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Αξιολόγηση του Καινοτόµου Πιλοτικού Προγράµµατος  
της Ευέλικτης Ζώνης στα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

 
Συνοπτική έκθεση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την στατιστική 

επεξεργασία των δεδοµένων της σχετικής εµπειρικής έρευνας 
 

 Το Πειραµατικό Πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης εφαρµόστηκε ως 
πειραµατικό πρόγραµµα σε σχολικές µονάδες (ΣΕΠΠΕ) κατά σχολικό έτος 2001-02 
σε 176 ∆ηµοτικά, 11 Νηπιαγωγεία και 54 Γυµνάσια, τα οποία εκδήλωσαν σχετικό 
ενδιαφέρον και, χωροταξικά, κατανέµονται σε όλη την επικράτεια. Στόχοι του 
προγράµµατος αυτού ήταν η ανάπτυξη της πρωτοβουλιακής δράσης των µαθητών 
και των εκπαιδευτικών και η καλλιέργεια της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης τους 
µέσα από µεθοδολογίες ολιστικής και διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης και την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων και σχεδίων εργασίας σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο. 
Ταυτόχρονα µέσα από το πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης προωθήθηκε η 
συνεργασία στο επίπεδο του σχολείου και το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία 
(συνεργασία ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς, ανάµεσα σε σχολεία, σε σχολεία και φορείς 
της κοινότητας ή και της παραγωγής κλπ) µε τελικό στόχο την αναβάθµιση της 
ποιότητας της παρεχοµένης εκπαίδευσης. Οι παράµετροι αυτές κρίνονται 
απαραίτητες για την ενίσχυση του παιδαγωγικού κλίµατος του σχολείου και κυρίως 
για την καλύτερη εφαρµογή του ευρύτερου σχεδιασµού για τη βελτίωση της 
ποιότητας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που αποτυπώνεται στο σχεδιασµό και την 
εκπόνηση του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) 
και των συνακόλουθων Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΦΕΚ Τεύχος Β΄303 και 304 / 2003).   

Με στόχο την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του πιλοτικού αυτού 
προγράµµατος το Π.Ι. είχε ήδη προωθήσει: 

1. Το σχεδιασµό και τη θεσµοθέτηση της αναδιοργάνωσης του σχολικού χρόνου 
ώστε να «εξοικονοµηθούν» οι διδακτικές ώρες για την ένταξη της Ευέλικτης 
Ζώνης στο Ωρολόγιο Πρόγραµµα. 

2. Την προ- πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης σε 4 
∆ηµοτικά Σχολεία της Ανατολικής Αττικής κατά το Μάιο και Ιούνιο του 2001, 
µε στόχο την ενηµέρωση και βελτίωση του σχεδιασµού του καινοτόµου αυτού 
προγράµµατος.  

3. Τη δροµολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής του προγράµµατος σε 239 
σχολεία της χώρας. 
Το πειραµατικό πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης στηρίχθηκε στην 

παράλληλη υλοποίηση τριών δράσεων, οι οποίες µπορούν να εξειδικευθούν ως 
εξής: 
1. Η πρώτη δράση αφορούσε το εκπαιδευτικό υλικό που υποστήριξε την 

καινοτοµία αυτή. Το πρώτο µέρος της δράσης αυτής απέβλεπε στη 
δηµιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, µε τη µορφή «εκπαιδευτικών 
πηγών» (educational resources), που διαφοροποιείται σε σχέση µε το 
παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό επετεύχθη µε τη δηµιουργία των 
«πολυθεµατικών βιβλίων», τα οποία συνοδεύονται από έντυπα οργάνωσης 
δραστηριοτήτων και µπορούν να αξιοποιηθούν µε πολλούς τρόπους (π.χ. 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των διακριτών γνωστικών αντικειµένων, 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης σχεδίων εργασίας – µαθηµάτων µε µορφή 
project, κ.τ.λ.). Το δεύτερο µέρος της δράσης αυτής εµπεριείχε αναµόρφωση 
και συµπλήρωση υπάρχοντος υλικού, το οποίο προήλθε από προγράµµατα 
που είχαν υλοποιηθεί στη βάση της προαιρετικής και ελεύθερης βούλησης της 
επιστηµονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας προς την κατεύθυνση της 
διεπιστηµονικής / διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης µε βιωµατικές, 
ανακαλυπτικές και συµµετοχικές µεθοδολογίες (ΣΕΠΠΕ). Στο πλαίσιο της 
αναµόρφωσης και συµπλήρωσης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού  



δηµιουργήθηκαν «πακέτα» που περιείχαν βιβλίο / οδηγό για τον εκπαιδευτικό 
καθώς και ειδικά επιλεγµένο και διαµορφωµένο υλικό διδακτικής στήριξης.  

2. Η δεύτερη δράση αφορούσε την οργάνωση και υλοποίηση επιµορφωτικών 
σεµιναρίων αρχικά για τους Σχολικούς Συµβούλους και στη συνέχεια για 
όλους τους εµπλεκόµενους στο πρόγραµµα εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (οργανώθηκαν 4 επιµορφωτικές ηµερίδες 
για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 3 για τους 
εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα). 
Ταυτόχρονα έγινε ενηµέρωση των ∆ιευθυντών εκπαίδευσης και των 
Προϊσταµένων Εκπαίδευσης σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος και 
κυρίως για τα οργανωτικά θέµατα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του 
προγράµµατος. 

3. Το Π.Ι. υποστήριξε την υλοποίηση του πειραµατικού αυτού προγράµµατος 
τόσο µέσα από την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού που έχει περιγραφεί 
ανωτέρω και την υλοποίηση των σχετικών επιµορφωτικών δράσεων, όσο και 
µέσα από την παρακολούθηση της εφαρµογής του προγράµµατος (επιτόπιες 
επισκέψεις και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία που 
συµµετείχαν στο πρόγραµµα), κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η συλλογή 
των δεδοµένων για την αξιολόγηση της Ευέλικτης Ζώνης. 

 
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και διαµορφωτικής και συνολικής 

αξιολόγησης της Ευέλικτης Ζώνης, καθορίστηκε η σχετική ερευνητική 
µεθοδολογία και δηµιουργήθηκαν τα κατάλληλα µεθοδολογικά εργαλεία συλλογής 
δεδοµένων από τους σχολικούς συµβούλους, τους διευθυντές των σχολικών 
µονάδων, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς (ερωτηµατολόγια και οδηγοί 
ηµιδοµηµένης συνέντευξης) και καταγραφής στοιχείων παρατήρησης από ειδικά 
εκπαιδευµένους ερευνητές – στελέχη του Π.Ι. του τρόπου εφαρµογής του 
προγράµµατος σε πραγµατικές συνθήκες τάξης (φύλλα παρατήρησης και οδηγός 
εκθέσεων αξιολόγησης). Τέλος, έγινε ο χρονικός προγραµµατισµός για τη 
συλλογή των δεδοµένων και καθορίστηκαν οι αρµοδιότητες των εµπλεκοµένων 
µελών του Π.Ι., τα οποία ενηµερώθηκαν κατάλληλα. 

Η παρούσα έκθεση εµπεριέχει τη σύνθεση των αποτελεσµάτων όλων της 
αξιολόγησης της Ευέλικτης Ζώνης, και στηρίζεται στη στατιστική ανάλυση των 
δεδοµένων από 1000 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια (734 από δηµοτικά 
σχολεία και νηπιαγωγεία και 266 από γυµνάσια, 104 ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις 
– 44 συνεντεύξεις διευθυντών σχολικών µονάδων και 60 σχολικών συµβούλων) 
καθώς και σε 26 εκθέσεις αξιολογητών της εφαρµογής της Ευέλικτης Ζώης / 
µελών του Π.Ι. Η σχετική στατιστική ανάλυση συνοδεύει την έκθεση αυτή και 
επισυνάπτεται. 

Μέσα από συγκριτική αντιπαραβολή των αποτελεσµάτων των διαφόρων 
αναλύσεων φαίνεται ο υψηλός βαθµός επίτευξης των στόχων του προγράµµατος,  
αναδεικνύονται οι θετικές επιδράσεις της εφαρµογής του και ταυτόχρονα 
εντοπίζονται τα στοιχεία τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω σε κάθε 
σχεδιασµό επέκτασης του προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα, τα ποσοτικά 
στοιχεία τεκµηριώνουν τη θετική αποδοχή που είχε το πρόγραµµα τόσο από τους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς όσο και από τους µαθητές και την προώθηση των 
ακαδηµαϊκών και ευρύτερων στόχων που ετέθησαν στο πλαίσιο του 
προγράµµατος αυτού.  

Βασική θετική επίδραση του προγράµµατος θεωρείται η συµβολή του στη 
σύνδεση της σχολικής γνώσης µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών 
και µε πραγµατικές κοινωνικές καταστάσεις, γεγονός που επισηµαίνεται από 
υψηλό ποσοστό ( >70%) εκπαιδευτικών και των δυο βαθµίδων. Στο πλαίσιο αυτό 
οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι προωθείται η δηµιουργία καλύτερων σχέσεων µε 
τους όλους µαθητές και κυρίως µε αυτούς που έχουν ιδιαίτερες µαθησιακές, 
πολιτισµικές και γλωσσικές ανάγκες. Σε γενικότερο τόνο φαίνεται να επηρεάζεται 



θετικά και η εν γένει ενεργοποίηση και επίδοση των µαθητών. Ανάλογο ποσοστό 
εκπαιδευτικών θεωρεί σηµαντική την επίδραση του προγράµµατος στην ευρύτερη 
εκπαιδευτική διαδικασία δεδοµένου ότι περισσότεροι από τους µισούς πιστεύουν 
ότι η εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης συντελεί στην αναµόρφωση της διδακτικής 
προσέγγισης των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων. Αξίζει, επίσης να τονιστεί 
ότι ένα µεγάλο ποσοστό (περίπου 30%) προσλαµβάνει τις επιχειρούµενες µέσα 
από το πρόγραµµα αλλαγές στο διδακτικό χρόνο και στη µεθοδολογία ως 
εµπλουτισµό του υπάρχοντος προγράµµατος.  

Ένας βασικός στόχος του προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης αφορούσε το 
«άνοιγµα» του σχολείου προς την κοινωνία και την προώθηση της συνεργασίας 
ανάµεσα στους διάφορους εµπλεκοµένους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Σύµφωνα µε την ανάλυση δεδοµένων από ποικίλες πηγές (διευθυντές, 
εκπαιδευτικοί, σχολικοί σύµβουλοι, αξιολογητές Π.Ι.) η Ευέλικτη Ζώνη συνέβαλε 
όχι µόνο στην κατανόηση και προώθηση της διαθεµατικής προσέγγισης της 
γνώσης µέσα από βιωµατικές και συµµετοχικές µεθοδολογίες, αλλά και στην 
προώθηση της δηµιουργικής συνεργασίας των µαθητών, των εκπαιδευτικών 
µεταξύ τους, (ιδιαίτερα σηµαντικό  για τις ειδικότητες κυρίως στα γυµνάσια), των 
εκπαιδευτικών µε το διευθυντή και στο σχολικό σύµβουλο, όλης της σχολικής 
µονάδας µε την κοινότητα κλπ. 

Η αξιολόγηση του προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης αφορούσε επίσης την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη, των επιµορφωτικών 
σεµιναρίων που υλοποιήθηκαν και της γενικότερης στήριξης που παρείχε το Π.Ι. 
και οι σχολικοί σύµβουλοι στα σχολεία που εφάρµοζαν το πρόγραµµα.  

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που εστάλη στα σχολεία από το Π.Ι. 
είναι σε ικανοποιητικό βαθµό θετική µε ελαφρές διαφοροποιήσεις στις δυο 
βαθµίδες που οφείλονται κυρίως στον περιορισµένο χρόνο που είχαν στη 
διάθεσή τους για να το αξιοποιήσουν, κατάσταση που αποτυπώνεται πιο 
εµφανώς κυρίως στους εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
Σηµαντικό θεωρείται το ότι, µέσα από την ανάλυση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί 
αναζήτησαν το εκπαιδευτικό υλικό στη βιβλιοθήκη, αλλά και στο διαδύκτιο (σε 
ποσοστό περίπου 50%) γεγονός που υποδηλώνει τη δραστηριοποίηση των 
εκπαιδευτικών και τη σηµασία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  

Όσον αφορά την επιµορφωτική στήριξη των εκπαιδευτικών, από την ανάλυση 
των απαντήσεων φαίνεται ότι αρκετοί (ποσοστό 30-40%) θεωρούν θετική τη 
συνεισφορά του επιµορφωτικού σεµιναρίου, αλλά οι περισσότεροι θεωρούν τη 
διαπροσωπική επικοινωνία και εξατοµικευµένη παροχή συµβουλών µέσω των 
επισκέψεων µελών του Π.Ι. στα σχολεία αποτελεσµατικότερη. 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν προτάσεις για βελτίωση του 
προγράµµατος στις οποίες εµπεριέχονται θέµατα που αφορούν ελλείψεις σε 
υποδοµή και υλικοτεχνική στήριξη των σχολικών µονάδων και βελτίωση της 
εξατοµικευµένης στήριξης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και των σχολικών 
συµβούλων. Η γενικότερη εκτίµηση από την εφαρµογή του προγράµµατος είναι 
ότι θα ήταν καλύτερη και πιο αποτελεσµατική η όλη διαδικασία εάν οι σχολικοί 
σύµβουλοι και τα άλλα στελέχη της εκπαίδευσης είχαν εµπλακεί περισσότερο 
ενεργά στη διαδικασία επιµορφωτικής και γενικότερης στήριξης των 
εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων, διαδικασία που θα πρέπει να 
εντατικοποιηθεί σε επόµενη φάση. 

Συνοψίζοντας, το πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης έχει επηρεάσει θετικά το 
παιδαγωγικό και «ακαδηµαϊκό» κλίµα των σχολείων που το εφάρµοσαν και 
συνετέλεσε στην προώθηση της δηµιουργικής συνεργασίας ανάµεσα σε όλους 
τους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Ταυτόχρονα, µέσα από τη 
φιλοσοφία στην οποία βασίζεται το καινοτόµο αυτό πρόγραµµα «µεταποιείται» 
και αναβαθµίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού που είναι η πλέον σηµαντική 
παράµετρος επιτυχίας κάθε βελτιωτικής παρέµβασης στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Τέλος, µε την εφαρµογή του πιλοτικού αυτού προγράµµατος δηµιουργήθηκαν 



δοµές και αποκτήθηκε εµπειρία, οι οποίες όχι µόνο αξιοποιήθηκαν κατά την 
υλοποίηση του προγράµµατος, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν να αξιοποιούνται 
σε κάθε µελλοντικό σχεδιασµό για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο της άµεσης προετοιµασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας εν όψει της 
εκπόνησης του νέου εκπαιδευτικού υλικού (σχετικές προκηρύξεις 25/5/03), 
διαδικασία που εντάσσεται στην αλλαγή της φιλοσοφίας της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, µε την εισαγωγή της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης στην 
οποία η Ευέλικτη Ζώνη παίζει πρωτεύοντα ρόλο.  

 
 

 
Σ. Ν. Αλαχιώτης  

 
 
 

Πρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  



 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
Τα στοιχεία συνελλέγησαν από 1000 ερωτηµατολόγια (734 είχαν συµπληρωθεί 

από δασκάλους και νηπιαγωγούς και 266 από καθηγητές του Γυµνασίου), από 104 
συνεντεύξεις (44συνεντεύξεις ∆/ντών Σχολικών Μονάδων και 60 Σχολικών Συµβούλων) 
καθώς και 26 εκθέσεις Αξιολογητών της εφαρµογής της Ευέλικτης Ζώνης σε Γυµνάσια 
όλης της χώρας. Παρακάτω αναφέρονται µε συνοπτικό τρόπο τα σηµαντικότερα από 

τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των ερωτηµατολογίων αυτών.  
Το 83% των δασκάλων εκτιµά ότι η εφαρµογή του Προγράµµατος είναι πολύ έως 

αρκετά αναγκαία για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (καταγράφοντας 
συγκεκριµένα αποτελέσµατα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους καθηγητές είναι 74%. 

Σε ερώτηση που ζητούσε από τους συµµετέχοντες να ιεραρχήσουν τα αποτελέσµατα 
που η εφαρµογή του καινοτόµου αυτού προγράµµατος έφερε στην εκπαιδευτική πράξη, 
εµφανίζεται η εξής διάταξη: 

 
Ιεράρχηση αποτελεσµάτων νέου προγράµµατος εφαρµογής του Προγράµµάτος 

 
∆ηµοτικά Σχολεία Γυµνάσια 

1.  Έκφραση δηµιουργικότητας µαθητών 1. ∆ιεύρυνση ενδιαφερόντων 
2.  ∆ιεύρυνση ενδιαφερόντων 2.  Έκφραση δηµιουργικότητας µαθητών 
3.  Εξοικείωση µε κοινωνικά θέµατα 3.  Αυτοµάθηση 
4.  Αναµόρφωση διδακτικής προσέγγισης 4.  Εξοικείωση µε κοινωνικά θέµατα 
5.  Αυτοµάθηση 5.  Αναµόρφωση διδακτικής προσέγγισης 
6.  Συνεργασία σχολείου-κοινωνίας 6.  Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
7.  Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 7.  Συνεργασία σχολείου-κοινωνίας 
8.  Αύξηση αποτελεσµατικότητας σχολείου 8.  Αύξηση αποτελεσµατικότητας      σχολείου 
9.  ∆ιευκόλυνση πειραµατισµού 9.  ∆ιευκόλυνση πειραµατισµού 
10. Βελτίωση επίδοσης 10. Βελτίωση επίδοσης 

 
Οι δάσκαλοι κατέγραψαν τις δραστηριότητες που υλοποιούσαν οι µαθητές κατά τη 

διάρκεια των Σ.Ε. µε την συχνότητα που εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 Συχνότερες δραστηριότητες µαθητών ∆ηµοτικού 

 
∆ραστηριότητες µαθητών % 

παρουσίαση εργασιών 89 

εργασία σε οµάδες 88 

διεξαγωγή διαλόγου  82 

συλλογή πληροφοριών  80 

ενασχόληση µε κατασκευές 77 

διεξαγωγή έρευνας  74 

επεξεργασία υλικού 67 

εφαρµογή εκφραστικών τεχνικών 66 

αξιολόγηση υλικού 59 

πειραµατισµός 49 

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών  29 

δραστηριότητας ορθής ακρόασης 22 



 

 Συχνότερες δραστηριότητες µαθητών Γυµνασίου 
 

∆ραστηριότητες µαθητών Γυµνασίου σε % 

εργασία σε οµάδες 88 

συλλογή πληροφοριών  83 

παρουσίαση εργασιών 77 

διεξαγωγή διαλόγου  70 

διεξαγωγή έρευνας  62 

επεξεργασία υλικού 62 

αξιολόγηση υλικού 47 

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών  44 

αναζήτηση εναλλακτικών 
απαντήσεων 

35 

ενασχόληση µε κατασκευές 31 

ορθή ακρόαση 26 

πειραµατισµός 26 

εφαρµογή εκφραστικών τεχνικών 14 

 
 Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να περιγράψουν το ρόλο τους κατά την εφαρµογή 
του προγράµµατος, οι  απαντήσεις τους οµαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και αποτυπώθηκε η 
συχνότητα εµφάνισης της κάθε κατηγορίας περιγραφής στον πίνακα που εµφανίζεται 
παρακάτω.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στα ∆ηµοτικά σχολεία κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ. 

Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού  
στα ∆ηµοτικά 

% 

προώθηση διαθεµατικής 
προσέγγιση γνώσης 

90 

παροχή οδηγιών 87 
παροχή βοήθειας µόνο όταν οι 
µαθητές είχαν δυσκολία  

73 

καθοδήγηση δραστηριοτήτων 72 
καθορισµός θεµατολογίας και 
αρµοδιοτήτων 

66 

δηµιουργία συνθηκών 
ελευθερίας και αυτονοµίας 
προς τους µαθητές 

62 

διευκόλυνση συνεργασίας 57 
παρέµβαση µόνο όταν το 
ζητούσαν οι µαθητές 

53 

 
 



Ο ρόλος των καθηγητών Γυµνασίων κατά την εφαρµογή της Ζ.Κ.∆.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
στο Γυµνάσιο  

% 

παροχή οδηγιών 90 
προώθηση διαθεµατικής 
προσέγγισης γνώσης 

82 

καθορισµός θεµατολογίας, 
αρµοδιοτήτων 

76 

καθοδήγηση δραστηριοτήτων 68 
παροχή βοήθειας µόνο όταν οι 
µαθητές είχαν δυσκολία 

67 

δηµιουργία συνθηκών 
ελευθερίας και αυτονοµίας 
προς τους µαθητές 

54 

διευκόλυνση συνεργασίας 46 
παρέµβαση µόνο όταν το 
ζητούσαν οι µαθητές 

39 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη των αποτελεσµάτων που προέκυψαν 
από την πιλοτική εφαρµογή του Προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης σε ∆ηµοτικά 
και Γυµνάσια της Ελληνικής Επικράτειας. Για τον σκοπό αυτό, η συγκεκριµένη 
εργασία δοµείται στα παρακάτω κεφάλαια. 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται η µεθοδολογία επεξεργασίας και 
ανάλυσης των δεδοµένων. Πρέπει να τονιστεί ότι τα συλλεχθέντα στοιχεία στα οποία 
στηρίχθηκε η έρευνα περιλαµβάνουν 1000 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια (734 από 
∆ηµοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία και 266 από Γυµνάσια, 104 ηµιδοµηµένες 
συνεντεύξεις (44 συνεντεύξεις ∆ιευθυντών  Σχολικών Μονάδων και 60 Σχολικών 
Συµβούλων) καθώς και από 26 εκθέσεις Αξιολογητών της εφαρµογής της Ευέλικτης 
Ζώνης σε Γυµνάσια όλης της χώρας.     
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των 
δεδοµένων. Αρχικά, καταγράφονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µέσα από την 
στατιστική ανάλυση των 734 ερωτηµατολογίων των ∆ηµοτικών Σχολείων / 
Νηπιαγωγείων και στη συνέχεια τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 
στατιστική ανάλυση των 266 ερωτηµατολογίων των Γυµνασίων. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την συγκριτική ανάλυση των 
ερωτηµατολογίων των ∆ηµοτικών Σχολείων / Νηπιαγωγείων και των 
ερωτηµατολογίων των Γυµνασίων. Τέλος, καταγράφονται τα αποτελέσµατα από την 
ποιοτική ανάλυση των ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων.  
 
Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µια γενικότερη συζήτηση των αποτελεσµάτων που 
προέκυψαν από την επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
∆είγµα 
 
Η ανάλυση που ακολουθεί στηρίχθηκε σε στοιχεία που συνελλέγησαν από 1000 
ερωτηµατολόγια (734 είχαν συµπληρωθεί από δασκάλους και νηπιαγωγούς και 266 
από καθηγητές του γυµνασίου), από 104 συνεντεύξεις (44 συνεντεύξεις ∆ιευθυντών  
Σχολικών Μονάδων και 60 Σχολικών Συµβούλων) καθώς και από 26 εκθέσεις 
Αξιολογητών της εφαρµογής της Ευέλικτης Ζώνης σε Γυµνάσια όλης της χώρας.     
 
Επεξεργασία δεδοµένων 
 
Αρχικά έγινε κωδικοποίηση των µεταβλητών που περιλαµβάνονταν στα 1000 
ερωτηµατολόγια και τις 100 συνεντεύξεις. Όσον αφορά τα ερωτηµατολόγια του 
∆ηµοτικού, στην κωδικοποίηση συµπεριλήφθησαν οι 40 βασικές ερωτήσεις που 
σχετίζονταν µε την εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης, από τις οποίες οι 38 
αντανακλούσαν τις απόψεις των συµµετεχόντων για την εφαρµογή του προγράµµατος 
και οι δύο (2) τελευταίες την υποκειµενική αξιολόγηση του εργαλείου συλλογής των 
δεδοµένων καθώς και οι 15 αρχικές ερωτήσεις µε τα ατοµικά στοιχεία των 
συµµετεχόντων. Λόγω του είδους ορισµένων ερωτήσεων (ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής) η τελική κωδικοποίηση ανέδειξε  400, περίπου, µεταβλητές. Η 
κωδικοποίηση περιελάµβανε την ονοµασία της µεταβλητής, τον προσδιορισµό της 
κλίµακας µέτρησης και την µετατροπή κάθε απάντησης σε αριθµό. Επειδή στα 
ερωτηµατολόγια του ∆ηµοτικού υπήρχαν εννέα (9) ανοικτού τύπου ερωτήσεις, πριν 
την ανάλυση των στοιχείων έγινε µία αρχική καταγραφή των απαντήσεων σε ένα 
τυχαίο δείγµα 50 ερωτηµατολόγιων και στη συνέχεια ταξινόµηση και µετατροπή 
κάθε απάντησης σε αριθµητικό µέγεθος.  
 
Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και κατά την κωδικοποίηση των ερωτηµατολόγιων 
του Γυµνασίου. Αυτά περιελάµβαναν 38 βασικές ερωτήσεις, από τις οποίες οι 36 
αντανακλούσαν τις απόψεις των συµµετεχόντων για την εφαρµογή του προγράµµατος 
και οι δύο (2) τελευταίες την υποκειµενική αξιολόγηση του εργαλείου συλλογής 
καθώς και 13 ερωτήσεις σχετικές µε τα ατοµικά στοιχεία των συµµετεχόντων.   
 
Όσον αφορά τις συνεντεύξεις των ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων, αυτές 
περιελάµβαναν 9 γενικές ερωτήσεις σχετικά µε το σχολείο (περιοχή, ώρες 
λειτουργίας, αριθµός διδασκόντων, αριθµός µαθητών, λειτουργία ειδικής τάξης, 
µήνας έναρξης της εφαρµογής της Ευέλικτης Ζώνης) και 14 ερωτήσεις που 
αφορούσαν την διαδικασία εφαρµογής του προγράµµατος. Αντίστοιχα, οι 
συνεντεύξεις των Σχολικών Συµβούλων περιελάµβαναν 4 γενικές ερωτήσεις 
σχετικά µε την περιφέρεια (αριθµός σχολείων, αριθµός εκπαιδευτικών, αριθµός 
µαθητών) στην οποία προΐσταται ο συγκεκριµένος Σχολικός Σύµβουλος και 17 
ερωτήσεις που αφορούσαν την διαδικασία εφαρµογής του προγράµµατος της 
Ευέλικτης Ζώνης. Και εδώ έγινε κωδικοποίηση των απαντήσεων και 
ταξινόµηση των ερωτήσεων ανοικτού τύπου. Τα στοιχεία από τις εκθέσεις 
αξιολόγησης δεν κωδικοποιήθηκαν καθώς χρησιµοποιήθηκαν περισσότερο 
συµβουλευτικά και συγκριτικά κατά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων.  
 



 
 
Εισαγωγή και Ανάλυση ∆εδοµένων 
 
Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο 
διεξήχθησαν αναλύσεις ξεχωριστά στα 734 ερωτηµατολόγια που 
συµπληρώθηκαν από ∆ηµοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία και στα 266 
ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από Γυµνάσια. Στο δεύτερο επίπεδο, έγινε 
ανάλυση των στοιχείων των 1000 ερωτηµατολογίων µε στόχο να διαπιστωθεί εάν 
η αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος Ευέλικτης Ζώνης / Ζώνης 
Καινοτόµων ∆ράσεων διαφοροποιείται µεταξύ ∆ηµοτικών 
Σχολείων/Νηπιαγωγείων και Γυµνασίων. 
 
Όσον αφορά τα ερωτηµατολόγια των ∆ηµοτικών Σχολείων/Νηπιαγωγείων και των 
Γυµνασίων, οι αναλύσεις επικεντρώθηκαν στην µελέτη της επίδρασης των 
µεταβλητών που αφορούν χαρακτηριστικά του ατόµου που συµπλήρωσε το 
ερωτηµατολόγιο (φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, υπηρεσιακή κατάσταση, ιδιότητα, 
έτη βασικών σπουδών, άλλες σπουδές) και µεταβλητών που αφορούν χαρακτηριστικά 
του σχολείου (τοποθεσία, ωράριο λειτουργίας, αριθµός διδασκόντων, αριθµός 
µαθητών, σχετική εµπειρία) σε όλες τις µεταβλητές που αναφέρονται στην δεύτερη 
ενότητα του ερωτηµατολογίου και σχετίζονται µε το Πρόγραµµα της Ευέλικτης 
Ζώνης.    
 
Οι αναλύσεις που διενεργήθησαν διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τρόπο µέτρησης 
των µεταβλητών. 
 
 Έτσι, για την µελέτη της επίδρασης των ανωτέρω χαρακτηριστικών σε µεταβλητές 
που µετρώνται µε κατηγορική κλίµακα, όπως είναι η ερώτηση 1, χρησιµοποιήθηκε ο 
έλεγχος διαµέσου (median test). Σαν διάµεσος ορίζεται η µεσαία τιµή µεταξύ της 
κατώτερης και της ανώτερης τιµής µέτρησης µιας µεταβλητής. Πιο συγκεκριµένα, 
επειδή οι επιµέρους παράµετροι της ερώτησης 1 λαµβάνουν τιµές βάσει της κλίµακας 
1-5, ο διάµεσος για κάθε παράµετρο είναι ο αριθµός 3.  Μέσω του ελέγχου της 
διαµέσου επιδιώκουµε να προσδιορίσουµε για κάθε παράµετρο της ερώτησης 1 τον 
αριθµό των περιπτώσεων (δηλ. δηµοτικών ή γυµνασίων) των οποίων η βαθµολογία 
βρίσκεται κάτω από την διάµεσο (συνεπώς, αξιολογούν ως πολύ σηµαντική την 
συγκεκριµένη παράµετρο) και τον αριθµό των περιπτώσεων των οποίων η 
βαθµολογία βρίσκεται πάνω από την διάµεσο (άρα η αξιολόγηση για την 
συγκεκριµένη παράµετρο δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική).  
 
Προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση των ανωτέρω χαρακτηριστικών σε µεταβλητές 
που µετρώνται µε ονοµατική κλίµακα, δηλαδή µε ΝΑΙ/ΟΧΙ, όπως είναι για 
παράδειγµα οι ερωτήσεις 4,6 και 8, εφαρµόστηκε η ανάλυση Χ2 (Χι τετράγωνο/chi-
square). Μέσα από την ανάλυση αυτή προσπαθούµε να διαπιστώσουµε εάν δύο ή 
περισσότερα δείγµατα τα οποία αποτελούνται από δεδοµένα συχνοτήτων διαφέρουν 
σηµαντικά µεταξύ τους.  
 
Τέλος, για την µελέτη της επίδρασης των ανωτέρω χαρακτηριστικών σε µεταβλητές 
που µετρώνται µε κλίµακα διαστηµάτων, δηλαδή 1: Πολύ συχνά,......, 5: Ποτέ, όπως 
είναι για παράδειγµα οι ερωτήσεις 2 11 και 20 για το ∆ηµοτικό/Νηπιαγωγείο και 2, 
11 και 18 για το Γυµνάσιο, εφαρµόστηκε η ανάλυση διακύµανσης κατά ένα κριτήριο 



ταξινόµησης (one-way analysis of variance). Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι 
οµάδες περιπτώσεων που δηµιουργούνται βάσει των ανωτέρω χαρακτηριστικών 
έχουν πολύ διαφορετικούς µέσους όρους. Στην περίπτωση που ο λόγος F προκύψει 
στατιστικά σηµαντικός και ο αριθµός των µέσων όρων είναι µεγαλύτερος των δύο, 
προχωρούµε στην διενέργεια των µη παραµετρικών στατιστικών ελέγχων 
αξιολόγησης κατά Duncan και Scheffe προκειµένου να προσδιοριστούν τα ζεύγη των  
µέσων όρων µεταξύ των οποίων υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά.  
 
Στη συνέχεια, δηµιουργήθηκε ένα ενιαίο αρχείο µε τα 1000 ερωτηµατολόγια και 
έγιναν παρόµοιες αναλύσεις (median test, chi-square,  one-way analysis of variance) 
στις κοινές ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων ∆ηµοτικού/Νηπιαγωγείου και 
Γυµνασίου προκειµένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαφοροποίηση στην 
αποτελεσµατικότητα των Προγραµµάτων µεταξύ των δύο βαθµίδων εκπαίδευσης.   



