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1. Μεθοδολογικές Επιλογές [1/3]

Τύπος Έρευνας
Περιγραφική έρευνα μεικτής μεθοδολογίας (βλ. ενδεικτικά Teddlie & Tashakkori
.
.
.
.
2009 Denscombe 2008 Creswell & Plano Clark 2007 Johnson et al. 2007 Greene
2007 . Miller & Gatta 2006 . Johnson & Christensen 2004 . Tashakkori & Teddlie 2003 .
Creswell 1994)
Πληθυσμός Αναφοράς

Το σύνολο των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Ολοήμερα Σχολεία Ενιαίου
Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ). Οι σχολικές μονάδες
αναφοράς ήταν οι 801 που αναφέρονταν στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις

1. Μεθοδολογικές Επιλογές [2α/3]

Ποσοτική Προσέγγιση
Επισκόπηση με χρήση ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε με πρωτοβουλία της επιστημονικής ομάδας, αφού
ελήφθησαν υπόψη (α) οι προτεινόμενοι από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη
σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος άξονες ανάλυσης, (β) η σχετική βιβλιογραφία (βλ.
ενδεικτικά Κωνσταντίνου 2007) και ο περιοδικός (εξειδικευμένος και μη) έντυπος και
ηλεκτρονικός τύπος, (γ) οι δεκάδες αναρτήσεις και τα σχόλια των bloggers στο
διαδίκτυο για σχετικά θέματα και τέλος (δ) οι συζητήσεις με τα μέλη της ερευνητικής
ομάδας του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ. Το ερωτηματολόγιο στην ημι-τελική μορφή του ελέγχθηκε ως
προς τη δομική του εγκυρότητας και την εγκυρότητα περιεχομένου και υποβλήθηκε σε
πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση.

1. Μεθοδολογικές Επιλογές [2β/3]

Ποιοτική Έρευνα
Ελήφθησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων
αναφοράς κατά πρόσωπο και σε εστιασμένες ομάδες (focus groups). Επιχειρήθηκε να
εκπροσωπηθούν εκπαιδευτικοί και των δύο φύλων, όλων των ειδικοτήτων,
διαφορετικού χρόνου προϋπηρεσίας και σχέσης εργασίας.

1. Μεθοδολογικές Επιλογές [3α/3]

Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας
Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση της εμπειρίας και των απόψεων εκπαιδευτικών που
εργάζονται στα Ολοήμερα Σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος
(ΟΣΕΑΕΠ).

Ειδικότερα, η έρευνα στόχευε να καταγράψει (και ενδεχομένως) να ερμηνεύσει τις απόψεις των
δασκάλων και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας, Πληροφορικής, Εικαστικών,
Θεατρικής Αγωγής, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής, Γερμανικής ή Γαλλικής Γλώσσας) αναφορικά με:
• τον τρόπο στελέχωσης του Ολοήμερου Σχολείου Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού
Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ),
• τον τρόπο οργάνωσης του Ολοήμερου Σχολείου Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού
Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ),
• το ωράριο του Ολοήμερου Σχολείου Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος
(ΟΣΕΑΕΠ),
• τη χρηματοδότηση του Ολοήμερου Σχολείου Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού
Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ)
• τις υποδομές και τον εξοπλισμό που υφίσταται ή απαιτείται για τη λειτουργία του Ολοήμερου
Σχολείου Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ),
• τις σχέσεις των εκπαιδευτικών του πρωινού προγράμματος με τους/ις εκπαιδευτικούς του
ολοήμερου και τη μεταξύ τους συνεργασία,
• τα διδακτικά αντικείμενα που εισάγει ή διευρύνει το Ολοήμερο Σχολείο Ενιαίου
Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ),

1. Μεθοδολογικές Επιλογές [3β/3]
•
•
•
•
•
•
•

τον τρόπο επιλογής και διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο
Ολοήμερο Σχολείο Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ),
το πρόγραμμα σπουδών,
το εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, άλλο έντυπο και ψηφιακό υλικό) που έχει διατεθεί
στους/τις εκπαιδευτικούς ή εφαρμόζεται στο σχολείο χωρίς να έχει διατεθεί,
την εκτίμηση/φιλοδοξία του ΥπΠΔΒΜΘ “… ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις, η τσάντα να μένει
στο σχολείο”,
τις εκτιμήσεις των μαθητών/τριών, καθώς και των γονέων απέναντι στο Ολοήμερο
Σχολείο Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ),
τις προοπτικές του Ολοήμερου Σχολείου Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού
Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ),
τις προτάσεις για το Ολοήμερο Σχολείο Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού
Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ)

2. Το Ερευνητικό Υλικό [1/5]

Στη Μονάδα Επεξεργασίας Ερευνητικού Υλικού του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έφθασε το υλικό της ποσοτικής προσέγγισης.
Στη βάση δεδομένων καταχωρίστηκαν 625 σχολικές μονάδες, από τις οποίες
παραλήφθηκαν 9.215 ερωτηματολόγια και 9.123 απαντητικά δελτία. Ο εξαντλητικός
έλεγχος πληρότητας και αξιοπιστίας στη διαδικασία εκκαθάρισης της βάσης
δεδομένων επέτρεψε τη διατήρηση 7.933 περιπτώσεων (ερωτηματολογίων) από 622
σχολικές μονάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν καταχωριστεί τα δεδομένα
τεσσάρων σχολικών μονάδων που έφτασαν εκπρόθεσμα και δεν συμπεριελήφθησαν
στην επεξεργασία (ούτε στη βάση δεδομένων), τα δεδομένα των (4) σχολικών
μονάδων πιλοτικής εφαρμογής.
Η επεξεργασία που παρουσιάζεται αναφέρεται σε 7.532 περιπτώσεις.

