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Περίληψη: Η ευέλικτη ζώνη διαθεµατικών/δηµιουργικών δραστηριοτήτων προτάθηκε ως 
πειραµατικό-πιλοτικό πρόγραµµα που εισάγει καινοτόµες δράσεις στα σχολεία της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (∆ηµοτικά, Γυµνάσια), οι οποίες θα οργανώνονται µε βάση 
την διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, της 
οποίας ο χρόνος αξιοποιείται µέσω δηµιουργικών δραστηριοτήτων. Χρονικός στόχος της 
γενικής εφαρµογής αποτέλεσε το σχολικό έτος   2002-03. Εφεξής δεν έγινε καµία 
προσπάθεια αξιολόγησης της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων της ευέλικτης ζώνης. 
Στόχος της παρούσης ερευνητικής προσέγγισης είναι η διερεύνηση των στάσεων και των 
απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τις πρακτικές εφαρµογής 
της, για το αν θεωρούν ότι αυτή η διαδικασία µπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία 
µάθησης, καθώς και τη διδακτική πράξη-πρακτική. Ακόµη, επιχειρείται να ανιχνευθούν 
οι όποιες δυσκολίες προέκυψαν και να σκιαγραφηθούν πρακτικές που ενδεχοµένως 
επηρεάζουν, διευκολύνοντας ή παρεµποδίζοντας, την αποτελεσµατικότητα της 
εφαρµογής της σε σχέση πάντα µε τους αρχικούς στόχους. 

 
 

1.Εισαγωγή 
Ο κυριότερος στόχος κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος πρέπει να είναι η συνεχής 
προσαρµογή και αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 
Απαιτείται λοιπόν συνεχής εκσυγχρονισµός όλου του φάσµατος της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης αλλά και του Λυκείου και της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η αναβάθµιση 
αυτή επιχειρήθηκε µε το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών µε γνώµονα την 
κατά το δυνατό σφαιρική και διερευνητική προσέγγιση της γνώσης, δηλαδή τη 
διαθεµατικότητα.  

Μέσα στα πλαίσια διαµόρφωσης του ∆ΕΠΠΣ εντάσσεται και η “ευέλικτη 
ζώνη διαθεµατικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων” για το ∆ηµοτικό και η “ζώνη 
καινοτόµων δράσεων” για το Γυµνάσιο. 

Η ευέλικτη ζώνη διαθεµατικών/δηµιουργικών δραστηριοτήτων προτάθηκε ως 
πειραµατικό-πιλοτικό πρόγραµµα που εισάγει καινοτόµες δράσεις στα σχολεία της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (∆ηµοτικά, Γυµνάσια), οι οποίες θα οργανώνονται µε 
βάση την διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και την οµαδοσυνεργατική 
διδασκαλία, της οποίας ο χρόνος αξιοποιείται µέσω δηµιουργικών δραστηριοτήτων. 
Ο δάσκαλος και οι µαθητές µελετούν θέµατα και δοκιµάζουν µεθοδολογίες, οι οποίες 
ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, µε την έννοια της αποτελεσµατικής 
ανθρωποκεντρικής παραγωγικότητας, ως όχηµα καινοτοµίας, όπου σηµαντικές πηγές 
είναι η πρωτοβουλία, η φαντασία και η δύναµη της σκέψης (Ξανθάκου, Γ. 1998). Η 
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εφαρµογή του προγράµµατος της ευέλικτης ζώνης σκόπευε αφενός να αντισταθµίσει 
την ανελαστικότητα, την µονοµέρεια και τον πολυκερµατισµό του παραδοσιακού 
διδακτικού µοντέλου και αφετέρου να διαποτίσει µε τις αρχές της πρωτοβουλιακής, 
συνεργατικής και βιωµατικής δράσης του µαθητή την καθηµερινή διδακτική πράξη 
και µαθησιακή διαδικασία, ώστε να λειτουργήσει ως πλαίσιο ανάπτυξης στάσεων και 
διδακτικού κλίµατος σε όλα τα µαθήµατα του Α.Π. 