 
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 
 
Αποτελέσµατα Αναλύσεων Ερωτηµατολογίων ∆ηµοτικού 
 
Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα, για τα ∆ηµοτικά σχολεία,  είναι 
γυναίκες (66%). Το 59% του δείγµατος έχει ηλικία 31-40 έτη και το 25% 41-50 έτη, 
ενώ, όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας, το 43% υπηρετεί από 10-20 έτη, το 33% 1-10 έτη 
και το 21% πάνω από 20 έτη, (Σχήµα 1). Οι περισσότεροι συµµετέχοντες είναι 
µόνιµοι (90%), έχουν δύο έτη βασικών σπουδών (73%), και υπηρετούν σε πόλεις άνω 
των 5000 κατοίκων (67%) σε πρωινής βάρδιας σχολεία (72%).    
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Σχήµα 1: Έτη υπηρεσίας συµµετεχόντων στην έρευνα 

 
Τα περισσότερα σχολεία του δείγµατος έχουν 7-12 διδάσκοντες (52%, Σχήµα 2), ενώ 
παρατηρείται οµοιόµορφη κατανοµή του δείγµατος στις τάξεις διδασκαλίας (Σχήµα 
3). Οι περισσότεροι συµµετέχοντες  (63,4) δηλώνουν ότι δεν έχουν εµπειρία από 
συµµετοχή σε καινοτοµικά προγράµµατα.  
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Σχήµα 2 : Αριθµός διδασκόντων 

 



ΤΑΞΗ

8%
16%

15%
15%

15%

14%

15% 2%

ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΩΤΗ
∆ΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΕΚΤΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 
Σχήµα 3 : Κατανοµή δείγµατος σε τάξεις διδασκαλίας 

 
Η έναρξη του προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης είναι µοιρασµένη στο τελευταίο 
τετράµηνο του 2001 και το πρώτο τρίµηνο του 2002, (Σχήµα 4).   
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Σχήµα 4: Μήνας έναρξης της Ευέλικτης Ζώνης 

 
Όσον αφορά την υποκειµενική αξιολόγηση του δείγµατος σχετικά µε τις επιδιώξεις 
της εφαρµογής της Ευέλικτης Ζώνης η πλειοψηφία φαίνεται να πιστεύει ότι η 
εφαρµογή της βοηθά τους µαθητές να εκφράσουν τη δηµιουργικότητά τους (73%), 
διευρύνει τα ενδιαφέροντα αυτών (72%), τους εξοικειώνει µε κοινωνικά θέµατα 
(59%), και αναµορφώνει τη διδακτική προσέγγιση (54%). Κατά την ανάπτυξη των 
ποσοστών, χρησιµοποιήθηκαν όλες οι απαντήσεις των συµµετεχόντων (από το 1 έως 
το 5) καθώς αποτελούσαν επιλογή των 5 πιο σηµαντικών αποτελεσµάτων της 
εφαρµογής του προγράµµατος από δέκα προκαθορισµένες, εναλλακτικές προτάσεις. 
Πιο αναλυτικά παρουσιάζονται οι απαντήσεις του δείγµατος στον ακόλουθο πίνακα, 
(Πίνακας 1). Το 83% των συµµετεχόντων θεωρεί πως η εφαρµογή του προγράµµατος 
είναι αρκετά έως πολύ αναγκαία για την εκπαίδευση ενώ σαν λόγοι αναφέρονται οι 
ίδιοι λόγοι της πρώτης ερώτησης (19,2%), η αναµόρφωση της διδακτικής 
προσέγγισης (15,6%), η αύξηση της αποτελεσµατικότητας του σχολείου (11,4%), η 
εξοικείωση των µαθητών µε θέµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος (10,8%) και η 
απόκτηση από τους µαθητές διαφόρων κοινωνικών δεξιοτήτων (9%).  



 

Πίνακας 1 : Επιτεύγµατα εφαρµογής της  Ευέλικτης Ζώνης 

Επιτεύγµατα εφαρµογής 
της Ε.Ζ. σε  (%) 

1=Πολύ 
Σηµαντικό 

2 3 4 5=Λίγο  
Σηµαντικό 

0=Μη 
επιλογή 

έκφραση δηµιουργικότητας 
µαθητών 

15 20 17 14 7 27 

διεύρυνση ενδιαφερόντων 13 18 16 13 12 28 
εξοικείωση µε κοινωνικά 
θέµατα 

22 10 12 6 9 41 

αναµόρφωση διδακτικής 
προσέγγισης 

20 10 10 8 8 46 

αυτοµάθηση 15 9 7 9 7 53 
συνεργασία σχολείου-
κοινωνίας 

6 8 10 10 9 57 

ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων 

4 11 9 9 8 59 

αύξηση 
αποτελεσµατικότητας 
σχολείου 

4 6 4 4 6 76 

διευκόλυνση πειραµατισµού 3 6 4 6 4 77 
βελτίωση επίδοσης 1 2 3 4 4 86 

 
 
Οι υποκειµενικές απόψεις του δείγµατος για την Ευέλικτη Ζώνη φαίνονται στο 
Σχήµα 1. Έτσι, το 43% πιστεύει ότι η εφαρµογή της αλλάζει δραστικά την 
εκπαιδευτική διαδικασία ενώ το 32% θεωρεί ότι αποτελεί µία καινοτοµία που απλώς 
εµπλουτίζει το πρόγραµµα του σχολείου.   
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Σχήµα 5: Απόψεις συµµετεχόντων για την Ευέλικτη Ζώνη 

 



Από το υποστηρικτικό υλικό που εστάλη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
περισσότερο φαίνεται ότι αξιοποιήθηκε το ∆ιαθεµατικό Βιβλίο µε τα Σχέδια 
Εργασίας (49,5%). Το Πολυθεµατικό βιβλίο µε τις δραστηριότητες  αξιοποιήθηκε 
µόνο από το 17% του δείγµατος, το Πολυθεµατικό βιβλίο µε τα κείµενα από το 
15,5%, οι βιντεοκασέτες από το 11,7% και τα CD-ROM από το 7,5%. Το υλικό αυτό 
χρησιµοποιήθηκε κυρίως σαν πηγή έµπνευσης (20,8%) και συµβουλευτικά (17,8%). 
Ένα µεγάλο ποσοστό αναφέρει ότι το χρησιµοποίησε για τα Σχέδια Εργασίας 
(30,7%). Οι συµµετέχοντες χαρακτηρίζουν το υλικό "ενδιαφέρον" (41,6%) και 
"χρήσιµο" (40,7%), ορισµένοι το χαρακτηρίζουν "περιορισµένο ως προς τη 
θεµατολογία" (21,7%), άλλοι "επίκαιρο" (18,8%), "ανεπαρκές" (14,4%), 
"πρωτότυπο" (10,1%) και "δύσχρηστο" (3,8). Εκτός από το υλικό που εστάλη από το 
Π.Ι. ένα 27.9% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι χρησιµοποίησε και άλλο έντυπο υλικό 
ενώ ένα 12,3% δηλώνει ότι χρησιµοποίησε υλικό από το ∆ιαδίκτυο. Το επιπλέον 
υλικό αναζητήθηκε στις σχολικές βιβλιοθήκες (56,8), στο ∆ιαδίκτυο (38,6%), σε 
"άλλες πηγές" (30,1%), σε τοπικούς φορείς (24,7%), σε οργανισµούς, ιδρύµατα και 
συλλόγους (23,4%), σε Μουσεία (23,2%) καθώς και στη δηµοτική βιβλιοθήκη 
(22,5%). Στα πλαίσια της Ε.Ζ. οι περισσότεροι συνεργάστηκαν µε άλλους φορείς ή 
άτοµα (68,9%), όπως Επαγγελµατίες (31%), ∆ηµοτικές Αρχές (23%), Επιστήµονες 
και Πολιτιστικούς Συλλόγους (22%), ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Παραγωγικούς και 
Επαγγελµατικούς Φορείς (18%), κλπ.   
 
Η εφαρµογή του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε, τις περισσότερες φορές, στο 
χώρο της σχολικής τάξης (96,6%), σε χώρο εκτός σχολείου (46,5%), ή σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο χώρο εντός του σχολείου (24,7%). Όταν η εφαρµογή γινόταν στην 
σχολική αίθουσα, η οργάνωση του χώρου άλλαζε περιστασιακά (44,7%) ή παρέµενε 
όπως ήταν (31,1%). Μόνο το 18,9% δήλωσε πως η οργάνωση του χώρου άλλαζε 
ριζικά. Τα σχέδια εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν ποικίλλουν: το 31,1% δήλωσε 
πως πραγµατοποιήθηκαν περισσότερα από 4 σχέδια εργασίας, το 26,4% ένα σχέδιο 
εργασίας, το 20,8% δύο σχέδια, και το 15,83% τρία σχέδια. Στις µισές, σχεδόν,  
περιπτώσεις η µέση  διάρκεια των σχεδίων εργασίας ήταν περισσότερη από 7 δίωρα 
(47,3%), Σχήµα 6. Τα θέµατα των σχεδίων εργασίας, τις περισσότερες φορές ήταν 
αποτέλεσµα κοινής απόφασης µαθητών και εκπαιδευτικών (69,3%). Ορισµένες, λίγες 
φορές, καθορίστηκαν από τους εκπαιδευτικούς (21%) ή προτάθηκαν από τους 
µαθητές (7,9%). Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος αξιοποιήθηκαν συνεχή 
δίωρα (79,6%), συνήθως το τελευταίο (39,9%) ή το δεύτερο (37,2%), ενώ ο χρόνος 
που ορίστηκε στο ωρολόγιο πρόγραµµα θεωρήθηκε επαρκής από το 71,7% του 
δείγµατος. Οι πλειοψηφία των συµµετεχόντων θεωρεί ότι η εργασία σε συνεχή δίωρα 
ήταν, σε κάποιο βαθµό, κουραστική για τους µαθητές, (36,1%), Σχήµα 7. 
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Σχήµα 6 : ∆ιάρκεια σχεδίων εργασίας 

 

Πόσο κουραστική ήταν η εργασία των 
µαθητών σε δίωρα :

11%6%

21%

27%

36%

Μη απάντηση
πολύ 
αρκετά 
λίγο
καθόλου

 
Σχήµα 7 : Αξιολόγηση εργασίας σε δίωρα 

 
 
Ανάµεσα στα θέµατα που επιλέγηκαν στα πλαίσια της Ε.Ζ. ήταν: Φυσικό Περιβάλλον 
- Οικολογία (39,2%), Πολιτισµός (27%), Παράδοση (25,5%), ∆ιατροφή (22,1%), 
Τοπική ιστορία (22,1%), ∆ραχµή/Ευρώ (16,7%), κλπ. 
 
Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος οι µαθητές συχνά έως πολύ συχνά 
εργάζονταν σε οµάδες (88%), παρουσίαζαν το υλικό που είχαν συγκεντρώσει (89%), 
ανέπτυσσαν διάλογο µεταξύ τους (82%), συγκέντρωναν πληροφορίες (80%), έκαναν 
κατασκευές (77%), ερευνούσαν (74%), ανέλυαν, οργάνωναν και ταξινοµούσαν το 
υλικό που είχαν συγκεντρώσει (67%), αξιοποιούσαν εκφραστικές τεχνικές (66%), 
αξιολογούσαν οι ίδιοι το υλικό που είχαν παραγάγει (59%) και αναζητούσαν 
εναλλακτικές απαντήσεις στα ερωτήµατα που αντιµετώπιζαν (57%). Αντίθετα, 
σπάνια έως ποτέ έκαναν χρήση των νέων τεχνολογιών (54%) και παρακολουθούσαν 
σαν απλοί θεατές (64%), Πίνακας 2. Επιπλέον, οι µαθητές που συµµετείχαν στην 
Ε.Ζ.. πολύ συχνά έδειχναν ευχαριστηµένοι από τη διαδικασία (58%), ένοιωθαν άνετα 
και κινούνταν ελεύθερα στο χώρο (56%), ενώ συχνά συνεργάζονταν αρµονικά 
µεταξύ τους (57%), υπήρχε ολική συµµετοχή (51%), και σπάνια έδειχναν 
κουρασµένοι (53%), Πίνακας 3.    
 
 



Πίνακας 2 : ∆ραστηριότητες µαθητών κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ. 

Κατά την εφαρµογή του 
προγράµµατος οι µαθητές: 
(%) 

Πολύ 
Συχνά 

Συχνά Σπάνια Ποτέ Μη 
επιλογή 

εργάζονταν σε οµάδες 50 38 8 1 3 
πληροφορίες 34 46 12 1 7 
ακροατές 3 19 45 19 14 
παρουσίαση 47 42 5 1 5 
διάλογος 38 44 12 1 6 
ερευνούσαν 28 46 15 2 8 
πειραµατίζονταν 16 33 26 8 17 
επεξεργασία υλικού 24 43 17 4 13 
αξιολόγηση υλικού 17 42 23 5 12 
νέες τεχνολογίες 10 19 28 26 17 
εκφραστικές τεχνικές 32 34 17 7 10 
κατασκευές 41 36 12 4 8 
εναλλακτικές απαντήσεις 11 46 23 6 16 
ιδέες συµµαθητών 14 50 19 5 13 

Πίνακας 3 : Στάση µαθητών κατά την εφαρµογή του προγράµµατος 

Κατά την εφαρµογή του 
προγράµµατος οι µαθητές:  (%) 

Πολύ 
Συχνά 

Συχνά Σπάνια Ποτέ Μη 
επιλογή 

αρµονική συνεργασία 30 57 6 0.3 6 
ολική συµµετοχή 29 51 13 0.4 7 
ένοιωθαν άνετα 56 35 3 0.4 6 
ευχαριστηµένοι 58 36 3 0 4 
φανέρωναν προσωπικότητα 43 42 9 0.1 5 
έδειχναν κουρασµένοι 4 18 53 17 9 

 
 
Κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ. οι δραστηριότητες των διδασκόντων πολύ συχνά 
επικεντρώνονταν στη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης (53%), ενώ συχνά 
παρείχαν βοήθεια µόνο στις δυσκολίες (52%), έδιναν οδηγίες (48%), καθοδηγούσαν 
τους µαθητές στο πως πρέπει να εκτελούν τις διάφορες δραστηριότητες κατά την 
διάρκεια ανάπτυξης του σχεδίου (45%), διευκόλυναν τη συνεργασία και άφηναν 
ελεύθερους τους µαθητές να δραστηριοποιούνται από µόνοι τους και να καθορίζουν 
την πορεία των εργασιών τους (42%), Πίνακας 4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 4 :Ο ρόλος των δασκάλων κατά την εφαρµογή του προγράµµατος Ε.Ζ. 

Κατά την εφαρµογή του 
προγράµµατος ο δάσκαλος : 
(%) 

Πολύ 
Συχνά 

Συχνά Σπάνια Ποτέ Μη 
επιλογή 

έδινε οδηγίες 39 48 4  9 
καθόριζε θεµατολογία, 
αρµοδιότητες 

22 44 17 5 13 

διαθεµατική προσέγγιση γνώσης 53 37 3 0.1 7 
καθοδηγούσε δραστηριότητες 27 45 16 3 9 
ελευθερία στους µαθητές 20 42 26 2 10 
βοήθεια µόνο στις δυσκολίες 21 52 16 0.7 11 
διευκόλυνε συνεργασία 15 42 22 2 19 
παρέµβαση µόνο όταν το 
ζητούσαν οι µαθητές 

17 36 18 6 23 

 
 
Οι συµµετέχοντες εκτιµούν ότι η εφαρµογή του προγράµµατος συνέβαλε αρκετά 
(48%) έως πολύ (28,5%) στη βελτίωση των σχέσεων µε τους µαθητές τους, ενώ 
βοήθησε πολύ τους µαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα του φυσικού και 
κοινωνικού τους περιβάλλοντος (49%), και συνετέλεσε αρκετά στην ανάπτυξη, σε 
µεγαλύτερο βαθµό, της αλληλεγγύης µεταξύ τους (46%) και της θετικότερης στάσης 
έναντι του σχολείου (45%), Πίνακας 5. Όσον αφορά την αποδοχή των ΑΜΕΑ ή των 
µαθητών που ανήκουν σε µειονότητες φαίνεται ότι, σε όσα σχολεία υπάρχουν αυτές 
οι ειδικές κατηγορίες, η εφαρµογή του προγράµµατος βοήθησε πολύ έως αρκετά στην 
αλλαγή στάσης προς τα ΑΜΕΑ (52%) και τις µειονότητες (54%).  
 
 
 
 
Πίνακας 5 : Συνεισφορά Ε.Ζ. 

Το πρόγραµµα Ε.Ζ. βοήθησε 
τους µαθητές : (%) 

Πολύ  Αρκετά Λίγο Καθόλου Μη 
επιλογή 

αποδεχτούν ΑΜΕΑ 16 36 19 7 22 
αποδεχτούν µειονότητες 19 35 15 6 24 
ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα 
του περιβάλλοντός τους 

49 41 4 1 5 

αναπτύξουν αλληλεγγύη 36 46 10 1 6 
αναπτύξουν θετική στάση προς το 
σχολείο 

31 45 16 3 6 

  
 
Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος διαπιστώθηκε µεγάλη 
διαφοροποίηση στο βαθµό συµµετοχής των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων (65,7%) πιστεύει ότι η συµµετοχή των 
µαθητών αυξήθηκε. Οι λόγοι που προτείνονται είναι λόγω συµµετοχικών 
διαδικασιών, προσωπικής ευχαρίστησης και ενδιαφέροντος, αλλά και λόγω έλλειψης 
αξιολόγησης (48,5%). Όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες µαθητών φαίνεται ότι το 
33,2% των χαµηλόβαθµων συµµετείχε ανελλιπώς, το 38,1% κατά διαστήµατα ενώ το 



22,1% είχε µικρή συµµετοχή. Μόνο το 2,6 αυτών των µαθητών δεν συµµετείχε 
καθόλου. Οι µαθητές ΑΜΕΑ συµµετείχαν ανελλιπώς (24%), κατά διαστήµατα (27%), 
είχαν µικρή συµµετοχή (38%) και µόνο το 12% δεν συµµετείχε καθόλου. Τέλος οι 
µειονοτικοί µαθητές συµµετείχαν ανελλιπώς (54%), κατά διαστήµατα (25%), είχαν 
µικρή συµµετοχή (15%) και µόνο το 4,5% δεν συµµετείχε καθόλου.  
 
Οι µισοί, περίπου, συµµετέχοντες (50,5%) θεωρούν ότι κατά τη διάρκεια της 
εφαρµογής του προγράµµατος υπήρξε βελτίωση στη γενικότερη επίδοση των 
µαθητών έναντι 42,9% που πιστεύουν ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερη βελτίωση. σαν λόγοι 
προτείνονται, και εδώ, οι συµµετοχικές διαδικασίες (21,7%) και η ανάπτυξη 
πρωτοβουλίας, η έκφραση προσωπικού ενδιαφέροντος και ο ευχάριστος τρόπος 
µάθησης (33,7%). Η κατηγορία που φαίνεται να έχει, σχετικά, τη µεγαλύτερη 
βελτίωση είναι οι µειονοτικοί µαθητές (44,8% παρουσίασαν αρκετή βελτίωση και 
39% µικρή βελτίωση), και ακολουθούν οι  χαµηλόβαθµοι µαθητές (32,3% 
παρουσίασε αρκετή βελτίωση και 31,9% µικρή βελτίωση) και οι µαθητές ΑΜΕΑ 
(30% παρουσίασαν αρκετή βελτίωση και 39,5% µικρή βελτίωση).  
 
Πολύ καλό κλίµα συνεργασίας φαίνεται ότι υπήρχε µεταξύ των εκπαιδευτικών και 
του ∆ιευθυντή (64%) καθώς και των εκπαιδευτικών µεταξύ τους (50,5%). Τα 
ποσοστά πολύ καλής συνεργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και τον Σχολικό 
Σύµβουλο ή τους γονείς είναι 41,8% και 29,3% αντίστοιχα, (Πίνακας 6).  
 
Η ιεράρχηση των ποσοστών της συνεισφοράς του επιµορφωτικού σεµιναρίου έχει ως 
ακολούθως: ενηµέρωση για τη µεθοδολογία ανάπτυξης των σχεδίων εργασίας  
Πίνακας 6 : Το κλίµα συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

Εκτιµάτε ότι υπήρχε 
θετικό κλίµα 
συνεργασίας µεταξύ: 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Μη 
απάντηση 

εκπαιδευτικών 51 38 9 1 2 
εκπαιδευτικών-
∆ιευθυντή 

64 29 4 0.5 2 

εκπαιδευτικών - ΣΣ 42 32 15 7 5 
Γονέων- εκπαιδευτικών 29 45 17 6 3 
 
 
(41,5%), σχηµατισµός σαφής άποψης για τη φιλοσοφία του προγράµµατος (38,6%), 
παρουσίαση θεµάτων που ενδιέφεραν (36%) και σχηµατισµός σαφής εικόνας των 
στόχων του προγράµµατος ((32,6%). Μόνο το 19,2% των συµµετεχόντων θεωρεί ότι 
το σεµινάριο δεν προσέφερε καµία βοήθεια. Όµως, µετά την παρακολούθηση του 
σεµιναρίου µόνο το 3,8% θεώρησε ότι ήταν πολύ έτοιµοι να πραγµατοποιήσει το 
πρόγραµµα. Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι ήταν αρκετά έτοιµοι (32,6%) ή λίγο 
έτοιµοι (37,5%) και ορισµένοι (18%) καθόλου έτοιµοι. Αντίθετα, οι επισκέψεις των 
µελών του Π.Ι. στα σχολεία θεωρήθηκε ότι συνέβαλαν περισσότερο στην 
αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη του προγράµµατος της Ε.Ζ. Έτσι, το 18,4% πιστεύει 
ότι αυτές βοήθησαν πολύ, το 42% αρκετά και το 26,8% λίγο. Μόνο το 10% πιστεύει 
ότι αυτές δεν βοήθησαν καθόλου.  
 



Το πρόγραµµα της Ε.Ζ. φαίνεται ότι επηρεάζει την οργάνωση της διαδικασίας 
διδασκαλίας-µάθησης στα άλλα µαθήµατα  καθώς η πλειοψηφία του δείγµατος (52%) 
θεωρεί ότι η προσέγγιση και των άλλων µαθηµάτων επηρεάζεται πολύ έως αρκετά 
(9,1% και 42,9% αντίστοιχα). Το 33,9% θεωρεί ότι αυτή επηρεάζει λίγο και µόνο το 
11,3% θεωρεί ότι αυτή δεν επηρεάζει καθόλου. Αντίθετα, µεγαλύτερη πλειοψηφία 
(72,5%) πιστεύει ότι η Ε.Ζ. έχει τις πολλές έως αρκετές δυνατότητες για µεγαλύτερη 
επιρροή µελλοντικά (20,7% και 51,8% αντίστοιχα). Μόνο το 3,4% πιστεύει ότι η Ε.Ζ. 
δεν θα επηρεάσει και το 21% ότι η επιρροή θα είναι µικρή.  
 
Οι κυριότερες δυσκολίες κατά την εφαρµογή του προγράµµατος παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 7). Φαίνεται ότι οι περισσότερες δυσκολίες αφορούν 
την οργάνωση του χρόνου, την υλικοτεχνική και οικονοµική ενίσχυση και τις 
υποδοµές (43,6%), την έλλειψη προγραµµατισµού και οργάνωσης της εφαρµογής, 
αλλά και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (35,8%), και τη δυσκολία προσαρµογής 
των µαθητών στις νέες απαιτήσεις, το συνεχές δίωρο, αλλά και τη δραστηριοποίησή 
τους (26,5%). Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες  θεωρούν ότι δεν θα πρέπει 
να γενικευτεί η εφαρµογή της Ε.Ζ. (63,1%) αλλά αυτή να επεκταθεί σταδιακά και σε 
άλλα σχολεία της χώρας (61,7%) και σαν λόγους αναφέρουν κυρίως την έλλειψη 
κατάλληλων προϋποθέσεων από πλευράς υποδοµής, υλικού, οδηγιών, οικονοµικής 
ενίσχυσης (44,6%), την ανάγκη καλύτερης επιµόρφωσης / ενηµέρωσης  των 
εκπαιδευτικών (42,1%)  και την ανάγκη αξιολόγησης των µέχρι τώρα αποτελεσµάτων 
(32,1%), (Πίνακας 8). Όσον αφορά το χρόνο που διατίθεται για την εφαρµογή της ο 
περισσότεροι συµµετέχοντες συµφωνούν ότι αυτός είναι αρκετός (65,3%).  
 
Οι προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής της Ε.Ζ. 
περιλαµβάνουν την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (56,9%), την υλικοτεχνική 
υποστήριξη και υποδοµή (47,15) και την καλύτερη οργάνωση (44,1%).  
 
Πίνακας 7 : ∆υσκολίες εφαρµογής Ε.Ζ 

∆υσκολίες εφαρµογής % 
Ανύπαρκτες δυσκολίες 2,9 
Αδυναµία µετακινήσεων 6,9 
Ανεπάρκεια χρόνου, υποδοµής, υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και οικονοµικής ενίσχυσης 

43,6 

Έλλειψη οργάνωσης και επιµόρφωσης 35,8 
Αδυναµία προσαρµογής µαθητών 26,5 
∆υσκολίες συνεργασίας εκπαιδευτικών 4,9 
Αλλαγές στο ρόλο των εκπαιδευτικών 11,3 
Άλλο 2,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 8 : Αιτιολόγηση σταδιακής επέκτασης ή γενίκευσης εφαρµογής Ε.Ζ. 

Αιτιολογήσεις % 
Εκσυγχρονισµός διδασκαλίας 21,1 
Έλλειψη κατάλληλων προϋποθέσεων 44,6 
Επιµόρφωση / Ενηµέρωση εκπαιδευτικών 42,1 
Ανάγκη αξιολόγησης αποτελεσµάτων 32,1 
Αλλαγή στάσης εκπαιδευτικών 10,4 
Εξοικείωση µε έρευνα 7,4 
Άλλο 22,4 
  
 
 
Η προσέγγιση που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση της Ε.Ζ. θεωρήθηκε ότι θα 
βελτιώσει την εφαρµογή της αρκετά (54,6%), πολύ (13,8%) και λίγο 19,9%). Από τις 
ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου περισσότερο ενδιαφέρουσες θεωρήθηκαν οι 
ερωτήσεις 38: προτάσεις για τη βελτίωση του προγράµµατος (13,5%), 20: τι έκαναν οι 
µαθητές κατά την εφαρµογή του προγράµµατος (12,1%) και η 35: ποιες ήταν οι 
κυριότερες δυσκολίες (11%). 
 
Μετά την ανάλυση των συχνοτήτων που παρουσιάστηκε στις προηγούµενες ενότητες, 
η ανάλυση επικεντρώθηκε στην αναζήτηση στατιστικά σηµαντικών συσχετίσεων 
ανάµεσα στις διάφορες µεταβλητές του ερωτηµατολογίου για το ∆ηµοτικό. Στις 
επόµενες ενότητες περιγράφονται µόνο οι στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις. 
 
Επίδραση Φύλου 
 
Στην έρευνα για τα ∆ηµοτικά Σχολεία πήραν µέρος 239 άντρες και 485 γυναίκες. 
Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9), ενώ δεν παρατηρούνται 
µεγάλες διαφορές στις γενικές κατευθύνσεις, οι άντρες που συµµετείχαν ήταν 
περισσότερο πεπεισµένοι από τις γυναίκες συναδέλφους τους ότι η εφαρµογή της 
Ε.Ζ. θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα του σχολείου (69% έναντι 52% των 
γυναικών) και ότι είναι αναγκαία (µ.ο. 1,78 έναντι 1,89). Χρησιµοποιούν πιο συχνά 
το Πολυθεµατικό βιβλίο µε τα κείµενα και τις δραστηριοτήτων (29,7% και 30,1% 
αντίστοιχα, έναντι 8,2% και 10,7% αντίστοιχα των γυναικών) αλλά και τα CD-ROM 
(12,1% έναντι 5,4%) ενώ είναι πιο επιεικείς στις κρίσεις τους για την πρωτοτυπία 
(14,2% έναντι 7,8%) και επικαιρότητα (24,3% έναντι 16,3%) του υλικού που εστάλη 
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αντίθετα, αν και τα ποσοστά είναι µικρά, 
περισσότερες γυναίκες χαρακτηρίζουν ανεπαρκές αυτό το υλικό. Αναζητούν 
συχνότερα από τις γυναίκες συναδέλφους τους υλικό για την εφαρµογή της Ε.Ζ. στο 
∆ιαδίκτυο (46,4% έναντι 34,6%) σε Οργανισµούς, Ιδρύµατα και Συλλόγους (28,5% 
έναντι 20,6%) και επεδίωξαν συχνότερα συνεργασία µε ∆ηµοτικές αρχές (43,7% 
έναντι 27,6%).  Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί πραγµατοποίησαν περισσότερα σχέδια 
εργασίας κατά τα οποία οι µαθητές συγκέντρωναν πληροφορίες, ερευνούσαν και 
χρησιµοποιούσαν τις νέες τεχνολογίες ενώ οι δασκάλες έδιναν περισσότερο έµφαση 
στην αξιοποίηση εκφραστικών τεχνικών και στις κατασκευές. Οι δασκάλες 
καθόριζαν συχνότερα τη θεµατολογία, µοίραζαν αρµοδιότητες και καθοδηγούσαν 
τους µαθητές κατά την εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων, στα πλαίσια της 
εφαρµογής της Ε.Ζ., από τους άντρες συναδέλφους τους. Η βελτίωση των σχέσεων 
δασκάλων-µαθητών αποτυπώνεται εντονότερα στις απαντήσεις των αντρών που 
συµµετείχαν στο δείγµα ενώ το θετικότερο κλίµα συνεργασίας γονέων και 



εκπαιδευτικών στις απαντήσεις των γυναικών. Τα αποτελέσµατα του σεµιναρίου 
αξιολογήθηκαν περισσότερο ευνοϊκά από τους άντρες συµµετέχοντες: το 48,1% των 
αντρών, έναντι του 33,8% των γυναικών, θεωρεί ότι το σεµινάριο βοήθησε στο 
σχηµατισµό άποψης για τη φιλοσοφία της Ε.Ζ., το 41,4% των αντρών, έναντι του 
28,5% των γυναικών, εκτιµά ότι σχηµάτισε σαφή εικόνα για τους στόχους του 
προγράµµατος και το 49% των αντρών, έναντι του 37,5% των γυναικών, πιστεύει ότι 
το ενηµερώθηκαν για τη  
 

Πίνακας 9: Επίδραση φύλου στις απαντήσεις του δείγµατος 

α/α Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Β.Σ.* ∆είκτης ∆ιαφοράς 
 
Άντρας      Γυναίκα 

 
 
(Ν) 

1 1ε = Αύξηση αποτελεσµατικότητας Σχολείου Median 0,024 69% 52% 174 
2 2 = Αναγκαίο πρόγραµµα ANOVA 0,051 1,78 1,89% 231 
3 4α = Χρήση Πολυθεµατικού κειµένων Chi-Square 0,000 29,7% 8,2% 724 
4 4β = Χρήση Πολυθεµατικού ∆ραστηριοτήτων Chi-Square 0,000 30,1% 10,7% 724 
5 4δ = Χρήση CD-ROM  Chi-Square 0,001 12,1% 5,4% 724 
6 6.2 = Υλικό επίκαιρο Chi-Square 0,007 24,3% 16,3% 724 
7 6.3 = Υλικό πρωτότυπο Chi-Square 0,006 14,2% 7,8% 724 
8 6.6 = Υλικό ανεπαρκές Chi-Square  0,018 10,5% 16,5% 724 
9 8γ = Αναζήτηση υλικού στο ∆ιαδίκτυο Chi-Square 0,001 46,4% 34,6% 724 
10 8στ = Αναζήτηση υλικού σε Οργανισµούς, κλπ Chi-Square 0,013 28,5% 20,6% 724 
11 9β = Συνεργασία µε ∆ηµοτικές Αρχές Chi-Square 0,000 43,7% 27,6% 497 
12 12 = Αριθµός Σχεδίων Εργασίας ANOVA 0,019 2,71 2,48 681 
13 16 = Επαρκής χρόνος εφαρµογής Chi-Square 0,023 66,5% 74% 724 
14 20β = Οι µαθητές συγκέντρωναν πληροφορίες ANOVA 0,007 1,68 1,84 673 
15 20στ = Οι µαθητές ερευνούσαν ANOVA 0,045 1,83 1,95 662 
16 20ι = Οι µαθητές χρησιµοποιούσαν τις νέες 

τεχνολογίες 
ANOVA 0,000 2,61 2,96 603 

17 20ια = Οι µαθητές αξιοποιούσαν εκφραστικές 
τεχνικές 

ANOVA 0,000 2,07 1,91 652 

18 20ιβ = Οι µαθητές έκαναν κατασκευές ANOVA 0,000 2,03 1.66 669 
19 21β = Ο δάσκαλος µοίραζε αρµοδιότητες ANOVA 0,012 2,17 2,00 633 
20 21δ = Ο δάσκαλος καθοδηγούσε τους µαθητές ANOVA 0,001 2,08 1,86 657 
21 22ε = Οι µαθητές φανέρωναν και άλλες πτυχές 

τις προσωπικότητάς τους 
ANOVA 0,046 1,71 1,61 684 

22 23 = Βελτίωση σχέσεων δασκάλων - µαθητών ANOVA 0,028 1,87 2,01 705 
23 29δ = Θετικό κλίµα συνεργασίας γονέων -

εκπαιδευτικών 
ANOVA 0,012 2,10 193 700 

24 30β = Το σεµινάριο βοήθησε στο σχηµατισµό 
άποψης για τη φιλοσοφία της Ε.Ζ.  

Chi-Square 0,000 48,1% 33,8% 724 

25 30γ = Το σεµινάριο βοήθησε στο σχηµατισµό 
σαφής εικόνας των στόχων της Ε.Ζ. 