Η τελική κατανομή (Μάιος 2011) των σχολικών μονάδων και του πλήθους των
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα κατά εκπαιδευτική περιφέρεια
εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί

2. Το Ερευνητικό Υλικό [2α/5]

Πίνακας 1: Η τελική κατανομή των σχολικών μονάδων και το πλήθος των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα
κατά εκπαιδευτική περιφέρεια

2. Το Ερευνητικό Υλικό [2β/5]

Πίνακας 2: Το σχέδιο λήψης συνεντεύξεων κατά εκπαιδευτική περιφέρεια

2. Το Ερευνητικό Υλικό [3/5]

Ο αριθμός των 805 σχολικών μονάδων δεν ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις σχολικές
μονάδες αναφοράς, καθώς στην πορεία της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ορισμένες
σχολικές μονάδες εμφανίζονταν εκ παραδρομής στις βάσεις δεδομένων του ΥπΔΒΜΘ,
ενώ για άλλες εκδόθηκαν μεταγενέστερες “διορθωτικές πράξεις” (ενδεικτικά:
15ο Δ.Σ. Αχαρνών, 2ο Δ.Σ. Ταύρου, 1ο Δ.Σ. Αγ. Νικολάου, 52ο Δ.Σ. Ηρακλείου).

2. Το Ερευνητικό Υλικό [4/5]

Για τον έλεγχο των κατανομών και την επίδραση του δείκτη αστικότητας στις
απαντήσεις των εκπαιδευτικών, τα δεδομένα εισήχθησαν σε ειδικά διαμορφωμένο
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) εγκατεστημένο στη Μονάδα Αξιοποίησης
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Εκπαιδευτική Έρευνα (EduGIS
Επ. Υπεύθυνος: Α. Εμβαλωτής).
Η χωρική ανάλυση δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ ενδεικτικά παραδείγματα θεματικής
χαρτογράφησης εμφανίζονται στους χάρτες που ακολουθούν…

2. Το Ερευνητικό Υλικό [5α/5]
Χάρτης 1: Η γεωγραφική κατανομή των ΟΣΕΑΕΠ

2. Το Ερευνητικό Υλικό [5β/5]

Χάρτης 2: Εκτίμηση συγκεντρώσεων απόκρισης κατά νομό

2. Το Ερευνητικό Υλικό [5γ/5]

Χάρτης 2: Εκτίμηση συγκεντρώσεων απόκρισης κατά Σχολική Μονάδα

3. Μέθοδοι Ανάλυσης του Ερευνητικού Υλικού [1/2]

Για τα δεδομένα που προέκυψαν από τη χορήγηση του ερωτηματολογίου
Μετά την εισαγωγή και εκκαθάριση της βάσης δεδομένων έγιναν οι αναγκαίοι έλεγχοι
αξιοπιστίας. Ακολούθησε η μονομεταβλητή και η διμεταβλητή ανάλυση με βάση τους
άξονες του σχεδίου και μια σειρά διερευνητικών παραγοντικών αναλύσεων (factor
analysis) που προτάθηκαν από την επιστημονική ομάδα. Οι αναλύσεις συστάδων
(cluster analysis) δεν απέδωσαν και η ανάλυση μετατοπίστηκε σε ανάλυση
αντιστοιχιών (correspondence analysis). Η υιοθέτηση δομικών μοντέλων εξισώσεων
(SEMs) έδωσε κάποια πρώτα ευρήματα, τα οποία αναλύονται διεξοδικότερα.

3. Μέθοδοι Ανάλυσης του Ερευνητικού Υλικού [2/2]

Για τα δεδομένα που προέκυψαν από τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις και τις
απαντήσεις των ερωτώμενων στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου

Αρχικά καθορίστηκαν οι θεματικοί άξονες των αναλύσεων και συγκροτήθηκε το παραγωγικό
σύστημα κατηγοριών. Με βάση το παραγωγικό σύστημα αποδελτιώθηκαν, με μονάδα καταγραφής
το “θέμα”, οι αναφορές που εμπίπτουν σε αυτό, καθώς και οι σχετικές με τη θεματική της έρευνας
δηλώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί ως κατηγορίες. Στη συνέχεια ταξινομήθηκαν τα δελτία κατά
κατηγορία, ελέγχθηκε η λειτουργικότητα του συστήματος κατηγοριών, δομήθηκαν οι
υποκατηγορίες και εντέλει συγκροτήθηκε το οριστικό επαγωγικό σύστημα των (υπο-)κατηγοριών.
Στη δεύτερη φάση ακολούθησε η ανάλυση σε μακρο-επίπεδο: βάσει του συστήματος
(υπο)κατηγοριών, επιχειρήθηκε, με το παράδειγμα της Δόμησης Περιεχομένου, η περιγραφή του
σχετικού με τη θεματική της έρευνας περιεχομένου των συνεντεύξεων συνολικά κατά
υποκατηγορία και βασική κατηγορία με την πρακτική της παράφρασης.

Στην τρίτη φάση της ερευνητικής διαδικασίας, επιχειρήθηκε η ανάλυση σε μικρο-επίπεδο: από το
σύνολο των παραθεμάτων που παραφράστηκαν, επιλέχθηκαν τα Πρότυπα, τα
χαρακτηριστικότερα παραδείγματα, με κριτήριο τη μεγάλη συχνότητα, την ακραία διατύπωση, τα
πρωτότυπα και ενδιαφέροντα μηνύματα, αλλά και το προφίλ των εκπαιδευτικών (ειδικότητα,
τόπος σχολείου, φύλο, εργασιακό καθεστώς). Τα σημαντικότερα πρότυπα παρατέθηκαν με το
μέγιστο δυνατό συγκείμενό τους, τουλάχιστον ένα σε κάθε βασική κατηγορία, με στόχο να
τεκμηριώσουν κατά πρώτο λόγο τις παραφράσεις και κατά δεύτερο λόγο να προσφέρουν τη
δυνατότητα εναλλακτικής ή κριτικής ανάγνωσης στο μελετητή του μετα-κειμένου.