Οι παραπάνω προσπάθειες δεν είναι αποσπασµατικές αλλά εντάσσονται όλες 
σε µια ενιαία κατά το δυνατόν ολιστική προσέγγιση εκσυγχρονισµού του 
εκπαιδευτικού συστήµατος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και βρίσκονται σε 
αρµονία µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ποιότητας και 
της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης. Είναι αυτονόητο ότι η 
µεγάλη ρευστότητα της εποχής µας απαιτεί συνεχείς προσαρµοστικές κινήσεις και 
πολιτικές αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού µέσα από την κατάλληλη 
µαθησιακή διαδικασία διασφάλισης της ισότητας ευκαιριών των δυο φύλων, των 
οµάδων ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ικανότητες, των οµάδων µε ιδιαίτερα 
εθνοτικά, πολιτισµικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά και βελτιστοποίηση κάθε 
ποιοτικής δυνατότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος προκειµένου να συµβάλλει 
στην καταπολέµηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Η προσέγγιση 
τέτοιων στόχων απαιτεί και την καλλιέργεια του “µαθαίνω πώς να µαθαίνω” για να 
τεθεί η βάση από την υποχρεωτική εκπαίδευση και της δια βίου µάθησης. 

Μερικοί από τους ειδικότερους στόχους που αναµένονταν να επιτευχθούν από 
την εφαρµογή του προγράµµατος της Ε.Ζ είναι οι ακόλουθοι: 
• λειτουργική εφαρµογή στις σχολικές µονάδες ενός θεσµικού πλαισίου που εισάγει 

την έννοια του πειραµατισµού και την ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας, της 
φαντασίας και της δηµιουργικότητας διδασκόντων και διδασκοµένων.  

• ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης, της διαλεκτικής αντιπαράθεσης και 
ενθάρρυνση συλλογικών µορφών συστηµατοποιηµένης δράσης, που είναι 
αναγκαίες για την δηµιουργική συµµετοχή του µαθητή στα σχολικά και 
κοινωνικά δρώµενα, 

• ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων και ανάδειξη κλίσεων, καθώς και αφύπνιση ή 
ενδυνάµωση των ήδη υπαρχόντων ενδιαφερόντων των µαθητών, 

• εξοικείωση των µαθητών µε τη στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, 
• ένταξη στην σχολική οµάδα µαθητικών πληθυσµών, ανοµοιογενών ως προς την 

πολιτιστική, γλωσσική, ή θρησκευτική τους προέλευση, 
• απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτεί η δια βίου µάθηση σε µια κοινωνία της 

πληροφόρησης, της γνώσης και της αειφορικής ανάπτυξης, 
• σύνδεση της σχολικής γνώσης µε τις πραγµατικές καταστάσεις  ζωής 

προσδίδοντας έτσι νόηµα σ’ αυτή και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας µε την 
οικογένεια και την τοπική κοινωνία. 