Chi-Square 0,000 41,4% 28,5% 724 

26 30δ = Το σεµινάριο βοήθησε στην ενηµέρωση 
για τη µεθοδολογία εφαρµογής 

Chi-Square 0,002 49% 37,5% 724 

27 31 = Αυτοπεποίθηση για την εφαρµογή της Ε.Ζ. ANOVA 0,000 2,56 2,87 664 
28 36α = Γενίκευση εφαρµογής Ε.Ζ. Chi-Square 0,001 45.6% 32,8% 724 
29 37 = Αύξηση χρόνου εφαρµογής Chi-Square 0,028 35% 27,5% 674 
* Β.Σ. = Βαθµός Σηµαντικότητας 
 
 
µεθοδολογία ανάπτυξης των σχεδίων εργασίας. Το αποτέλεσµα είναι οι δάσκαλοι να 
νοιώθουν περισσότερο έτοιµοι, µετά την παρακολούθηση του σεµιναρίου για την 
πραγµατοποίηση του προγράµµατος και να επιθυµούν, περισσότερο, τη γενίκευση 
της εφαρµογής (45,6% έναντι 32,8% των γυναικών) και την αύξηση του χρόνου που 
διατίθεται στην Ε.Ζ. (35% έναντι 27,5% των γυναικών).  
 
 



 
 
Επίδραση Ηλικίας 
 
Η πλειοψηφία του δείγµατος ανήκει στην ηλικιακή οµάδα των 31-40 ετών (439 
άτοµα) και ακολουθεί η οµάδα των 41-50 ετών (181 άτοµα). Στην οµάδα άνω των 
πενήντα ετών συµπεριλαµβάνονται 58 συµµετέχοντες και στην οµάδα κάτω των 30 
ετών 44 συµµετέχοντες. Η επίδραση της ηλικίας φαίνεται να προκαλεί στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές σε 10 µεταβλητές, όπως φαίνεται και στον πίνακα, (Πίνακας 
10). Οι θετικές εκτιµήσεις για την συνεισφορά του νέου προγράµµατος στην αύξηση 
της αποτελεσµατικότητας του σχολείου πληθαίνουν όσο αυξάνεται και η ηλικία από 
40% στους νεότερους συµµετέχοντες µέχρι 94% στους µεγαλύτερους.  Οι νεότεροι 
φαίνεται να έχουν περισσότερο κριτική στάση απέναντι στην αξιολόγηση του υλικού 
(31% το χαρακτηρίζουν περιορισµένης θεµατολογίας και 11,4% δύσχρηστο) αλλά 
είναι πιο θετικοί απέναντι στην σταδιακή επέκταση της εφαρµογής της Ε.Ζ. και σε 
άλλα σχολεία (72,7%). Οι έχοντες ηλικία άνω των 50 ετών άλλαζαν λιγότερο συχνά 
την οργάνωση του χώρου διδασκαλίας κατά την εφαρµογή του προγράµµατος σε 
σχέση µε όλες τις άλλες κατηγορίες, εφάρµοζαν επίσης, λιγότερο συχνά, την εργασία 
κατά οµάδες αλλά θεωρούν ότι το σεµινάριο τους βοήθησε περισσότερο στο 
σχηµατισµό άποψης για τη φιλοσοφία της Ε.Ζ (48,3%). Οι διδάσκοντες στις µεσαίες 
ηλικιακές κατηγορίες (31-40 και 41-50) αναζητούν συχνότερα υλικό στο ∆ιαδίκτυο 
(44,2% και 33,1% αντίστοιχα) και προτιµούν την οργάνωση της εργασίας σε συνεχή 
δίωρα σε µεγαλύτερα ποσοστά από τους άλλους (87,6% και 86% αντίστοιχα).     
 
 
Πίνακας 10 : Η επίδραση της ηλικίας στις απαντήσεις του δείγµατος 

α/α Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Β.Σ.  ∆είκτης ∆ιαφοράς 
 
-30            31-40       41-50        50+ 

 
 
(Ν) 

1. 1ε = Αύξηση αποτελεσµατικότητας 
Σχολείου 

Median 0,018 40% 56% 55% 94% 722 

2. 6.4 = Υλικό περιορισµένης 
θεµατολογίας 

Chi-
Square 

0,001 31,8% 25,1% 16,6% 6,9% 722 

3. 6.5 = Υλικό δύσχρηστο Chi-
Square 

0,030 11,4% 3,9% 2,2% 1,7% 722 

4. 6.6 = Υλικό ανεπαρκές Chi-
Square  

0,02 9,1% 17,1% 12,7% 3,4% 722 

5. 8γ = Αναζήτηση υλικού στο ∆ιαδίκτυο Chi-
Square 

0,001 29,5% 44,2% 33,1% 22,4% 722 

6. 11 = Η οργάνωση του χώρου ANOVA 0,027 1,84 2,00# 1,86 1,73# 704 
7. 17 = Συνεχή δίωρα Chi-

Square 
0,001 67,4% 87,6% 86% 75% 677 

8. 20α = Οι µαθητές εργάζονταν σε 
οµάδες 

ANOVA 0,020 1,48 1,54 1,58 1,82# 700 

9. 30β = Το σεµινάριο βοήθησε στο 
σχηµατισµό άποψης για τη φιλοσοφία 
της Ε.Ζ. 

Chi-
Square 

0,007 20,5% 36,4% 44,8% 48,3% 722 

10 36β = Η Ε.Ζ. να επεκταθεί σταδιακά Chi-
Square 

0,009 72,7% 65,1% 55,8% 48,3% 722 

* Β.Σ. = Βαθµός Σηµαντικότητας 
# = υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ τους 
 
 
 
 



 
Επίδραση Ετών Υπηρεσίας 
 
Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων (315 άτοµα) δηλώνει ότι έχει 10-20 χρόνια 
υπηρεσίας, 243 συµµετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν λιγότερα από 10 χρόνια 
υπηρεσίας και 154 συµµετέχοντες περισσότερα από 20 χρόνια.  Οι απαντήσεις του 
δείγµατος σε αυτήν την κατηγορία φαίνεται να οµοιάζουν µε τις απαντήσεις του 
δείγµατος στην προηγούµενη ενότητα, επίδραση της ηλικίας, Πίνακας 11. Έτσι, στις 
έξι (6) κοινές ερωτήσεις η κατεύθυνση των απαντήσεων είναι παρόµοια, αλλάζουν 
µόνο τα ποσοστά. Και εδώ, οι θετικές εκτιµήσεις για την συνεισφορά του νέου 
προγράµµατος στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας του σχολείου πληθαίνουν όσο 
αυξάνονται τα χρόνια υπηρεσίας από 46% στους συµµετέχοντες µε λιγότερη 
προϋπηρεσία µέχρι 72% στους συµµετέχοντες µε περισσότερη προϋπηρεσία.  Οι 
συµµετέχοντες µε µικρή εµπειρία φαίνεται να έχουν περισσότερο κριτική στάση 
απέναντι στην αξιολόγηση του υλικού (28,8% το χαρακτηρίζουν περιορισµένης 
θεµατολογίας και 19,8% ανεπαρκές), αλλά είναι πιο θετικοί απέναντι στην επέκταση 
της εφαρµογής της Ε.Ζ. και σε άλλα σχολεία της χώρας (68,3%). Ακόµα, 
χρησιµοποιούν συχνότερα τα CD-ROM (11,1%) και χαρακτηρίζουν θετικότερη τη 
συνεργασία ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και τον Σχολικό Σύµβουλο. Όσο αυξάνει 
η εµπειρία αυξάνει και η θετική αποτίµηση του επιµορφωτικού σεµιναρίου (33,3%, 
37,5%, 48,1%) όσον αφορά  το σχηµατισµό άποψης για τη φιλοσοφία της Ε.Ζ. Οι 
διδάσκοντες µε µεσαία εµπειρία αναζητούν συχνότερα υλικό στο ∆ιαδίκτυο (45,4%) 
καθώς και σε Οργανισµούς, Ιδρύµατα και Συλλόγους (28,3%) ενώ όσοι έχουν µεγάλη 
εµπειρία θεωρούν ότι οι µαθητές συνεργάζονται αρµονικότερα µεταξύ τους, στα 
πλαίσια εφαρµογής της Ε.Ζ. και ότι το πρόγραµµα βοήθησε περισσότερο στην 
αποδοχή των µειονοτήτων.  
 
 
Πίνακας 11 : Η επίδραση των ετών υπηρεσίας στις απαντήσεις του δείγµατος 

α/α Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Β.Σ.  ∆είκτης ∆ιαφοράς 
 
 -10             10-20         20+     

 
 
(Ν) 

1. 1ε = Αύξηση αποτελεσµατικότητας 
Σχολείου 

Median 0,039 46% 59% 72% 712 

2. 4δ = Χρήση CD-ROM Chi-
Square 

0,030 11,1% 6,3% 4,5% 712 

3. 6.4 = Υλικό περιορισµένης 
θεµατολογίας 

Chi-
Square 

0,000 28,8% 21% 11,7% 712 

4. 6.6 = Υλικό ανεπαρκές Chi-
Square  

0,008 19,8% 13% 9,1% 712 

5. 8γ = Αναζήτηση υλικού στο 
∆ιαδίκτυο 

Chi-
Square 

0,001 36,2% 45,4% 27,9% 712 

6. 8στ = Αναζήτηση υλικού σε 
Οργανισµούς, κλπ. 

Chi-
Square 

0,032 21,4% 28,3% 18,2% 712 

7. 22α = Οι µαθητές συνεργάζονταν 
µεταξύ τους αρµονικά 

ANOVA 0,020 1,81* 1,75 1,64* 666 

8. 24β = Η Ε.Ζ. βοήθησε στην αποδοχή 
µειονοτήτων 

ANOVA 0,048 2,21* 2,11 1,95* 541 

9. 29γ = Θετικό κλίµα µεταξύ 
εκπαιδευτικών και Σ.Σ. 

ANOVA 0,013 1,74* 1,98* 1,84 678 

10. 30β = Το σεµινάριο βοήθησε στο 
σχηµατισµό άποψης για τη φιλοσοφία 
της Ε.Ζ. 

Chi-
Square 

0,012 33,3% 37,5% 48,1% 712 

11. 36β = Η Ε.Ζ. να επεκταθεί σταδιακά Chi-
Square 

0,007 68,3% 61,6% 52,6% 712 



     * = υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ τους 
Επίδραση Υπηρεσιακής Κατάστασης 
 
Οι µόνιµοι δάσκαλοι αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος (661 
µόνιµοι έναντι 60 Αναπληρωτών). Η στατιστική ανάλυσε έδειξε 5 σηµαντικές 
διαφορές στις απαντήσεις του δείγµατος οι οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα, (Πίνακας 12). Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν 
συχνότερα το Πολυθεµατικό  βιβλίο µε τα κείµενα (16,5% έναντι 5% των 
Αναπληρωτών), χαρακτηρίζουν το παρεχόµενο υλικό χρήσιµο (41,8% έναντι 26,7% 
των Αναπληρωτών), αναζητούν συχνότερα υλικό στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη (23,4% 
έναντι 11,7%) και στα Μουσεία (24, 2% έναντι 11,7%) ενώ χρησιµοποιούν, έστω και 
λίγες φορές, την πειραµατική διαδικασία σε αντίθεση µε τους Αναπληρωτές οι οποίοι 
δεν τη χρησιµοποιούν σχεδόν ποτέ.   
 
 
Πίνακας 12 : Η επίδραση της υπηρεσιακής κατάστασης στις απαντήσεις του δείγµατος 

α/α Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Β.Σ. ∆είκτης ∆ιαφοράς 
 
Μόνιµος           Αναπληρωµατικός 

 
 
(Ν) 

1 4α = Χρήση Πολυθεµατικού 
κειµένων 

Chi-Square 0,009 16,5% 5% 721 

2 6.7 = Υλικό χρήσιµο Chi-Square  0,015 41,8% 26,7% 721 
3 8β = Αναζήτηση υλικού στη 

∆ηµοτική βιβλιοθήκη 
Chi-Square 0,022 23,4% 11,7% 721 

4 8ε = Αναζήτηση υλικού σε Μουσεία Chi-Square 0,016 24,2% 11,7% 721 
5 20ι = Οι µαθητές πειραµατίζονταν ANOVA 0,015 2,29 2,61 601 

 
 
Αξιολόγηση Επίδρασης Ε.Ζ. από Νηπιαγωγούς 
 
Αν και ο αριθµός των Νηπιαγωγών που συµµετείχαν στη µελέτη ήταν µικρός, 25 
Νηπιαγωγοί έναντι 701 δασκάλων ∆ηµοτικού, στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν 
τα στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα που δείχνουν την απήχηση του 
προγράµµατος στα Νηπιαγωγεία καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις 
διαφορών σε σχέση µε τα ∆ηµοτικά. Λόγω της µεγάλης διαφοράς στον αριθµό των 
δειγµάτων οι στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µπορεί να αποδοθούν στην 
ανισότητα των δειγµάτων. Ακόµα και έτσι, όµως, τα αποτελέσµατα φανερώνουν την 
ύπαρξη µιας οµοιόµορφη τάσης, η ανάλυση της οποίας ίσως προσφέρει πολύτιµο 
υλικό για περαιτέρω σκέψεις και βελτιώσεις της εφαρµογής της Ευέλικτης Ζώνης σε 
αυτήν την ευαίσθητη και τρυφερή κατηγορία µαθητών.  Φαίνεται, λοιπόν, η 
πλειοψηφία των Νηπιαγωγών (52%) να πιστεύει ότι η σηµαντικότερη επίτευξη της 
εφαρµογής του προγράµµατος είναι η διεύρυνση των ενδιαφερόντων των µαθητών 
και είναι περισσότερο πεπεισµένη για την αναγκαιότητα της Ε.Ζ. από τους 
υπόλοιπους συναδέλφους τους, δασκάλους του ∆ηµοτικού. Η συντριπτική 
πλειοψηφία (72%) χρησιµοποίησε το ∆ιαθεµατικό βιβλίο µε τα σχέδια εργασίας  αν 
και θεωρούν το υλικό αρκετά ανεπαρκές (40%). Οι περισσότεροι Νηπιαγωγοί 
συνεργάστηκαν µε άλλα άτοµα ή φορείς (90%) και κυρίως άλλα σχολεία (50%) ενώ 
µόνο το 15% των δασκάλων του ∆ηµοτικού επεδίωξε τέτοιες συνεργασίες.  Κατά την 
εφαρµογή του προγράµµατος οι µαθητές συνήθως συγκέντρωναν πληροφορίες, 
ανέπτυσσαν διάλογο µεταξύ τους, ερευνούσαν, ανέλυαν, οργάνωναν και 
ταξινοµούσαν το υλικό που είχαν συγκεντρώσει και αξιοποιούσαν εκφραστικές 
τεχνικές σε µεγαλύτερη έκταση σε σχέση µε τους µαθητές του ∆ηµοτικού. Οι 



Νηπιαγωγοί συνήθως άφηναν ελεύθερα τα παιδιά να δραστηριοποιούνται από µόνα 
τους, σπάνια τα καθοδηγούσαν και επενέβαιναν µόνο όταν ήταν αναγκαίο για να 
ξεπεράσουν τις δυσκολίες ή όταν το ζητούσαν τα ίδια. Οι µαθητές συνεργάζονταν 
αρµονικά µεταξύ τους και ανάπτυξαν σε µεγάλο βαθµό την αλληλεγγύη µεταξύ τους. 
Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα οι µαθητές να αναπτύξουν θετικότερη στάση προς 
το σχολείο, να αυξηθεί η συµµετοχή τους στη µαθησιακή διαδικασία (95,8%) και να 
βελτιωθεί η απόδοσή τους (94%). Το κλίµα συνεργασίας µεταξύ γονέων και 
Νηπιαγωγών χαρακτηρίζεται καλύτερο σε σχέση µε το αντίστοιχο κλίµα ανάµεσα σε 
γονείς και δασκάλους του ∆ηµοτικού, η πλειοψηφία των Νηπιαγωγών (58,8%) 
επιζητά την αύξηση του χρόνου που διατίθεται για την εφαρµογή της Ε.Ζ. έναντι 
µόλις 28,8% των δασκάλων, αλλά όλοι οι συµµετέχοντες (100%) θεωρούν ότι το 
επιµορφωτικό σεµινάριο δεν έθιξε θέµατα του ενδιαφέροντός τους. Το αντίστοιχο 
ποσοστό για τους δασκάλους είναι 62,5%.    
 
Επίδραση ετών βασικών σπουδών 
 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συµµετείχε στην έρευνα δήλωσε 2 έτη 
βασικών σπουδών (536) ενώ µόνο 179 άτοµα δήλωσαν 4 έτη βασικών σπουδών. Οι 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, (Πίνακας 
13). Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί µε δύο έτη βασικών σπουδών αξιολογούν 
θετικότερα το παιδαγωγικό υλικό για την εφαρµογή της Ε.Ζ. (44,4% δηλώνει ότι 
αυτό είναι χρήσιµο έναντι 29,1% των εκπαιδευτικών µε 4 έτη βασικών σπουδών) 
καθώς και το επιµορφωτικό σεµινάριο όσον αφορά τη φιλοσοφία (40,9% έναντι 
30,2%) και τους στόχους (35,4% έναντι 25,1%) του προγράµµατος. Επιπλέον, οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί µε διετή κατάρτιση πραγµατοποίησαν το πρόγραµµα σε 
χώρους εκτός σχολείου (49,1% έναντι 39,1%). Οι εκπαιδευτικοί µε 4 έτη βασικών 
σπουδών εκτιµούν ότι η Ε.Ζ. είναι περισσότερο αναγκαία και ότι επηρεάζει τον 
τρόπο οργάνωσης της διαδικασίας διδασκαλίας - µάθησης στα άλλα µαθήµατα ενώ 
δίνουν έµφαση στην οµαδικότητα της εργασίας και στις κατασκευές.  
 
Πίνακας 13 : Η επίδραση των ετών βασικών σπουδών στις απαντήσεις του δείγµατος 

α/α Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Β.Σ.* ∆είκτης ∆ιαφοράς 
 
2 έτη                  4 έτη 

 
 
(Ν) 

1. 2 = Αναγκαίο πρόγραµµα ANOVA 0,030 1,88 1,75 689 
2. 6.7 = Υλικό χρήσιµο Chi-Square 0,000 44,4% 29,1% 715 
3. 10γ = Η εφαρµογή της Ε.Ζ. έγινε εκτός 

σχολείου 
Chi-Square 0,013 49,1% 39,1% 715 

4. 20α = Οι µαθητές εργάζονταν σε οµάδες ANOVA 0,008 1,60 1,45 694 
5. 20ιβ = Οι µαθητές έκαναν κατασκευές ANOVA 0,008 1,83 1,63 662 
6. 30β = Το σεµινάριο βοήθησε στο σχηµατισµό 

άποψης για τη φιλοσοφία της Ε.Ζ.  
Chi-Square 0,007 40,9% 30,2% 715 

7. 30γ = Το σεµινάριο βοήθησε στο σχηµατισµό 
εικόνας των στόχων της Ε.Ζ. 

Chi-Square 0,007 35,4% 25,1% 715 

8. 33 = Η Ε.Ζ. επηρέασε το τρόπο οργάνωσης της 
διαδικασίας διδασκαλίας – µάθησης στα άλλα 
µαθήµατα 

ANOVA 0,044 2,52 2,37 695 

 
 
Επίδραση άλλων σπουδών 
 
 



Από τους 734 συµµετέχοντες στο δείγµα των ∆ηµοτικών σχολείων οι 435 δήλωσαν 
ότι έχουν κάνει και άλλες σπουδές ενώ οι 298 δήλωσαν ότι δεν έχουν άλλες σπουδές. 
Οι 435 συµµετέχοντες που έχουν και άλλες σπουδές χωρίζονται ως εξής: επιµόρφωση 
189, εξοµοίωση 249, άλλο πτυχίο 93, µετεκπαίδευση 73, µεταπτυχιακές σπουδές 16 
και διδακτορικό 2. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 14), όπως και στις 
αναλύσεις, δηµιουργήθηκαν δύο κατηγορίες: όσοι έχουν δηλώσει άλλες σπουδές και 
όσοι δεν έχουν.      
 
Πίνακας 14 : Η επίδραση των άλλων σπουδών στις απαντήσεις του δείγµατος 

α/α Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Β.Σ.* ∆είκτης ∆ιαφοράς 
 
ΝΑΙ                   ΟΧΙ 

 
 
(Ν) 

1 2 = Αναγκαίο πρόγραµµα ANOVA 0,032 1.80 1.92 708 
2 6.1 = Υλικό ενδιαφέρον Chi-Square 0,017 44,9% 36,7% 734 
3 6.2 = Υλικό επίκαιρο Chi-Square 0,008 21,7% 14,5% 734 
4 6.7 = Υλικο χρήσιµο Chi-Square 0,028 43,7% 36,4% 734 
5 8γ = Αναζήτηση υλικού στο ∆ιαδίκτυο Chi-Square 0,001 43,2% 31,6% 734 
6 8ζ = Αναζήτηση υλικού «αλλού» Chi-Square 0,003 34,1% 24,2% 734 
7 9γ = Συνεργασία µε άλλα σχολεία Chi-Square 0,000 21,1% 9,4% 506 
8 9ι = Συνεργασία µε άλλους Chi-Square 0,024 24% 16,3% 506 
9 17 = Συνεχή δίωρα Chi-Square 0,008 87,7% 80,6% 689 
10 20ιβ = Οι µαθητές έκαναν κατασκευές ANOVA 0,029 1,72 1,87 679 
11 21γ = ∆ιαθεµατική προσέγγιση γνώσης ANOVA 0,038 1,43 1,52 684 
12 23 = Βελτίωση σχέσεων δασκάλων - 

µαθητών 
ANOVA 0,006 1,90 2,06 715 

13 37 = Αύξηση χρόνου εφαρµογής Chi-Square 0,023 32,9% 25,5% 684 
 
 
Φαίνεται λοιπόν ότι όσοι έχουν κάνει και άλλες σπουδές θεωρούν την Ε.Ζ. 
περισσότερο αναγκαία, βρίσκουν το παρεχόµενο υλικό περισσότερο ενδιαφέρον 
(44,9% έναντι 36,7%), επίκαιρο (21,7% έναντι 14,5%) και χρήσιµο (43,7% έναντι 
36,4%), αναζητούν συχνότερα υλικό στο ∆ιαδίκτυο (43,2% έναντι 31,6%), 
επιδιώκουν συνεργασίες µε άλλα σχολεία (21,1% έναντι 9,4%), συνεργάζονται µε 
άλλα άτοµα ή φορείς στα πλαίσια της Ε.Ζ. (24% έναντι 16,3%), επιλέγουν συχνότερα 
την εφαρµογή του προγράµµατος σε συνεχή δίωρα (87,7% έναντι 80,6%) ενώ δίνουν 
περισσότερο έµφαση στην  ανάπτυξη κατασκευών και τη διαθεµατική προσέγγιση 
της γνώσης. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί εκτιµούν ακόµα, ότι βελτιώθηκαν περισσότερο οι 
σχέσεις τους µε τους µαθητές και επιθυµούν περισσότερο αύξηση του χρόνου 
εφαρµογής του προγράµµατος (32,9% έναντι 25,5%).    
 
Επίδραση τόπου σχολείου 
 
Από τα 734 σχολεία του δείγµατος, τα 489 λειτουργούν σε πόλεις άνω των 5000 
κατοίκων, τα 149 σχολεία σε πόλεις 1000-5000 κατοίκων και τα 76 σχολεία σε πόλεις 
µε πληθυσµό µικρότερο των 1000 κατοίκων. Η ανάλυση έδειξε 25 στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές (Πίνακας 15). Στις περισσότερες περιπτώσεις η τάση φαίνεται 
να αυξάνει σε ένταση όσο µειώνεται ο πληθυσµός της πόλης στην οποία λειτουργεί 
το σχολείο. Έτσι, φαίνεται ότι οι διδάσκοντες σε µικρότερες πόλεις εκτιµούν ότι η 
Ε.Ζ. είναι περισσότερο αναγκαία από τους άλλους συναδέλφους τους και ότι αλλάζει 
δραστικά την εκπαιδευτική διαδικασία (52,8% έναντι 43,4% των εκπαιδευτικών σε 
πόλεις µεσαίου πληθυσµού και 42% των εκπαιδευτικών σε µεγάλες πόλεις). Οι 
δάσκαλοι σε µικρότερες πόλεις χρησιµοποιούν συχνότερα το Πολυθεµατικό βιβλίο µε 
τις ∆ραστηριότητες (30,3%), το ∆ιαθεµατικό (68,4%) αλλά και τα CD-ROM (19,7%) 



αλλά κρίνουν τη θεµατολογία περιορισµένη (60,5%) και το υλικό ανεπαρκές (30%) 
περισσότερο από τους άλλους. Αναζητούν συχνότερα υλικό στη σχολική βιβλιοθήκη  
Πίνακας 15 : Η επίδραση του τόπου του σχολείου στις απαντήσεις του δείγµατος 

α/α Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Β.Σ.  ∆είκτης ∆ιαφοράς 
 
 -1000    1000-5000   5000+    

 
 
(Ν) 

1. 2 = Αναγκαίο πρόγραµµα ANOVA 0,020 1,65* 1,85 1,89 691 
2. 3.3 = ∆ραστική αλλαγή εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 
Chi-
Square 

0,041 52,8% 43,4% 42% 698 

3. 4β = Χρήση Πολυθεµατικού 
∆ραστηριοτήτων 

Chi-
Square 

0,005 30,3% 14,1% 16,2% 714 

4. 4γ = Χρήση ∆ιαθεµατικού Chi-
Square 

0,000 68,4% 54,4% 45% 714 

5. 4δ = Χρήση CD-ROM Chi-
Square 

0,000 19,7% 6,7% 5,7% 714 

6. 6.1 = Υλικό περιορισµένης 
θεµατολογίας 

Chi-
Square 

0,002 60,5% 39,6% 39,1% 714 

7. 6.2 = Υλικο ανεπαρκές Chi-
Square  

0,025 30,3% 18,8% 17,2% 714 

8. 8α = Αναζήτηση υλικού στη Σχολική 
Βιβλιοθήκη 

Chi-
Square 

0,000 81,6% 66,4% 50,7% 714 

9. 8δ = Αναζήτηση υλικού σε τοπικούς 
φορείς 

Chi-
Square 

0,000 46,1% 30,2% 20% 714 

10. 9α = Συνεργασία µε ∆ηµόσιες 
Υπηρεσίες 

Chi-
Square 

0,013 40% 31,2% 23,1% 494 

11. 9β = Συνεργασία µε ∆ηµοτικές Αρχές Chi-
Square 

0,000 58,3% 35,8% 27,7% 494 

12. 9ζ = Συνεργασία µε Πολιτιστικούς 
Συλλόγους 

Chi-
Square 

0,000 53,3% 35,8% 26,2% 494 

13. 10γ = Η Ε.Ζ. πραγµατοποιήθηκε εκτός 
σχολείου 

Chi-
Square 

0,016 57,9% 52,3% 43,1% 714 

14. 21β = Ο δάσκαλος καθόριζε 
αρµοδιότητες 

ANOVA 0,014 2,24 2,17 1,99 628 

15. 21ε = Οι µαθητές δραστηριοποιούντο 
από µόνοι τους 

ANOVA 0,017 1,96 1,99 2,16* 643 

16. 22στ = Οι µαθητές έδειχναν 
κουρασµένοι 

ANOVA 0,022 3,13* 2,86 2,87 656 

17. 23 = Η Ε.Ζ. βελτίωσε σχέσεις 
δασκάλων - µαθητών 

ANOVA 0,006 1,70* 2,04 1,98 696 

18. 24α = Η Ε.Ζ. βοήθησε στην αποδοχή 
ΑΜΕΑ 

ANOVA 0,012 1,90* 2,33 2,22 561 

19. 24ε = Η Ε.Ζ. βοήθησε να αναπτύξουν 
οι µαθητές θετικότερη στάση έναντι 
του σχολείου 

ANOVA 0,036 1,69* 1,96 1,91 674 

20. 26α = Συµµετοχή χαµηλοβαθµων ANOVA 0,000 1,57* 1,90 2,02 686 
21. 27 = Βελτίωση γενικής απόδοσης Chi-

Square 
0,047 66,2% 56,1% 51,2% 668 

22. 29γ = Θετικό κλίµα µεταξύ 
εκπαιδευτικών και Σ.Σ. 

ANOVA 0,001 1,57 1,76 1,96 681 

23. 30γ = Το σεµινάριο βοήθησε στο 
σχηµατισµό εικόνας στόχων της Ε.Ζ. 

Chi-
Square 

0,003 48,7% 35,6% 29,7% 714 

24. 30ε = Το σεµινάριο δεν βοήθησε Chi-
Square 

0,036 7,9% 19,5% 20,2% 714 

25. 37 = Αύξηση χρόνου Ε.Ζ. Chi-
Square 

0,018 41,1% 35% 26,9% 667 

 
 
(81,6%) και σε τοπικούς φορείς (46,1%) και συνεργάζονται µε τις ∆ηµόσιες 
Υπηρεσίες και τις ∆ηµοτικές Αρχές (58,3%). Συχνά πραγµατοποιούν την εφαρµογή 
της Ε.Ζ. εκτός σχολείου (57,9%) και αποφεύγουν να καθορίζουν αρµοδιότητες ενώ 
αφήνουν τους µαθητές να δραστηριοποιούνται από µόνοι τους. Πιστεύουν ότι η 



εφαρµογή της Ε.Ζ. δεν κουράζει τους µαθητές αλλά αντίθετα βοηθά στην ανάπτυξη 
θετικής στάσης έναντι του σχολείου, διευκολύνει την αποδοχή των ΑΜΕΑ και τη 
συµµετοχή των χαµηλόβαθµων µαθητών  ενώ βελτιώνει τις επιδόσεις τους (66,2%) 
καθώς και τις σχέσεις δασκάλων-µαθητών.  Θεωρούν ακόµα ότι η Ε.Ζ. βελτιώνει τη 
συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και Σχολικών Συµβούλων και κρίνουν θετική τη 
συνεισφορά του σεµιναρίου στο σχηµατισµό σαφούς εικόνας των στόχων του 
προγράµµατος . Όλες αυτές οι θετικές εκτιµήσεις καταλήγουν στην ενίσχυση της 
πρότασης για αύξηση του χρόνου που διατίθεται για την εφαρµογή του 
προγράµµατος (41,1%).  
 
 
Επίδραση ωραρίου λειτουργίας 
 
Από τα 734 σχολεία του δείγµατος τα 525 λειτουργούν πάντα πρωί, τα 38 
λειτουργούν πρωί και απόγευµα, τα 40 λειτουργούν ως ολοήµερα και τα 115 µε 
διευρυµένο ωράριο. Η ανάλυση έδειξε 6 στατιστικά σηµαντικές διαφορές, (Πίνακας 
16). Φαίνεται λοιπόν ότι τα σχολεία που λειτουργούν πάντα πρωί δίνουν µεγαλύτερη 
έµφαση στη συνεργασία µε επαγγελµατίες (48,2%) ενώ, όπως και τα ολοήµερα 
σχολεία, πραγµατοποιούν συχνότερα την εφαρµογή της Ε.Ζ. σε χώρους εκτός 
σχολείου (48,8% και 50% αντίστοιχα). Επιπλέον, οι διδάσκοντες σε ολοήµερα 
σχολεία θεωρούν ότι η Ε.Ζ. αναµορφώνει το ωρολόγιο πρόγραµµα περισσότερο από 
τους συναδέλφους τους (18,9% έναντι 5,9% των πρωινών σχολείων και 5,3% των 
σχολείων µε διευρυµένο ωράριο) και αναζητούν σπανιότερα υλικό στο ∆ιαδίκτυο 
(15,8% έναντι 41%, κατά µέσο όρο, των άλλων κατηγοριών). Οι διδάσκοντες σε 
ολοήµερα σχολεία θεωρούν ότι η Ε.Ζ. αποτελεί µια καινοτοµία που αλλάζει δραστικά 
την εκπαιδευτική διαδικασία (53,8%) και αναζητούν συχνότερα υλικό στη σχολική 
βιβλιοθήκη (42,5%) σε αντίθεση µε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων µε διευρυµένο 
ωράριο που στρέφονται στη σχολική βιβλιοθήκη σπανιότερα (15,7%).   
 