4. Η ερευνητική διαδικασία

Σε κάθε σχολική μονάδα έφθασε, σε ειδική συσκευασία, ικανός αριθμός ερωτηματολογίων
και απαντητικών δελτίων προκειμένου να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί
(δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων).
Στη συσκευσία συμπεριλαμβάνονταν οδηγίες προς τη διεύθυνση του σχολείου,
προκειμένου να συλλεγεί και επιστραφεί το υλικό (ερωτηματολόγια και απαντητικά δελτία),
καθώς και ειδική συσκευασία για την αποστολή του υλικού στη Μονάδα Επεξεργασίας
Ερευνητικού Υλικού (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Εστάλησαν δύο (2) επιστολές υπενθύμισης και μια διευκρινιστική επιστολή.
Στο ΙΠΕΜ δημιουργήθηκε ειδικός μηχανισμός εποπτείας του σχεδίου συλλογής εμπειρικού
υλικού. Κάθε μέλος του ΙΠΕΜ ανέλαβε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα.
Η αρμοδιότητα των υπευθύνων κάθε χωρικής ενότητας ήταν να επικοινωνούν με τις
διευθύνσεις των σχολικών μονάδων αναφοράς, στοχεύοντας στη βελτίωση του ποσοστού
επιστροφών (αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και απαντητικών δελτίων).

5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [1/7]
Το φύλο

Η κατανομή κατά φύλο είναι 73% γυναίκες εκπαιδευτικοί και 27% άνδρες εκπαιδευτικοί.

5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [2/7]
Η ηλικία

Στους δασκάλους η μέση ηλικία είναι 42 έτη.
Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων είναι νεότεροι, με μέση ηλικία 38 έτη.

5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [3/7]
Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία

Οι δάσκαλοι παρουσιάζουν μέσο όρο συνολικής προϋπηρεσίας 16,3 έτη,
ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων εμφανίζουν σαφώς μικρότερη συνολική
προϋπηρεσία 9,2 ετών.

5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [4/7]
Οι Βασικές Σπουδές

Το 73,2% των εκπαιδευτικών είναι δάσκαλοι και το 26,8% εκπαιδευτικοί
ειδικοτήτων. Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων:
το 36,1% δηλώνει βασικές σπουδές στην αγγλική γλώσσα και φιλολογία,
το 4,3% στη γαλλική γλώσσα και φιλολογία,
το 21,7% είναι πτυχιούχοι τμημάτων πληροφορικής,
το 10,4% απόφοιτοι τμημάτων θεατρικών και μουσικών σπουδών και
το 27,6% απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΦΑΑ.

5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [5/7]
Επιπρόσθετοι τίτλοι σπουδών

Δάσκαλοι

Οι μισοί περίπου δάσκαλοι (53,4%) έχουν πρόσθετους τίτλους σπουδών
(μετεκπαίδευση ή/και μεταπτυχιακούς τίτλους).
Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων εμφανίζουν μικρότερο ποσοστό (34,8%).

5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [6/7]

Χωρική αναφορά της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονται οι εκπαιδευτικοί

Αστικότητα >100.000 κατοίκων
Αστικότητα ≤100.000 κατοίκων
Αστικότητα

≤50.000 κατοίκων

Αστικότητα

≤10.000 κατοίκων

Αστικότητα

≤2.000 κατοίκων

Το σύνολο σχεδόν των ΟΣΕΑΕΠ αναφέρεται σε αστικές περιοχές με πληθυσμό
> 50.000 κατοίκων.

5. To προφίλ των εκπαιδευτικών [7/7]
Εργασιακή - υπηρεσιακή κατάσταση

Η πλειονότητα των δασκάλων κατέχει οργανική θέση στη
σχολική μονάδα αναφοράς (65%), ενώ το 21% είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.
Διαφορετική είναι η εικόνα για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων:
οργανική θέση δηλώνει ότι κατέχει το 24%, αποσπασμένοι είναι το 29%,
ενώ σε ποσοστό 37,6% δηλώνουν αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι.

6. Τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας [1/2]

Αριθμός τμημάτων κατά ΟΣΕΑΕΠ
Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι εργάζονται σε σχολική μονάδα ΟΣΕΑΕΠ με 12 (κατά
μέσο όρο) τμήματα
Τμήματα διδασκαλίας:
Οι δάσκαλοι εργάζονται σε ένα τμήμα του ΟΣΕΑΕΠ,
ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων αναλαμβάνουν συνήθως περισσότερα από 6
τμήματα.
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα:
Ο μέσος όρος μαθητών ανά τμήμα ανέρχεται σε 17 μαθητές.

6. Τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας [2/2]

Εκτίμηση για το μέγεθος των τμημάτων

Οι δάσκαλοι θεωρούν ότι ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα του ΟΣΕΑΕΠ
είναι κανονικός ή/και ικανοποιητικός.
Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θεωρούν ότι ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα
είναι υπερβολικός.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [1/32]

Βαθμός ενημέρωσης για τους στόχους του ΟΣΕΑΕΠ

Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ελλείψεις στην ενημέρωση για τους σκοπούς του
ΟΣΕΑΕΠ.
Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας δηλώνουν περισσότερο (έναντι των δασκάλων)
ενημερωμένοι.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [2/32]

Επιμόρφωση για ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του Ενιαίου Αναμορφωμένου
Προγράμματος στο ΟΣΕΑΕΠ

Το 79% των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά στο ερώτημα αναφορικά με την
οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τις στοχεύσεις του ΟΣΕΑΕΠ.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [3/32]

Επάρκεια ενημέρωσης αναφορικά με την εφαρμογή του Ενιαίου Αναμορφωμένου
Προγράμματος στο ΟΣΕΑΕΠ

Αρνητική είναι και η αξιολόγηση των όποιων επιμορφωτικών πρωτοβουλιών
πραγματοποιήθηκαν.
Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας κρίνουν λιγότερο αυστηρά έναντι των δασκάλων.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [4/32]

Μορφή επιθυμητής επιμόρφωσης αναφορικά με την εφαρμογή του την εφαρμογή του
Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος στο ΟΣΕΑΕΠ

Η συντριπτική πλειοψηφία ζητά η επιμόρφωση να είναι ενδοσχολική, να υλοποιείται από
ειδικούς του αντικειμένου και ενδεχομένως να παρουσιάζει περιοδικότητα.
Η ανάληψη επιμορφωτικών πρωτοβουλιών από το σχολικό σύμβουλο αντιμετωπίζεται
επιφυλακτικά, ενώ η συμμετοχή σε προγράμματα (αποκλειστικά) επιμόρφωσης από
απόσταση παρουσιάζει χαμηλές συγκεντρώσεις προτίμησης.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [5/32]

Άποψη για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Καταγράφεται δυσαρέσκεια για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών ειδικότητας: το 45%
των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων δηλώνουν απολύτως δυσαρεστημένοι και η
πλειονότητα τοποθετείται σαφώς στον αρνητικό πόλο της κλίμακας.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [6/32]

Εκτίμηση αναφορικά με την επάρκεια χρηματοδότησης

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι οικονομικές απαιτήσεις για την εύρυθμη
λειτουργία των ΟΣΕΑΕΠ είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ δηλώνει ότι η χρηματοδότησή του
ΟΣΕΑΕΠ (στο οποίο εργάζονται) δεν είναι επαρκής.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [7/32]

Ο τρόπος οργάνωσης του ΟΣΕΑΕΠ σε «ζώνες» και «περιόδους»

Η οργάνωση του ΟΣΕΑΕΠ σε “ζώνες” και “περιόδους” εκτιμάται μάλλον ως
δυσλειτουργική. Εντοπίζεται διαφορά στις εκτιμήσεις μεταξύ δασκάλων και
εκπαιδευτικών ειδικότητας, με τους δεύτερους να εμφανίζονται περισσότερο ανεκτικοί,
γεγονός που αποτυπώνεται σε συγκεντρώσεις γύρω από τις μεσαίες τιμές.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [8/32]
Το ωράριο του ΟΣΕΑΕΠ

Οι δάσκαλοι κρίνουν ότι δεν είναι λειτουργικό, άποψη την οποία δεν συμμερίζονται οι
εκπαιδευτικοί ειδικότητας.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [9/32]

Εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το χρόνο αποχώρησης των μαθητών

Οι δάσκαλοι, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας, δηλώνουν ότι
(ο χρόνος αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο) δημιουργεί προβλήματα και
καθίσταται “αντιπαιδαγωγικός” και δυσλειτουργικός.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [10/32]
Η σίτιση των μαθητών

Αναφορικά με τη σίτιση των μαθητών, διαπιστώνεται συμφωνία όλων (δασκάλων και
εκπαιδευτικών ειδικότητας), στο γεγονός ότι δεν πληρούνται στοιχειώδεις
προϋποθέσεις.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [11/32]

Απαραίτητες υποδομές και εξοπλισμός για την εύρυθμη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ

Συμφωνία και συναντίληψη δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων προκύπτει και
αναφορικά με τον απαραίτητο εξοπλισμό ο οποίος (θα πρέπει να) καλύπτει τις
λειτουργικές ανάγκες του σχολείου συνολικά, αλλά και εκείνες που σχετίζονται με τις
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο τύπο σχολείου.
Η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή, σύμφωνα με το σύνολο των εκπαιδευτικών,
ανεξαρτήτως ειδικότητας, απέχει κατά πολύ από τις απαιτήσεις. Με εξαίρεση την
ύπαρξη Εργαστηρίου Πληροφορικής, η υποδομή των σχολείων εκτιμάται ότι δεν
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ΟΣΕΑΕΠ.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [12/32]

Σχέσεις των εκπαιδευτικών του πρωινού προγράμματος με τους/ις εκπαιδευτικούς της
ολοήμερης και της απογευματινής ζώνης

Δεν αναδύονται σοβαρά προβλήματα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών που
εργάζονται σε διαφορετική ζώνη, καθώς η πλειονότητα διαπιστώνει την ύπαρξη
“πολύ καλών” ή και “άριστων” σχέσεων.
Το ποσοστό όμως αυτών που αποτιμούν τις σχέσεις ως “τυπικές” δεν είναι αμελητέο.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [13/32]

Συνδρομή από το σχολικό σύμβουλο και παροχή βοήθειας αναφορικά με τη λειτουργία
του ΟΣΕΑΕΠ

Προβλήματα εντοπίζονται αναφορικά με την παροχή βοήθειας στο εκπαιδευτικό έργο
από το σχολικό σύμβουλο.
Για το συγκεκριμένο ζήτημα οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας εμφανίζονται περισσότερο
επικριτικοί.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [14/32]

