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Αξιότιµοι Κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του
Παιδιού, επανέρχεται στο ζήτηµα της λειτουργίας της ευέλικτης ζώνης στο δηµοτικό
σχολείο, µε αφορµή την πρόσφατη ΥΑ Φ12/657/70691/∆1 (ΦΕΚ 1324/11.5.2016)
«Ωρολόγιο Πρόγραµµα Ενιαίου Τύπου Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου», σύµφωνα µε την
οποία η ευέλικτη ζώνη δεν περιλαµβάνεται πλέον ως µάθηµα στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη.
Μέσα από την καθηµερινή σχεδόν επαφή του µε τη σχολική κοινότητα από το 2003
έως σήµερα, τις επισκέψεις και συναντήσεις σε σχολεία και συζητήσεις µε µαθητές,
εκπαιδευτικούς και γονείς, τις εκδηλώσεις και τα επιµορφωτικά σεµινάρια στα οποία
συµµετέχει και άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες διαβούλευσης και συµµετοχής, ο
Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι η ευέλικτη ζώνη και οι σχολικές δραστηριότητες
(προγράµµατα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά), όταν εφαρµόζονται,
συνεισφέρουν σε πολύ µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση καλού σχολικού κλίµατος, στην
ανάπτυξη δεσµών, τόσο ανάµεσα στα παιδιά όσο και µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών,
στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, στην προαγωγή της έκφρασης και την ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης των µαθητών, στη δηµιουργική εκτόνωση των εντάσεων που βιώνουν και
στην προαγωγή του κοινωνικοποιητικού ρόλου του σχολείου. Εκπαιδευτικοί µε τους
οποίους επικοινωνεί ο Συνήγορος του Παιδιού συνοµολογούν ότι οι ώρες της ευέλικτης
ζώνης αποτελούν µοναδική ευκαιρία στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα για να
ασχοληθούν τα παιδιά µε ζητήµατα που συνδέονται µε την καθηµερινότητά τους, µέσω
βιωµατικών και συµµετοχικών µεθόδων διδασκαλίας και ποικίλων δραστηριοτήτων,
αναπτύσσοντας ατοµικές και κοινωνικές δεξιότητες, χωρίς το άγχος της αξιολόγησης και
την τυπική υποχρεωτικότητα των υπόλοιπων µαθηµάτων. Τα ίδια τα παιδιά έχουν
εκφράσει επανειληµµένα προς τον Συνήγορο τη χαρά και την ικανοποίησή τους σχετικά µε
την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, που καθιστούν το µάθηµα πιο
ενδιαφέρον, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουν εκφράσει το παράπονο ότι η ευέλικτη ζώνη
αντικαθίσταται από άλλα µαθήµατα, «για να καλυφθεί η ύλη».
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∆εκαπέντε χρόνια µετά τη θεσµοθέτησή της, είναι γενικά αποδεκτό ότι η ευέλικτη
ζώνη αποτελεί καινοτοµία στην αναµόρφωση του σχολικού χρόνου και ότι, όπου
εφαρµόζεται, συµβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της πρωτοβουλίας, της
δηµιουργικότητας και της βιωµατικής δράσης του µαθητή, στην καλλιέργεια συνεργατικής,
διαθεµατικής και διεπιστηµονικής προσέγγισης της µάθησης, στην ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης, στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της συλλογικής προσπάθειας,
επαναπροσδιορίζοντας θετικά τον ρόλο εκπαιδευτικών και µαθητών.
Ο Συνήγορος έχει επανειληµµένα θέσει υπόψη του Υπουργείου Παιδείας1 τις
παραπάνω διαπιστώσεις, και για τον λόγο αυτό έχει προτείνει να υπάρξει σχεδιασµός για
την εισαγωγή της ευέλικτης ζώνης και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε καθιέρωση
ωρών στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραµµα ώστε να απευθύνεται σε όλους τους
µαθητές, παράλληλα µε την αδιάλειπτη εφαρµογή και βέλτιστη αξιοποίησή της από τους
εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθµια. Τη θέση αυτή επανέλαβε σε πρόσφατη πρότασή του2
σχετικά µε τον Συντονισµό Ενεργειών για το ∆ηµοκρατικό Σχολείο, στην οποία έχουν ήδη
ανταποκριθεί θετικά ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ο
Πρόεδρος του ΙΕΠ και ο Πρόεδρος της ΕΕ∆Α, ενώ εκκρεµεί απάντηση της ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας. Ειδικότερα, στην πρόταση αυτή αναφέρεται ότι µεταξύ των
επιδιωκόµενων στόχων για την καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού δηµοκρατικού
πολίτη στους µαθητές και τις µαθήτριες, πρέπει να περιλαµβάνεται η «προώθηση
θεσµικών αλλαγών για κρίσιµα ζητήµατα όπως η ενίσχυση των σχολικών δραστηριοτήτων
και η εφαρµογή της ευέλικτης ζώνης τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση».
Σηµειώνεται εξάλλου ότι η έλλειψη της ευέλικτης ζώνης στο ωρολόγιο πρόγραµµα
της Ε’ και Στ’ τάξης σε συνδυασµό µε τη µονόωρη διδασκαλία της Κοινωνικής και
Πολιτικής Αγωγής, φαίνεται να περιορίζει τα περιθώρια για βιωµατική εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση των µαθητών για την κατανόηση των δικαιωµάτων, την προώθηση της
ισότητας και την πρόληψη της βίας και των διακρίσεων στο χώρο του σχολείου. Και τούτο
τη στιγµή που η παιδαγωγική βιβλιογραφία και οι σχετικές κατευθύνσεις και συστάσεις των
θεσµών και προγραµµάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο είναι η εκπαίδευση των
µαθητών στην ιδιότητα του πολίτη, στη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, κάτι που
στη χώρα µας δεν αποτελεί αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο αλλά διδάσκεται
αποσπασµατικά στο αναλυτικό πρόγραµµα και προσεγγίζεται ολιστικά και µε
ενδιαφέροντα για τους µαθητές τρόπο κυρίως µέσα από την ευέλικτη ζώνη.
Όσον αφορά τα θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης της σχολικής βίας και του
εκφοβισµού, τα οποία το Υπουργείο έχει θέσει ως προτεραιότητα, υπενθυµίζεται η πάγια
θέση της Αρχής ότι η έµφαση πρέπει να δίνεται στην ισχυροποίηση του δηµοκρατικού και
κοινοτικού χαρακτήρα του σχολείου, την ποιοτική αναβάθµιση των παιδαγωγικών
σχέσεων, την καλλιέργεια της συνεργασίας, της εµπιστοσύνης, υγιών σχέσεων και θετικού
σχολικού κλίµατος, τη βιωµατική εκπαίδευση στον αλληλοσεβασµό και την ειρηνική
επίλυση προβληµάτων και συγκρούσεων. Η συµβολή της ευέλικτης ζώνης στην
κατεύθυνση αυτή είναι αναντίρρητη.
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Ενδεικτικά: «Προτάσεις Συνηγόρου του Πολίτη για τη δηµοκρατική σχολική διοίκηση, την εκπαίδευση των
µαθητών στα δικαιώµατα και παρεµβάσεις µε στόχο την προστασία των µαθητών από τη βία και τις διακρίσεις:
www.synigoros.gr/resources/protaseisypourgeiopaideias_dimokratia_dikaiomata_sxoleio.pdf
Επιστολή µε αφορµή το νοµοσχέδιο για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (23.8.2013):
www.synigoros.gr/resources/epistoli-pros-ypourgo-paideias.pdf
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Επιστολή µε θέµα «Συντονισµός ενεργειών για το ∆ηµοκρατικό Σχολείο», αρ. πρωτ. 1500.2/46518/2015 από
12.12.2015