Πίνακας 16 : Η επίδραση του ωραρίου λειτουργίας στις απαντήσεις του δείγµατος 

α/α Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Β.Σ.  ∆είκτης ∆ιαφοράς 
 
Πρωί          Π. & Α.    Ολ/µερο   ∆ιευρηµένο 

 
 
(Ν) 

11 3.3 = ∆ραστική αλλαγή εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 

Chi-
Square 

0,041 42,1% 40,5% 53,8% 47,4% 701 

12 3.6 = Αναµόρφωση ωρολόγιου 
προγράµµατος 

Chi-
Square 

0,041 5,9% 18,9% - 5,3% 701 

13 8β = Αναζήτηση υλικού στη σχολική 
βιβλιοθήκη 

Chi-
Square 

0,006 22,3% 23,7% 42,5% 15,7% 718 

14 8γ = Αναζήτηση υλικού στο ∆ιαδίκτυο Chi-
Square  

0,026 40,4% 15,8% 42,5% 39,1% 718 

15 9ε = Συνεργασία µε επαγγελµατίες Chi-
Square 

0,021 48,2% 38,5% 34,5% 30,1% 495 

16 10γ = Η εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε 
εκτός σχολείου 

Chi-
Square 

0,048 48,8% 26,3% 50% 43,5% 718 

 
 
Επίδραση αριθµού διδασκόντων 
 
Η ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο, λαµβάνοντας υπόψη των αριθµό 
των διδασκόντων, φανερώνει στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα κυρίως στα 
σχολεία µε µικρό αριθµό διδασκόντων (έως 6) και στα σχολεία µε 7-12 και µε 
περισσότερους από 12 διδάσκοντες. Έτσι φαίνεται ότι οι διδάσκοντες που 



προέρχονται από µικρότερα σχολεία κρίνουν πιο αναγκαία για την εκπαίδευση την 
εφαρµογή της Ε.Ζ. (p=0,002), τη θεωρούν σαν µια καινοτοµία που αλλάζει δραστικά 
την εκπαιδευτική διαδικασία (p=0,000), χρησιµοποιούν συχνότερα το ∆ιαθεµατικό 
βιβλίο µε τα σχέδια εργασίας  (72,5%) και χαρακτηρίζουν το υλικό που εστάλη από 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενδιαφέρον (66,3%). Αναζητούν συνήθως επιπλέον υλικό 
στη σχολική βιβλιοθήκη (80%) έναντι 61% και 50,7% των διδασκόντων σε 
µεγαλύτερες σχολικές µονάδες (σχολικές µονάδες µε 7-12 διδάσκοντες ή µε 
περισσότερους από 12 διδάσκοντες, αντίστοιχα). Επιπλέον συχνά επιδιώκουν 
συνεργασίες µε τις ∆ηµοτικές Αρχές (55,7% έναντι 31% και 28% των άλλων). 
Αφήνουν συχνότερα τους µαθητές ελεύθερους να δραστηριοποιούνται από µόνοι 
τους (p=0,028) και θεωρούν ότι η Ε.Ζ. συνέβαλε περισσότερο στη βελτίωση των 
σχέσεών τους µε τους µαθητές (p=0,000) καθώς και στη βελτίωση της γενικότερης 
απόδοσης των µαθητών (77,8% έναντι 54,4% του µέσου όρου των άλλων 
κατηγοριών). Ακόµα κρίνουν ότι η συνεργασία µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών 
ήταν καλύτερη σε σχέση µε τις απόψεις των άλλων συναδέλφων τους (p=0,000), ότι 
το επιµορφωτικό σεµινάριο βοήθησε στην ενηµέρωση για τη µεθοδολογία ανάπτυξης 
των σχεδίων εργασίας (55% έναντι 39,7% των άλλων κατηγοριών) και ότι θα πρέπει 
να αυξηθεί ο χρόνος που διατίθεται για την εφαρµογή της Ε.Ζ. (51,4% έναντι 26,9% 
και 28,7% των άλλων κατηγοριών).     
 
 
Επίδραση αριθµού µαθητών 
 
Η ανάλυση των ερωτηµατολογίων έδειξε πέντε (5) στατιστικά σηµαντικές 
συσχετίσεις όσον αφορά την επίδραση του αριθµού των µαθητών. Έτσι φαίνεται 
ότι οι διδάσκοντες σε τάξεις µικρότερες των 15 µαθητών ή σε τάξεις 
µεγαλύτερες των 26 µαθητών θεωρούν ότι η Ε.Ζ. αποτελεί µία καινοτοµία που 
αλλάζει δραστικά την εκπαιδευτική διαδικασία (52,2% και 50% αντίστοιχα) και 
ότι η εφαρµογή του προγράµµατος επηρέασε θετικά τη γενικότερη επίδοση των 
µαθητών (62,2% και 63,4%). Ειδικότερα, οι διδάσκοντες σε µικρές τάξεις 
χρησιµοποίησαν περισσότερο το ∆ιαθεµατικό Βιβλίο µε τα σχέδια εργασίας 
(57,5% έναντι 46,3% και 43% των υπολοίπων) και αναζητούσαν υλικό 
συχνότερα στη σχολική βιβλιοθήκη (71,2% έναντι 52% και 51,9% των άλλων). 
Σηµαντικές διαφορές φαίνεται να υπάρχουν και ανάµεσα στα δίωρα εφαρµογής 
της Ε.Ζ. που επιλέγουν οι  διδάσκοντες. Έτσι στις µικρές και τις µεγάλες τάξεις 
επιλέγεται συνήθως το τελευταίο δίωρο (51,9% και 48,5% αντίστοιχα) ενώ στις 
τάξεις µε 16-25 µαθητές επιλέγεται συχνότερα το δεύτερο δίωρο (46,3%).    
 
Επίδραση εµπειρίας 
 
Από την ανάλυση των στατιστικά σηµαντικών συσχετίσεων φαίνεται ότι η εµπειρία 
συµµετοχής σε άλλα προγράµµατα επηρεάζει τις απόψεις σχετικά µε το τι επιτυγχάνει 
η εφαρµογή του νέου προγράµµατος.  Έτσι, το 58% των απαντήσεων «η εφαρµογή 
της Ε.Ζ. επιτυγχάνει τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων των µαθητών» προέρχεται από 
άτοµα που έχουν συµµετάσχει και σε άλλα προγράµµατα. Τα άτοµα αυτά, κατά την 
αναζήτηση υλικού για την εφαρµογή της Ε.Ζ., φαίνεται να στρέφονται περισσότερο 
στο διαδίκτυο (46,8% έναντι 33,8% των ατόµων που δηλώνουν πως δεν έχουν 
συµµετάσχει σε προγράµµατα),  σε Μουσεία (29% έναντι 20% των άλλων) καθώς και 
σε Οργανισµούς, Ιδρύµατα, Συλλόγους (29,4% έναντι 20% των άλλων). Επιπλέον, 
στα πλαίσια της Ε.Ζ.  φαίνεται να συνεργάστηκαν περισσότερο από τα άτοµα που δεν 



έχουν εµπειρία σε προγράµµατα  µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (32% έναντι 23,5%), τις 
∆ηµοτικές Αρχές (39,2% έναντι 29,3%), άλλα σχολεία (21,6% έναντι 13%) και µε 
καλλιτέχνες (23,6% έναντι 13,4%) ενώ η πλειοψηφία (55,4%) δηλώνει ότι 
πραγµατοποίησαν την εφαρµογή της Ε.Ζ. σε χώρους εκτός σχολείου. Το δίωρο που 
προτίµησαν όσοι είχαν προηγούµενη εµπειρία για την εφαρµογή της Ε.Ζ. ήταν το 
δεύτερο (45,6%) έναντι 15.9% του πρώτου και 38,5% του τελευταίου. Αντίθετα στα 
άτοµα που δεν είχαν προηγούµενη εµπειρία τα ποσοστά ήταν αντίθετα. Έτσι, τα 
περισσότερα από αυτά τα άτοµα προτίµησαν το τελευταίο δίωρο (48,4%) έναντι 
39,5% του δευτέρου και 12% του πρώτου. ∆ιαφορά παρατηρείται ακόµα και στους 
µέσους όρους των απαντήσεων σχετικά µε την κόπωση που προκαλεί η εργασία σε 
δίωρα. Οι περισσότεροι δάσκαλοι που έχουν πείρα από  προγράµµατα θεωρούν ότι η 
δίωρη εργασία δεν είναι κουραστική (µ.ο. 3.10) ενώ, όσοι δεν έχουν, θεωρούν ότι 
αυτή κουράζει περισσότερο ( µ.ο. 2,85). Ακόµα, φαίνεται ότι οι έµπειροι δάσκαλοι 
κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ. πιστεύουν ότι οι µαθητές ανέπτυσσαν διάλογο µεταξύ 
τους, ερευνούσαν, χρησιµοποιούσαν τις νέες τεχνολογίες, έκαναν κατασκευές και 
αναζητούσαν εναλλακτικές απαντήσεις στα ερωτήµατα που αντιµετώπιζαν 
περισσότερο από εκείνους που δεν είχαν εµπειρία. Οι εκτιµήσεις των δασκάλων που 
είχαν συµµετάσχει και σε άλλα προγράµµατα σε σχέση µε εκείνους που δεν είχαν 
προηγούµενη εµπειρία, αν και προς την ίδια κατεύθυνση, ήταν θετικότερες ως προς 
την συνεισφορά του προγράµµατος στην αποδοχή µαθητών ειδικών κατηγοριών όπως 
ΑΜΕΑ και µειονοτικούς (p=0,004 και p=0,007 αντίστοιχα), στην ευαισθητοποίηση 
σε θέµατα φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος (p=0,008) στην ανάπτυξη 
αλληλεγγύης (p=0,018) καθώς και στη συµµετοχή χαµηλόβαθµων µαθητών 
(p=0,000) και µαθητών ΑΜΕΑ (p=0,003) αλλά και στην βελτίωση της απόδοσης 
χαµηλόβαθµων (p= 0,002)και µειονοτικών µαθητών (p= 0.001). Επιπλέον, οι 
έµπειροι δάσκαλοι αντιµετωπίζουν θετικότερα τη γενίκευση της εφαρµογής του 
προγράµµατος της Ε.Ζ. στα σχολεία της χώρας (44.6% έναντι 32,5% των υπόλοιπων 
δασκάλων).     
 



 
Ανάλυση Ερωτηµατολογίων Γυµνασίου 
 
Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα, για τα Γυµνάσια, είναι γυναίκες 
(61,7%). Το 40% του δείγµατος έχει ηλικία 41-50 έτη και το 35% από 31-40 έτη, 
ενώ, όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας, το 40% υπηρετεί λιγότερο από 10 έτη και το 31% 
10-20 έτη. Οι περισσότεροι συµµετέχοντες είναι µόνιµοι (89,5%), όσον αφορά την 
ειδικότητα υπερισχύουν οι φιλόλογοι (33%), οι χηµικοί (11%) και οι φυσικοί 
(10,5%), ενώ η πλειοψηφία δηλώνει ότι έχουν κάνει και άλλες σπουδές εκτός εκείνων 
του βασικού πτυχίου (51,5%). Έτσι, το 41,7% έχει παρακολουθήσει κάποιου είδους 
επιµόρφωση, το 5,6% είναι κάτοχοι πτυχίου και από άλλη Ανώτατη Σχολή, το 9% 
κάτοχοι Μεταπτυχιακού και το 3% έχει διδακτορικό. Οι περισσότεροι υπηρετούν σε 
πόλεις άνω των 5000 κατοίκων (65,4%) σε πρωινής βάρδιας σχολεία (86%) που 
έχουν περισσότερους από 13 καθηγητές (79%) και από 16-25 µαθητές ανά τάξη 
(65%). Σχεδόν οι µισοί από τους συµµετέχοντες (47%) δηλώνουν ότι έχουν εµπειρία 
από συµµετοχή και σε άλλα καινοτοµικά προγράµµατα. Η έναρξη του προγράµµατος 
της Ευέλικτης Ζώνης ξεκίνησε στα περισσότερα γυµνάσια του δείγµατος τον 
Φεβρουάριο (38%), τον Ιανουάριο (19%) ή τον Μάρτιο (19%).  
 
Όσον αφορά την υποκειµενική αξιολόγηση του δείγµατος σχετικά µε τους στόχους 
της Ζώνης Καινοτόµων ∆ράσεων η πλειοψηφία φαίνεται να πιστεύει ότι η εφαρµογή 
της διευρύνει τα ενδιαφέροντα των µαθητών (72%), όπως φαίνεται από την επιλογή 
τους στους σηµαντικούς παράγοντες, τους βοηθά να εκφράσουν τη δηµιουργικότητά 
τους (65%), προωθεί την αυτοµάθηση (54%), τους εξοικειώνει µε κοινωνικά θέµατα 
(53%), τους βοηθά στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (52%) και τέλος 
αναµορφώνει τη διδακτική προσέγγιση (53%). Και εδώ, κατά την ανάπτυξη των 
ποσοστών, χρησιµοποιήθηκαν όλες οι απαντήσεις των συµµετεχόντων (από το 1 έως 
το 5) καθώς αποτελούσαν επιλογή των 5 πιο σηµαντικών αποτελεσµάτων της 
εφαρµογής του προγράµµατος από δέκα προκαθορισµένες, εναλλακτικές προτάσεις. 
Πιο αναλυτικά παρουσιάζονται οι απαντήσεις του δείγµατος στον ακόλουθο πίνακα 
(Πίνακας 17). Το 74% των συµµετεχόντων θεωρεί πως η εφαρµογή του 
προγράµµατος είναι αρκετά έως πολύ αναγκαία για την εκπαίδευση και σαν λόγοι 
επαναλαµβάνονται οι λόγοι της πρώτης ερώτησης (16,4%) και η αναµόρφωση της 
διδακτικής προσέγγισης (23,6%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 17: Επιτεύγµατα εφαρµογής της  Ζώνης Καινοτόµων ∆ράσεων  

Επιτεύγµατα 
εφαρµογής  
σε  (%) 

1=Πολύ 
Σηµαντικό 

2 3 4 5=Λίγο  
Σηµαντικό 

0=Μη 
επιλογή 

διεύρυνση 
ενδιαφερόντων 

12 18 16 16 11 28 

έκφραση 
δηµιουργικότητας 
µαθητών 

11 14 15 17 8 35 

αυτοµάθηση 15 10 10 9 10 46 
εξοικείωση µε 
κοινωνικά θέµατα 

26 6 9 4 8 47 

αναµόρφωση 
διδακτικής προσέγγισης 

20 14 7 6 5 47 

ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων 

4 15 15 12 6 48 

συνεργασία σχολείου-
κοινωνίας 

4 7 9 12 7 61 

αύξηση 
αποτελεσµατικότητας 
σχολείου 

1 6 3 3 6 80 

διευκόλυνση 
πειραµατισµού 

1 4 6 3 6 80 

βελτίωση επίδοσης   3 1 3 92 
 
Οι υποκειµενικές απόψεις του δείγµατος για τη Ζώνη Καινοτόµων ∆ράσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες αφού το ένα τρίτο, περίπου,  των συµµετεχόντων (32%) θεωρεί ότι αυτή 
συνεισφέρει στον απλό εµπλουτισµό του σχολικού προγράµµατος ενώ το άλλο τρίτο 
(30%) τη χαρακτηρίζει σαν µια καινοτοµία που αλλάζει δραστικά την εκπαιδευτική 
διαδικασία, (Σχήµα 8).   
 
Από το υποστηρικτικό υλικό που εστάλη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
περισσότερο φαίνεται ότι αξιοποιήθηκαν το Πολυθεµατικό βιβλίο µε τις 
δραστηριότητες  (56%) και το Πολυθεµατικό βιβλίο µε τα κείµενα (53%) ενώ δεν 
χρησιµοποιήθηκαν τα CD-ROM (4%) και οι βιντεοκασέτες (6%). Το υλικό που 
εστάλη από το Π.Ι. αποτέλεσε πηγή έµπνευσης (29,5%) και χρησιµοποιήθηκε κυρίως 
συµβουλευτικά (45,5%). Οι περισσότεροι συµµετέχοντες χαρακτηρίζουν το υλικό 
"ενδιαφέρον" (51,5%) και ορισµένοι το χαρακτηρίζουν "χρήσιµο" (35%), άλλοι 
"περιορισµένο" (20%), ενώ µόνο 12,8% το χαρακτηρίζει ανεπαρκές και το 7,5% 
δύσχρηστο. Εκτός από το υλικό του Π.Ι. χρησιµοποιήθηκε επιπλέον έντυπο υλικό, 
βιβλία, περιοδικά, κλπ. (46,4) καθώς και υλικό από το ∆ιαδίκτυο (46,4%). Επιπλέον 
υλικό αναζητήθηκε στις σχολικές βιβλιοθήκες (58%), στο ∆ιαδίκτυο (51%), σε 
τοπικούς φορείς 935%), στη δηµοτική βιβλιοθήκη (30%) σε οργανισµούς, ιδρύµατα 
και συλλόγους (27%), καθώς και σε "άλλες πηγές" (28%). Στα πλαίσια της Ζ.Κ.∆. οι 



περισσότεροι συνεργάστηκαν µε άλλους φορείς ή άτοµα (60%), όπως ∆ηµοτικές 
Αρχές (30%), Πολιτιστικούς Συλλόγους (26%), ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (20%), κλπ.   
 
 

Η σηµασία της Ζ.Κ.∆. 
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Σχήµα 8 : Η σηµασία της Ζώνης Καινοτόµων ∆ράσεων 

 
Η εφαρµογή του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε, τις περισσότερες φορές, στο 
χώρο της σχολικής τάξης (90%), σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο εντός του 
σχολείου (33%) ή σε χώρο εκτός σχολείου (31%). Όταν η εφαρµογή γινόταν στην 
σχολική αίθουσα, η οργάνωση του χώρου άλλαζε περιστασιακά (58%). Τα σχέδια 
εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν ποικίλλουν: το 30% πραγµατοποίησε ένα σχέδιο 
εργασίας, το 15% δύο σχέδια, το 23% τρία σχέδια και το 24% περισσότερα από 4 
σχέδια και εποµένως ποικίλλει και η µέση διάρκεια των σχεδίων εργασίας. Έτσι το 
40% των συµµετεχόντων απαντά ότι αφιερώθηκαν πάνω από 7 δίωρα, το 19% ένα 
δίωρο, και το 36% µοιράζει τις απαντήσεις ανάµεσα στα 3 (18%) και 5 δίωρα (18%). 
 
Ανάµεσα στα θέµατα που επιλέγηκαν στα πλαίσια της Ζ.Κ.∆. ήταν: Τοπική Ιστορία 
(22,25), Φυσικό Περιβάλλον - Οικολογία (19,4%), Παράδοση (12,5%), Πολιτισµός 
(12,5%), και ∆ιατροφή (12,5%).  
 
Τα θέµατα των σχεδίων εργασίας, τις περισσότερες φορές, ήταν αποτέλεσµα κοινής 
απόφασης µαθητών και εκπαιδευτικών (57%). Ορισµένες, λίγες φορές, καθορίστηκαν 
από τους εκπαιδευτικούς (25%) ή προτάθηκαν από τους µαθητές (12%). Για την 
ανάπτυξη των περισσοτέρων από τα Σχέδια Εργασίας υπήρξε συνεργασία µεταξύ των 
εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων (71%), ενώ ο χρόνος που ορίστηκε στο 
ωρολόγιο πρόγραµµα θεωρήθηκε επαρκής από το 60% του δείγµατος.  
 
Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος οι µαθητές πολύ συχνά εργάζονταν σε οµάδες 
(55%), ενώ αρκετά συχνά συγκέντρωναν πληροφορίες (83%), παρουσίαζαν το υλικό 
που είχαν συγκεντρώσει (77%), ανέπτυσσαν διάλογο µεταξύ τους (70%), ερευνούσαν 
(62%), και ανέλυαν, οργάνωναν και ταξινοµούσαν το υλικό που είχαν συγκεντρώσει 
(62%). Αντίθετα, σπάνια έως ποτέ δεν αξιοποιούσαν εκφραστικές τεχνικές (62%), 
παρακολουθούσαν σαν ακροατές (53%), πειραµατίζονταν (48%) ή έκαναν 
κατασκευές (47%) (Πίνακας 18). Επιπλέον, οι µαθητές που συµµετείχαν στην Ζ.Κ.∆. 



συνεργάζονταν αρµονικά µεταξύ τους (86%), ένοιωθαν άνετα και κινούνταν 
ελεύθερα στο χώρο (86%), έδειχναν ευχαριστηµένοι από τη διαδικασία (84%), η 
οποία βοηθούσε στην ανάδειξη και άλλων πτυχών της προσωπικότητάς τους (69%) 
και υπήρχε ολική συµµετοχή (61%), Πίνακας 19 .    
 
Πίνακας 18: ∆ραστηριότητες µαθητών κατά την εφαρµογή της Ζ.Κ.∆. 

Κατά την εφαρµογή 
του προγράµµατος οι 
µαθητές: σε (%) 

1=Πολύ 
Συχνά 

2=Συχνά 3=Σπάνια 4=Ποτέ Μη 
επιλογή 

εργάζονταν σε οµάδες 55 33 4  7 
πληροφορίες 35 48 7 1 9 
ακροατές 7 19 33 20 21 
παρουσίαση 33 44 10 1 12 
διάλογος 27 43 13 2 15 
ερευνούσαν 24 38 17 4 17 
πειραµατίζονταν 10 16 29 19 26 
επεξεργασία υλικού 23 39 17 3 18 
αξιολόγηση υλικού 15 32 25 8 19 
νέες τεχνολογίες 14 30 21 13 21 
εκφραστικές τεχνικές 7 7 17 45 24 
κατασκευές 12 19 15 32 21 
αναζήτηση 
εναλλακτικών 
απαντήσεων 

9 26 29 13 22 

ιδέες συµµαθητών 10 32 30 7 20 
  
 
Πίνακας 19 : Στάση µαθητών κατά την εφαρµογή του προγράµµατος  

Κατά την εφαρµογή του 
προγράµµατος οι µαθητές : (%) 

Πολύ 
Συχνά 

Συχνά Σπάνια Ποτέ Μη 
επιλογή 

συνεργάζονταν αρµονικά 36 50 4  9 
συµµετείχαν συνολικά  22 39 23 4 12 
ένοιωθαν άνετα 47 39 4  10 
ευχαριστηµένοι 36 48 7  8 
φανέρωναν προσωπικότητα 28 41 15 3 13 
έδειχναν κουρασµένοι 2 14 40 28 16 

 
 
Κατά την εφαρµογή της Ζ.Κ.∆. οι δραστηριότητες των διδασκόντων 
επικεντρώνονταν στην παροχή οδηγιών (90%), στην ενθάρρυνση για διαθεµατική 
προσέγγιση της γνώσης (82%), στον καθορισµό της θεµατολογίας και την ανάθεση 
αρµοδιοτήτων (76%), στην καθοδήγηση των µαθητών στο πως πρέπει να εκτελούν τις 
διάφορες δραστηριότητες κατά την διάρκεια ανάπτυξης του σχεδίου (72%), και στην 



παρέµβαση, µόνο όταν ήταν αναγκαίο, προκειµένου να ξεπεράσουν οι µαθητές 
ορισµένες δυσκολίες (67%),  Πίνακας 20.   
 

 
 
Πίνακας 20 : Ο ρόλος των καθηγητών κατά την εφαρµογή του προγράµµατος γη 

Κατά την εφαρµογή 
του προγράµµατος ο 
καθηγητής :  σε (%) 

Πολύ 
Συχνά 

Συχνά Σπάνια Ποτέ Μη 
επιλογή 

έδινε οδηγίες 49 41 3  7 
καθόριζε θεµατολογία, 
αρµοδιότητες 

30 46 12 1 10 

διαθεµατική 
προσέγγιση γνώσης 

41 41 4  13 

καθοδηγούσε 
δραστηριότητες 

24 48 10 2 16 

ελευθερία στους 
µαθητές 

15 39 26 3 16 

βοήθεια µόνο στις 
δυσκολίες 

21 46 15  18 

διευκόλυνε συνεργασία 11 35 25 3 26 
παρέµβαση µόνο όταν 
το ζητούσαν οι µαθητές 

13 26 17 10 34 

 
 
Οι συµµετέχοντες εκτιµούν ότι η εφαρµογή του προγράµµατος συνέβαλε αρκετά 
(48%) έως πολύ (21%) στη βελτίωση των σχέσεων µε τους µαθητές τους, ενώ 
βοήθησε τους µαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα του φυσικού και κοινωνικού 
τους περιβάλλοντος (73%), να αναπτύξουν σε µεγαλύτερο βαθµό την αλληλεγγύη 
µεταξύ τους (67%) και να αναπτύξουν θετικότερη στάση έναντι του σχολείου (56%). 
Όσον αφορά την αποδοχή των ΑΜΕΑ ή των µαθητών που ανήκουν σε µειονότητες 
φαίνεται ότι, σε όσα σχολεία υπάρχουν αυτές οι ειδικές κατηγορίες, η εφαρµογή του 
προγράµµατος βοήθησε πολύ έως αρκετά στην αλλαγή στάσης προς τα ΑΜΕΑ (48%) 
και τις µειονότητες (52%).  
 
Όσον αφορά τη διαφοροποίηση στο βαθµό συµµετοχής των µαθητών στη µαθησιακή 
διαδικασία, τα αποτελέσµατα δεν είναι καταληκτικά. Το 47% του δείγµατος πιστεύει 
ότι δεν υπήρξε διαφοροποίηση και το 45% πιστεύει ότι υπήρξε. Σαν λόγοι αύξησης 
της συµµετοχής αναφέρονται οι συµµετοχικές διαδικασίες, η έκφραση προσωπικού 
ενδιαφέροντος, η ευχάριστη µάθηση και η έλλειψη αξιολόγησης (29,2%).  Η εξέταση 
των επιµέρους κατηγοριών δείχνει ότι το 33% των χαµηλόβαθµων µαθητών 
συµµετείχε ανελλιπώς,  το 27% συµµετείχε κατά διαστήµατα και το 24% είχε µικρή 
συµµετοχή. Το 31% των ΑΜΕΑ συµµετείχε ανελλιπώς,  το 21% συµµετείχε κατά 
διαστήµατα και το 25% είχε µικρή συµµετοχή, ενώ το 52% των µειονοτικών µαθητών 
συµµετείχε ανελλιπώς,  το 17% συµµετείχε κατά διαστήµατα και το 19% είχε µικρή 
συµµετοχή.  



 
Οι καθηγητές του Γυµνασίου που πήραν µέρος στην έρευνα δεν φαίνεται να 
πιστεύουν ότι υπήρξε βελτίωση στη γενικότερη επίδοση των µαθητών (70%). Στον 
ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 21) φαίνονται τα ποσοστά βελτίωσης ανά κατηγορία 
µαθητών. Έτσι, φαίνεται ότι, παρά τις περί του αντιθέτου εκτιµήσεις, η πλειοψηφία 
των µειονοτικών µαθητών (55%) παρουσίασε µία, έστω και µικρή, βελτίωση  ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για τα ΑΜΕΑ ήταν 42%, αν ληφθούν υπόψη µόνο τα σχολεία 
στα οποία υπήρχαν τέτοιες κατηγορίες µαθητών.  
 
 
Πίνακας 21 : ∆ιαφοροποίηση απόδοσης µαθητών λόγω της εφαρµογής της Ζ.Κ.∆. 

Βελτίωση 
επίδοσης 
µαθητών σε  
(%) 

Βελτιώθηκαν 
εντυπωσιακά 

Βελτιώθηκαν 
αρκετά 

Μικρή 
βελτίωση 

∆εν 
βελτιώθηκαν 
καθόλου 

Μη 
επιλογή 

χαµηλόβαθµοι  16 26 39 18 
ΑΜΕΑ  5 6 14 74* 
µειονότητες 1 10 15 19 53* 

* : δεν περιλαµβάνονται αυτές οι κατηγορίες  
 
Το κλίµα συνεργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς καθώς και ανάµεσα στους 
εκπαιδευτικούς και το ∆ιευθυντή ήταν πολύ έως αρκετά θετικό (ποσοστά 84% και 
94% αντίστοιχα), ενώ το κλίµα συνεργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και τον 
Σχολικό Σύµβουλο ή τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ήταν λιγότερο θετικό (33% 
και 37% αντίστοιχα).  
 
Το επιµορφωτικό σεµινάριο που οργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
εκτιµάται από το δείγµα ότι βοήθησε στην ενηµέρωση για τη µεθοδολογία ανάπτυξης 
των σχεδίων εργασίας (36%), στο σχηµατισµό άποψης για τη φιλοσοφία του 
προγράµµατος (36%) και τους στόχους (30%) και έθιξε ενδιαφέροντα θέµατα (32%), 
(Σχήµα 9) ενώ το 36% των συµµετεχόντων υποστηρίζει ότι βοήθησε αρκετά έως 
πολύ, (Σχήµα 10).  
 



Το επιµορφωτικό σεµινάριο που 
οργανώθηκε από το Π.Ι. σας βοήθησε 

να σχηµατίσετε άποψη για:
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Σχήµα 9: Τοµείς συνεισφοράς επιµορφωτικού σεµιναρίου  

 
 

Μετά την παρακολούθηση του σεµιναρίου 
αισθανθήκατε έτοιµοι να 

πραγµατοποιήσετε το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα;
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Σχήµα 10 : Εκτίµηση συνεισφοράς επιµορφωτικού σεµιναρίου 

 
Οι επισκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν από µέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στα 
σχολεία εκτιµήθηκε ότι συνέβαλαν αρκετά έως πολύ στην αποτελεσµατικότερη 
ανάπτυξη του προγράµµατος (48%) ενώ ένα 36% των συµµετεχόντων κρίνει ότι η 
συµβολή ήταν µικρή,  Σχήµα 11.  
 



Συµβολή των επισκέψεων µελών του 
Π.Ι. στην αποτελεσµατικότερη 

ανάπτυξη του προγράµµατος της 
Ζώνης Καινοτόµων ∆ράσεων

8
15

33
36

9

0 20 40

1

Α
π
όψ

ει
ς

Συχνότητες

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
 Πολύ
Μη απάντηση

 
Σχήµα 11 : Αποτελεσµατικότητα ενηµερωτικών επισκέψεων µελών του Π.Ι.   

 
Ο τρόπος που επηρέασε η εφαρµογή του προγράµµατος της Ζ.Κ.∆. την οργάνωση της 
διαδικασίας διδασκαλίας -µάθησης των άλλων µαθηµάτων δεν φαίνεται να είναι, 
προς το παρόν, ξεκάθαρος και οι εκτιµήσεις του δείγµατος είναι µοιρασµένες. Έτσι το 
39% θεωρεί ότι το η εφαρµογή του προγράµµατος επηρέασε τη διαδικασία 
διδασκαλίας λίγο, το 30% καθόλου, το 22% αρκετά και το 6% πολύ, ενώ ένα 3% δεν 
απάντησε. Περισσότερο ξεκάθαρες είναι οι εκτιµήσεις για τον τρόπο που είναι 
δυνατόν να επηρεάσει η Σ.Κ.∆. το υπόλοιπο πρόγραµµα του σχολείου. Το 42% του 
δείγµατος αναµένει ότι η Ζ.Κ.∆. θα επηρεάσει αρκετά το υπόλοιπο πρόγραµµα, το 
34% λίγο, το 14% πολύ και το 6% καθόλου, Σχήµα 12.   
 
 

 Θεωρείτε ότι η Ζώνη Καινοτόµων 
∆ράσεων έχει δυνατότητες να 

επηρεάσει το υπόλοιπο πρόγραµµα 
του σχολείου;
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Σχήµα 12 : Αναµενόµενη επιρροή της Ζ.Κ.∆. στο υπόλοιπο σχολικό πρόγραµµα. 

 
Οι κυριότερες δυσκολίες κατά την εφαρµογή της Ζ.Κ.∆. συνοψίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 22). Και εδώ, οι περισσότερες δυσκολίες εφαρµογής 
αφορούν την οργάνωση του χρόνου, την υλικοτεχνική και οικονοµική ενίσχυση και 



τις υποδοµές (36,1%), την έλλειψη προγραµµατισµού και οργάνωσης της εφαρµογής, 
αλλά και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (31,9%), και τη δυσκολία προσαρµογής 
των µαθητών στις νέες απαιτήσεις, το συνεχές δίωρο, αλλά και τη δραστηριοποίησή 
τους (34,7%). Όσον αφορά την εφαρµογή του προγράµµατος, το 68% πιστεύει ότι 
αυτή δεν πρέπει ακόµα να γενικευτεί αλλά να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλα 
σχολεία της χώρας, (57%). Σαν λόγοι αναφέρονται η έλλειψη κατάλληλων 
προϋποθέσεων (43,65), η επιµόρφωση / ενηµέρωση των εκπαιδευτικών (36,2%) και η 
ανάγκη αξιολόγησης των αποτελεσµάτων (29,1%). Ακόµα, το 72% των 
συµµετεχόντων πιστεύει ότι δεν πρέπει να αυξηθεί ο χρόνος που διατίθεται για την 
εφαρµογή της Ζ.Κ.∆. 
 
Στους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής αναφέρονται η 
υλικοτεχνική υποστήριξη και υποδοµή (48,65), η καλύτερη οργάνωση όπως έγκαιρη 
έναρξη, οργανωτική αναδιάταξη, παρακολούθηση εκπαιδευτικών αλλαγών και 
ανάπτυξη διορθωτικών προτάσεων (40,3%), και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
(37,5%).  
 
 
Πίνακας 22: ∆υσκολίες εφαρµογής ΖΚ∆ στα Γυµνάσια 

∆υσκολίες εφαρµογής % 
Αδυναµία µετακινήσεων 5,6 
Ανεπάρκεια χρόνου, υποδοµής, υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και οικονοµικής ενίσχυσης 

36,1 

Έλλειψη οργάνωσης και επιµόρφωσης 31,9 
Αδυναµία προσαρµογής µαθητών 34,7 
Άλλο 14,0 
 
 
Πίνακας 23 : Αιτιολόγηση σταδιακής επέκτασης ή γενίκευσης εφαρµογής Ε.Ζ. 

Αιτιολογήσεις % 
Εκσυγχρονισµός διδασκαλίας 2,8 
Έλλειψη κατάλληλων προϋποθέσεων 43,6 
Επιµόρφωση / Ενηµέρωση εκπαιδευτικών 36,2 
Ανάγκη αξιολόγησης αποτελεσµάτων 29,1 
Αλλαγή στάσης εκπαιδευτικών 8,4 
Εξοικείωση µε έρευνα 5,6 
Άλλο 17,4 
  
 
 
Σχετικά µε την προσέγγιση που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση της εφαρµογής 
του προγράµµατος, το 62% πιστεύει ότι η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου θα 
βοηθήσει αρκετά έως πολύ στη βελτίωση της εφαρµογής (46%=αρκετά, 16%=πολύ), 
το 24% λίγο, και το 6% καθόλου. Από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 
περισσότερο ενδιαφέρουσες θεωρήθηκε από το 16% του δείγµατος η ερώτηση 1 (Τι 
κατά τη γνώµη σας επιδιώκει η εφαρµογή του προγράµµατος της Ζ.Κ.∆) και από το 
11% του δείγµατος η ερώτηση 33 (Ποιες ήταν οι κυριότερες δυσκολίες που 
συναντήσατε).  