Η άποψη των εκπαιδευτικών για τα διδακτικά αντικείμενα που εισάγει ή διευρύνει το
ΟΣΕΑΕΠ

Υπάρχει συμφωνία ως προς την επιλογή και εφαρμογή του συνόλου σχεδόν των
διδακτικών αντικειμένων, με εξαίρεση τη διδασκαλία των Αγγλικών στις πρώτες τάξεις.
Διαφοροποιείται όμως η ένταση της συμφωνίας, αποδίδοντας υψηλότερα ποσοστά
απόλυτης συμφωνίας για αντικείμενα που εισάγονται στο ΟΣΕΑΕΠ και προωθούν
δραστηριότητες περισσότερο ευχάριστες για τους μικρούς μαθητές.
Ακολουθούν τα μαθήματα που επέχουν το ρόλο ενισχυτικής διδασκαλίας.
Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας υποστηρίζουν τα νέα γνωστικά αντικείμενα
(εκτός της διδασκαλίας των Αγγλικών στις μικρότερες τάξεις) με μεγαλύτερη ένταση.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [15/32]

Επιτυγχάνονται, κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών οι βασικοί στόχοι του ΟΣΕΑΕΠ;

Το σύνολο των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι οι βασικοί στόχοι επετεύχθησαν σε μικρό
βαθμό, αν και εντοπίζονται διακυμάνσεις στην αξιολόγησή τους και διαφοροποιήσεις
στις απόψεις των ειδικοτήτων.
Οι δάσκαλοι εμφανίζονται αυστηρότεροι στην κριτική τους, όπως και οι
εκπαιδευτικοί των Αγγλικών

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [16/32]

Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ

Οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στα προβλήματα των υποδομών και του εξοπλισμού,
οργάνωσης και απόδοσης προσφερόμενου διδακτικού έργου (απόρροια της
ανομοιομορφίας των αναγκών των μαθητών) και σε προβλήματα συνεργασίας με τους
γονείς.
Έμφαση δίνεται στην απουσία κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς, την
επιμόρφωση, το ωράριο και τη “σχολειοποίηση” της ζωής των μαθητών.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [17/32]

Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ
Η υλικοτεχνική υποδομή

Η κόπωση των μαθητών/τριών

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [18/32]

Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ
Η σχολειοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών/τριών

Η ανυπαρξία κινήτρων για τους/τις εκπαιδευτικούς

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [19/32]

Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ
Η (ανεπαρκής) επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Η συνεργασία με τους γονείς

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [20/32]

Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ
Το ωράριο λειτουργίας

Η απουσία ελκυστικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [21/32]

Η επίτευξη των “παιδαγωγικών” στοχεύσεων του ΟΣΕΑΕΠ

Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι οι παιδαγωγικές προτεραιότητες επετεύχθησαν σε
ικανοποιητικό βαθμό

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [22/32]

Η επίτευξη των “γνωστικών” στοχεύσεων του ΟΣΕΑΕΠ

Οι γνωστικές προτεραιότητες είναι αυτές στις οποίες το σχολείο ανταποκρίθηκε
περισσότερο ικανοποιητικά.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [23/32]

Πόσο εφικτή θεωρούν (οι εκπαιδευτικοί) την επίτευξη των γενικών στοχεύσεων
του ΟΣΕΑΕΠ;

Μετριοπαθής είναι η στάση των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι κατά κανόνα θεωρούν ότι
οι στόχοι είναι μερικώς και όχι απολύτως εφικτοί.
Στόχοι που άπτονται των προγραμμάτων σπουδών, του περιεχομένου και της δομής της
διδασκαλίας για την πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι μερικώς εφικτοί.
Η εφαρμογή του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών που προτείνεται στο πλαίσιο του
ΟΣΕΑΕΠ, αλλά και της συνεργασίας των εμπλεκομένων μερών δεν θεωρείται εφικτή.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [24/32]
Το εκπαιδευτικό υλικό στο ΟΣΕΑΕΠ

Ως προς το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο, η
πλειονότητα των εκπαιδευτικών επιλέγει την παραγωγή ή/και προσαρμογή υλικού, το
οποίο, είτε αγοράζει, είτε προκύπτει από το υλικό που διαθέτει η Πολιτεία.
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εκφράζει πολύ έντονα την επιθυμία να διατίθεται
εκπαιδευτικό υλικό από την Πολιτεία, ανεξαρτήτως τύπου (έντυπο ή ψηφιακό), με
διακυμάνσεις όμως ως προς την “ένταση” της αναγκαιότητας.

Οι δάσκαλοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην υποστήριξη του μαθήματος από τα
ψηφιακά βοηθήματα. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων δίνουν μεγάλη έμφαση στην ανάγκη
για προγράμματα σπουδών σαφή ως προς τους στόχους κάθε διδακτικής ενότητας, καθώς
και στην ανάγκη για βιβλία του δάσκαλου και του μαθητή.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [25/32]

Πόσο εφικτός είναι ο στόχος “κατά την εφαρμογή του ολοήμερου σχολείου αναμορφωμένου
προγράμματος, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις, η τσάντα να μένει στο σχολείο”;

Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι ο στόχος “να μένει η τσάντα στο σχολείο” δεν επετεύχθη
και δηλώνουν μάλλον απαισιόδοξοι με την ισχύουσα λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ (οι
δάσκαλοι σε ποσοστό 65% δηλώνουν ότι ο συγκεκριμένος στόχος είναι ανέφικτος).