Σηµειώνεται τέλος ότι και στο πλαίσιο του Εθνικού ∆ιαλόγου για την Παιδεία, στις
έως σήµερα προτάσεις της Επιτροπής για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση3
περιλαµβάνονται η ενίσχυση της διαθεµατικότητας, της οµαδοσυνεργατικής προσέγγισης
και των δηµιουργικών δραστηριοτήτων, της αυτονοµίας και της πρωτοβουλίας του
εκπαιδευτικού, η σύνδεση του σχολείου µε την κοινότητα και την κοινωνία, τα βασικά
δηλαδή συστατικά της ευέλικτης ζώνης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη αντιλαµβάνεται τις δυσµενείς επιπτώσεις της ασκούµενης
δηµοσιονοµικής πολιτικής στη λειτουργία και την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατανοεί
την οικονοµική συγκυρία και τους περιορισµούς στις προσλήψεις εκπαιδευτικών. Παρόλα
αυτά, θεωρεί ότι, ιδίως στη δύσκολη σηµερινή συγκυρία, που επηρεάζει σε πολλαπλά
επίπεδα την καθηµερινή ζωή των µαθητών, και δεδοµένης της περιορισµένης διδασκαλίας
εικαστικών, µουσικής και θεατρικής αγωγής, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να διασφαλιστεί
χρόνος επικοινωνίας, δηµιουργικότητας και συµπερίληψης όλων ανεξαιρέτως των
µαθητών, που αντισταθµίζει την πίεση του ωρολογίου προγράµµατος, την ανελαστικότητα
και τον πολυκερµατισµό του σχολείου και εµπλουτίζει τη σχολική ζωή µε συναίσθηµα και
φαντασία. Χρειαζόµαστε µια γενναία προσπάθεια εµβάθυνσης στον εκδηµοκρατισµό του
σχολείου, αύξησης της ευελιξίας του και άνοιγµα του προς την κοινωνία.
Για τους παραπάνω λόγους, ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει τον σοβαρό
προβληµατισµό του σχετικά µε την πρόσφατη Απόφαση περί αφαίρεσης της ευέλικτης
ζώνης ως αυτόνοµου µαθήµατος στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη του δηµοτικού σχολείου και επιθυµεί
να επαναφέρει την πρόταση για ενίσχυση των σχολικών δραστηριοτήτων (αγωγής υγείας,
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προγραµµάτων) και εφαρµογή της ευέλικτης ζώνης
τόσο σε όλη την πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η έκδοση
συναφών εγκυκλίων και η περαιτέρω επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση
της ενσωµάτωσης της µεθοδολογίας της ευέλικτης ζώνης στο µεγαλύτερο δυνατό εύρος
των διδασκόµενων µαθηµάτων, κρίνεται απαραίτητη.

Με τιµή,

Γιώργος Μόσχος
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
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Ενδιάµεση έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού ∆ιαλόγου για την Παιδεία Αντώνη
Λιάκου για τα ως τώρα πεπραγµένα (26.4.2016)