Με τους παραπάνω στόχους έγινε προσπάθεια να αλλάξει η καθηµερινότητα 
στο σχολείο να γίνει λιγότερο ανελαστικό, περισσότερο δηµιουργικό και χαρούµενο. 
Ακόµη, µε την Ε.Ζ ουσιαστικοποιείται η µάθηση, στηρίζεται η ολόπλευρη ανάπτυξη 
του µαθητή και προετοιµάζεται καλύτερα ο αυριανός πολίτης, ο πολίτης µιας 
κοινωνίας πολυπολιτισµικής, µιας κοινωνίας της γνώσης. Για δε τους µαθητές µε 
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ειδικές µαθησιακές ανάγκες δηµιουργείται ένα πλαίσιο συνεργασίας, αλληλοβοήθειας 
και στήριξης που βοηθάει την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σηµειώνεται ότι η “ευέλικτη ζώνη διαθεµατικών και δηµιουργικών 
δραστηριοτήτων” εφαρµόστηκε σε µια προ-πιλοτική φάση σε τέσσερα ∆ηµοτικά 
Σχολεία της Αττικής. Η πιλοτική αυτή εφαρµογή συνεχίστηκε το σχολικό έτος 2001-
02 σε 11 Νηπιαγωγεία, 566 ∆ηµοτικά Σχολεία και σε 52 Γυµνάσια της χώρας, αστικά 
και ηµιαστικά (ανάµεσα στα οποία υπήρχε και ενδεικτικός αριθµός Ειδικών 
Σχολείων). Κατόπιν ακολούθησε η φάση της ολικής εφαρµογής της καινοτοµίας της 
ευέλικτη ζώνης σε όλα τα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης της χώρας, κατά το 
σχολικό έτος 2002-03, αφού προηγήθηκαν οι σχετικές αξιολογήσεις και αποτιµήσεις 
του εγχειρήµατος. Στα χρόνια που ακολούθησαν δεν έγινε καµία προσπάθεια 
διαµορφωτικής αξιολόγησης της εφαρµογής της ευέλικτης ζώνης, αλλά και των 
αποτελεσµάτων της.  

2.Μεθοδολογία 

2.1 Προβληµατική της έρευνας 
Η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση της αξιολόγησης της ποιότητας του µαθησιακού 
προϊόντος, αναπτύσσει αναγκαιότητα ελέγχου της εκπαιδευτικής διαχείρισης, ενώ, 
καθιστά αναγκαία την παροχή πληροφόρησης που θα οδηγήσει στη λήψη των 
αναγκαίων αποφάσεων.  

2.2 Σηµαντικότητα της Έρευνας. 
Η παρούσα προσπάθεια διερεύνησης παραµέτρων ποιότητας κατά την 

εφαρµογή της «Ευέλικτης Ζώνης (Ε.Ζ) µέσα στην σχολική πράξη, εντάσσεται στο 
ολοένα και περισσότερο έκδηλο ενδιαφέρον για την αξιολόγηση του «εκπαιδευτικού 
συστήµατος», µε αφετηρία την αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδος. Η εφαρµογή 
της Ε.Ζ είναι δυνατόν να αποτελεί από µόνη της πηγή άντλησης αξιόπιστης 
πληροφόρησης, τόσο για τον εκπ/κό όσο και για το µαθητή, µε στόχο την εξασφάλιση 
στοιχείων ποιότητας στο τελικό εκπαιδευτικό προϊόν.  

Η ευελιξία και ο µεγάλος βαθµός ελευθερίας που χαρακτηρίζει την εφαρµογή 
της Ε.Ζ. δηµιουργούν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης εποικοδοµητικής σχεσιοδυναµικής 
µεταξύ εκπ/κού και µαθητή, ενώ απενεργοποιούν-αποσυνδέουν το µαθητή από την 
αξιολόγηση και την αποτυχία, η οποία παίζει σηµαντικό ρόλο για τη σχέση που θα 
αποκτήσει αργότερα µε τη γνώση.  

2.3 Σκοπός και στόχοι της Έρευνας 
Σκοπός της έρευνας είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τις στάσεις και 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, οκτώ χρόνια µετά από τη γενικευµένη εφαρµογή 
της Ευέλικτης Ζώνης.  

Ως επιµέρους στόχοι, µεταξύ άλλων, τέθηκαν: 
• Η διερεύνηση της δράσης των εκπαιδευτικών κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ 
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• Η διερεύνηση των όποιων δυσκολιών θεωρούν ότι προέκυψαν κατά την 
εφαρµογή της Ε.Ζ 

2.4 Μέσα Συλλογής ∆εδοµένων 
Για την υλοποίηση του ερευνητικού σχεδίου κατασκευάστηκε κι επιδόθηκε 

ερωτηµατολόγιο του οποίου η χρήση επιτρέπει τη διερεύνηση και συλλογή 
πολυπληθών πληροφοριών σε πολύ σύντοµο χρόνο, χωρίς την παρουσία του 
ερευνητή, απαιτώντας µικρό κόστος.  

Επιλέχθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου µε δυνατότητα διαφοροποίησης του 
δασκάλου, ενώ αναπτύχθηκαν και τακτικές κλίµακες τύπου Likert. 

Ως βασικοί άξονες διερεύνησης του ερωτηµατολογίου, µεταξύ άλλων, 
ορίστηκαν : 
• Τα προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών: το φύλο, τα χρόνια υπηρεσίας, η 

υπηρεσιακή κατάσταση, κά 
• οι αντιλήψεις τους για την Ε.Ζ  
• τα υλικά που χρησιµοποιούν  
• η δράση τους µέσα στην τάξη, κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ  
• οι δυσκολίες που συνάντησαν κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ  

2.5 Το δείγµα της έρευνας 
Ως τοµέας έρευνας επιλέχθηκε ολόκληρος ο πληθυσµός των εκπαιδευτικών 

της  16ης Περιφέρειας Π.Ε Αθηνών (11 δηµοτικά σχολεία  και 118 εκπαιδευτικοί). 
Η πολυµορφία του κοινωνικού, οικονοµικού, αλλά και µορφωτικού επιπέδου 

των εκπαιδευτικών της περιοχής, εξασφαλίζει στο ελάχιστο την 
αντιπροσωπευτικότητα, όσον αναφορά στην ποιότητα του δείγµατος. 

2.6 Περιγραφή της σύνθεσης του δείγµατος των εκπαιδευτικών  
Η ανάλυση της σύνθεσης του δείγµατος των δασκάλων κατέδειξε ότι από τους 

118 εκπαιδευτικούς που, τελικά, συµµετείχαν στην έρευνα, οι 26 (22%) είναι άντρες 
και οι 92 (78%) γυναίκες. Απ’ αυτούς οι 46 (37,3%) έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 
οι 34 (28,8%) έχουν από 11 ως 20 χρόνια υπηρεσίας, ενώ οι υπόλοιποι 38 (32,2%) 
έχουν πάνω από 20 χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας. Επιπλέον, οι 44 (37,3%) απ’ 
αυτούς είναι διετούς φοιτήσεως και 74 (62,7%) απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τµηµάτων. 
Ακόµη, οι 77 (65,3%) απ’ αυτούς κατέχουν µόνο το βασικό τους πτυχίο, 25 (21,2%) 
είναι κάτοχοι ενός άλλου πτυχίου (ΤΕΙ ή ΑΕΙ), ενώ  16 (13,6%) είναι κάτοχοι  και 
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Επίσης, από τους δασκάλους που συµµετέχουν στην 
έρευνα, 67 (56,8%) εργάζονται σε ολιγοθέσια σχολεία (ως 10/θέσια) και 51 (43,2%) 
σε πολυθέσια σχολεία. Απ’ αυτούς 69 (58,5%) διδάσκουν σε µικρές τάξεις (Α΄& Β΄), 
ενώ 49 (41,5%) σε µεγάλες (Γ΄, ∆΄,Ε΄& ΣΤ') και οι 40 (33,9%) έχουν λιγότερους από 
18 µαθητές στην τάξη τους, ενώ οι 78 (66,1%) περισσότερους από 18 µαθητές.  

2.7 ∆ιεξαγωγή της Έρευνας 
Η έρευνα διεξήχθη σε δύο φάσεις: 
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• σε µια προερευνητική κατά την οποία έγινε έλεγχος της εσωτερικής εγκυρότητας 
του µεθοδολογικού εργαλείου και της τελικής του µορφής και 

• στην κυρίως έρευνα κατά την οποία συγκεντρώθηκαν τα δεδοµένα της έρευνας.  
Η συνολική  διάρκεια της έρευνας ήταν δύο εβδοµάδες (15-30/1/2010), ενώ ο 

κάθε δάσκαλος απασχολήθηκε συνολικά 8 ως 12 λεπτά για τη συµπλήρωση του 
Ερωτηµατολογίου.  