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [26/32]

Οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τις
… εκτιμήσεις των μαθητών αναφορικά το ΟΣΕΑΕΠ [1/2]

Οι δάσκαλοι, σε γενικές γραμμές, με σημαντικές όμως διαφοροποιήσεις μεταξύ τους,
αλλά και με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, εκτιμούν ότι οι μαθητές δεν είναι
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το αναμορφωμένο πρόγραμμα, εστιάζοντας στο γεγονός
της εξουθένωσης (και σωματικής) των μαθητών.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [27/32]

Οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τις
… εκτιμήσεις των μαθητών αναφορικά το ΟΣΕΑΕΠ [2/2]

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων εμφανίζουν μια περισσότερο θετική και αισιόδοξοι
εκτίμηση, ενώ και αυτοί σημειώνουν (με μικρότερη όμως ένταση) το πρόβλημα κόπωσης
των μαθητών.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [28/32]

Οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τις … εκτιμήσεις των γονέων αναφορικά το ΟΣΕΑΕΠ

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών δεν προκύπτει ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τις
απόψεις των γονέων για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ.
Η γενική εκτίμηση είναι ότι αυτή είναι μάλλον θετική για τη λειτουργία του σχολείου, η
θεώρηση όμως εστιάζει στην κουστωδιακή λειτουργία του σχολείου.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [29/32]

Ποιες είναι (κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών) οι προοπτικές του ΟΣΕΑΕΠ;

Η πλειονότητα των δασκάλων θεωρεί αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου
οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ, με ορισμένους να εισηγούνται έως και την
κατάργησή του. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, σε ηπιότερους τόνους, περιορίζονται στο
αίτημα ρεαλιστικών στοχεύσεων και επαρκέστερου σχεδιασμού με έμφαση στο
πρόγραμμα σπουδών.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [30/32]

Η επιθυμία/πρόθεση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να εργάζονται στο ΟΣΕΑΕΠ

Διχασμένες εμφανίζονται οι εκτιμήσεις των δασκάλων ως προς την πρόθεση συνέχισης της
εργασίας τους στο ΟΣΕΑΕΠ, με το 51% δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να
εργάζεται.
Αντίθετα, το 83% των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων δηλώνει πρόθυμο να συνεχίσει να
εργάζεται.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [31/32]

Από τη συνολική εμπειρία (των εκπαιδευτικών), τι άποψη έχουν
σχηματίσει, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του Αναμορφωμένου Προγράμματος;

Το εύρημα συνάδει και ερμηνεύεται (και) από τη γενική εκτίμηση των ερωτώμενων
αναφορικά με την εμπειρία τους στο ΟΣΕΑΕΠ: Τέσσερις στους δέκα δασκάλους
ισχυρίζονται ότι η εμπειρία είναι αρνητική ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων
τοποθετούνται μάλλον θετικά. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί με έμφαση το υψηλό
ποσοστό των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται ουδέτερα.

7. Μονομεταβλητή Ανάλυση [32/32]

Θεωρούν επιβεβλημένη (οι εκπαιδευτικοί) την ανάπτυξη ενός
Νέου Αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θεωρούν επιβεβλημένη την
ανάπτυξη ενός νέου αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών για τη λειτουργία του
ΟΣΕΑΕΠ.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [1/26]

Χαρακτηριστικά του σχολείου

Ο μέσος όρος μαθητών ανά τμήμα αυξάνεται συναρτήσει του βαθμού αστικότητας
της περιοχής του σχολείου. Γενικώς, το μέγεθος των τμημάτων θεωρείται ικανοποιητικό.
Η γνώμη των εκπαιδευτικών διαφοροποιείται σε σχέση με την προϋπηρεσία:
οι νεότεροι εκπαιδευτικοί και εκείνοι που εργάζονται σε μεγάλα αστικά κέντρα εκτιμούν
την αναλογία μαθητών ανά τμήμα υπερβολική.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [2/26]

Ενημέρωση για τους σκοπούς του ΟΣΕΑΕΠ

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν “λίγο” ή “αρκετά” ενημερωμένοι αναφορικά με
τους σκοπούς και τις επιμέρους στοχεύσεις του ΟΣΕΑΕΠ. Στατιστικά σημαντική διαφορά
εμφανίζεται όταν η ενημέρωση συναρτάται με το φύλο, με τους άνδρες να δηλώνουν
περισσότερο ενημερωμένοι.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [3/26]

Εμπειρία επιμόρφωσης στους στόχους του ΟΣΕΑΕΠ

Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 10 έτη παρουσιάζουν μικρή θετική μετατόπιση
αναφορικά με την εμπειρία επιμόρφωσης στους στόχους του ΟΣΕΑΕΠ.
Διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις περιοχές χαμηλής
αστικότητας, με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτές τις
περιοχές να μετατοπίζονται προς το “όχι” (δεν έχουν επιμορφωθεί).

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [4/26]
Επάρκεια επιμόρφωσης

Προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση κατά φύλο με τους άνδρες να
τοποθετούνται θετικότερα ως προς την επάρκεια επιμόρφωσης.
Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται σε συνάρτηση με την προϋπηρεσία:
οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 10 έτη τοποθετούνται σε θετικότερες κρίσεις
ως προς την επάρκεια, αν και ο μέσος όρος παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [5/26]
Επιθυμητή μορφή επιμόρφωσης

Φύλο
Διαπιστώνονται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις κατά φύλο, με την
προτεραιότητα στον τύπο επιμόρφωσης να αποδίδεται στην ενδοσχολική επιμόρφωση
από ειδικούς, και τις γυναίκες να επιλέγουν το συγκεκριμένο τύπο περισσότερο σε σχέση
με τους άντρες. Η κατανομή του φύλου ενδεχομένως ερμηνεύει τις χαμηλές
συγκεντρώσεις στην επιλογή της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [6/26]