 
Μετά την ανάλυση των συχνοτήτων που παρουσιάστηκε στις προηγούµενες ενότητες, 
η ανάλυση επικεντρώθηκε στην αναζήτηση στατιστικά σηµαντικών συσχετίσεων 
ανάµεσα στις διάφορες µεταβλητές. Στις επόµενες ενότητες περιγράφονται µόνο οι 
στατιστικά σηµαντικές σχέσεις των απαντήσεων του Γυµνασίου.  
 
Επίδραση Φύλου  
 
Από τις 38 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου που αναλύθηκαν, βρέθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα σε 7 ερωτήσεις, όπως φαίνεται και από 
τον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 24). Οι γυναίκες που συµµετείχαν στην έρευνα 
φαίνεται να πιστεύουν, περισσότερο από τους άντρες συναδέλφους τους, ότι µία πολύ  
 
Πίνακας 24: Επίδραση φύλου στις απαντήσεις του δείγµατος 

α/α Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Βαθµός 
Σηµαντι- 
κότητας 

∆είκτης διαφοράς 
(%, µ, n) 

Άντρες   Γυναίκες 

Πληθυσµός 
 
(Ν) 

1 1.ε = Επιδιώξεις εφαρµογής 
Ζ.Κ.∆. - αύξηση 
αποτελεσµατικότητας 
Σχολείου 

Median 0,003 23% 68% 52 

2 6.3 = Πρωτοτυπία υλικού Chi-Square 0,044 13,4% 6,1% 97 
3 6.5 = ∆ύσχρηστο υλικό Chi-Square 0,045 3,1% 9,8% 97 
4 8.ζ = Αναζήτηση υλικού σε 

άλλες πηγές 
Chi-Square 0,012 17,5% 31,7% 97 

5 9.γ = Συνεργασία µε άλλα 
σχολεία στα πλαίσια της 
Ζ.Κ.∆. 

Chi-Square 0,000 29,8% 4,9% 57 

6 11 = Αλλαγή οργάνωσης 
χώρου αίθουσας διδασκαλίας  

ANOVA 0,045 1,60 1,75 251 

7 32 = ∆υνατότητες επιρροής 
Ζ.Κ.∆ στο υπόλοιπο σχολικό 
πρόγραµµα 

ANOVA 0,011 2,16 2,42 249 

 
 
σηµαντική επιδίωξη της εφαρµογής της Ζ.Κ.∆. είναι η αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας του Σχολείου (68%), αναµένουν ότι η εφαρµογή του 
προγράµµατος θα προκαλέσει αλλαγές και στο υπόλοιπο σχολικό πρόγραµµα, 
προχωρούν σε µεγαλύτερες αλλαγές στην οργάνωση του χώρου που στεγάζει τις 
δραστηριότητες της Ζ.Κ.∆., χαρακτηρίζουν το υποστηρικτικό υλικό "δύσχρηστο" και 
αναζητούσαν υλικό από άλλες πηγές που δεν αναφέρονταν στο ερωτηµατολόγιο, 
(31,7%). Αντίθετα οι άντρες του δείγµατος, χαρακτηρίζουν το υποστηρικτικό υλικό 
"πρωτότυπο" και επιζητούν συνεργασίες µε άλλα σχολεία κατά την εφαρµογή του 
προγράµµατος. 
 
Επίδραση Ηλικίας 
 
Από τους 266 συµµετέχοντες οι 20 δήλωσαν ότι είναι κάτω των 30 ετών, οι 93 από 
31-40 ετών, οι 106 από 41-50 ετών και οι 44 πάνω των 50 ετών ενώ 3 απέφυγαν να 
απαντήσουν. Οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα (Πίνακας 25). Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί είναι 
περισσότερο αυστηροί στην κριτική τους για τη θεµατολογία του υποστηρικτικού 
υλικού την οποία θεωρούν περιορισµένη (45%), συνεργάζονται ευκολότερα µε άλλα 



άτοµα ή φορείς στα πλαίσια της ΖΚ∆. (85%) και επιλέγουν συχνότερα χώρο εκτός 
σχολείου για την εφαρµογή της κυρίως σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς 31-40 ετών. 
Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί εκτιµούν ακόµα ότι οι µαθητές, κατά τη διάρκεια της 
εφαρµογής του προγράµµατος, ανέπτυσσαν διάλογο µεταξύ τους (µ.ο. 1,56), 
καθόριζαν οι ίδιοι την πορεία των εργασιών τους και, σε σχέση µε τους µεγαλύτερους 
συναδέλφους τους των 31-40 ετών, ανέπτυσσαν µεγαλύτερη αλληλεγγύη µεταξύ τους 
(µ.ο. 1,58 έναντι 2,07, αντίστοιχα). Σηµαντικές διαφορές υπάρχουν στην αποτίµηση 
της συνεισφοράς του σεµιναρίου ανάµεσα στις ηλικιακές κατηγορίες. Έτσι, οι 
νεότεροι, αλλά και οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί (άνω των 50 ετών), 
θεωρούν ότι το σεµινάριο βοήθησε περισσότερο στο σχηµατισµό άποψης για τη 
φιλοσοφία της Ε.Ζ. (65% και 47,7%, αντίστοιχα) καθώς και στο σχηµατισµό σαφούς 
εικόνας για τους στόχους αυτής (60% και 34,1%, αντίστοιχα).  Οι τελευταίοι 
εκτιµούν ότι η εφαρµογή του προγράµµατος είχε σαν αποτέλεσµα τη βελτίωση των 
χαµηλόβαθµων µαθητών περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς 31-40 ετών (µ.ο. 2,91 
έναντι 3,39), την ανάπτυξη θετικότερης στάσης έναντι του σχολείου (µ.ο. 2,00 έναντι 
2,47, αντίστοιχα) καθώς και ότι οι µαθητές ένοιωθαν περισσότερο άνετα κατά την 
εφαρµογή (1,33 έναντι 1,39). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί 31-40 ετών κρίνουν 
αυστηρότερα τη συνεισφορά των επισκέψεων µελών του Π.Ι στην 
αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη του προγράµµατος σε σχέση µε την αµέσως επόµενη 
ηλικιακή κατηγορία (41-50).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 25 : Επίδραση ηλικίας στις απαντήσεις του δείγµατος 

∆είκτης διαφοράς 
(%, µ) 

α/
α 

Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Βαθµός 
Σηµαντι-
κότητας 

-30 31-40 41-50 50+ 

 
(Ν) 

1 6.4 = Περιορισµένης 
θεµατολογίας 
υποστηρικτικό υλικό 

Chi-
Square 

0,025 45% 17,2% 20,8% 13,6% 263 

2 9 = Συνεργασία µε 
άλλους για την 
εφαρµογή της Ζ.Κ.∆. 

Chi-
Square 

0,020 85% 59,1% 64,2% 45,5% 263 

3 11 = Αλλαγή οργάνωσης 
χώρου αίθουσας 
διδασκαλίας 

ANOVA 0,035 2,06*# 1,64* 1,65# 1,71 253 

4 18ε = Οι µαθητές 
ανέπτυσσαν διάλογο  

ANOVA 0,015 1,56 1,93 2,01 1,63 225 

5 19ε = Οι µαθητές 
καθόριζαν την πορεία 
των εργασιών τους  

ANOVA 0,003 1,79 2,30 2,29 1,86 220 

6 20γ = Οι µαθητές 
κινούνταν ελεύθερα  

ANOVA 0,005 1,39 1,71* 1,50 1,33* 238 

7 22δ = Οι µαθητές 
ανάπτυξαν αλληλεγγύη 
µεταξύ τους 

ANOVA 0,029 1,58*# 2,07* 2,08# 1,86 228 

8 22ε = Οι µαθητές 
ανάπτυξαν θετικότερη 
στάση προς το σχολείο 

ANOVA 0,012 1,95 2,47* 2,24 2,00* 235 

9 26α = Βελτίωση 
χαµηλόβαθµων µαθητών  

ANOVA 0,027 3,16 3,39* 3,31 2,91* 216 

10 28β = Το σεµινάριο 
βοήθησε στο 
σχηµατισµό άποψης για 
τη φιλοσοφία της Ζ.Κ.∆. 

Chi-
Square 

0,002 65% 24,7% 34,9% 47,7% 263 

11 28γ = Το σεµινάριο 
βοήθησε στο 
σχηµατισµό εικόνας για 
τους στόχους της Ζ.Κ.∆. 

Chi-
Square 

0,005 60% 20,4% 31,1% 34,1% 263 

12 30 = Οι επισκέψεις 
µελών του Π.Ι. 
βοήθησαν την ανάπτυξη 
του προγράµµατος 

ANOVA 0,023 2,58 2,60* 2,27* 2,23 242 

*, # : υποδηλώνουν την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ τους 
 
 
Επίδραση ετών υπηρεσίας 
 
Από τους 266 συµµετέχοντες οι 107 δηλώνουν ότι έχουν εµπειρία κάτω των 10 ετών, 
οι 83 από 10-20 έτη και οι 73 πάνω από 20 έτη. Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 26), 
παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις. Έτσι, φαίνεται ότι όσοι έχουν 
µεγάλη εµπειρία συνεργάζονταν συχνότερα µε επιστήµονες στα πλαίσια εφαρµογής 
της ΖΚ∆. (38, 1%), παρατηρούσαν σηµαντικότερη βελτίωση στους µαθητές µε 
ειδικές ικανότητες αλλά ήταν λιγότερο ευχαριστηµένοι από τη συνεργασία 
εκπαιδευτικών και Σχολικών Συµβούλων σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες. Οι 
ίδιοι εκπαιδευτικοί, σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς µε εµπειρία 10-20 έτη, θεωρούν 
ότι οι µαθητές παρακολουθούν σπανιότερα σαν ακροατές ή δείχνουν κουρασµένοι 
κατά την εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης. Οι εκπαιδευτικοί µε µικρότερη εµπειρία 
(κάτω από 10 έτη) αξιολογούν θετικότερα τη συνεισφορά του σεµιναρίου στο 
σχηµατισµό άποψης για τη φιλοσοφία του προγράµµατος.    



 
Πίνακας 26: Η επίδραση της εµπειρίας στις απαντήσεις του Γυµνασίου 

∆είκτης διαφοράς 
(%, µ) 

α/
α 

Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Βαθµός 
Σηµαντι-
κότητας 

-10 10-20 20+ 

 
(Ν) 

1 9δ = Συνεργασία µε 
επιστήµονες για την 
εφαρµογή της Ζ.Κ.∆. 

Chi-Square 0,049 16,9% 25,5% 38,1% 162 

2 18γ = Οι µαθητές 
παρακολουθούσαν ως 
ακροατές   

ANOVA 0,014 2,92 2,62* 3,08* 209 

3 20στ = Οι µαθητές 
έδειχναν κουρασµένοι 

ANOVA 0,046 3,07 3,00* 3,32* 221 

4 26β = Βελτίωση µαθητών 
ΑΜΕΑ 

ANOVA 0,011 3,48 3,50 2,81* 67 

5 27γ = Κλίµα συνεργασίας 
µεταξύ εκπαιδευτικών και 
ΣΣ 

ANOVA 0,022 2,63 2,77 3,17* 198 

6 28β = Το σεµινάριο 
βοήθησε στο σχηµατισµό 
άποψης για τη φιλοσοφία 
της Ζ.Κ.∆. 

Chi-Square 0,044 42,1% 25,3% 39,7% 263 

* : υποδηλώνουν την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών  
 
 
Επίδραση υπηρεσιακής κατάστασης 
 
Οι περισσότεροι συµµετέχοντες είναι µόνιµοι (238) και µόνο 26 είναι αναπληρωτές. 
Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 27) παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές των δύο κατηγοριών. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι αναπληρωτές χρησιµοποιούν 
περισσότερο το Πολυθεµατικό βιβλίο µε τις δραστηριότητες (76,9% έναντι 53,4% 
των µονίµων), το ∆ιαθεµατικό µε τα σχέδια (65,4% και 42,4% αντίστοιχα), 
χαρακτηρίζουν το υλικό αυτό περισσότερο πρωτότυπο (23,1% έναντι 8,8%), αλλά η 
συνολική διάρκεια εφαρµογής των σχεδίων εργασίας που πραγµατοποίησαν ήταν 
µικρότερη. Επιπλέον, πιστεύουν ότι υπήρχε συνολική συµµετοχή των µαθητών κατά 
την ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας και ότι η ΖΚ∆. βοήθησε στην αποδοχή των 
ΑΜΕΑ ενώ βελτίωσε την απόδοση των µειονοτικών µαθητών (42,3% έναντι 23,7%). 
Τέλος, εκτιµούν ότι πρέπει να αυξηθεί ο χρόνος που διατίθεται για την ΖΚ∆.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 27 : Η επίδραση της υπηρεσιακής κατάστασης στις απαντήσεις του Γυµνασίου 

α/α Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Βαθµός 
Σηµαντικότητας 

∆είκτης διαφοράς 
(%, µ,) 

Μόνιµος           Αναπληρωτής 
 

 
 
(Ν) 

1 4β = Χρήση 
Πολυθεµατικού µε 
∆ραστηριότητες 

Chi-Square 0,02 53,4% 76,9% 264 

2 4γ = Χρήση 
∆ιαθεµατικών 
βιβλίων µε σχέδια 
εργασίας  

Chi-Square 0,036 42,4% 65,4% 264 

3 6.2 = Πρωτότυπο  
υλικό 

Chi-Square 0,035 8,8% 23,1% 264 

4 13 = ∆ιάρκεια 
εφαρµογής σχεδίων 
εργασίας 

ANOVA 0,019 2,86 2,28 251 

5 20β = Συνολική 
συµµετοχή µαθητών 

ANOVA 0,047 2,17 1,77 234 

6 22α = Η ΖΚ∆ 
βοήθησε τους 
µαθητές ΑΜΕΑ 

ANOVA 0,024 2,64 2,11 186 

7 26γ = Βελτίωση 
απόδοσης 
µειονοτικών µαθητών 

ANOVA 0,023 3,20 2,64 124 

8 35 = Αύξηση χρόνου 
ΖΚ∆ 

Chi-Square 0,05 23,7% 42,3% 254 

 
 
Επίδραση σπουδών 
 
Από τους 266 συµµετέχοντες οι 137 δήλωσαν ότι είχαν κάνει και άλλες σπουδές. Πιο 
συγκεκριµένα οι 111 δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα 
επιµόρφωσης, οι 15 ότι κατέχουν και άλλο πτυχίο από Ανώτατη σχολή, οι 24 ότι 
έχουν κάνει µεταπτυχιακές σπουδές και οι 8 ότι έχουν διδακτορικό. Οι στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 28). Έτσι, οι 
απαντήσεις όσων έχουν κάνει και άλλες σπουδές φαίνεται να διαφέρουν σε 11 
σηµεία: κατά τη διάρκεια εφαρµογής της Ζ.Κ.∆. οι µαθητές πειραµατίζονταν 
περισσότερο, έδειχναν ευχαριστηµένοι και φανέρωναν και άλλες πτυχές της 
προσωπικότητάς τους ενώ κατέβαλαν προσπάθειες για διαθεµατική προσέγγιση της 
γνώσης. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αυτοί καθοδηγούν περισσότερο τους µαθητές 
στην εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων και εκτιµούν ότι το πρόγραµµα 
συνέβαλε στην αποδοχή των ΑΜΕΑ, στην αύξηση της επίδοσης όλων των µαθητών 
(32,4%), συµπεριλαµβανοµένων και των χαµηλόβαθµων, στην αύξηση του βαθµού 
συµµετοχής των µαθητών καθώς και στην ανάπτυξη θετικότερης στάσης προς το 
σχολείο. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν κάνει άλλες σπουδές 
θεωρούν ότι η ΖΚ∆ επιδιώκει τη διευκόλυνση του πειραµατισµού.  
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 28 : Η επίδραση των άλλων σπουδών στις απαντήσεις του Γυµνασίου  

α/α Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Βαθµός 
Σηµαντικότητας 

∆είκτης διαφοράς 
(%, µ, n) 

Άλλες Σπουδές 
ΝΑΙ                      ΟΧΙ 

 
 
(Ν) 

1 1στ = Η Ζ.Κ.∆. 
διευκολύνει τον 
πειραµατισµό 

Median 0,043 41% 70% 52 

2 18ζ = Οι µαθητές 
πειραµατίζονταν 

ANOVA 0,013 2,60 2,95 198 

3 19γ = ∆ιαθεµατική 
προσέγγιση γνώσης από 
µαθητές 

ANOVA 0,039 1,51 1,68 231 

4 19δ = καθοδήγηση 
µαθητών 

ANOVA 0,045 1,80 1,99 224 

5 20δ = Οι µαθητές 
έδειχναν 
ευχαριστηµένοι 

ANOVA 0,041 1,61 1,77 244 

6 20ε = Οι µαθητές 
φανέρωναν και άλλες 
πτυχές της 
προσωπικότητάς τους  

ANOVA 0,000 1,75 2,12 232 

7 22α = Η ΖΚ∆ βοήθησε 
τους µαθητές ΑΜΕΑ  

ANOVA 0,044 2,45 2,73 187 

8 22ε = Η ΖΚ∆ βοήθησε 
τους µαθητές να 
αναπτύξουν θετικότερη 
στάση προς το σχολείο 

ANOVA 0,010 2,13 2,41 237 

9 23 = ∆ιαφοροποίηση 
στο βαθµό συµµετοχής 
των µαθητών 

Chi-Square  0,002 58,1% 39% 247 

10 25 = Βελτίωση στην 
επίδοση των µαθητών 

Chi-Square 0,048 32,4% 20,8% 256 

11 26α = Βελτίωση 
χαµηλόβαθµων 
µαθητών 

ANOVA 0.009 3,13 3,41 217 

 
 
Επίδραση τόπου σχολείου 
 
Τα περισσότερα ερωτηµατολόγια (174) προέρχονται από σχολεία που λειτουργούν σε 
πόλεις µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 5000 κατοίκων, τα 74 προέρχονται από πόλεις 
των 1000-5000 κατοίκων  και τα 15 από πόλεις µικρότερες των 1000 κατοίκων. Οι 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κατηγοριών παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 29). Στις περισσότερες περιπτώσεις, παρατηρείται µία 
οµοιόµορφη τάση που δείχνει ότι όσο µικρότερη είναι η πόλη στην οποία λειτουργεί 
το σχολείο τόσο αποτελεσµατικότερη η εφαρµογή της Ζ.Κ.∆. Έτσι, στα Γυµνάσια 
των µικρότερων πόλεων ή χωριών παρατηρείται αύξηση της χρήσης των βιβλίων που 
εστάλησαν από το Π.Ι. Πιο αναλυτικά, τα ποσοστά χρήσης των Πολυθεµατικών 
βιβλίων µε τα κείµενα, τις δραστηριότητες και των ∆ιαθεµατικών στα Γυµνάσια των 
µικρών πόλεων είναι 93,3%, 86% και 80% αντίστοιχα, στα Γυµνάσια πόλεων 1000-
5000 κατοίκων 58,1%, 58,1% και 52,7% αντίστοιχα ενώ στα Γυµνάσια των µεγάλων 
πόλεων  τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 47,7%, 51,7% και 38,5%. Επιπλέον, στα 
σχολεία των µικρών πόλεων κρίνεται περισσότερο ενδιαφέρον το υλικό που εστάλη 
από το Π.Ι. (80%, έναντι 58,1% και 45,4% αντίστοιχα), η αναζήτηση πληροφοριών 
για την εφαρµογή της Ζ.Κ.∆. λαµβάνει χώρα, σε µεγάλο ποσοστό, στη Σχολική 
βιβλιοθήκη (93,3% έναντι 70,3% και 50% αντίστοιχα), σε τοπικούς φορείς (73,3% 
έναντι 44,6% και 28,2% αντίστοιχα) ή σε Οργανισµούς και Ιδρύµατα (53,3% έναντι 



37,8% και 20,1%), επιδιώκεται συχνότερα συνεργασία µε άλλα άτοµα ή φορείς 
(86,7% έναντι 78,4% και 51,7% αντίστοιχα), µε επαγγελµατίες (46,2% έναντι 24,1% 
και 16,7%) καθώς και µε άλλους εκπαιδευτικούς (100% έναντι 81,1% και 65,5% 
αντίστοιχα).  Σε αυτά τα σχολεία, ο χώρος εφαρµογής της Ζ.Κ.∆. ήταν συχνότερα 
εκτός σχολείου (66,7% έναντι 39,2% και 24,7% αντίστοιχα) ή σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο εντός σχολείου (53,3% έναντι 43,2% και 28,2% αντίστοιχα), οι 
µαθητές έδειχναν µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για θέµατα του φυσικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος, ενώ, σε σύγκριση µε τους διδάσκοντες σχολείων σε 
µεγαλύτερες πόλεις (1000-5000 κατοίκων), παρατηρείται ότι αυτοί καθόριζαν 
σπανιότερα τη θεµατολογία ή µοίραζαν αρµοδιότητες. Οι διδάσκοντες σε Γυµνάσια 
µετρίων σε πληθυσµό πόλεων συνεργάζονται περισσότερο µε τις ∆ηµοτικές αρχές 
(63,8% έναντι 53,8 των διδασκόντων σε µικρές πόλεις και 40% των διδασκόντων σε 
µεγάλες πόλεις), εκτιµούν ότι το σεµινάριο τους βοήθησε να σχηµατίσουν σαφή 
εικόνα για τους στόχους του προγράµµατος (41,9% έναντι 33,3% των διδασκόντων 
σε µικρές πόλεις και 25,9% των διδασκόντων σε µεγάλες πόλεις) και πιστεύουν ότι 
πρέπει να αυξηθεί περισσότερο ο χρόνος εφαρµογής του (38% έναντι 21,4% των 
διδασκόντων σε µικρές πόλεις και 20,8% των διδασκόντων σε µεγάλες πόλεις). Οι 
εκπαιδευτικοί σε Γυµνάσια µεγάλων πόλεων θεωρούν ότι το πρόγραµµα διευκολύνει 
τον πειραµατισµό (62% έναντι 50% των εκπαιδευτικών µικρών και 15% των 
εκπαιδευτικών µεσαίων πόλεων), συνεργάζονται συχνότερα µε επιστήµονες (33,3% 
έναντι 30,8% των εκπαιδευτικών µικρών και 13,8% των εκπαιδευτικών µεσαίων 
πόλεων), αναζητούν υλικό σε Μουσεία (47,2% έναντι 6,7% των εκπαιδευτικών 
µικρών και 24,3% των εκπαιδευτικών µεσαίων πόλεων) ενώ εκτιµούν ότι είναι 
αρνητικότερο το κλίµα συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και του 
Σχολικού Συµβούλου και ότι δεν βοήθησαν ιδιαίτερα οι επισκέψεις των µελών του 
Π.Ι. στην ανάπτυξη του προγράµµατος. Ακόµα, σε σύγκριση µε τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών από σχολεία µεσαίων σε πληθυσµό πόλεων, οι εκπαιδευτικοί από 
µεγάλες πόλεις θεωρούν ότι το νέο πρόγραµµα δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την οργάνωση 
της διαδικασίας διδασκαλίας - µάθησης ενώ δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή της 
Ζ.Κ.∆. οι µαθητές δραστηριοποιούνταν λιγότερο στη συλλογή πληροφοριών και την 
έρευνα.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 29 : Επίδραση τόπου σχολείου στις απαντήσεις του Γυµνασίου 

∆είκτης διαφοράς 
(%, µ) 

α/
α 

Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Βαθµός 
Σηµαντι-
κότητας 

-1000 1000-
5000 

5000+ 

 
(Ν) 

1 1στ = Η Ζ.Κ.∆. διευκολύνει 
τον πειραµατισµό 

Median 0,037 50% 15% 62% 52 

2 4α = Πολυθεµατικό 
κειµένων 

Chi-Square 0,002 93,3% 58,1% 47,7% 263 

3 4β = Πολυθεµατικό 
δραστηριοτήτων 

Chi-Square 0,029 86% 58,1% 51,7% 263 

4 4γ = ∆ιαθεµατικά βιβλία Chi-Square 0,002 80% 52,7% 38,5% 263 
5 6.1 = ενδιαφέρον υλικό Chi-Square 0,013 80% 58,1% 45,4% 263 
6 8α = Σχολική βιβλιοθήκη Chi-Square 0,000 93,3% 70,3% 50% 263 
7 8δ = Τοπικούς φορείς Chi-Square 0,000 73,3% 44,6% 28,2% 263 
8 8ε = Μουσεία Chi-Square  0,007 

 
6,7% 24,3% 47,2% 263 

9 8στ = Οργανισµούς, 
Ιδρύµατα, Συλλόγους 

Chi-Square 0,001 
 

53,3% 37,8% 20,1% 263 

10 9 = Συνεργασία µε άλλους Chi-Square 0,000 
 

86,7% 78,4% 51,7% 263 

11 9β = Συνεργασία µε 
δηµοτικές αρχές 

Chi-Square 0,018 
 

53,8% 63,8% 40% 161 

12 9δ = Συνεργασία µε 
Επιστήµονες 

Chi-Square 0,028 
 

30,8% 13,8% 33,3% 161 

13 93 = Συνεργασία µε 
επαγγελµατίες 

Chi-Square 0,047 
 

46,2% 24,1% 16,7% 161 

14 10β = Χώρος εφαρµογής 
ΖΚ∆ εντός σχολείου 

Chi-Square 0,019 
 

53,3% 43,2% 28,2% 263 

15 10γ = Χώρος εφαρµογής 
ΖΚ∆ εκτός σχολείου 

Chi-Square 0,001 
 

66,7% 39,2% 24,7% 263 

16 16 = Συνεργασία 
εκπαιδευτικών 

Chi-Square 0,002 
 

100% 81,1% 65,5% 263 

17 18β = Οι µαθητές 
συγκέντρωναν πληροφορίες 

ANOVA 0,009 
 

1,67 1,53* 1,82* 239 

18 18στ = Οι µαθητές 
ερευνούσαν 

ANOVA 0,013 
 

1,86 1,78* 2,13* 218 

19 19β = Ο διδάσκων καθόριζε 
θεµατολογία 

ANOVA 0,023 2,29*# 1,73* 1,81# 236 

20 22γ = ευαισθητοποίηση 
µαθητών σε θέµατα 
κοινωνικού και φυσικού 
περιβάλλοντος 

ANOVA 0,003 1,36 1,70 1,95 230 

21 27α = κλίµα συνεργασίας 
µεταξύ εκπαιδευτικών 

ANOVA 0,004 1,27* 1,54# 1,78*# 253 

22 27γ = κλίµα συνεργασίας 
µεταξύ εκπαιδευτικών και 
ΣΣ 

ANOVA 0,004 2,27* 2,53# 3.02*# 198 

23 28γ = = Το σεµινάριο 
βοήθησε στο σχηµατισµό 
εικόνας για τους στόχους της 
Ζ.Κ.∆. 

Chi-Square 0,043 33.3% 41,9% 25,9% 263 

24 30 = Οι επισκέψεις µελών 
του Π.Ι. βοήθησαν την 
ανάπτυξη του προγράµµατος 

ANOVA 0,000 1,73* 2,17# 2,58*# 243 

25 31 = H ZK∆ επηρέασε τη 
διαδικασία διδασκαλίας - 
µάθησης 

ANOVA 0,026 2,67 2,76* 3,05* 255 

26 35 = Αύξηση χρόνου ΖΚ∆  Chi-Square 0,020 21,4% 38% 20,8% 253 
*, # : υποδηλώνουν την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ τους 
 
 



Επίδραση Αριθµού ∆ιδασκόντων  
 
Από τα 266 σχολεία, τα 209 έχουν πάνω από 13 διδάσκοντες, τα 46 από 7 έως 12 
διδάσκοντες ενώ υπήρχαν και 11 περιπτώσεις στις οποίες δεν δηλώθηκε αριθµός 
διδασκόντων. Η στατιστική ανάλυση των δύο κατηγοριών, που παρουσιάζεται στον 
επόµενο πίνακα (Πίνακας 30), φανερώνει ότι σε γενικές γραµµές  το πρόγραµµα είχε 
πιο θετικά αποτελέσµατα στις µικρότερες σχολικές µονάδες. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί 
σε σχολεία µε λιγότερους από 13 διδάσκοντες θεωρούν ότι το παρεχόµενο υλικό είναι 
περισσότερο ενδιαφέρον (65,2% έναντι 46,9%), αναζητούν συχνότερα υλικό στη 
δηµοτική βιβλιοθήκη (60,9% έναντι 29,7%), συνεργάζονται περισσότερο µε άλλα 
άτοµα ή φορείς για την εφαρµογή της Ζ.Κ.∆. (76,1% έναντι 57,9%), πραγµατοποιούν 
τις εφαρµογές της Ζ.Κ.∆. εκτός σχολείου (50% έναντι 26,3%) συνεργάζονται µε 
εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων σε µεγαλύτερο βαθµό (82,6% έναντι 67,9%), 
µε τους οποίους εκτιµούν ότι υπήρχε θετικότερο κλίµα συνεργασίας όπως και 
ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και τον Σχολικό Σύµβουλο. Κατά τη διάρκεια 
εφαρµογής του προγράµµατος οι µαθητές ασχολούνταν περισσότερο µε τη συλλογή 
πληροφοριών, παρατηρήθηκε, σε µεγαλύτερο βαθµό βελτίωση της επίδοσης των 
µαθητών ((43,% έναντι 22,1%) καθώς και µεγαλύτερη συµµετοχή των 
χαµηλόβαθµων µαθητών. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το επιµορφωτικό 
σεµινάριο βοήθησε περισσότερο στην ενηµέρωση για τη φιλοσοφία (50% έναντι 
34%) και τους στόχους της Ζ.Κ.∆. (43,5% έναντι 27,8%) καθώς και ότι το 
πρόγραµµα επηρέασε περισσότερο την υπάρχουσα οργάνωση της διαδικασίας 
διδασκαλίας - µάθησης ενώ αναµένουν ότι αυτό θα επηρεάσει αρκετά και το 
υπόλοιπο σχολικό πρόγραµµα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 30 : Επίδραση αριθµού διδασκόντων στις απαντήσεις του Γυµνασίου 

∆είκτης διαφοράς 
(%, µ) 

α/α Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Βαθµός 
 Σηµαντικότητας 

7-12 13+ 

 
(Ν) 

1 6.1 = ενδιαφέρον υλικό Chi-Square 0,034 65,2% 46,9% 255 
2 8.2 = ∆ηµοτική βιβλιοθήκη Chi-Square 0,000 60.9% 29,7% 255 
3 9 = Συνεργασία µε άλλους 

φορείς 
Chi-Square 0,029 76,1% 57,9% 255 

4 9ι = συνεργασία µε "άλλους" Chi-Square 0,000 42,9% 10,7% 156 
5 10γ = Η εφαρµογή της ΖΚ∆ 

έγινε εκτός σχολείου 
Chi-Square 0,002 50% 26,3% 255 

6 16 = Συνεργασία 
εκπαιδευτικών 

Chi-Square 0,051 82,6% 67,9% 255 

7 18β= ΟΙ µαθητές 
συγκέντρωναν πληροφορίες 

ANOVA 0,004 1,47 1,78 232 

8 24α = Συµµετοχή 
χαµηλόβαθµων  

ANOVA 0,025 1,76 2,12 235 

9 25 = Βελτίωση επίδοσης 
µαθητών 

Chi-Square 0,005 43,5% 22,1% 245 

10 27α = θετικό κλίµα 
συνεργασίας µεταξύ 
εκπαιδευτικών 

ANOVA 0,002 1,40 1,75 245 

11 27γ = θετικό κλίµα 
συνεργασίας µεταξύ 
εκπαιδευτικών και ΣΣ 

ANOVA 0,009 2,43 2,94 190 

12 28β = Το σεµινάριο βοήθησε 
στο σχηµατισµό άποψης για 
τη φιλοσοφία της Ζ.Κ.∆. 

Chi-Square 0,045 50% 34% 255 

13 28γ = = Το σεµινάριο 
βοήθησε στο σχηµατισµό 
εικόνας για τους στόχους της 
Ζ.Κ.∆. 

