάρχουν
διακριτά τα διάφορα µαθήµατα που προτείνονται και µε
καθορισµό των περιόδων διδασκαλίας τους.
4. Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα στο οποίο η ΠΑ∆Ε∆ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ έχει λάβει ξεκάθαρη θέση γιατί πρόκειται
να συζητηθεί εκτενέστερα στα πλαίσια των αλλαγών που
θα προταθούν µέσα από την Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση
που σχεδιάζεται, είναι αυτό της κατ’ οίκον εργασίας. ∆ε
συµµεριζόµαστε την υιοθέτηση µηδενικής εργασίας στο

σπίτι. Θεωρούµε ότι σε όλες ανεξαίρετα της τάξεις για
πολλούς και διάφορους λόγους θα πρέπει να υπάρχει η
κατ’ οίκον εργασία, πάντοτε βέβαια µέσα στα σωστά
πλαίσια που θα λαµβάνουν υπόψη το µέσο µαθητή κ.λ.π.
Μπορεί να υπάρξουν σαφείς διευκρινίσεις και τοποθετήσεις στο θέµα της κατ΄ οίκον εργασίας ώστε να αποφευχθούν ακραίες καταστάσεις και το όφελος να είναι
πάντοτε προς την πλευρά των παιδιών.
5. Σε µεταγενέστερο χρόνο η ΠΑ∆Ε∆-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θα
τοποθετηθεί ξεκάθαρα και σε µια σειρά άλλων ζητηµάτων που σχετίζονται µε το Ωρολόγιο Πρόγραµµα. Στην
παρούσα όµως φάση κρίναµε ότι αυτά τα ζητήµατα σχετίζονται µε θέµατα που ακόµη δεν έχουν ξεκαθαρίσει στο
ΝΑ. Έτσι µόλις αυτά διασαφηνιστούν θα τοποθετηθούµε.
Τέτοια ζητήµατα είναι:
• Κατανοµή διδακτικών περιόδων κατά γνωστικό αντικείµενο (πόσες περίοδοι στα Ελληνικά, Μαθηµατικά
κ.λ.π.).
• ∆ιαλείµµατα: χρονική διάρκεια κ.λ.π.
• Ενισχυτική διδασκαλία: ποια µορφή παίρνει και αν
διαφοροποιείται.
• Προσθήκη, ή αφαίρεση διδακτικών περιόδων σε
συγκεκριµένα µαθήµατα όπως: Αγγλικά, Φυσική Αγωγή,
Οικοκυρικά, Επιστήµη, Πληροφορική κ.λ.π.
• ∆ιάρκεια διδακτικών περιόδων: 40 λέπτά, 35 λεπτά ή
κάτι άλλο;
• Υλικοτεχνική υποδοµή ως απαραίτητη προϋπόθεση
για να επιτύχουν οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
• Ολοήµερα σχολεία.
• Μικρά σχολεία.
Η ΠΑ∆Ε∆-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ συµφωνεί µε τα 16 σηµεία
που έχει καταθέσει η ΠΟΕ∆ στο ΥΠΠ ως παρατηρήσεις
και επισηµάνσεις για το Ωρολόγιο Πρόγραµµα. Το κείµενο αυτό που ετοιµάστηκε µετά από συζήτηση στο ∆Σ
ΠΟΕ∆ στις 6 Μαΐου 2010 ανταποκρίνεται σε µεγάλο
βαθµό στα πλαίσια που έχουµε θέσει ως Κίνηση. Ελπίζουµε το ΥΠΠ να λάβει σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις
αυτές στην προσπάθειά του για διαµόρφωση του Ωρολογίου Προγράµµατος που θα ισχύσει.
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Η ιστοσελίδα των
εκπαιδευτικών της Κύπρου!