Οι εκπαιδευτικοί με μεγάλη προϋπηρεσία επιλέγουν τη “διαρκή ενδοσχολική επιμόρφωση”,
τοποθετούνται αρνητικά στο ενδεχόμενο “επιμόρφωσης στα ΠΕΚ”, την “επιμόρφωση στο
Πανεπιστήμιο” και την “εξ αποστάσεως επιμόρφωση”.
Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη προϋπηρεσίας, τοποθετούνται με θετικότερες
κρίσεις στο ενδεχόμενο “εισαγωγική ενδοσχολική επιμόρφωσης από ειδικούς του
αντικειμένου” και την “επιμόρφωση από απόσταση”.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [7/26]

Αστικότητα

Όσο μειώνεται ο δείκτης αστικότητας της περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένο το
ΟΣΕΑΕΠ εμφανίζεται θετικότερη μετατόπιση στην επιλογή “ενδοσχολική επιμόρφωση
από ειδικούς του αντικειμένου” και της “ενδοσχολικής επιμόρφωσης από το σχολικό
σύμβουλο”.
Αντίθετα, όσο αυξάνεται η αστικότητα της περιοχής εμφανίζεται αρνητική μετατόπιση
της γνώμης για την “επιμόρφωση στο Πανεπιστήμιο”.
Η επιλογή της “εξ αποστάσεως επιμόρφωσης” εμφανίζεται συρρικνωμένη ιδιαίτερα στις
περιοχές χαμηλής αστικότητας.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [8/26]

Η μισθοδοσία για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων

Προϋπηρεσία
Οι εκπαιδευτικοί είναι δυσαρεστημένοι από τη
μισθοδοσία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
Οι εκπαιδευτικοί με μεγάλη προϋπηρεσία είναι
περισσότερο δυσαρεστημένοι.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [9/26]

Ζητήματα λειτουργικότητας

Φύλο

Διαφορές εντοπίζονται στην εξέταση των απόψεων αναφορικά με τη λειτουργικότητα του
ωραρίου, το χρόνο αποχώρησης των μαθητών και τον τρόπο χρηματοδότησης του
ΟΣΕΑΕΠ, όταν αυτές συναρτώνται με το φύλο.
Οι γυναίκες εκτιμούν ότι το ωράριο και ο χρόνος αποχώρησης των μαθητών είναι
δυσλειτουργικές συνθήκες, ενώ οι άνδρες εστιάζουν στη χρηματοδότηση, η οποία κρίνεται
επίσης χαμηλή και παράγοντας δυσλειτουργίας του σχολείου.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [10/26]

Προϋπηρεσία

Ο χρόνος προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών επηρεάζει τις απόψεις σχετικά με τη
λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ και στους ελεγχόμενους άξονες.
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί με λίγα έτη προϋπηρεσίας και με πολλά έτη προϋπηρεσίας
(31-35), εμφανίζουν θετική μετατόπιση της άποψής τους αναφορικά με το ωράριο του
ΟΣΕΑΕΠ, το χρόνο αποχώρησης των μαθητών, τη σίτιση των μαθητών, τις εφημερίες
των εκπαιδευτικών και τον τρόπο χρηματοδότησης του ΟΣΕΑΕΠ

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [11/26]

Αστικότητα
Εμφανίζεται στατιστικά σημαντική επίδραση της περιοχής του σχολείου στη γνώμη των
εκπαιδευτικών για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ. Οι εκπαιδευτικοί των περιοχών υψηλής
αστικότητας, εκφράζουν εντονότερη δυσαρέσκεια για το ωράριο και τις εφημερίες, ενώ οι
εκπαιδευτικοί των μικρότερων αστικών κέντρων αναδεικνύουν τα προβλήματα σίτισης
των μαθητών.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [12/26]

Οικονομικές απαιτήσεις για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ

Προϋπηρεσία
Οι εκπαιδευτικοί με λίγα έτη προϋπηρεσίας εμφανίζουν μικρή, αλλά στατιστικά
σημαντική μετατόπιση προς την αρνητική εκτίμηση για τις επιπλέον οικονομικές
απαιτήσεις.

Αστικότητα
Εντοπίζεται στατιστικά σημαντική επίδραση της περιοχής του σχολείου: οι εκπαιδευτικοί
από περιοχές χαμηλότερης αστικότητας, απαντούν συχνότερα ότι το ΟΣΕΑΕΠ έχει
αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [13/26]
Επάρκεια χρηματοδότησης

Προϋπηρεσία
Οι απαντήσεις διαφοροποιούνται σε συνάρτηση με την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών.
Εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη προϋπηρεσία θεωρούν ανεπαρκέστερη την χρηματοδότηση

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [14/26]

Αναγκαίος εξοπλισμός για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ

Αστικότητα
Η αναγκαιότητα ύπαρξης αναγνωστήριου/βιβλιοθήκης, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων,
αίθουσας ανάπαυσης και χαλάρωσης και τραπεζαρίας τονίζεται εντονότερα όσο
αυξάνεται ο δείκτης αστικότητας της περιοχής.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [15/26]

Υποδομές και διαθέσιμος εξοπλισμός του ΟΣΕΑΕΠ

Προϋπηρεσία
Οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη προϋπηρεσία τοποθετούνται θετικότερα
αναφορικά ε την επάρκεια του διαθέσιμου εξοπλισμού.

Αστικότητα
Οι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία μεγάλων αστικών κέντρων δηλώνουν ότι ο διαθέσιμος
εξοπλισμός είναι σε καλύτερη κατάσταση, σε σύγκριση με εκείνους των σχολείων που
είναι εγκατεστημένα σε περιοχές μικρότερης αστικότητας.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [16/26]

Παροχή βοήθειας από το σχολικό σύμβουλο
Προϋπηρεσία
Οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη προϋπηρεσία αποτιμούν ευμενέστερα
την παροχή βοήθειας.