Chi-Square 0,051 43,5% 27,8% 255 

14 31 = H ZK∆ επηρέασε τη 
διαδικασία διδασκαλίας - 
µάθησης 

ANOVA 0,036 2,73 3,03 247 

15 32 = ∆υνατότητες επιρροής 
Ζ.Κ.∆ στο υπόλοιπο σχολικό 
πρόγραµµα 

ANOVA 0,003 2,02 2,42 244 

 
Επίδραση Ωραρίου Λειτουργίας 
 
Από τα 266 Γυµνάσια του δείγµατος τα 229 λειτουργούν µόνο πρωί και τα 32 πρωί 
και απόγευµα. Η σύγκριση των δύο κατηγοριών δείχνει 14 στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές, Πίνακας 31. Έτσι, οι διδάσκοντες σε σχολεία που λειτουργούν πάντα πρωί 
σε σύγκριση µε τους διδάσκοντες σε σχολεία που λειτουργούν και πρωί και 
απόγευµα, φαίνεται να χρησιµοποιούν περισσότερο το Πολυθεµατικό βιβλίο µε τα 
κείµενα (56,3% έναντι 34,4%), αν και θεωρούν τη θεµατολογία περιορισµένη σε 
µεγαλύτερο ποσοστό (21,85% έναντι 6,35), τη σχολική βιβλιοθήκη (61,6% έναντι 
34,4%) αλλά και υλικό από Οργανισµούς, Ιδρύµατα, κλπ (29,3% έναντι 12,55). Στα 
πλαίσια εφαρµογής της Ζ.Κ.∆. συνεργάζονται περισσότερο µε άλλα άτοµα και φορείς 
(66,4% έναντι 28,1%) καθώς και µε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων ( 74,7% 
έναντι 50%). Θεωρούν ότι η Ζ.Κ.∆. βελτίωσε αρκετά τις σχέσεις τους µε τους 
µαθητές και εκτιµούν αρκετά θετικότερα τη συνεισφορά του σεµιναρίου όσον αφορά 
τη πληροφόρηση για τη φιλοσοφία (38,4% έναντι 18,8%), τους στόχους (32,8% 
έναντι 12,5%) και τη µεθοδολογία ανάπτυξης των σχεδίων εργασίας (39,3% έναντι 
15,6%) µε αποτέλεσµα να νοιώθουν περισσότερο έτοιµοι να εφαρµόσουν το νέο 



πρόγραµµα µετά την παρακολούθηση του σεµιναρίου. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί από 
σχολεία που λειτουργούν πρωί και απόγευµα είναι περισσότερο αρνητικοί προς το 
σεµινάριο καθώς ένα ποσοστό 21,9% εξ αυτών θεωρεί ότι δεν βοήθησε, 
καθοδηγούσαν περισσότερο τους µαθητές κατά την εκτέλεση των διαφόρων 
δραστηριοτήτων στα πλαίσια της ΖΚ∆ αλλά εφάρµοζαν µε τέτοιο τρόπο το νέο 
πρόγραµµα ώστε οι µαθητές παρακολουθούσαν, σπανιότερα, σαν ακροατές.    
 
Πίνακας 31 : Η επίδραση του ωραρίου λειτουργίας στις απαντήσεις του Γυµνασίου 

α/
α 

Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Βαθµός 
Σηµαντικό- 
τητας 

∆είκτης διαφοράς 
(%, µ,) 
Πρωί                  Πρωί &  
                           Απόγευµα 
 

 
 
(Ν) 

1 4α = Χρήση Πολυθεµατικού 
κειµένων 

Chi-Square 0,023 56,3% 34,4% 261 

2 6.4 = υλικό περιορισµένης 
θεµατολογίας 

Chi-Square 0,055 21,85 6,3% 261 

3 8α = Σχολική βιβλιοθήκη  Chi-Square 0,004 61,6% 34,4% 261 
4 8στ = Υλικό από 

οργανισµούς, Ιδρύµατα, 
Συλλόγους 

Chi-Square 0,056 29,3% 12,5% 261 

5 9 = Συνεργασία µε άλλους 
φορείς 

Chi-Square 0,000 66,4% 28,1% 261 

6 16 = Συνεργασία 
εκπαιδευτικών διαφορετικών 
ειδικοτήτων 

Chi-Square 0,006 74,7% 50% 261 

7 18γ = Οι µαθητές 
παρακολουθούσαν ως 
ακροατές 

ANOVA 0,001 2,76 3,42 209 

8 19.4 = Καθοδήγηση 
µαθητών 

ANOVA 0,002 2,45 1,75 172 

9 21 = Βελτίωση σχέσεων µε 
µαθητές 

ANOVA 0,021 2,05 2,40 246 

10 28β = Το σεµινάριο βοήθησε 
στο σχηµατισµό άποψης για 
τη φιλοσοφία της Ζ.Κ.∆. 

Chi-Square 0,021 38,4% 18,8% 261 

11 28γ = Το σεµινάριο βοήθησε 
στο σχηµατισµό εικόνας για 
τους στόχους της Ζ.Κ.∆. 

Chi-Square 
 

0,023 32,8% 12,5% 261 

12 28δ = Το σεµινάριο βοήθησε 
στην ενηµέρωση για τη 
µεθοδολογία των σχεδίων 
εργασίας 

Chi-Square 
 

0,010 39,3% 15,6% 261 

13 28ε = Το σεµινάριο δεν 
βοήθησε  

Chi-Square 
 

0,003 4,8% 21,9% 261 

14 29 = Βαθµός 
αυτοπεποίθησης 

Chi-Square 0,019 2,51 2,95 187 

 
 
Αποτελέσµατα αριθµού µαθητών ανά τάξη 
 
Η πλειοψηφία των Γυµνασίων του δείγµατος (172 σχολεία) έχει 16-25 µαθητές ανά 
τάξη. Υπάρχουν όµως 56 Γυµνάσια µε περισσότερους µαθητές και 29 Γυµνάσια µε 
λιγότερους.  Όσο µικρότερες είναι οι τάξεις των σχολείων τόσο περισσότερο 
χρησιµοποιούνται τα Πολυθεµατικά βιβλία µε τα κείµενα (82,8%, 52,3% και 42,9% 
αντίστοιχα), τα Πολυθεµατικά µε τις δραστηριότητες (75,9%, 55,8% και 44,6% 
αντίστοιχα) και τα ∆ιαθεµατικά βιβλία (58,6%, 45,9% και 30,4% αντίστοιχα) ενώ 
χαρακτηρίζεται ενδιαφέρον το υλικό που εστάλη από το Π.Ι. (82,8%, 51,2% και 
37,5% αντίστοιχα), χρησιµοποιείται περισσότερο η σχολική βιβλιοθήκη (89,7%, 



55,8% και 46,4% αντίστοιχα) αλλά και οι διάφοροι Οργανισµοί, Συλλόγοι και 
Ιδρύµατα για την συλλογή του (44,8%, 27,3% και 9,6% αντίστοιχα). Ακόµα, 
επιδιώκεται συχνότερα συνεργασία µε άλλους φορείς και άτοµα (82,8%, 58,7% και 
57,1% αντίστοιχα), αλλά και µε άλλους εκπαιδευτικούς ( 93,1%, 69,2% και 62,5% 
αντίστοιχα) ενώ ο τόπος εφαρµογής του προγράµµατος ποικίλλει είτε σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο εντός σχολείου είτε σε χώρο εκτός σχολείου.  Η εφαρµογή του 
προγράµµατος σε ολιγοµελείς τάξεις, κρίνεται αναγκαιότερη και φαίνεται ότι 
συντελεί στην αύξηση της συµµετοχής των χαµηλόβαθµων µαθητών, στην ανάπτυξη 
θετικότερου κλίµατος µεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και µε τους Σχολικούς 
Συµβούλους. Επιπλέον, οι επισκέψεις των µελών του Π.Ι. φαίνεται ότι βοήθησαν 
περισσότερο στην ανάπτυξη του προγράµµατος σε αυτές τις τάξεις. Στις τάξεις µε 16-
25 µαθητές η εφαρµογή του προγράµµατος φαίνεται ότι διευκόλυνε περισσότερο τον 
πειραµατισµό (63% έναντι 25% των ολιγοµελών και 40% των πολυπληθέστερων 
τάξεων) ενώ οι µαθητές καθόριζαν οι ίδιοι την πορεία των εργασιών τους. Σε 
σύγκριση µε τις πολυπληθέστερες τάξεις, στις τάξεις µε µεσαίο αριθµό µαθητών τα 
παιδιά, εκτιµάται ότι φανέρωναν περισσότερο και άλλες πτυχές της προσωπικότητάς 
τους και παρατηρείται µεγαλύτερη βελτίωση των µειονοτικών µαθητών. Αντίθετα, οι 
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε πολυπληθέστερες τάξεις εκτιµούν ότι οι δυνατότητες 
επηρεασµού του υπάρχοντος συστήµατος διδασκαλίας αλλά και του υπολοίπου 
σχολικού προγράµµατος, από την εφαρµογή της Ζ.Κ.∆. είναι περιορισµένες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 32 : Η επίδραση του αριθµού των µαθητών ανά τάξη στις απαντήσεις του Γυµνασίου 

∆είκτης διαφοράς 
(%, µ) 

α/
α 

Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Βαθµός 
Σηµαντι-
κότητας 

-15 16-25 26+ 

 
(Ν) 

1 1στ = Η Ζ.Κ.∆. διευκολύνει 
τον πειραµατισµό 

Median 0,049 25% 63% 40% 52 

2 2 = Πόσο αναγκαία είναι η  
ΖΚ∆  

ANOVA 0,010 1,79* 2,04 2,31* 249 

3 4α = Πολυθεµατικό κειµένων Chi-Square 0,002 82,8% 52,3% 42,9% 257 
4 4β = Πολυθεµατικό 

δραστηριοτήτων 
Chi-Square 0,023 75,9% 55,8% 44,6% 257 

5 4γ = ∆ιαθεµατικά βιβλία Chi-Square 0,030 58,6% 45,9% 30,4% 257 
6 6.1 = ενδιαφέρον υλικό Chi-Square 0,000 82,8% 51,2% 37,5% 257 
7 6.4 = υλικό περιορισµένης 

θεµατολογίας 
Chi-Square 0,051 6,9% 18,6% 28,6% 257 

8 6.6 = ανεπαρκές υλικό Chi-Square 0,037 0% 12,8% 19,6% 257 
9 8α = Σχολική βιβλιοθήκη Chi-Square 0,000 89,7% 55,8% 46,4% 257 
10 8στ = Οργανισµούς, 

Ιδρύµατα, Συλλόγους 
Chi-Square 0,048 44,8% 27,3% 19,6% 257 

11 9 = Συνεργασία µε άλλους Chi-Square  0,039 82,85 58,7% 57,1% 257 
12 10β = Χώρος εφαρµογής ΖΚ∆ 

εντός σχολείου 
Chi-Square 0,012 55,2% 32,65 23,2% 257 

13 10γ = Χώρος εφαρµογής ΖΚ∆ 
εκτός σχολείου 

Chi-Square 0,042 51,7% 29,7% 26,8% 257 

14 16 = Συνεργασία 
εκπαιδευτικών διαφορετικών 
ειδικοτήτων 

Chi-Square 0,011 93,1% 69,2% 62,5% 257 

15 19ε = Οι µαθητές καθόριζαν 
την πορεία των εργασιών τους 

ANOVA 0,017 2,57 2,12 2,17 213 

16 20ε = Οι µαθητές φανέρωναν 
πτυχές της προσωπικότητάς 
τους 

ANOVA 
 

0,045 1,88 1,84* 2,16* 223 

17 24α = Συµµετοχή 
χαµηλόβαθµων µαθητών 

ANOVA 0,021 1,78* 1,98# 2,34*# 236 

18 26γ = Βελτίωση απόδοσης 
µειονοτικών µαθητών 

ANOVA 0,044 3.17 3,00* 3,50* 120 

19 27α = Θετικό κλίµα 
συνεργασίας µεταξύ 
εκπαιδευτικών 

ANOVA 0,007 1,34*# 1,69* 1,85# 247 

20 27γ = κλίµα συνεργασίας 
µεταξύ εκπαιδευτικών και ΣΣ 

ANOVA 0,000 2,15* 3,06*# 2,50# 191 

21 30 = Οι επισκέψεις µελών του 
Π.Ι. βοήθησαν την ανάπτυξη 
του προγράµµατος 

ANOVA 0,000 1,75*# 2,47* 2,60# 236 

22 31 = H ZK∆ επηρέασε τη 
διαδικασία διδασκαλίας - 
µάθησης 

ANOVA 0,017 2,72* 2,92# 3,24*# 249 

23 32 = ∆υνατότητες επιρροής 
Ζ.Κ.∆ στο υπόλοιπο σχολικό 
πρόγραµµα 

ANOVA 0,001 1,89 2,31 2,59 246 

*, # : υποδηλώνουν την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών  
 
 
Αποτελέσµατα συµµετοχής σε άλλα προγράµµατα 
 
 
Από τους 266 συµµετέχοντες οι 125 δηλώνουν ότι έχουν συµµετάσχει και σε άλλα 
προγράµµατα ενώ οι 141 δηλώνουν πως δεν έχουν παρόµοια εµπειρία. Στον 
παρακάτω πίνακα (Πίνακας 33) φαίνονται οι στατιστικά σηµαντικές σχέσεις από τη 



σύγκριση των δύο κατηγοριών. Κατ΄ αρχήν, φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά  
σηµαντική διαφορά στις εκτιµήσεις των δύο κατηγοριών σχετικά µε τη σηµασία που 
αποδίδουν στη Ζώνη καινοτόµων δράσεων. Έτσι, όσοι έχουν εµπειρία από άλλα 
προγράµµατα θεωρούν ότι η Ζ.Κ.∆. αποτελεί µια καινοτοµία που αλλάζει δραστικά 
την εκπαιδευτική διαδικασία (39,3%) ενώ όσοι δεν έχουν παρόµοια εµπειρία 
χαρακτηρίζουν το πρόγραµµα σαν µία καινοτοµία που απλώς εµπλουτίζει το 
πρόγραµµα του σχολείου (40,9%), Πίνακας 34. Στη συνέχεια φαίνεται ότι, όσοι έχουν 
 
Πίνακας 33 : Η επίδραση της συµµετοχής σε άλλα προγράµµατα στις απαντήσεις του Γυµνασίου 

∆είκτης διαφοράς 
(%, µ) 

 
(Ν) 

α/
α 

Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Βαθµός 
Σηµαντι-
κότητας 

 Ναι Όχι  

1 4β = Αξιοποίηση Πολυθεµατικού  
δραστηριοτήτων 

Chi-Square 0,026 63,2% 48,9% 266 

2 6.1 = ενδιαφέρον υλικό Chi-Square 0,037 58,4% 45,4% 266 
3 8γ = αναζήτηση υλικού στο ∆ιαδίκτυο Chi-Square 0,005 60% 42,6% 266 
4 8στ = αναζήτηση υλικού σε 

Οργανισµούς, Ιδρύµατα, Συλλόγους 
Chi-Square 0,027 33,6% 21,3% 266 

5 10γ = Χώρος εφαρµογής ΖΚ∆ εκτός 
σχολείου 

Chi-Square 0,016 38,4% 24,1% 266 

6 18ι = Οι µαθητές χρησιµοποιούσαν τις 
νέες τεχνολογίες 

ANOVA 0,047 2,28 2,55 211 

7 20δ = Οι µαθητές έδειχναν 
ευχαριστηµένοι από την διαδικασία  

ANOVA 0,039 1,61 1,77 244 

8 20ε = Οι µαθητές φανέρωναν πτυχές 
της προσωπικότητάς τους 

ANOVA 
 

0,003 1,77 2,08 232 

9 28α  = Το σεµινάριο έθιξε θέµατα του 
ενδιαφέροντός τους  

Chi-Square 0,012 39,2% 24,1% 266 

10 32 = ∆υνατότητες επιρροής Ζ.Κ.∆ στο 
υπόλοιπο σχολικό πρόγραµµα 

ANOVA 0,016 2.20 2.44 254 

11 35 = Αύξηση χρόνου ΖΚ∆ Chi-Square 0.010 33.1% 18.8% 256 
 
 
εµπειρία από προγράµµατα αξιοποιούν περισσότερο το Πολυθεµατικό βιβλίο των 
δραστηριοτήτων (63,2% έναντι 48,9% όσων δεν έχουν), χαρακτηρίζουν το υλικό 
ενδιαφέρον (58,4%) ενώ αναζητούν πρόσθετο υλικό στο ∆ιαδίκτυο (60%) ή σε 
Οργανισµούς, Ιδρύµατα, Συλλόγους, κλπ (33,6%). Αυτοί οι εκπαιδευτικοί, 
εφαρµόζουν τη ΖΚ∆ συχνότερα σε χώρους εκτός σχολείου (38,4% έναντι 24,1%) και 
εκτιµούν ότι οι µαθητές χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες, δείχνουν 
ευχαριστηµένοι και φανερώνουν πτυχές της προσωπικότητάς τους στα πλαίσια του 
προγράµµατος περισσότερο από τους συναδέλφους τους οι οποίοι δεν έχουν εµπειρία 
από συµµετοχή σε προγράµµατα. Τέλος, πιστεύουν ότι το σεµινάριο έθιξε θέµατα 
που τους ενδιέφεραν (39,2%), ότι η Ζ.Κ.∆. έχει περισσότερες δυνατότητες να 
επηρεάσει το υπόλοιπο σχολικό πρόγραµµα  καθώς επιθυµούν περισσότερο τη 
διεύρυνση του χρόνου που διατίθεται για το πρόγραµµα (33,1% έναντι 18,8%).        
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Πίνακας 34 : Απαντήσεις δείγµατος σε σχέση µε τη σηµασία του προγράµµατος της Ζώνης 
Καινοτόµων ∆ράσεων 

Απαντήσεις Με εµπειρία 
συµµετοχής 

Χωρίς εµπειρία 
συµµετοχής 

Η Ζώνη Καινοτόµων ∆ράσεων : 
1. Θα ξεχαστεί 

 
10,7% 

 
6,8% 

2. Απλώς εµπλουτίζει 26.2% 40,9% 
3. Καινοτοµία δραστικής αλλαγής 39.3% 24,2% 
4. Είναι διαφορετική και δηµιουργεί 

προβλήµατα 
2.5% 10,6% 

5. Αποτελεί ένα επιπλέον 
πρόγραµµα 

5.7% 9,8% 

6. Προκαλεί αναµόρφωση του 
ωρολογίου προγράµµατος 

2,5% 3,8% 

7. Άλλο 13,1% 3,8% 
 
 
 



 
Σύγκριση δεδοµένων Γυµνασίου και ∆ηµοτικού 
 
Η Ευέλικτη Ζώνη και η Ζώνη Καινοτόµων ∆ράσεων αποτελούν δύο καινοτοµικά 
προγράµµατα ίδιας φιλοσοφίας και στόχων που εισήχθησαν την ίδια εποχή στα 
∆ηµοτικά Σχολεία και Γυµνάσια της χώρας. Για το λόγο αυτό θα είναι ενδιαφέρον να 
συγκριθεί η εφαρµογή και αποδοχή τους από τις δύο σχολικές κοινότητες. Στον 
παρακάτω πίνακα (Πίνακας 35) φαίνονται οι στατιστικά σηµαντικές σχέσεις από τη 
σύγκριση των απαντήσεων των δύο µεγάλων οµάδων του δείγµατος, του ∆ηµοτικού 
και του Γυµνασίου. Σαν βάση χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο του ∆ηµοτικού 
µε προσαρµογή των ερωτήσεων του Γυµνασίου. Κατ΄ αρχήν, φαίνεται ότι υπάρχει 
στατιστικά  σηµαντική διαφορά στις εκτιµήσεις των δύο κατηγοριών σχετικά µε τη 
σηµασία που αποδίδουν στη Ζώνη καινοτόµων δράσεων. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης θεωρούν ότι το νέο πρόγραµµα (η Ε.Ζ.) αποτελεί µια 
καινοτοµία που αλλάζει δραστικά την εκπαιδευτική διαδικασία (43,7%) ενώ οι 
εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζουν το πρόγραµµα σαν 
µία καινοτοµία που απλώς εµπλουτίζει το πρόγραµµα του σχολείου (33,9%), Πίνακας 
36. Οι δάσκαλοι φαίνεται να αποδίδουν µεγαλύτερη βαρύτητα στη σηµασία του 
προγράµµατος στην έκφραση δηµιουργικότητας των µαθητών  (70% έναντι 61%) και 
στην αναγκαιότητα του προγράµµατος. Όσον αφορά την αξιοποίηση του υλικού, οι 
καθηγητές χρησιµοποιούν περισσότερο το Πολυθεµατικό βιβλίο των κειµένων (53% 
έναντι 15%) και των δραστηριοτήτων (55,6% έναντι 17,2%) ενώ οι δάσκαλοι τις 
βιντεοκασέτες (11,7%). Οι δάσκαλοι χαρακτηρίζουν το προσφερόµενο υλικό 
περισσότερο "επίκαιρο" (18,8% έναντι 10,5%) ενώ οι καθηγητές "ενδιαφέρον" 
(51,5% έναντι 41,6). Αν και τα ποσοστά, και των δύο κατηγοριών, όσον αφορά τη 
δυσχρηστία, είναι χαµηλά (3,8% οι δάσκαλοι και 7,5% οι καθηγητές) η διαφορά 
θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Οι καθηγητές αναζητούν πρόσθετο υλικό 
περισσότερο από τους δασκάλους  στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη (29,7% έναντι 22,5%), 
στο ∆ιαδίκτυο (50,8% έναντι 38,6%), σε τοπικούς φορείς (35,3% έναντι 24,7%), 
αλλά και σε Μουσεία (82,1% έναντι 23,2%) ενώ επιδιώκουν περισσότερο 
συνεργασίες µε τις ∆ηµοτικές αρχές (49,7% έναντι 33,2%) και τους πολιτιστικούς 
συλλόγους (42,3% έναντι 31,8%). Αν και οι δύο κατηγορίες επιδιώκουν περισσότερο 
συνεργασίες µε άλλα άτοµα και φορείς, τα ποσοστά των δασκάλων είναι µεγαλύτερα 
(68,9% έναντι 61,3%). Ακόµα, οι δάσκαλοι συνεργάζονται περισσότερο µε 
επαγγελµατίες (44,3% έναντι 21,5%), καλλιτέχνες 917,4% έναντι 8,6%) καθώς και µε 
παραγωγικούς φορείς (26,7% έναντι 14,7%). Και στις δύο κατηγορίες τα ποσοστά 
εφαρµογής του προγράµµατος στην σχολική τάξη είναι πολύ υψηλά, αλλά 
υπερτερούν τα ποσοστά των δασκάλων (96,6% έναντι 89,1%) όπως και στην 
περίπτωση που η εφαρµογή γίνεται εκτός σχολείου ((46,5% έναντι 30,8%). Αντίθετα 
τα ποσοστά των καθηγητών υπερτερούν όταν η εφαρµογή πραγµατοποιείται σε 
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο εντός σχολείου (33,5% έναντι 24,7%). Ο χρόνος 
εφαρµογής κρίνεται επαρκής και από τις δύο κατηγορίες µε πιο αυξηµένα τα ποσοστά 
των δασκάλων (71,7% έναντι 60,5%). Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του 
προγράµµατος οι µαθητές του δηµοτικού δραστηριοποιούνταν περισσότερο στην 
παρουσίαση του υλικού, στην ανάπτυξη διαλόγου και τον πειραµατισµό ενώ οι 
µαθητές του Γυµνασίου χρησιµοποιούσαν τις νέες τεχνολογίες. Οι καθηγητές 
φαίνεται ότι έδιναν πιο συχνά γενικές οδηγίες και καθόριζαν θεµατολογία ενώ οι 
δάσκαλοι ενθάρρυναν τους µαθητές να προσεγγίζουν διαθεµατικά τη γνώση. Κατά 
την εφαρµογή του προγράµµατος, αν και οι απαντήσεις κινούνται προς την ίδια 
κατεύθυνση και οι διαφορές είναι µικρές, οι µαθητές του δηµοτικού ένοιωθαν 



περισσότερο άνετα, έδειχναν ευχαριστηµένοι και φανέρωναν πτυχές της 
προσωπικότητάς τους ενώ οι µαθητές του Γυµνασίου έδειχναν λιγότερο κουρασµένοι. 
Το πρόγραµµα φαίνεται να βελτίωσε περισσότερο τις σχέσεις διδασκόντων- µαθητών 
στα ∆ηµοτικά σχολεία, να βοήθησε στην ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα 
κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, να επηρέασε το βαθµό συµµετοχής τους 
(71,2% έναντι 49%) και να βελτίωσε τη γενική απόδοση όλων των µαθητών (54,1% 
έναντι 27%) όπως, επίσης, και την απόδοση των χαµηλόβαθµων µαθητών, των 
ΑΜΕΑ και των µειονοτικών. Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι το επιµορφωτικό σεµινάριο 
δεν βοήθησε σε ποσοστό 19,2% έναντι 7,1% των καθηγητών και νοιώθουν λιγότερο 
έτοιµοι µετά από την παρακολούθησή του να πραγµατοποιήσουν το πρόγραµµα αλλά 
θεωρούν ότι η εφαρµογή της Ε.ζ. επηρέασε το γενικότερο τρόπο διδασκαλίας.   
 
 
Πίνακας 35 : ∆ιαφορές ∆ηµοτικών - Γυµνασίων 

∆είκτης διαφοράς  
(%, µ) 

 
(Ν) 

α/
α 

Ερώτηση Είδος 
Ανάλυσης 

Βαθµός 
Σηµαντι-
κότητας 

∆ηµοτικό Γυµνάσιο  

1 1β = Η Ζ.Κ.∆. αναµορφώνει 
διδακτική προσέγγιση 

Median 0,021 54% 65% 540 

2 1ζ = Η ΣΚ∆ βοηθά στην 
έκφραση δηµιουργικότητας  

Median 0,031 70% 61% 711 

3 2 = Πόσο αναγκαία είναι η  
ΖΚ∆  

ANOVA 0,000 1,85 2,08 966 

4 4α = Πολυθεµατικό κειµένων Chi-Square 0,000 15% 53% 1000 
5 4β = Πολυθεµατικό 

δραστηριοτήτων 
Chi-Square 0,000 17,2% 55,6% 1000 

6 4ε = Βιντεοκασέτες Chi-Square 0,013 11,7% 6,4% 1000 
7 6.1 = Ενδιαφέρον υλικό Chi-Square 0,006 41,6% 51,5% 1000 
8 6.2 = Επίκαιρο υλικό Chi-Square 0,001 18,8% 10,5% 1000 
9 6.5 = ∆ύσχρηστο υλικό Chi-Square 0,019 3,8% 7,5% 1000 
10 8β = ∆ηµοτική βιβλιοθήκη Chi-Square 0,024 22,5% 29,7% 1000 
11 8γ = ∆ιαδίκτυο Chi-Square  0,001 38,6% 50,*% 1000 
12 8δ = Σε τοπικούς φορείς Chi-Square  0,001 24,7% 35.3% 1000 
13 8ε = σε Μουσεία Chi-Square  0,001 23,2% 82,1% 1000 
14 9 = Συνεργασία µε άλλους 

φορείς 
Chi-Square  0,027 68,9% 61,3% 1000 

15 9β = Συνεργασία µε 
∆ηµοτικές Αρχές 

Chi-Square 0,000 33,2% 49,7%  669 

16 9ε = Συνεργασία µε 
επαγγελµατίες 

Chi-Square 0,000 44,3% 21,5% 669 

17 9ζ = Συνεργασία µε 
πολιτιστικούς συλλόγους 

Chi-Square 0,018 31,8% 42,3% 669 

18 9η = Συνεργασία µε 
καλλιτέχνες 

Chi-Square 0,006 17,4% 8,6% 669 

19 9θ = Συνεργασία µε 
Παραγωγικούς Φορείς 

Chi-Square 0,001 26,7% 14,7% 669 

20 10α = Χώρος εφαρµογής ΖΚ∆ 
η σχολική τάξη 

Chi-Square 0,000 96,6% 89,1% 1000 

21 10β = Χώρος εφαρµογής ΖΚ∆ 
εντός σχολείου 

Chi-Square 0,006 24,7% 33,5% 1000 

22 10γ = Χώρος εφαρµογής ΖΚ∆ 
εκτός σχολείου 

Chi-Square 0,000 46,5% 30,8% 1000 

23 16 = Επαρκής χρόνος 
εφαρµογής 

Chi-Square 0,001 71,7% 60,5% 1000 

24 20δ = Οι µαθητές 
παρουσίαζαν το υλικό  

ANOVA 
 

0,000 1,58 1,77 929 

25 20ε = Οι µαθητές ανέπτυσσαν ANOVA 0,004 1,73 1,89 920 



διάλογο  
26 20ζ = Οι µαθητές 

πειραµατίζονταν 
ANOVA 0,000 2,33 2,77 810 

27 20ι = Οι µαθητές 
χρησιµοποιούσαν νέες 
τεχνολογίες 

ANOVA 0,000 2,84 2,42 822 

28 21α = Ο διδάσκων έδινε 
γενικές οδηγίες 

ANOVA 0,014 1,62 1,52 919 

29 21β = Ο διδάσκων καθόριζε 
θεµατολογία 

ANOVA 0,000 2,06 1,82 880 

30 21γ = ∆ιαθεµατική 
προσέγγιση γνώσης 

ANOVA 0,005 1,47 1,59 915 

31 22γ = Οι µαθητές ένοιωθαν 
άνετα 

ANOVA 0,043 1,45 1,54 933 

32 22δ = Οι µαθητές έδειχναν 
ευχαριστηµένοι 

ANOVA 0,000 1,43 1,69 947 

33 22ε = Οι µαθητές φανέρωναν 
και άλλες πτυχές της 
προσωπικότητάς τους 

ANOVA 0,000 1,64 1,93 926 

34 22στ = Οι µαθητές έδειχναν 
κουρασµένοι 

ANOVA 0,000 2,90 3,12 895 

35 23 = Η ΖΚ∆ βελτίωσε σχέσεις 
διδασκόντων - µαθητών 

ANOVA 0,028 1,96 2,09 964 

36 24γ =  Ευαισθητοποίηση 
µαθητών σε θέµατα 
κοινωνικού και φυσικού 
περιβάλλοντος 

ANOVA 0,000 1,55 1,84 929 

37 25 = ∆ιαφοροποίηση 
συµµετοχής µαθητών 

Chi-Square 0,000 71,2% 49% 924 

38 27= Βελτίωση γενικής 
απόδοσης µαθητών 

Chi-Square 0,000 54,1% 27% 924 

39 28α = Βελτίωση 
χαµηλόβαθµων µαθητών 

ANOVA 0,000 2,73 3,26 842 

40 28β = Βελτίωση µαθητών 
ΑΜΕΑ 

ANOVA 0,000 2,85 3,34 231 

41 28γ = Βελτίωση µειονοτικών ANOVA 0,000 2,60 3,14 457 
42 30ε = Το επιµορφωτικό 

σεµινάριο δε βοήθησε 
Chi-Square 0,000 19,2% 7,1% 1000 

43 31 = Ετοιµότητα µετά το 
σεµινάριο 

ANOVA 0,004 2,76 2,57 865 

44 33 = Η ΖΚ∆ επηρέασε την 
οργάνωση διδασκαλίας 

ANOVA 0,000 2,49 2,96 972 

 
 
 
Πίνακας 36 : Σύγκριση απαντήσεων ∆ηµοτικού - Γυµνασίου σχετικά µε τη σηµασία του 
προγράµµατος της Ζώνης Καινοτόµων ∆ράσεων 

Απαντήσεις ∆ηµοτικό Γυµνάσιο 
Η Ζ.Κ.∆.: 
8. Θα ξεχαστεί 

 
6,6% 

 
8,7% 

9. Απλώς εµπλουτίζει 33,1% 33,9% 
10. Καινοτοµία δραστικής αλλαγής 43,7% 31,5% 
11. Είναι διαφορετική και δηµιουργεί 

προβλήµατα 
0,8% 6,7% 

12. Αποτελεί ένα επιπλέον 
πρόγραµµα 

5,2% 7,9% 

13. Προκαλεί αναµόρφωση του 
ωρολογίου προγράµµατος 

6% 3,1% 

14. Άλλο 4,6% 8,3% 



Ανάλυση Συνεντεύξεων 
 
Στην παρούσα ενότητα θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από 
την στατιστική ανάλυση κατ’ αρχήν των 44 συνεντεύξεων των ∆ιευθυντών Σχολικών 
Μονάδων και στην συνέχεια των 60 συνεντεύξεων των Σχολικών Συµβούλων. 
 
Όσον αφορά τα γενικά στοιχεία των Σχολικών Μονάδων, η µεγάλη πλειοψηφία 
(79,6%) των ∆ιευθυντών υπηρετούν σε πόλεις µε πληθυσµό άνω των 1000 κατοίκων, 
ενώ άνω του 50% των Σχολικών Μονάδων εδρεύουν σε αστική ή ηµιαστική περιοχή. 
Η συντριπτική πλειοψηφία (75%) των Σχολείων λειτουργούν πάντοτε τις πρωινές 
ώρες, ενώ ο αριθµός των διδασκόντων στο 70% των Σχολείων είναι µεγαλύτερος των 
10 ατόµων. Η προθυµία των διδασκόντων να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα είναι 
ικανοποιητική, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι περίπου τρία τέταρτα των 
∆ιευθυντών δήλωσαν ότι στο πρόγραµµα συµµετέχουν 4 διδάσκοντες και άνω. 
Σχετικά µε τον αριθµό των µαθητών, λίγο περισσότερα από το ένα-τρίτο (34,1%) των 
Μονάδων διαθέτουν λιγότερους από 100 µαθητές, ενώ 10 Σχολικές Μονάδες έχουν 
άνω των 300 µαθητών. Η µεγάλη πλειοψηφία (59,1%) των Μονάδων δεν έχουν 
µαθητές µε ειδικές ανάγκες, γεγονός που αιτιολογεί και το χαµηλό ποσοστό (31,8%) 
των Σχολείων στα οποία λειτουργεί ειδική τάξη. Τέλος, στα µισά Σχολεία (52,3%) η 
εφαρµογή του προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης ξεκίνησε το πρώτο τρίµηνο του 
2002, ενώ στα υπόλοιπα η έναρξη τοποθετείται το τελευταίο τετράµηνο του 2001.          
 

Στη συνέχεια θα καταγράψουµε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 
ανάλυση των απαντήσεων των ∆ιευθυντών στις 14 ερωτήσεις που αφορούν την 

εφαρµογή του προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης.  
 