2.8 Μέθοδος Στατιστικής Ανάλυσης 
Μετά από τη κωδικοποίηση των απαντήσεων των δασκάλων, έγινε η 

εισαγωγή τους σε Η/Υ. Η στατιστική ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων έγινε µε 
το στατιστικό πρόγραµµα SPSS 17.  

Σε επίπεδο Περιγραφικής Στατιστικής δίνονται πίνακες κατανοµής σχετικών 
συχνοτήτων των υποκειµένων σε καθεµιά από τις κατηγορίες απάντησης, καθώς και 
οι βασικοί περιγραφικοί δείκτες (Μdn, L).  

3. Περιγραφή και Ανάλυση των απαντήσεων των εκπ/κών της 16ης Περ. Π.Ε. 
Αθηνών 

 

Από την ανάγνωση του πίνακα 1 που ακολουθεί και ο οποίος αναφέρεται στο πώς 
αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί την Ευέλικτη Ζώνη (Ε.Ζ), διαπιστώνονται τα 
ακόλουθα:  

 

NAI OXI  

Ε.1 Τι σηµαίνει για σας η «ευέλικτη ζώνη» (Ε.Ζ); f % f % 

Ένα επιπλέον πρόγραµµα, εκτός αναλυτικού 

προγράµµατος 

19 16,1 99 83,9 

Κάτι που αναµορφώνει το ωρολόγιο πρόγραµµα 22 18,6 96 81,4 

Ένα πρόγραµµα «Σχολικής Ζωής»  25 21,2 93 78,8 

Νέο µαθησιακό πλαίσιο 28 23,7 90 76,3 

Πλαίσιο πειραµατισµού εφαρµογής νέων 

διδακτικών µοντέλων 

39 33,1 79 66,9 

Μια ζωντανή διαδικασία στην υπηρεσία της ζωής 45 38,1 73 61,9 

Πλαίσιο διασύνδεσης του σχολείου µε την κοινωνία 77 65,3 41 34,7 

Μια διαφορετική µεθοδολογία προσέγγισης της 

γνώσης 

87 73,7 31 26,3 

Πίνακας 1. Αντιλήψεις των εκπ/κών, που συµµετείχαν στην έρευνα, για την Ε.Ζ. 
 

Στον πίνακα 1 παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των απαντήσεων των 
εκπαιδευτικών του δείγµατος, σχετικά µε πώς αντιλαµβάνονται την Ε.Ζ. Από τους 
εκπαιδευτικούς που απάντησαν, οι 22 (16,1%) θεωρούν ότι η Ε.Ζ είναι ένα επιπλέον 
πρόγραµµα, εκτός αναλυτικού προγράµµατος, 22 (18,6%) κάτι που αναµορφώνει το 
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ωρολόγιο µόνο πρόγραµµα, 25 (21,2%) ένα πρόγραµµα σχολικής ζωής, 90 (76,3%) 
δεν αποτελεί νέο µαθησιακό πλαίσιο, 79 (66,9%) ούτε ένα πλαίσιο εφαρµογής νέων 
διδακτικών µοντέλων, 73 (61,9%) δεν την αναγνωρίζουν ως µια ζωντανή διαδικασία 
στην υπηρεσία της ζωής, 41 (34,7%) δε δηµιουργεί πλαίσιο διασύνδεσης του 
σχολείου µε την κοινωνία και 31 (26,3%) δεν είναι µια διαφορετική µεθοδολογική 
προσέγγιση της γνώσης. 

