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EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   

        Το 2ο Δημοτικό  Σχολείο Αγ. Ι. Ρέντη “ Αντώνης Σαμαράκης’’ είναι ένα από τα 28 

πιλοτικά – πειραματικά Ολοήμερα. Τον περασμένο Ιούνιο συμπλήρωσε 11 χρόνια 

λειτουργίας ως πιλοτικό – πειραματικό Ολοήμερο. 

     ΄Εντεκα  (11) χρόνια εφαρμογών και δράσεων – ενίοτε πρωτοπόρων και καινοτόμων- 

που χαρακτηρίστηκαν από το μεράκι και την αδιάκοπη αναζήτηση των εκπαιδευτικών του, 

οι οποίοι προσδοκούσαν και εξακολουθούν να προσδοκούν να μην ισχύει η φράση του 

Ουΐλιαμ Σαίξπηρ «Αχ, έρωτα όταν φεύγεις είναι σαν τα παιδιά που πάνε στο σχολείο, ενώ 

όταν έρχεσαι είναι σαν τα παιδιά που φεύγουν από το σχολείο», αλλά να βλέπουν στα 

μάτια των παιδιών τη λάμψη και στα χείλη τους το χαμόγελο. 

     Προκειμένου λοιπόν να διαπιστώσουμε ‘‘ πού ήμασταν, τι κάναμε και πού πάμε’’ 

πραγματοποιήσαμε μια ευρείας κλίμακας έρευνα – αποτίμηση της δουλειάς η οποία 

προέκυψε από  την ανάγκη ανατροφοδότησης και αυτοβελτίωσης, μα και από την 

περιέργεια να γνωρίσουμε το εύρος της αποδοχής της  εκ μέρους των μαθητών και όχι 

μόνο. 

    Για το λόγο αυτό συντάχθηκαν ερωτηματολόγια – αντίστοιχα των διαφορετικών 

ηλικιακών ομάδων των αποδεκτών – για τα παιδιά του σχολείου, τα παιδιά που 

αποφοίτησαν  την τελευταία τριετία , τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς που πέρασαν 

από το σχολείο  καθώς και κείνους  που υπηρετούν ακόμη σ΄ αυτό. 

     Πρόκειται για  μια συλλογική προσπάθεια  που πήρε τη μορφή έκδοσης βιβλίου,  όπου, 

μαζί με τα ιδιαίτερα σημαντικά  αποτελέσματα – συμπεράσματα  - προτάσεις της έρευνας,  

κατατέθηκε κι ένα μεγάλο μέρος από την εντεκάχρονη εμπειρία  και δράση  του Σχολείου 

ως Πιλοτικού Πειραματικού Ολοήμερου. 

      Με την έκδοση αυτή θεωρήσαμε σκόπιμο να απευθυνθούμε στην εκπαιδευτική 

κοινότητα μα και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα , γιατί πιστεύουμε ότι τα ευρήματα 

της έρευνάς μας κατέδειξαν μια σειρά από προβλήματα που πηγάζουν από τις χρόνιες 

παθογένειες του εκπαιδευτικού μας συστήματος και ταυτόχρονα ανέδειξαν και 

δυνατότητες  που μπορούν να διευρύνουν και να αναπλαισιώσουν την αντίληψη για το 

ποιοτικό και το εφικτό  στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. 
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     Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του 17χρονου μαθητή Μάθιου Πόταγα που πριν 

ακριβώς από 70 χρόνια με τη θυσία του αποτέλεσε την πρώτη πράξη αντίστασης εναντίον 

της γερμανικής κατοχής. Με τη συμβολική αυτή πράξη μας θέλουμε να στείλουμε και ένα 

μήνυμα στους σημερινούς μαθητές, εφήβους και νέους της πατρίδας μας, στους οποίους 

επίσης αφιερώνεται αυτή η εργασία, να αντιστέκονται και να αγωνίζονται για υψηλά 

ιδανικά σαν κι  αυτά που υπηρέτησε ο Μάθιος Πόταγας… 

Η παρουσίαση θα γίνει το Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011  και ώρα  18.00΄ στο 2
Ο
 Δημοτικό  

Σχολείο του Ρέντη, (Σόλωνος και Ελευθερίας) 

Την παρουσίαση θα προλογίσουν:  

Αλέξης Δημαράς, ιστορικός της Εκπαίδευσης 

Αλέξανδρος Κακαβούλης, Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Αγωγής 

Αθανάσιος Βέρδης, Λέκτορας Εκπαιδευτικής ΄Ερευνας και Αξιολόγησης  

 

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά αν παραβρισκόσαστε τόσο στην παρουσίαση του βιβλίου 

όσο  και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. 

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου                                                          Ο Σχολικός  Σύμβουλος 

 

     Στρίκος Δημήτριος                                                                              Ράπτης Ηλίας 

        

 