Ένα πρώτο θέµα που εξετάστηκε αφορούσε τον τρόπο επιλογής του σχολείου για την 
εφαρµογή του προγράµµατος και την γενικότερη στάση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. 
∆ιαπιστώθηκε ότι σε άνω του 50% των Σχολικών Μονάδων το ερέθισµα δόθηκε από 
τον Σχολικό Σύµβουλο, ενώ ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι 2 Σχολικές Μονάδες 
επελέγησαν αναγκαστικά και παρά την θέλησή τους για να συµµετάσχουν στο 
πρόγραµµα. Σχετικά µε την στάση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων αλλά και του 
∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας, σε ποσοστό άνω του 80% η στάση αυτή θεωρείται 
θετική. Η µεγάλη πλειοψηφία (61,4%) των ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων ελπίζει 
ότι η συµµετοχή στην Ευέλικτη Ζώνη τελικά θα οδηγήσει σε αναβάθµιση και 
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η θετική στάση στο συγκεκριµένο 
πρόγραµµα αιτιολογείται και από το γεγονός ότι περίπου το 60% των Μονάδων αλλά  
και των ∆ιευθυντών διαθέτει προηγούµενη εκτεταµένη εµπειρία στην εφαρµογή 
προγραµµάτων (π.χ. περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Μελίνα) και εποµένως έχει 
κατανοήσει τα οφέλη που µπορεί να προκύψουν για την εκπαιδευτική διαδικασία.   
 
Προκειµένου να υλοποιηθεί αποτελεσµατικά το συγκεκριµένο πρόγραµµα, οι 
∆ιευθυντές των περισσότερων (52,3%) Μονάδων δήλωσαν ότι είχαν ενεργή και 
ουσιαστική εµπλοκή οι εκπαιδευτικοί, ενώ σε λιγότερες Μονάδες είχαν εµπλοκή 
φορείς όπως ο Σύλλογος Γονέων και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για την υλοποίηση του 
προγράµµατος χρησιµοποιούνται κυρίως οι αίθουσες διδασκαλίας και η αυλή του 
Σχολείου, ενώ στην πλειοψηφία των Μονάδων (61,3%) αξιοποιείται το 2ο ή το 3ο 
δίωρο διδασκαλίας. Οι ∆ιευθυντές των Μονάδων δήλωσαν ότι για την εφαρµογή του 
προγράµµατος επελέγη µεγάλος αριθµός θεµάτων (π.χ. αγωγή υγείας, κυκλοφοριακή 
αγωγή, τεχνολογία, περιβαλλοντική αγωγή) µετά από συνεννόηση του δασκάλου µε 



τους µαθητές και βασικό κριτήριο τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Τέλος, στην 
πλειοψηφία των Σχολικών Μονάδων οι µαθητές έδειξαν ενθουσιασµένοι από το 
υλικό του προγράµµατος, κατά την υλοποίηση του οποίου υπήρξε στενή συνεργασία 
µεταξύ τµηµάτων, τάξεων και εκπαιδευτικών αλλά και µε φορείς της ευρύτερης 
κοινότητας όπως την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων. 
Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, οι περισσότερες (86,4%) Σχολικές Μονάδες 
σκοπεύουν να διοργανώσουν ειδική εκδήλωση προκειµένου να παρουσιάσουν στην 
ευρύτερη κοινότητα τα σχέδια εργασίας που υλοποιήθηκαν.  
 
Τέλος, όσον αφορά το υποστηρικτικό υλικό που διανεµήθηκε στα πλαίσια του 
προγράµµατος, περισσότερες (79,5%) από τα τρία-τέταρτα των Μονάδων το 
αξιοποίησαν σε µεγάλο βαθµό θεωρώντας ιδιαίτερα θετική την συµβολή του. Σχετικά 
µε το Πολυθεµατικό βιβλίο “Βλέπω το σηµερινό κόσµο” αλλά και την αναδιανοµή 
του διδακτικού χρόνου που επέφερε η εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης, τα σχόλια του 
µεγαλύτερου αριθµού των ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων ήταν θετικά.  
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, εκτός από τις 44 συνεντεύξεις των ∆ιευθυντών Σχολικών 
Μονάδων, έγινε επεξεργασία και των 60 συνεντεύξεων των Σχολικών Συµβούλων. 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης.  
Όσον αφορά τα γενικά στοιχεία, ο αριθµός των σχολείων της περιφέρειας στην οποία 
προΐσταται ο κάθε Σχολικός Σύµβουλος παρουσιάζει µεγάλη ευρύτητα και 
κυµαίνεται από 8 σχολεία µέχρι 200 σχολεία. Αντίθετα, τα σχολεία των Περιφερειών 
που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης δεν είναι πάρα πολλά. 
Συγκεκριµένα, πάνω από το 75% των Σχολικών Συµβούλων δήλωσαν ότι µόνο ένα 
σχολείο συµµετέχει στο Πρόγραµµα, ενώ σε µία Περιφέρεια τα σχολεία που 
συµµετέχουν φθάνουν τα πέντε. Τέλος, ο αριθµός των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα κυµαίνεται από δύο µέχρι και πενήντα έξι, ενώ 
αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τέσσερις Σχολικοί Σύµβουλοι δεν θέλησαν να 
προσδιορίσουν τον αριθµό των εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών.  
 

Στη συνέχεια θα καταγράψουµε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 
ανάλυση των απαντήσεων των Σχολικών Συµβούλων στις 17 ερωτήσεις που 

αφορούν την εφαρµογή του προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης.  
 
Ένα πρώτο θέµα που εξετάστηκε αφορούσε την προθυµία των σχολείων να 
συµµετέχουν στο συγκεκριµένο Πρόγραµµα, τα κριτήρια επιλογής των σχολείων για 
την εφαρµογή του Προγράµµατος και τη γενικότερη στάση του Σχολικού Συµβούλου 
αλλά και των εκπαιδευτικών. Η ανάλυση των απαντήσεων έδειξε ότι ο µέγιστος 
αριθµός των σχολείων που δήλωσαν ενδιαφέρον συµµετοχής ήταν δεκαπέντε και 
αυτός αφορούσε µία Περιφέρεια. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στο 55% των 
περιπτώσεων, ο αριθµός των σχολείων κυµαίνεται από µηδέν έως δύο, γεγονός που 
δείχνει ότι κατά την αρχική προσπάθεια υλοποίησης του Προγράµµατος υπήρχαν 
αρκετοί ενδοιασµοί από τους ∆ιευθυντές των Σχολείων, επειδή το αντικείµενο είναι 
νέο και ξεφεύγει από τα καθιερωµένα. Σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των 
σχολείων, η προθυµία και το µεράκι των εκπαιδευτικών να συµµετάσχουν σε µια 
τόσο καινοτοµική προσπάθεια έπαιξε καταλυτικό ρόλο, ενώ ελήφθησαν υπόψιν και 
παράγοντες όπως η εµπειρία των εκπαιδευτικών λόγω συµµετοχής τους στο παρελθόν 
σε παρεµφερή προγράµµατα (π.χ. ΜΕΛΙΝΑ, ΣΕΠΠΕΚ) και η ύπαρξη της 
απαραίτητης υποδοµής στα προς ένταξη σχολεία.   
 



Στη συνέχεια της συνέντευξης, ζητήθηκε από τον Σχολικό Σύµβουλο να εκφράσει την 
άποψή του αλλά και την άποψη των εκπαιδευτικών γενικότερα για το Πρόγραµµα της 
Ευέλικτης Ζώνης αλλά και ειδικότερα σε επιµέρους παραµέτρους του 
Προγράµµατος. Η συντριπτική πλειοψηφία των Σχολικών Συµβούλων έχει σταθερά 
θετική άποψη σχετικά µε το πρόγραµµα και θεωρεί ότι θα οδηγήσει σε βελτίωση του 
παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου. Οσον αφορά τις επιµέρους παραµέτρους του 
προγράµµατος (υποστηρικτικό υλικό, πολυθεµατικό βιβλίο, διαθεµατική προσέγγιση 
της γνώσης, αναδιανοµή του διδακτικού χρόνου), διαφαίνεται µια θετική στάση εκ 
µέρους των Σχολικών Συµβούλων µε µικρές διαφοροποιήσεις. Αναφορικά µε τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών για τα ανωτέρω θέµατα, η εντύπωση που δηµιουργείται 
είναι θετική παρά το γεγονός ότι αρκετοί Σχολικοί Σύµβουλοι εξέφρασαν αδυναµία 
να καταγράψουν τη γνώµη των εκπαιδευτικών των σχολείων της Περιφέρειάς τους.   
 
Για την αποτελεσµατική και επιτυχηµένη εφαρµογή κάθε καινοτοµίας είναι 
απαραίτητη η στενή και συνεχής συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Στα 
πλαίσια αυτά, ζητήθηκε από τους Σχολικούς Συµβούλους να αξιολογήσουν την 
στάση των µαθητών και των γονέων στο πρόγραµµα, την ενηµέρωση ευρύτερων 
κοινωνικών φορέων και την συνεργασία µε σχολεία της περιφέρειάς τους που 
εφάρµοζαν το Πρόγραµµα. Η συµµετοχή των µαθητών στο Πρόγραµµα θεωρείται 
από την µεγάλη πλειοψηφία των Σχολικών Συµβούλων ενθουσιώδης και 
εντυπωσιακή. Αλλά και οι γονείς, βάσει των αναφορών που υπάρχουν, φαίνεται ότι 
δείχνουν ιδιαίτερα θετική στάση για το Πρόγραµµα, θεωρώντας ότι θα συµβάλλει 
καθοριστικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σχετικά µε την 
ενηµέρωση της ευρύτερης κοινωνίας για τα σχέδια εργασίας που αναπτύχθηκαν και 
του υλικού που παρήχθη στα πλαίσια του Προγράµµατος, οι Σχολικοί Σύµβουλοι 
θεωρούν ότι δεν ήταν ιδιαίτερα έντονη η εµπλοκή τους. Εκεί όπου έγινε ενηµέρωση, 
αυτή έλαβε την µορφή έκθεσης ή έκδοσης έντυπου υλικού. Τέλος, η επικρατούσα 
άποψη είναι ότι υπήρξε συνεργασία µεταξύ των σχολείων της περιφέρειας που 
συµµετείχαν στο Πρόγραµµα και ενδοσχολικές συναντήσεις, ενώ λίγο περισσότερο 
από το 50% των Σχολικών Συµβούλων υποστήριξαν ότι υπήρξε συνεργασία µε 
συναδέλφους τους άλλων περιφερειών για την καλύτερη εφαρµογή της Ευέλικτης 
Ζώνης.  
 
Στη συνέχεια της συνέντευξης, ζητήθηκε από τους Σχολικούς Συµβούλους να 
αξιολογήσουν την επίδραση της Ευέλικτης Ζώνης στην µαθησιακή διαδικασία, να 
καταγράψουν τις κυριότερες δυσκολίες που αντιµετώπισαν κατά την εφαρµογή του 
Προγράµµατος και να κρίνουν την ενηµέρωση που πραγµατοποιήθηκε από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το 93% των ΄Σχολικών Συµβούλων θεωρούν ότι το 
Πρόγραµµα θα συµβάλλει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι οι µαθητές θα 
έρθουν σε επαφή µε θέµατα της καθηµερινής ζωής, θα συνεργάζονται εκτενέστερα 
µεταξύ τους, ενώ θα ενδυναµωθεί και η συνεργασία µεταξύ γονέων και 
εκπαιδευτικών. Τα κυριότερα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση 
της Ευέλικτης Ζώνης αναφέρονται στην αντίδραση των εκπαιδευτικών για αλλαγή 
καθιερωµένων πρακτικών διδασκαλίας, στην αδυναµία οµαδικής εργασίας εκ µέρους 
των µαθητών, στην ανεπάρκεια υποδοµών και χρηµατοδότησης και στην µή έγκαιρη 
ενηµέρωση των εκπαιδευτικών. Βέβαια, σε µερικές περιφέρειες κάποιες από αυτές τις 
δυσκολίες οφείλονται σε ιδιαιτερότητες όπως τα ολιγοθέσια σχολεία, η γεωγραφική 
διασπορά, ο µεγάλος αριθµός αλλοδαπών µαθητών και οι αποσπασµένοι 
εκπαιδευτικοί. Τέλος, όσον αφορά την ενηµέρωση εκ µέρους του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, το 50% των Σχολικών Συµβούλων την θεωρεί επαρκή και 



ικανοποιητική, ενώ το υπόλοιπο 50% υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να είχε 
πραγµατοποιηθεί κατά την έναρξη του σχολικού έτους και να έχει περισσότερο 
πρακτικό χαρακτήρα.  
 
Στο τελευταίο τµήµα της συνέντευξης, ζητήθηκε από τους Σχολικούς Συµβούλους να 
εκφράσουν τις απόψεις τους για τον σχεδιασµό και την οργάνωση του προγράµµατος 
καθώς και να προτείνουν µέτρα για την βελτίωση επιµέρους παραµέτρων όπως η 
οργάνωση, η θεµατολογία, κ.ά. Η οργάνωση και ο σχεδιασµός του Προγράµµατος 
θεωρείται από το ένα-τρίτο των Σχολικών Συµβούλων ως προσεγµένη και 
ικανοποιητική. Οι υπόλοιποι θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει στενότερη 
συνεργασία διδακτικού προσωπικού και Σχολικού Συµβούλου και πληρέστερη 
ενηµέρωση. Σχετικά µε τις επιµέρους προτάσεις των Σχολικών Συµβούλων, αυτές 
εστιάζονται στον έγκαιρο σχεδιασµό, στην στενότερη συνεργασία µε τους 
κοινωνικούς φορείς, στον εµπλουτισµό της θεµατολογίας, στην συνεχή επιµόρφωση 
του εκπαιδευτικού τόσο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο όσο και από τον Σχολικό 
Σύµβουλο, στην σφαιρική αξιολόγηση από άλλους εκπαιδευτικούς αλλά και από 
µαθητές και τέλος στην οικονοµική υποστήριξη αφενός των εκπαιδευτικών και 
αφετέρου των σχολικών µονάδων.  
 
 
 



 
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται τα ευρήµατα της µελέτης για κάθε οµάδα, 
αλλά και συγκριτικά, καθώς έχει ενδιαφέρον να συγκριθεί η εφαρµογή και αποδοχή 
των δύο καινοτόµων προγραµµάτων από τις δύο σχολικές κοινότητες. Πριν την 
παρουσίαση όµως των γενικών ευρηµάτων, θα πρέπει να γίνει µία σύγκριση των 
χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων από τα ∆ηµοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία και 
τα Γυµνάσια ώστε να απορριφθεί η πιθανότητα οι τυχόν διαφοροποιήσεις στην 
αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής των προγραµµάτων, ανάµεσα στις δύο οµάδες 
του δείγµατος, να οφείλονται στην ύπαρξη σηµαντικών διαφορών στα 
χαρακτηριστικά τους. Φαίνεται, λοιπόν, από τον πίνακα, (Πίνακας 37), ότι τα 
δείγµατα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές, άρα οι διαφοροποιήσεις οφείλονται 
αποκλειστικά στην εφαρµογή του προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης στα ∆ηµοτικά 
Σχολεία / Νηπιαγωγεία και του προγράµµατος της Ζώνης Καινοτόµων δράσεων στα 
Γυµνάσια.    
 
 
 
Πίνακας 37: Χαρακτηριστικά συµµετεχόντων από ∆ηµοτικά Σχολεία/Νηπιαγωγεία και Γυµνάσια 

Χαρακτηριστικά ∆ηµοτικά Σχολεία / 
Νηπιαγωγεία 

Γυµνάσια 

Φύλλο Γυναίκες (66%) Γυναίκες (62%) 
Ηλικία 31-40 ετών (59%) 31-40 (40%) 
Έτη Υπηρεσίας 10-20 έτη (43%) Λιγότερο από 10 έτη 

(40%)  
Ιδιότητα Μόνιµοι (90%) Μόνιµοι (89,5%) 
Άλλες σπουδές Ναι (59,3%) Ναι (51,5%) 
Τοποθεσία σχολείου Αστική (67%) Αστική (65%) 
Ώρες λειτουργίας Πρωινές (72%) Πρωινές (86%) 
Αριθµός διδασκόντων 7-12 (52%) 13+ (79%) 
Αριθµός µαθητών / τάξη 16-25 (57,4%) 16-25 (65%) 
Έναρξη προγράµµατος 4ο τετράµηνο 2001-1ο 

τετράµηνο 2002 
1ο τρίµηνο 2002 (76%) 

Εµπειρία συµµετοχής σε 
προγράµµατα 

Όχι (63%) Όχι 53%) 

 
 
Πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι παρατηρούµενες διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες 
αλλά και η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφοροποιήσεων δεν αφορούν τόσο την 
κατεύθυνση των απαντήσεων αλλά την έµφαση που δίνει η κάθε οµάδα στις 
συγκεκριµένες µεταβλητές. Σε γενικές γραµµές, µεγάλη θεωρείται η αναγκαιότητα 
του νέου προγράµµατος για την εκπαίδευση από τη συντριπτική πλειοψηφία και των 
δύο δειγµάτων, µε βάση τις απαντήσεις τους στο ερωτηµατολόγιο. Οι δάσκαλοι των 
∆ηµοτικών Σχολείων φαίνεται να είναι περισσότερο θετικοί: το 83% εκτιµά ότι η 
εφαρµογή του προγράµµατος είναι πολύ έως αρκετά αναγκαία ενώ το αντίστοιχο 



ποσοστό για τους καθηγητές είναι 74%.  Και οι δύο κατηγορίες συµµετεχόντων 
πιστεύουν ότι η εφαρµογή του προγράµµατος βοηθά τη σύνδεση της σχολικής 
γνώσης µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών και τις πραγµατικές κοινωνικές 
καταστάσεις ενώ ενεργοποιεί τη δηµιουργικότητά και τις ικανότητές τους, βοηθά την 
απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, αναµορφώνει τη διδακτική προσέγγιση, αυξάνει 
την αποτελεσµατικότητα του Σχολείου και διευκολύνει τη διασύνδεση αυτού µε την 
ευρύτερη κοινότητα - Κοινωνία,   (Πίνακας 38). Ενδιαφέρουσα είναι η επιλογή της 
προαγωγής της ικανότητας αυτοµάθησης στις πρώτες θέσεις της ιεράρχησης, σαν ένα 
από τα σηµαντικά αποτελέσµατα της εφαρµογής του καινοτόµου προγράµµατος στα 
Γυµνάσια. Η ιεράρχηση των απόψεων των εκπαιδευτικών από τα ∆ηµοτικά Σχολεία 
αλλά και τα Γυµνάσια, φαίνεται να υποδηλώνει, ακόµα, την ιδιαίτερη έµφαση που 
αποδίδεται, καταρχήν, στην συνεισφορά των νέων προγραµµάτων στην ανάπτυξη και 
ανάδειξη των ικανοτήτων των µαθητών καθώς και στη διασύνδεση της ύλης µε τα 
προσωπικά τους ενδιαφέροντα σε µια προσπάθεια να καταστεί η µάθηση πιο 
ευχάριστη και εποµένως πιο αποδοτική και στη συνέχεια στην ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας του σχολείου αλλά και τη βελτίωση της επίδοσης των 
µαθητών.  
 
 
Πίνακας 38 : Ιεράρχηση αποτελεσµάτων νέου προγράµµατος 

Αποτελέσµατα Εφαρµογής 
∆ηµοτικά Σχολεία Γυµνάσια 

1.  Έκφραση δηµιουργικότητας µαθητών 1. ∆ιεύρυνση ενδιαφερόντων 
2.  ∆ιεύρυνση ενδιαφερόντων 2.  Έκφραση δηµιουργικότητας µαθητών 
3.  Εξοικείωση µε κοινωνικά θέµατα 3.  Αυτοµάθηση 
4.  Αναµόρφωση διδακτικής προσέγγισης 4.  Εξοικείωση µε κοινωνικά θέµατα 
5.  Αυτοµάθηση 5.  Αναµόρφωση διδακτικής προσέγγισης 
6.  Συνεργασία σχολείου-κοινωνίας 6.  Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
7.  Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 7.  Συνεργασία σχολείου-κοινωνίας 
8.  Αύξηση αποτελεσµατικότητας 
σχολείου 

8.  Αύξηση αποτελεσµατικότητας      
σχολείου 

9.  ∆ιευκόλυνση πειραµατισµού 9.  ∆ιευκόλυνση πειραµατισµού 
10. Βελτίωση επίδοσης 10. Βελτίωση επίδοσης 

 
 
Η επίδραση των προγραµµάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται να µην είναι 
και τόσο ξεκάθαρη. Οι απαντήσεις του δείγµατος σχετικά µε τη σηµασία που 
αποδίδουν σε αυτά στο µεν Γυµνάσιο είναι µοιρασµένες ανάµεσα στον απλό 
εµπλουτισµό του σχολικού προγράµµατος και τη δραστική αλλαγή της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (32% και 30% αντίστοιχα). Στο ∆ηµοτικό, αν και ένα µεγάλο ποσοστό 
των συµµετεχόντων (43%) θεωρεί ότι η Ευέλικτη Ζώνη προκαλεί δραστικές αλλαγές 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, η άποψη ότι αυτή απλώς εµπλουτίζει το σχολικό 
πρόγραµµα είναι επίσης αρκετά διαδεδοµένη (32%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 
σύγκριση των απαντήσεων στις ερωτήσεις 1 και 3 του ερωτηµατολογίου. Στην 
ερώτηση 1 :"Τι κατά τη γνώµη σας επιτυγχάνει τελικά η εφαρµογή του προγράµµατος", 
η απάντηση "αναµόρφωση της διδακτικής προσέγγισης των διαφόρων γνωστικών 
αντικειµένων" έλαβε ποσοστά 54% από τους συµµετέχοντες δασκάλους του 
∆ηµοτικού και 53% από τους συµµετέχοντες καθηγητές του Γυµνασίου. Φαίνεται 
δηλαδή, πως ενώ το δείγµα θεωρεί ότι τα νέα προγράµµατα επηρεάζουν δραστικά τον 
τρόπο προσέγγισης των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων υπάρχει ακόµα αρκετή 



απόσταση να καλυφθεί ώστε οι επιδράσεις αυτές να γίνουν φανερές στην όλη 
εκπαιδευτική διαδικασία και το ένα τρίτο περίπου των εκπαιδευτικών προσλαµβάνει 
τις επιχειρούµενες αλλαγές σαν απλό εµπλουτισµό  του ήδη υπάρχοντος σχολικού 
προγράµµατος.   
 
Από το υλικό που αναπτύχθηκε και διανεµήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα 
Σχολεία παρατηρείται µεγάλη διαφορά στο βαθµό χρήσης ανάµεσα στο παραδοσιακό 
υλικό (βιβλία) και στα CD-ROM ή τις βιντεοκασέτες. Στα ∆ηµοτικά 
χρησιµοποιήθηκε περισσότερο το ∆ιαθεµατικο Βιβλίο µε τα  Σχέδια Εργασίας 
(49,5%) ενώ στα Γυµνάσια φαίνεται να χρησιµοποιήθηκαν εξίσου το Πολυθεµατικό 
µε τις δραστηριότητες (56%) και το Πολυθεµατικό µε τα κείµενα (53%). Η χρήση του 
νέου υλικού ήταν πολύ περιορισµένη σε όλα τα σχολεία. Στα ∆ηµοτικά Σχολεία 
παρατηρείται µία µικρή διαφορά στη χρησιµοποίηση βιντεοκασετών, (11,7% έναντι 
6,4% των Γυµνασίων) ίσως διότι, λόγω ηλικίας των µαθητών, η παρουσίαση 
πληροφοριών µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων είναι πιο εύληπτη. Αν και η 
προτίµηση στη χρησιµοποίηση έντυπου υλικού είναι φανερή και από την ανάλυση 
των απαντήσεων στην ερώτηση 7 (Ποιο άλλο υλικό χρησιµοποιήθηκε κατά την 
εφαρµογή των προγραµµάτων), η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής (47,1% στα 
∆ηµοτικά και 48,6% στα Γυµνάσια) και επιµόρφωσης, ώστε να αξιοποιείται 
κατάλληλα το υλικό, ίσως να εξηγεί, εν µέρει, τη διστακτικότητα στη χρήση του νέου 
εκπαιδευτικού υλικού.  
 
Η αξιολόγηση του υλικού που εστάλη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, φαίνεται να 
είναι µάλλον θετική. Ένα µεγάλο ποσοστό των συµµετεχόντων από τα ∆ηµοτικά 
Σχολεία θεωρεί ότι το υλικό είναι ενδιαφέρον (41,6%) και χρήσιµο (40,7%) ενώ τα 
αντίστοιχα ποσοστά από τους συµµετέχοντες του Γυµνασίου είναι 51,5% και 35%. 
Επιπλέον, η ύπαρξη περιορισµένων αρνητικών χαρακτηρισµών για το υλικού (µόνο 
14,4% από τους συµµετέχοντες του ∆ηµοτικού το χαρακτηρίζουν ανεπαρκές  και 
3,8% δύσχρηστο ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά από το Γυµνάσιο είναι 12,8% και 7,5%) 
είναι ενθαρρυντική και υποδηλώνει, µάλλον, ότι ο περιορισµένος χρόνος εφαρµογής 
και, εποµένως, χρησιµοποίησης του υλικού επηρέασε τις απαντήσεις. Απαιτείται 
περισσότερος χρόνος εφαρµογής πριν εξαχθούν αξιόπιστα συµπεράσµατα για τη 
γενικότερη αξιολόγηση αυτού του υλικού.  
 
Η ανάλυση των απαντήσεων του δείγµατος υποδηλώνει ότι το υλικό για την 
εφαρµογή των προγραµµάτων αναζητήθηκε, τις περισσότερες φορές, στη σχολική 
βιβλιοθήκη αλλά και στο ∆ιαδίκτυο. Πολύ υψηλά είναι τα ποσοστά αναζήτησης 
υλικού στο ∆ιαδίκτυο στα Γυµνάσια (51% έναντι 58% στη Σχολική Βιβλιοθήκη), 
γεγονός που φανερώνει τη διείσδυση της νέας τεχνολογίας στους εφήβους και 
υποδηλώνει τη σηµασία του νέου µέσου στην εκπαίδευση που φαίνεται να 
υποκαθιστά άλλους, περισσότερο, παραδοσιακούς τρόπους αναζήτησης (τοπικούς 
φορείς, ∆ηµοτική βιβλιοθήκη, Μουσεία, κλπ).   
 
Η εφαρµογή του προγράµµατος φαίνεται να καθιστά αναγκαία τη συνεργασία µε 
άλλα άτοµα, όπως διάφορους επαγγελµατίες, αλλά και φορείς, όπως ∆ηµοτικές 
Αρχές, Πολιτιστικούς Συλλόγους, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Παραγωγικούς / 
Επαγγελµατικούς φορείς. Με αυτό τον τρόπο φαίνεται να συµβάλλει όχι µόνο στη 
διαθεµατική  προσέγγιση και την κατάργηση της µονοµέρειας αλλά να ανανεώνει τη 
δεξαµενή των µεταδιδόµενων πληροφοριών µε νέες γνώσεις και απόψεις και να 
προωθεί τη συνεργασία και επικοινωνία του σχολείου µε την ευρύτερη κοινότητα.  



 
Η εφαρµογή των προγραµµάτων πραγµατοποιήθηκε, τις περισσότερες φορές, στο 
χώρο της σχολικής τάξης. Σαν δεύτερη επιλογή, φαίνεται να επιλέγεται για το 
∆ηµοτικό χώρος εκτός σχολείου ενώ για το Γυµνάσιο ειδικά διαµορφωµένος χώρος 
εντός σχολείου. Όλοι οι συµµετέχοντες δηλώνουν ότι, όταν η εφαρµογή 
πραγµατοποιείτο στην σχολική τάξη η διαµόρφωση του χώρου άλλαζε περιστασιακά. 
Το γεγονός ότι ένα 18,9% των συµµετεχόντων από το ∆ηµοτικό δήλωσε ότι η 
διαµόρφωση του χώρου άλλαξε ριζικά  µετά την εφαρµογή του προγράµµατος της 
Ευέλικτης Ζώνης, αποτελεί ένα ενδιαφέρον εύρηµα καθώς, ίσως, σηµαίνει ότι η 
εφαρµογή του προγράµµατος είχε αντίκτυπο στον τρόπο διεξαγωγής και των άλλων 
µαθηµάτων. Είναι απαραίτητο να συλλεχθούν επιπλέον στοιχεία ώστε να 
διευκρινιστεί αν η αλλαγή ήταν, απλώς,  χωροταξική ή αφορούσε τη διατήρηση των 
οµάδων εργασίας, µε ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς ανάπτυξης ιδιαίτερων 
δεσµών συνεργασίας αλλά και προσέγγισης των µαθηµάτων, καθ' όλη τη διάρκεια 
του σχολικού έτους.   
 
Το 47% του δείγµατος και στα ∆ηµοτικά και στα Γυµνάσια, δήλωσε πως 
πραγµατοποιήθηκαν περισσότερα από 3 σχέδια εργασίας. Όσον αφορά τη διάρκεια 
εφαρµογής, φαίνεται ότι µεγαλύτερο ποσοστό των δασκάλων δαπάνησε περισσότερη 
ώρα. Έτσι, το 67% των δασκάλων επισηµαίνει ότι για την εφαρµογή απαιτήθηκαν 
περισσότερα από 5 δίωρα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους καθηγητές είναι 58%.  
Σε συνδυασµό και µε τις απαντήσεις στην ερώτηση "... θα πρέπει να αυξηθεί ο χρόνος 
που διατίθεται για την εφαρµογή του προγράµµατος ... στο ωρολόγιο πρόγραµµα" 
φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος θεωρεί ότι ο χρόνος αυτός είναι 
επαρκής.  
 
Τα περισσότερα από τα θέµατα που επιλέγηκαν ήταν θέµατα Τοπικής Ιστορίας, 
Οικολογίας, ∆ιατροφής, Παράδοσης και Πολιτισµού.  Η επιλογή των θεµάτων, τις 
περισσότερες φορές, είναι αποτέλεσµα κοινής απόφασης εκπαιδευτικών και µαθητών 
µε τους δασκάλους του ∆ηµοτικού να χρησιµοποιούν περισσότερο συµµετοχικές 
διαδικασίες (69,3% έναντι 57% των καθηγητών). Για την εφαρµογή του 
προγράµµατος στο ∆ηµοτικό χρησιµοποιήθηκαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
συνεχή δίωρα, συνήθως τις δύο τελευταίες ώρες του σχολικού ωραρίου. Η αύξηση 
της διδακτικής περιόδου σε 90 λεπτά θεωρήθηκε λίγο κουραστική. για τους µαθητές, 
από το 36% των εκπαιδευτικών.   
 
Όσον αφορά τις δραστηριότητες των µαθητών του ∆ηµοτικού, κατά την εφαρµογή 
της Ευέλικτης Ζώνης, φαίνεται ότι τις περισσότερες φορές εργάζονταν σε οµάδες και 
παρουσίαζαν οι ίδιοι το υλικό που είχαν συγκεντρώσει. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται σε ιεράρχηση οι συχνότερες δραστηριότητες των µαθητών,  Πίνακας 
39. Σε σύγκριση µε τους µαθητές του Γυµνασίου, οι µαθητές του ∆ηµοτικού είχαν 
ευρύτερη γκάµα δραστηριοτήτων (11 δραστηριότητες συγκεντρώνουν πάνω από το 
50% των απαντήσεων σε σύγκριση µε 6 δραστηριότητες του Γυµνασίου). Και στις 
δύο οµάδες µαθητών οι συνήθεις δραστηριότητες περιλαµβάνουν την οµαδική 
εργασία, την συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση υλικού, το διάλογο και την 
έρευνα. ∆ηλαδή παρατηρείται µία έµφαση στις συµµετοχικές διαδικασίες, την 
ανάπτυξη διαλεκτικής αντιπαράθεσης και την ερευνητική προσέγγιση. Επιπλέον, 
µέσω των δραστηριοτήτων των µαθητών του ∆ηµοτικού φαίνεται να επιχειρείται η 
πολύπλευρη αντιµετώπιση των προβληµάτων και η ανάπτυξη της 



χειροκατασκευαστικής ικανότητας των µαθητών, αλλά και των εκφραστικών 
τεχνικών.    
 
Πίνακας 39 : Συχνότερες δραστηριότητες µαθητών ∆ηµοτικού 

 
∆ραστηριότητες µαθητών % 

παρουσίαση 89 

εργάζονταν σε οµάδες 88 

διάλογος 82 

πληροφορίες 80 

κατασκευές 77 

ερευνούσαν 74 

επεξεργασία υλικού 67 

εκφραστικές τεχνικές 66 

ιδέες συµµαθητών 64 

αξιολόγηση υλικού 59 

εναλλακτικές απαντήσεις 57 

πειραµατίζονταν 49 

νέες τεχνολογίες 29 

ακροατές 22 

 
Πίνακας 40 : Συχνότερες δραστηριότητες µαθητών Γυµνασίου 

∆ραστηριότητες µαθητών Γυµνασίου σε % 

εργάζονταν σε οµάδες 88 

πληροφορίες 83 

παρουσίαση 77 

διάλογος 70 

ερευνούσαν 62 

επεξεργασία υλικού 62 

αξιολόγηση υλικού 47 

νέες τεχνολογίες 44 

ιδέες συµµαθητών 42 

αναζήτηση εναλλακτικών απαντήσεων 35 



κατασκευές 31 

ακροατές 26 

πειραµατίζονταν 26 

εκφραστικές τεχνικές 14 

 
 
Η αποδοχή των νέων προγραµµάτων από τους µαθητές φαίνεται να είναι πολύ θετική. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών των ∆ηµοτικών και των Γυµνασίων 
φαίνεται να απολαµβάνει την εφαρµογή των προγραµµάτων, έχει ενεργό συµµετοχή 
και συνεργάζεται αρµονικά, ενώ το πρόγραµµα καθιστά δυνατή την έκφραση και 
άλλων πτυχών της προσωπικότητάς τους, κάτι που δεν ήταν δυνατό µε τον 
παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης.    
 