Από την ανάγνωση του πίνακα 2 που ακολουθεί και ο οποίος αναφέρεται στο 
πώς δρουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ µέσα στην τάξη, 
διαπιστώνονται τα ακόλουθα:  

 

 
 Πολύ 

   
Αρκετά  

  
  Λίγο  

  
Καθόλου  

Ε.2. Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες 
θεωρείτε ότι αντιπροσωπεύουν τη δική σας 
δραστηριοποίηση µέσα στην τάξη, κατά την 
εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης (Ε.Ζ); 

  f  %   f  %   f  %   f  % 

 
 
   Μdn  

 
 
   R 

Έδινα  γενικές οδηγίες στους µαθητές 45 38,1 61 51,7 12 10,2 - -    2    2 
Καθόριζα τη θεµατολογία  34 28,8 54 45,8 28 23,7 2 1,7    2    3 
Μοίραζα αρµοδιότητες 47 39,8 50 42,4 20 16,9 1 0,8    2    3 
Καθοδηγούσα τους µαθητές στο πώς ακριβώς 
πρέπει να εκτελούν τις διάφορες 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια ανάπτυξης 
του σχεδίου 

22 18,6 59 50 34 28,8 3 2,5    2    3 

Άφηνα ελεύθερους τους µαθητές να  
δραστηριοποιούνται από µόνοι τους και να   
καθορίζουν την πορεία των εργασιών τους 

14 11,9 47 39,8 54 45,8 3 2,5    2    3 

Επενέβαινα µόνο όπου και όταν χρειάζονταν  
προκειµένου να τους βοηθήσω να ξεπεράσουν  
δυσκολίες  

28 23,7 56 47,5 31 26,3 3 2,5    2    3 

Επενέβαινα µόνο όπου και όταν εµφανίζονταν  
προβλήµατα συνεργασίας στις οµάδες 

33 27,9 53 44,9 29 24,6 3 2,5    2    4 

Επενέβαινα µόνο όταν οι ίδιοι το ζητούσαν 19 16,1 43 36,4 43 36,4 13 11    2    4 
Πίνακας 2. Πώς δρουν οι εκπ/κοί, που συµµετείχαν στην έρευνα, στην τάξη τους στην ώρα της 

Ε.Ζ 
 

Στον παραπάνω πίνακα 2 παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των 
απαντήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε το πώς δρουν κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ 
µέσα στην τάξη καταχωρηµένες αναλόγως των διάµεσων και του εύρους κατανοµής 
για κάθε απάντηση ξεχωριστά. Από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν 106 (89,8%) 
δηλώνουν ότι έδιναν γενικές οδηγίες στους µαθητές τους, 88 (74,6%) καθόριζαν οι 
ίδιοι τη θεµατολογία µε την οποία θα ασχολούνταν οι µαθητές τους και 97 (82,2%) 
µοίραζαν αρµοδιότητες στους µαθητές. Ακόµη, 81 (68,6) δηλώνουν ότι 
καθοδηγούσαν τους µαθητές τους πώς να εκτελούν τις διάφορες δραστηριότητες, 57 
(48,3%) δεν τους άφηναν ελεύθερους να καθορίζουν την πορεία των εργασιών τους, 
ενώ 86 (72%) επενέβαινε κατά τη δραστηριοποίηση των µαθητών. 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574  - 7 - 

Από την ανάγνωση του πίνακα  3 που ακολουθεί και ο οποίος αναφέρεται στο 
ποιες δυσκολίες συνάντησαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ, 
διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

 
  
Πολύ  
σηµαντική 

 
Αρκετά  
σηµαντική 

   
 Λίγο  
σηµαντική  

   
  Καθόλου  
Σηµαντική  

Ε.3 Αν κατά την εφαρµογή του 

προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης (Ε.Ζ) 

θεωρείτε ότι υπήρξαν δυσκολίες, πόσο 

σηµαντικές πιστεύετε ότι ήταν;         
 
   f 

 
   % 

 
   f 

 
   % 

 
  f 

 
   % 

 
  f 

 
  % 

 
 

  
Μdn 

 
 