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών, κατά την εφαρµογή των προγραµµάτων φαίνεται να 
αλλάζει και να γίνεται περισσότερο καθοδηγητικός και συντονιστικός ενώ αλλάζει 
και ο προσανατολισµός της εκπαιδευτικής προσέγγισης σε διαθεµατική. Στους 
παρακάτω πίνακες (Πίνακας 41 παρουσιάζονται ιεραρχικά οι αλλαγές στους ρόλους 
δασκάλων και καθηγητών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 41 : Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στα ∆ηµοτικά σχολεία κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ. 

Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού  
στα ∆ηµοτικά 

% 

διαθεµατική προσέγγιση γνώσης 90 
έδινε οδηγίες 87 
βοήθεια µόνο στις δυσκολίες 73 
καθοδηγούσε δραστηριότητες 72 
καθόριζε θεµατολογία, 
αρµοδιότητες 

66 

ελευθερία στους µαθητές 62 
διευκόλυνε συνεργασία 57 



παρέµβαση µόνο όταν το 
ζητούσαν οι µαθητές 

53 

 
 
Πίνακας 42 : Ο ρόλος των καθηγητών Γυµνασίων κατά την εφαρµογή της Ζ.Κ.∆.  

Κατά την εφαρµογή του 
προγράµµατος ο δάσκαλος :  
σε (%) 

Πολύ Συχνά 

έδινε οδηγίες 90 
διαθεµατική προσέγγιση γνώσης 82 
καθόριζε θεµατολογία, 
αρµοδιότητες 

76 

καθοδηγούσε δραστηριότητες 68 
βοήθεια µόνο στις δυσκολίες 67 
ελευθερία στους µαθητές 54 
διευκόλυνε συνεργασία 46 
παρέµβαση µόνο όταν το 
ζητούσαν οι µαθητές 

39 

 
 
Ο νέος ρόλος που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και 
της Ζώνης Καινοτόµων ∆ράσεων αλλά και οι δραστηριότητες, φαίνεται να έχουν  
θετικά αποτελέσµατα στη βελτίωση των σχέσεων των εκπαιδευτικών µε τους 
µαθητές. Το 76% των δασκάλων και το 67% των καθηγητών απάντησε ότι η Ε.Ζ.και 
η Ζ.Κ.∆. συνέβαλε πολύ έως αρκετά σε αυτή τη βελτίωση. Οι συµµετοχικές 
διαδικασίες και η οµαδικότητα της εργασίας στα πλαίσια της µικρο-οµάδας αλλά και 
της τάξης φαίνεται να βελτιώνει   την αλληλεγγύη των µαθητών και την αποδοχή των 
µειονοτικών αλλά και των µαθητών µε ειδικές ικανότητες τόσο στα ∆ηµοτικά όσο και 
στα Γυµνάσια. Η παρατηρούµενη αύξηση της συµµετοχής αυτών των ειδικών 
κατηγοριών µαθητών µπορεί να αποδοθεί στη διαφορετική προσέγγιση της 
εκπαίδευσης, που βοηθά στην ενεργοποίησή τους λόγω συµβατότητας µε προσωπικά 
ενδιαφέροντα, στην ανάπτυξη ισχυρότερων δεσµών µεταξύ αυτών και των υπολοίπων 
συµµαθητών λόγω οµαδικής εργασίας αλλά και στο διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης 
της απόδοσης στα πλαίσια των νέων προγραµµάτων που συµβάλλει ίσως στην 
αποτελεσµατικότερη συµµετοχή και, εποµένως, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης αυτών 
των µαθητών. Για την ανάπτυξη αξιόπιστων συµπερασµάτων είναι αναγκαία 
περαιτέρω διερεύνηση. Επιπλέον, οι µαθητές φαίνεται να ευαισθητοποιούνται σε 
θέµατα του φυσικού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος.  
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν είναι καταληκτικά όσον αφορά τη βελτίωση της 
επίδοσης των µαθητών στα ∆ηµοτικά Σχολεία. Οι µισοί, περίπου από τους 
συµµετέχοντες (50,5%) φαίνεται να πιστεύουν ότι υπήρξε βελτίωση ενώ ένα µεγάλο 
ποσοστό (42,3%) πιστεύει ότι δεν υπήρξε βελτίωση. Μεγάλο είναι και το ποσοστό 
των καθηγητών (70%) που δεν πιστεύει ότι η Ζ.Κ.∆.  βοήθησε την επίδοση των 
µαθητών. Παρόλα αυτά, τα προγράµµατα φαίνεται ότι βοήθησαν αρκετά τους 
χαµηλόβαθµους, τους µειονοτικούς και τους µαθητές µε ειδικές ικανότητες και στις 
δύο σχολικές βαθµίδες.  
 



Η Ε.Ζ. και η Ζ.Κ.∆. συµβάλλει θετικά στην ανάπτυξη συνεργασίας ανάµεσα στα 
µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ιδιαίτερα ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και το 
∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας (93% στα ∆ηµοτικά και 94% στα Γυµνάσια), αλλά 
και τους εκπαιδευτικούς µεταξύ τους (88%  στα  ∆ηµοτικά και 84% στα Γυµνάσια). 
Τα ποσοστά καλής συνεργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και τον Σχολικό 
Σύµβουλο, αλλά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς είναι 73,4% και 74,5% 
αντίστοιχα για το ∆ηµοτικό, και 33% και 37% για το Γυµνάσιο.    
 
Αν και το 30-40% του δείγµατος αξιολογεί θετικά τη συνεισφορά του επιµορφωτικού 
σεµιναρίου φαίνεται ότι η διαπροσωπική επαφή και εξατοµικευµένη παροχή 
συµβουλών, µέσω των επισκέψεων µελών του Π.Ι. στα σχολεία, κρίνεται 
αποτελεσµατικότερη (42%-48%).   
 
Τα νέα προγράµµατα φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο τη διδακτική προσέγγιση 
των µαθηµάτων στα ∆ηµοτικά, 52% έναντι 28% στα Γυµνάσια. Όµως, και οι δύο 
οµάδες συµφωνούν ότι η νέα προσέγγιση θα επηρεάσει και το υπόλοιπο σχολικό 
πρόγραµµα (72,5% στα ∆ηµοτικά και 56% στα Γυµνάσια).  
 
Τέλος, στα θέµατα που αποτελούν τις κυριότερες δυσκολίες εφαρµογής των 
προγραµµάτων όπως οι ελλείψεις σε υποδοµή, υλικοτεχνική υποστήριξη, οργάνωση 
και επιµόρφωση επικεντρώνονται και οι προτάσεις για βελτίωση.    
 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
 
Επίδραση του φύλου 
 
Όσον αφορά το ∆ηµοτικό, παρόλο που οι στατιστικές διαφορές είναι αρκετές δεν 
υποδηλώνουν, όπως δείχνει η προσεκτικότερη ανάλυση, αλλαγές στις γενικές 
κατευθύνσεις αλλά στην έµφαση. Έτσι, ενώ και τα δύο φύλα θεωρούν ότι η 
εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης αυξάνει την αποτελεσµατικότητα του Σχολείου και 
είναι αναγκαία, οι άνδρες συµµετέχοντες φαίνεται να δίνουν µεγαλύτερη έµφαση σε 
αυτούς τους παράγοντες. Κατά τον ίδιο τρόπο, ενώ το υλικό που εστάλη από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επίκαιρο και πρωτότυπο από 
το σύνολο των συµµετεχόντων του ∆ηµοτικού, οι άνδρες είναι περισσότερο θετικοί 
στις κρίσεις τους από τις γυναίκες. ∆ιαφορές παρατηρούνται, ακόµα, στο υλικό που 
χρησιµοποιείται (Πολυθεµατικά βιβλία, CD-ROM), στις πηγές αναζήτησης υλικού 
για την εφαρµογή του προγράµµατος µε τους άνδρες διδάσκοντες να χρησιµοποιούν 
συχνότερα το ∆ιαδίκτυο για την απόκτηση του απαραίτητου υλικού σε σχέση µε τις 
γυναίκες ή να απευθύνονται πιο εύκολα σε οργανισµούς, συλλόγους και ιδρύµατα, 
αλλά και στο είδος δραστηριοποίησης των µαθητών κατά την εφαρµογή της Ε.Ζ. 
Έτσι, οι µαθητές φαίνεται να χρησιµοποιούν συχνότερα εκφραστικές τεχνικές ή να 
αναπτύσσουν κατασκευές όταν υπεύθυνος της εφαρµογής ήταν γυναίκα. Ο 
συνδυασµός αυτών των απαντήσεων ίσως εξηγεί και τις µικρές διαφορές που 
παρατηρούνται ανάµεσα στα δύο φύλα, καθώς το είδος δραστηριότητας καθορίζει το 
υλικό που απαιτείται και την πηγή αναζήτησης. Εποµένως, η σχετικά αρνητικότερη 
εκτίµηση του υλικού από τις γυναίκες του δείγµατος αλλά και της συνεισφοράς του 
επιµορφωτικού σεµιναρίου µπορεί να οφείλεται στην έλλειψη συµβατότητας αυτών 
µε τις ειδικές κατηγορίες δραστηριοτήτων που είχαν επιλεγεί όπως τις εκφραστικές 
τεχνικές. Το είδος της δραστηριότητας ίσως να ευθύνεται και για τη διαφορά των 
απαντήσεων ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες συµµετέχοντες όσον αφορά τις 



εκτιµήσεις για την επίδραση της Ε.Ζ. στους µαθητές. Οι γυναίκες θεωρούν ότι η 
εφαρµογή της βοήθησε περισσότερο από τους άνδρες στην ανάδειξη και άλλων 
πτυχών της προσωπικότητας των µαθητών, καθώς οι θεατρικές τεχνικές µπορεί να 
αναδείξουν µε µοναδικό τρόπο και πιο έντονα ιδιαίτερες ικανότητες  των µαθητών. 
Επιπλέον, ο τρόπος που τα δύο φύλα προσεγγίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις µπορεί 
να ευθύνεται για την εκτίµηση καλύτερης συνεργασίας ανάµεσα σε γονείς και 
εκπαιδευτικούς από τις γυναίκες δασκάλες και νηπιαγωγούς σε σχέση µε τους άντρες 
συναδέλφους τους.  
 
Αντίστοιχα, όσον αφορά την επίδραση του φύλου στις παραµέτρους του 
Προγράµµατος της Ζώνης Καινοτόµων ∆ράσεων του Γυµνασίου, διαπιστώνουµε ότι 
οι γυναίκες που συµµετείχαν στην έρευνα πιστεύουν σε µεγαλύτερο βαθµό από τους 
άνδρες συναδέλφους τους ότι η εφαρµογή αυτού του καινοτόµου Προγράµµατος θα 
συµβάλλει καθοριστικά σε αύξηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και ότι θα προκαλέσει σηµαντικές αλλαγές στο υπόλοιπο σχολικό 
πρόγραµµα. Σχετικά µε την ποιότητα του υποστηρικτικού υλικού που απεστάλη από 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι γυναίκες καθηγήτριες το θεωρούν δύσχρηστο και για 
το λόγο αυτό κατέφευγαν σε άλλες πηγές για αναζήτησης πληροφόρησης. Αντίθετα, 
οι άνδρες έχουν θετικότερη στάση έναντι του υλικού του Π..Ι., το οποίο 
χαρακτηρίζουν πρωτότυπο.  
 
Επίδραση της ηλικίας 
 
Από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων του ∆ηµοτικού προκύπτει ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις στις στατιστικά σηµαντικές διαφορές των απαντήσεων των ηλικιακών 
οµάδων παρατηρείται µία αυξητική ή φθίνουσα τάση. Έτσι, όσο αυξάνεται η ηλικία 
των συµµετεχόντων, παρατηρείται µια αύξηση του βαθµού αποτελεσµατικότητας της 
Ε.Ζ. αλλά και της συνεισφοράς του σεµιναρίου στο σχηµατισµό άποψης για τη 
φιλοσοφία του προγράµµατος, ενώ όσο µειώνεται η ηλικία τόσο µειώνονται οι 
υποκειµενικές εκτιµήσεις αποτελεσµατικότητας του παρεχοµένου υλικού. Επιπλέον, 
φαίνεται ότι οι απαντήσεις των νεότερων εκπαιδευτικών στο ερωτηµατολόγιο και πιο 
συγκεκριµένα στην ερώτηση για την σταδιακή επέκταση της εφαρµογής του 
προγράµµατος, όπου ένα 72,7% απάντησε θετικά, υποδηλώνει περισσότερο την 
ύπαρξη έντονων απαιτήσεων, ως προς την οργάνωση του προγράµµατος, παρά στάση 
αµφισβήτησης προς το πρόγραµµα. Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί  φαίνεται 
να καλοδέχονται το επιµορφωτικό σεµινάριο, αλλά διατηρούν µια περισσότερο 
επιφυλακτική στάση ως προς τη γενίκευση της εφαρµογής που ίσως να αντανακλά 
µια γενικότερη στάση έναντι των αλλαγών. Οι εκπαιδευτικοί 31-40 ετών φαίνεται να 
επιλέγουν συχνότερα την αναζήτηση πληροφοριών από το ∆ιαδίκτυο (44%), τάση 
που είναι συµβατή και µε τα ευρήµατα ερευνών και από άλλους χώρους.   
 
Όσον αφορά το Γυµνάσιο, παρατηρούµε ότι οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί είναι 
περισσότερο αυστηροί στην κριτική τους για τη θεµατολογία του υποστηρικτικού 
υλικού την οποία θεωρούν περιορισµένη. Από την άλλη πλευρά, συνεργάζονται σε 
µεγαλύτερο βαθµό, σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς µεγαλύτερης ηλικίας, µε φορείς 
ή άτοµα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, σε χώρους εκτός σχολείου µε στόχο την 
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του Προγράµµατος. Σχετικά µε τις επιπτώσεις του 
Προγράµµατος στη µαθησιακή διαδικασία, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν 
ότι αυτό συµβάλλει στην ανάπτυξη διαλογικής συζήτησης µεταξύ των µαθητών, στην 
αυτενέργεια των µαθητών και στην δηµιουργία αισθήµατος και κλίµατος 



αλληλεγγύης. Αντίθετα, οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι το 
Πρόγραµµα της Ζ.Κ.∆. βοήθησε τους µαθητές να αναπτύξουν θετικότερη στάση προς 
το σχολείο καθώς αυτοί ένιωθαν περισσότερο άνετα κατά την εφαρµογή του 
Προγράµµατος.  
 
Επίδραση των ετών υπηρεσίας 
 
Όσον αφορά το ∆ηµοτικό, οι απαντήσεις σε αυτήν την κατηγορία συµφωνούν, σε 
µεγάλο βαθµό, µε τις απαντήσεις στην προηγούµενη κατηγορία, ίσως γιατί υπάρχει 
σχέση µεταξύ των ετών υπηρεσίας και της ηλικίας. Έτσι, και εδώ, όσο αυξάνεται η 
εµπειρία των συµµετεχόντων και εποµένως η ηλικία, παρατηρείται µια αύξηση του 
βαθµού αποτελεσµατικότητας της Ε.Ζ. αλλά και της συνεισφοράς του σεµιναρίου στο 
σχηµατισµό άποψης για τη φιλοσοφία του προγράµµατος. Αντίθετα, όσο µειώνονται 
τα χρόνια υπηρεσίας τόσο µειώνονται οι υποκειµενικές εκτιµήσεις 
αποτελεσµατικότητας του παρεχοµένου υλικού. ∆ηλαδή, οι εκπαιδευτικοί µε 
µικρότερη εµπειρία και ηλικία είναι περισσότερο αυστηροί στην κριτική τους. 
Επιπλέον, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν µικρή ή µέτρια εµπειρία, και άρα νεώτερη 
ηλικία, χρησιµοποιούν περισσότερο τις νέες τεχνολογίες, τάση που παρατηρείται και 
στο γενικό πληθυσµό, ενώ οι εκπαιδευτικοί που έχουν µεγάλη εµπειρία παρατηρούν 
ότι οι µαθητές συνεργάζονται αρµονικότερα µεταξύ τους, στα πλαίσια της Ε.Ζ., και 
αποδέχονται ευκολότερα τις µειονότητες. Οι τελευταίες παρατηρήσεις µπορεί να 
οφείλονται στην καλύτερη ικανότητα διάκρισης της συµπεριφοράς των µαθητών, 
λόγω εµπειρίας των εκπαιδευτικών ή να είναι αποτέλεσµα της ανάπτυξης 
αποδοτικότερων τακτικών δραστηριοποίησης των µαθητών.    
 
Στο Γυµνάσιο, παρατηρούµε ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν µεγάλη εµπειρία 
διδασκαλίας, στα πλαίσια της εφαρµογής του Προγράµµατος συνεργάστηκαν 
στενότερα µε άλλους επιστήµονες, ενώ διαπίστωναν ουσιαστικότερη βελτίωση της 
επίδοσης των µαθητών µε ειδικές ανάγκες. Αντίθετα, θεωρούσαν ότι το κλίµα 
συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών και του Σχολικού Συµβούλου δεν ήταν 
ιδιαίτερα θετικό, ότι οι µαθητές συχνά παρακολουθούσαν τις διαλέξεις ως ακροατές 
χωρίς ενεργή συµµετοχή και για το λόγο αυτό έδειχναν κουρασµένοι µετά το πέρας 
των δραστηριοτήτων.  
 
Επίδραση υπηρεσιακής κατάστασης 
 
Στα ερωτηµατολόγια του ∆ηµοτικού αλλά και του Γυµνασίου, λόγω της µεγάλης 
διαφοράς στο µέγεθος των δύο κατηγοριών (µόνιµοι και αναπληρωτές), ακόµα και οι 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές δεν οδηγούν στην εξαγωγή ασφαλών 
συµπερασµάτων αλλά περισσότερο τονίζουν την ύπαρξη ενδείξεων διαφορών 
ανάµεσα στους δύο πληθυσµούς. Έτσι, οι διαφορές που παρατηρούνται ίσως 
σχετίζονται περισσότερο µε την εξοικείωση µε τις εκπαιδευτικές µεθόδους 
(πειραµατισµός) αλλά και το ευρύτερο τοπικό περιβάλλον (Μουσεία, ∆ηµοτική 
Αρχή) στο οποίο δραστηριοποιούνται οι δύο κατηγορίες.  
 
Επίδραση της ιδιότητας 
 
Στα ερωτηµατολόγια του ∆ηµοτικού, λόγω της µεγάλης διαφοράς στο µέγεθος των 
δύο κατηγοριών (δάσκαλοι και νηπιαγωγοί), ακόµα και οι στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές δεν οδηγούν στην εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων αλλά περισσότερο 



τονίζουν την ύπαρξη ενδείξεων διαφορών ανάµεσα στους δύο πληθυσµούς. Έτσι, οι 
διαφορές που παρατηρούνται ίσως σχετίζονται περισσότερο µε την εξοικείωση µε τις 
εκπαιδευτικές µεθόδους (πειραµατισµός) αλλά και το ευρύτερο τοπικό περιβάλλον 
(Μουσεία, ∆ηµοτική Αρχή) στο οποίο δραστηριοποιούνται οι δύο κατηγορίες.  
 
Επίδραση των ετών βασικών σπουδών 
 
Στα ερωτηµατολόγια του ∆ηµοτικού, η ανάλυση των διαφορών στις δύο κατηγορίες 
(διετής και τετραετής φοίτηση) δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί µε διετή κατάρτιση 
δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στη χρησιµότητα του υλικού και του επιµορφωτικού 
σεµιναρίου, ενώ οι εκπαιδευτικοί µε τετραετή κατάρτιση στην αναγκαιότητα του 
προγράµµατος, στον τρόπο που επηρεάζει και τα άλλα µαθήµατα αλλά και στις 
δραστηριότητες που εκτελούσαν οι µαθητές στα πλαίσια της εφαρµογής του.   
 
Επίδραση των άλλων σπουδών 
 
Στο ∆ηµοτικό σχολείο, το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση των 
αποτελεσµάτων είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει και άλλες σπουδές εκτός 
από τις βασικές θεωρούν ότι υπάρχει µεγαλύτερη αναγκαιότητα εφαρµογής του 
προγράµµατος και αντιµετωπίζουν θετικότερα τόσο το παρεχόµενο υλικό όσο και τη 
συνεργασία µε άλλους. Εκτιµούν ότι το πρόγραµµα συνετέλεσε στη βελτίωση των 
σχέσεών τους µε τους µαθητές και δίνουν έµφαση στη διαθεµατική προσέγγιση της 
γνώσης αλλά και στην αναζήτηση υλικού από το ∆ιαδίκτυο. Η θετική στάση έχει σαν 
αποτέλεσµα να αυξάνονται οι προτάσεις, σε αυτήν την κατηγορία, για αύξηση του 
χρόνου εφαρµογής.    
 
Όσον αφορά το Γυµνάσιο, οι καθηγητές που έχουν κάνει και άλλες σπουδές 
διακρίνονται από σαφώς θετικότερη στάση ως προς το Πρόγραµµα Καινοτόµων 
∆ράσεων σε σχέση µε τους καθηγητές που κατέχουν µόνο βασικό πτυχίο. 
Συγκεκριµένα, θεωρούν ότι το Πρόγραµµα διευκόλυνε τον πειραµατισµό στην 
διδακτική πράξη, υποστηρίζουν ότι οι µαθητές έδειχναν ιδιαίτερα ευχαριστηµένοι 
από τη διαδικασία γεγονός που τους έδινε την δυνατότητα να φανερώσουν και άλλες 
πτυχές της προσωπικότητάς τους, οδήγησε σε βελτίωση της γενικότερης απόδοσης 
των µαθητών και τέλος συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή στάσης έναντι των 
µαθητών µε ειδικές ανάγκες.  
 
Επίδραση του τόπου 
 
Στα ∆ηµοτικά σχολεία, η ανάλυση ανέδειξε 29 στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις, 

περισσότερες από κάθε άλλη µεταβλητή. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι 

παρατηρείται µία οµοιόµορφη αυξητική ή φθίνουσα ροπή στις απαντήσεις µε την 

έµφαση να πέφτει στα σχολεία των µικρότερων πόλεων ή χωριών. Οι εκπαιδευτικοί 

αυτών των σχολείων φαίνεται να αποδέχονται µε µεγαλύτερη θέρµη το πρόγραµµα, 

να εκτιµούν ότι έχει θετικότερες επιδράσεις στους µαθητές αλλά και στη συνεργασία 

εκπαιδευτικών µε Σχολικούς Συµβούλους και τοπικούς φορείς, µε αποτέλεσµα να 

επιθυµούν περισσότερο από τους υπόλοιπους την αύξηση του χρόνου που διατίθεται 

για την Ευέλικτη Ζώνη. Χρησιµοποιούν συχνότερα το υλικό που εστάλη από το 



Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και επιθυµούν περισσότερη υποστήριξη καθώς φαίνεται από 

τις απαντήσεις τους όσον αφορά τη θεµατολογία των βιβλίων που τη θεωρούν 

περιορισµένη και το υλικό ανεπαρκές ενώ κρίνουν θετική τη συνεισφορά του 

σεµιναρίου. Ακόµα, αναζητούν υλικό συχνότερα στη σχολική βιβλιοθήκη και στους 

τοπικούς φορείς µε τους οποίους συνεργάζονται συχνά. Παρατηρείται, δηλαδή, η 

τάση αυτοί οι εκπαιδευτικοί να κάνουν καλύτερη χρήση των µέσων που διαθέτουν σε 

επίπεδο σχολείου ή τοπικής κοινωνίας. 

 
Στα Γυµνάσια, παρατηρείται µια οµοιόµορφη τάση που δείχνει ότι όσο µικρότερη 
είναι η πόλη στην οποία λειτουργεί το σχολείο, τόσο αποτελεσµατικότερη είναι η 
εφαρµογή της Ζ.Κ.∆. Πιο συγκεκριµένα, στα Γυµνάσια των µικρότερων πόλεων ή 
χωριών παρατηρείται µεγαλύτερη χρήση του υποστηρικτικού υλικού που εστάλη από 
το Π.Ι. Επίσης, για την εύρεση πρόσθετου υλικού, οι καθηγητές αυτών των σχολείων 
έρχονται σε επαφή µε την Σχολική βιβλιοθήκη, τοπικούς φορείς, οργανισµούς και 
ιδρύµατα, ενώ επιδιώκεται συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε άλλους 
επιστήµονες και µε επαγγελµατίες. Η εφαρµογή του Προγράµµατος γινόταν συχνά σε 
χώρους εκτός σχολείου ή σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους εντός του σχολείου. 
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων µεγάλων πόλεων,  αυτοί συνεργάζονται 
σε µεγαλύτερο βαθµό µε άλλους επιστήµονες, ενώ εκτιµούν ότι το κλίµα 
συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών και Σχολικών Συµβούλων δεν ήταν ιδιαίτερα 
εποικοδοµητικό και ότι δεν βοήθησαν ιδιαίτερα οι επισκέψεις των µελών του Π.Ι. 
στην επιτυχή εφαρµογή του Προγράµµατος. Τέλος, θεωρούν ότι το Πρόγραµµα 
Ζ.Κ.∆. δεν επιδρά ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και ότι η εµπλοκή των 
µαθητών στη συλλογή πληροφοριακού υλικού δεν ήταν έντονη.  
 
Επίδραση του ωραρίου λειτουργίας 
 
Τα ∆ηµοτικά σχολεία που λειτουργούν πάντα πρωί δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στη 

συνεργασία µε επαγγελµατίες και χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερη έκταση χώρους 

εκτός σχολικής µονάδας για την υλοποίηση του Προγράµµατος. Οι διδάσκοντες στα 

ολοήµερα σχολεία εµφανίζουν διαφορετική αντίληψη, σε σχέση µε τους υπόλοιπους 

διδάσκοντες, όσον αφορά την επίδραση της Ζ.Κ.∆. Συγκεκριµένα, θεωρούν ότι 

οδηγεί σε ριζική αναµόρφωση του ωρολογίου προγράµµατος και ότι γενικά είναι µια 

καινοτοµία που αλλάζει δραστικά την εκπαιδευτική διαδικασία.    

 
Στα Γυµνάσια που λειτουργούν πάντα πρωί, οι διδάσκοντες χρησιµοποιούν σε 
µεγαλύτερη έκταση το υποστηρικτικό υλικό του Π.Ι. αλλά και υλικό από άλλες 
πηγές. Επίσης, συνεργάζονται στενότερα µε κοινωνικούς φορείς και µε 
εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ θεωρούν ότι το Πρόγραµµα επέδρασε 
ευεργετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
 
Επίδραση του αριθµού των διδασκόντων 
 
Στα ∆ηµοτικά σχολεία, η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι οι διδάσκοντες που 
προέρχονται από µικρότερες σχολικές µονάδες είναι περισσότερο ευνοϊκά 



διακείµενοι στο Πρόγραµµα, εφαρµόζουν σε µεγαλύτερη έκταση το υποστηρικτικό 
υλικό, αναζητούν υλικό και από άλλες πηγές και συνεργάζονται στενότερα µε τους 
κοινωνικούς φορείς.  
 
Στα Γυµνάσια, η ανάλυση έδειξε ότι σε γενικές γραµµές το Πρόγραµµα είχε 
θετικότερα αποτελέσµατα στις µικρότερες σχολικές µονάδες. Πιο συγκεκριµένα, οι 
διδάσκοντες σε αυτές τις µονάδες αξιολογούν ως ιδιαίτερα χρήσιµο το παρεχόµενο 
υποστηρικτικό υλικό, αναζητούν υλικό και από άλλες πηγές, συνεργάζονται 
περισσότερο µε το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και θεωρούν ότι η Ζ.Κ.∆. επηρέασε 
σηµαντικά την υπάρχουσα οργάνωση της µαθησιακής διαδικασίας αλλά και το 
υπόλοιπο σχολικό πρόγραµµα.  
 
Επίδραση του αριθµού των µαθητών 
 
Στα ∆ηµοτικά σχολεία, οι διδάσκοντες στις πολύ µικρές αλλά και στις πολύ µεγάλες 

τάξεις υποστηρίζουν ότι η Ε.Ζ. αποτελεί µια καινοτοµία η οποία αλλάζει δραστικά την 

εκπαιδευτική διαδικασία και επηρεάζει θετικά τη γενικότερη επίδοση των µαθητών. 

Επίσης, σε αυτές τις τάξεις το Πρόγραµµα υλοποιείται συνήθως το τελευταίο δίωρο. 

Όσον αφορά τους διδάσκοντες στις µικρού αριθµού µαθητών τάξεις, χρησιµοποιούν 

σε µεγαλύτερη έκταση το υποστηρικτικό υλικό και αναζητούν υλικό στη σχολική 

βιβλιοθήκη.  

 
Στα Γυµνάσια, οι διδάσκοντες στις πολύ µικρές τάξεις χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερη 

έκταση το υποστηρικτικό υλικό του Π.Ι., αναζητούν υλικό στη σχολική βιβλιοθήκη 

καθώς και σε κοινωνικούς φορείς, θεωρούν ότι η Ζ.Κ.∆. συντελεί στην ανάπτυξη 

θετικότερου κλίµατος συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και µε τους 

Σχολικούς Συµβούλους και αξιολογούν ως ιδιαίτερα χρήσιµες τις επισκέψεις µελών 

του Π.Ι. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε πολυπληθέστερες τάξεις 

εκτιµούν ότι η επίδραση της Ζ.Κ.∆. στο υπάρχων σύστηµα διδασκαλίας αλλά και στο 

υπόλοιπο σχολικό πρόγραµµα θα είναι περιορισµένη.  

 

Επίδραση της εµπειρίας συµµετοχής σε άλλα προγράµµατα 
 
Στα ∆ηµοτικά, η εµπειρία συµµετοχής σε άλλα προγράµµατα επηρεάζει τις απόψεις 
σχετικά µε το τι θα επιτύχει η εφαρµογή της Ε.Ζ. Πιο συγκεκριµένα, οι δάσκαλοι µε 
προηγούµενη εµπειρία από συµµετοχή σε άλλα προγράµµατα χρησιµοποιούν το 
∆ιαδίκτυο για τη συλλογή πληροφοριακού υλικού, συνεργάζονται µε κοινωνικούς 
φορείς για την υλοποίηση του Προγράµµατος και εκτελούν αρκετές δραστηριότητες 
σε χώρους εκτός σχολικής µονάδας. Γενικά, οι εκτιµήσεις των δασκάλων που είχαν 
συµµετάσχει και σε άλλα προγράµµατα σε σχέση µε εκείνους που δεν είχαν 
προηγούµενη εµπειρία, αν και προς την ίδια κατεύθυνση, ήταν θετικότερες ως προς 
την συνεισφορά της Ε.Ζ. στην εκπαιδευτική διαδικασία   
 



Στα Γυµνάσια, όσοι έχουν εµπειρία από άλλα προγράµµατα θεωρούν ότι η Ζ.Κ.∆. 
αποτελεί µια καινοτοµία που αλλάζει δραστικά την εκπαιδευτική διαδικασία,. Ενώ 
όσοι δεν έχουν παρόµοια εµπειρία χαρακτηρίζουν το Πρόγραµµα ως µια καινοτοµία 
που απλώς εµπλουτίζει το υπάρχον ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου. Επίσης, οι 
καθηγητές µε προηγούµενη εµπειρία αξιοποιούν περισσότερο το υποστηρικτικό 
υλικό του Π.Ι., χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριακού 
υλικού, συνεργάζονται µε κοινωνικούς φορείς για την υλοποίηση του Προγράµµατος,  
εκτελούν αρκετές δραστηριότητες σε χώρους εκτός σχολικής µονάδας και πιστεύουν 
ότι το Πρόγραµµα έθιξε θέµατα που τους ενδιέφεραν. 
 
 
Τελικά, φαίνεται ότι, αν και ο χρόνος εφαρµογής των καινοτόµων προγραµµάτων στα 
∆ηµοτικά και Γυµνάσια της χώρας ήταν περιορισµένος είχε θετική ανταπόκριση εκ 
µέρους των εκπαιδευτικών, αλλά και των µαθητών και συνέβαλε σηµαντικά στη 
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η ανταπόκριση 
των µαθητών στην αλλαγή της διδακτικής προσέγγισης. Ακόµα και αν τα πρώτα 
αποτελέσµατα δεν δείχνουν ιδιαίτερη βελτίωση στην επίδοσή των µαθητών, η χαρά 
της συµµετοχής, η ευχαρίστηση από την διαδικασία, η νέα προσέγγιση που επιτρέπει 
την εκδήλωση των προσωπικών ενδιαφερόντων και η ανάδειξη νέων ικανοτήτων 
αποδεικνύουν την ορθότητα της εφαρµογής τέτοιων καινοτόµων προγραµµάτων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  
 
 