    
L 

Ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδοµής  64 54,2 35 29,7 12 10,2 7 5,9 1 4 
Υπήρξε αδυναµία µετακινήσεων  36 30,5 43 36,4 30 25,4 9 7,6 2 4 
Αδυναµία οικονοµικής κάλυψης των εξόδων 53 44,9 33 28 24 20,3 8 6,8 2 4 
Έλλειψη επαρκούς επιµόρφωσης 32 27,1 45 38,1 30 25,4 11 9,3 2 4 
Ελλιπής υποστήριξη από το σχολικό σύµβουλο 9 7,6 18 15,3 63 53,4 28 23,7 3 4 
∆υσκολίες στη συνεργασία των εκπαιδευτικών 18 15,3 24 20,3 50 42,4 26 22 3 4 
Αδυναµία προσαρµογής των µαθητών 19 16,1 29 24,6 47 39,8 23 19,5 3 4 
Η αλλαγή στο ρόλο του εκπαιδευτικού στην 
τάξη 

20 17 36 30,5 36 30,5 26 22 3 4 

Πίνακας 3. ∆υσκολίες που συνάντησαν οι εκπ/κοί, που συµµετείχαν στην έρευνα, κατά την 
εφαρµογή της Ε.Ζ 

 
Στον παραπάνω πίνακα 3 παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε το δυσκολίες συνάντησαν κατά την 
εφαρµογή της Ε.Ζ καταχωρηµένες αναλόγως των διάµεσων και του εύρους 
κατανοµής για κάθε απάντηση ξεχωριστά. Από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν, 
99 (83,9%) δηλώνουν ως δυσκολία την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής, 79 (66,9%) 
την αδυναµία µετακινήσεων, 86 (72,9%) την αδυναµία οικονοµικής κάλυψης των 
εξόδων, 76 (65,2%) την έλλειψη επαρκούς επιµόρφωσης, 27 (22,9%) την ελλιπή 
υποστήριξη από το Σχολικό Σύµβουλο, 42 (35,6%) τις δυσκολίες στη συνεργασία 
µεταξύ των εκπαιδευτικών, 38 (40,7%) την αδυναµία προσαρµογής των µαθητών και 
56 (47,5%) την αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού στην τάξη. 

Ακόµη, από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας, παράγοντες 
όπως «χρόνια υπηρεσίας», συνεπώς µεγαλύτερη ή µικρότερη εµπειρία, 
«οργανικότητα σχολείου», δηλαδή µεγαλύτερη ή µικρότερη ευελιξία στις αποφάσεις, 
«εκπαίδευση» (άλλο πτυχίο) ή «εξειδίκευση» (µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) όπως 
και «αριθµός µαθητών ανά τάξη» ή µικρές και µεγάλες «τάξεις», συνεπώς 
περισσότερες ή λιγότερες ώρες Ε.Ζ, δεν φαίνεται να επηρεάζουν στατιστικώς 
σηµαντικά τους άξονες διερεύνησης της παρούσης µελέτης αλλά ούτε και τον αριθµό 
ή την διάρκεια των σχεδίων εργασίας στην εφαρµογή της Ε.Ζ στα σχολεία. 

4. Συµπεράσµατα 
Από την ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση των 
παραγόντων που επηρεάζουν, διευκολύνοντας ή παρεµποδίζοντας την εφαρµογή της 
«ευέλικτης ζώνης διαθεµατικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων» προκύπτει ότι 
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ένας στους πέντε εκπαιδευτικούς περίπου, οι οποίοι συµµετείχαν στην έρευνα, δεν 
αντιλαµβάνεται τις διαστάσεις εφαρµογής της Ε.Ζ, ενώ, ένας στους τρεις 
εκπαιδευτικούς δεν την αναγνωρίζει ως µια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης και 
η πλειοψηφία αυτών δυσκολεύεται να την αποκωδικοποιήσει ως ένα νέο µαθησιακό 
πλαίσιο εφαρµογής νέων διδακτικών µοντέλων (πίνακας 1). 

Επιπλέον, από τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα, 
φαίνεται ότι συνεχίζουν να είναι προσκολληµένοι σε παλαιότερες πρακτικές, δρώντας 
περισσότερο παραδοσιακά και λιγότερο µέσα στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας για 
όφελος της οποίας γενικεύτηκε η εφαρµογή της Ε.Ζ. σε όλα τα σχολεία της χώρας, 
αφού όπως δηλώνεται τόσο η θεµατολογία, η κατανοµή των δραστηριοτήτων, όσο 
και η καθοδήγηση δράσης και η όποια παρέµβαση για την αντιµετώπιση δυσκολιών 
γίνονται από τον ίδιο το δάσκαλο (πίνακας 2). 

Επίσης, όσον αφορά στην αποκωδικοποίηση των δυσκολιών που δηλώνουν 
ότι αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ (πίνακας 3) αξίζει να 
σταθούµε στις παρακάτω απαντήσεις τους. Παραπάνω από ένας στους τρεις, µεταξύ 
άλλων, δηλώνει, ως δυσκολία, τη «συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών». 
Αναδεικνύεται εδώ µία από τις µεγαλύτερες προβληµατικές που επηρεάζουν την 
καθηµερινότητα δράσης των εκπαιδευτικών στα σχολεία, προκαλώντας 
δυσλειτουργίες που τελικά αλλοιώνουν την αποτελεσµατικότητα του σχολείου στο 
σύνολό του. Πώς όµως, είναι δυνατόν να επιτευχθεί οποιοσδήποτε σχεδιασµός που 
στοχεύει στο άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία και τους τοπικούς φορείς, όταν 
φαίνεται να δηλώνεται αδυναµία στο να ανοιχτεί η πόρτα του κάθε εκπαιδευτικού στο 
συνάδελφό του, ώστε να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες καθώς 
και µεθοδολογίες, για να καταστεί η εφαρµογή της Ε.Ζ. αποτελεσµατική σε σχέση µε 
τον αρχικό σχεδιασµό και τους στόχους που τέθηκαν. Ακόµη, ένας στους δύο 
περίπου, εκπαιδευτικούς αναγνωρίζει ως υπεύθυνους τους µαθητές του, για την όποια 
«αποτυχία» κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ και όχι ενδεχοµένως, τη δική του δράση 
µέσα στην τάξη. Τέλος, ένας στους δύο ανιχνεύει ως αδυναµία την αλλαγή στο ρόλο 
του εκπαιδευτικού στην τάξη, κάτι που αποτελεί ζητούµενο στην στοχοθεσία της 
εφαρµογής της Ε.Ζ µέσα στο σχολείο. Αναγνωρίζεται, δηλαδή, ως αδυναµία ένας από 
τους στόχους της Ε.Ζ. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία προέκυψαν ως πληροφόρηση από 
την ερευνητική διαδικασία, δε µπορεί να υπάρξει αποτελεσµατική εφαρµογή της Ε.Ζ 
ούτε κοινά διαµορφούµενη ανάπτυξη εκπαιδευτικής στρατηγικής, αφού, φαίνεται να 
µην υπάρχει αντιστοιχία στις αντιλήψεις των µερών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
αυτών δηλαδή που τη σχεδιάζουν (ΥΠ∆ΒΜ) και εκείνων που την υλοποιούν 
(εκπαιδευτικοί). Συνεπώς, οφείλει η επίσηµη πολιτεία έναν περισσότερο συστηµατικό 
έλεγχο-αξιολόγηση της εφαρµογής, αλλά και των αποτελεσµάτων της Ε.Ζ 
προκειµένου να καταστούν περισσότερο ασφαλή στοιχεία ποιότητας του 
εκπαιδευτικού προϊόντος που προσφέρεται σήµερα στο ελληνικό σχολείο. 
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