Αστικότητα
Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων σε περιοχές χαμηλής αστικότητας, επισημαίνουν την
ανάγκη συστηματικότερης και ουσιαστικότερης βοήθειας από το σχολικό σύμβουλο

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [17/26]
Διδακτικά Αντικείμενα στο ΟΣΕΑΕΠ

Φύλο
Οι απόψεις των δύο φύλων αναφορικά με τα διδακτικά αντικείμενα που εισάγει ή
διευρύνει το ΟΣΕΑΕΠ παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους εννέα από
τους δέκα άξονες που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο. Δεν εμφανίζονται στατιστικά
σημαντικές διαφορές (αποκαλύπτοντας συναίνεση) στην άποψη των εκπαιδευτικών
για την πληροφορική. Ειδικότερα, οι απόψεις των γυναικών εμφανίζονται θετικά
μετατοπισμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες των ανδρών εκπαιδευτικών.
Αστικότητα
Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων χαμηλής αστικότητας είναι κατά κανόνα περισσότερο
θετικοί στην εισαγωγή των διδακτικών αντικειμένων και τη διεύρυνση του ΟΣΕΑΕΠ.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [18/26]

Προϋπηρεσία

Εάν ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία, οι απόψεις των εκπαιδευτικών παρουσιάζουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στους οκτώ από τους δέκα άξονες που αναφέρονται
στο ερωτηματολόγιο. Δεν εντοπίζονται διαφορές σε σχέση με την “αύξηση των ωρών
του γλωσσικού μαθήματος στην Α΄ και Β΄ τάξη” καθώς και με “το μάθημα της Φυσικής
Αγωγής στις τέσσερεις πρώτες τάξεις”. Η αύξηση των ετών προϋπηρεσίας μετατοπίζει
θετικά την άποψη των εκπαιδευτικών αναφορικά με την “αύξηση των ωρών των
μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις” και αρνητικά την άποψη τους αναφορικά με τη
“διδασκαλία των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις”, τα “εικαστικά”, τη “μουσική”, τη
“θεατρική αγωγή” και την “ευέλικτη ζώνη”. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λίγα και πολλά
έτη προϋπηρεσίας εμφανίζουν θετική μετατόπιση στην άποψή τους για την
“αύξηση των ωρών των Αγγλικών στις Γ΄, Δ ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις”.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [19/26]

Επιτυχία στόχων ΟΣΕΑΕΠ

Φύλο
Ο παράγοντας “φύλο” δεν διαφοροποιεί (σε γενικές γραμμές) τις απαντήσεις των
εκπαιδευτικών αναφορικά με τους βασικούς στόχους του ΟΣΕΑΕΠ. Οι άνδρες θεωρούν
ότι οι βασικοί στόχοι που κυρίως επιτεύχθηκαν είναι η αναβάθμιση της σχολικής ζωής
και η προοδευτική και ομαλή ένταξη μαθητών στην κοινωνία ως υπεύθυνων και
δημοκρατικών πολιτών.

Προϋπηρεσία
Οι εκπαιδευτικοί με λίγα ή πολλά έτη προϋπηρεσίας εκφράζονται ευμενέστερα σε σχέση
με την επιτυχία του συνόλου των στόχων.
Αστικότητα
Με την αύξηση του βαθμού αστικότητας οι απαντήσεις παρουσιάζουν μικρή αρνητική
μετατόπιση σε συνδυασμό με συγκέντρωση σε απαντήσεις με μεγαλύτερη αβεβαιότητα
σε όλα τα υποερωτήματα.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [20/26]

Προβλήματα και αδυναμίες του ΟΣΕΑΕΠ

Φύλο
Για τα προβλήματα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ εμφανίζονται
Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα
(θετική μετατόπιση εμφανίζεται στην περίπτωση των γυναικών).

Προϋπηρεσία
Οι εκπαιδευτικοί με λίγα ή πολλά έτη υπηρεσίας εμφανίζουν αρνητική, στατιστικά
σημαντική, μετατόπιση της άποψής τους για τη σημαντικότητα όλων των
προβλημάτων που αναφέρονται.

Αστικότητα
Η αύξηση του δείκτη αστικότητας μετατοπίζει αρνητικά την ένταση του προβλήματος
Της διαφορετικότητας στο επίπεδο των μαθητών, παραμένοντας βέβαια στο θετικό πόλο.
Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων ημιαστικών και μικρών αστικών περιοχών
αποκαλύπτουν μικρή αλλά στατιστικά σημαντική θετική διαφοροποίηση στο πρόβλημα
της συνεργασίας τους με τους γονείς. Το πρόβλημα της απουσίας ελκυστικών μαθημάτων
και δραστηριοτήτων είναι επίσης εντονότερο όταν μειώνεται η αστικότητα.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [21/26]

Η ρεαλιστικότητα των στόχων του ΟΣΕΑΕΠ

Προϋπηρεσία
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε όλα το υποερωτήματα διαφοροποιούνται ανάλογα
με τα έτη προϋπηρεσίας, με μεταβαλλόμενη όμως ένταση ανάμεσα στους νεοδιόριστους
και στους εκπαιδευτικούς με πολλά έτη προϋπηρεσίας.

Αστικότητα
Η επίδραση του δείκτη αστικότητας δημιουργεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στις
απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το εφικτό ορισμένων στόχων του ΟΣΕΑΕΠ.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [22/26]
“...η τσάντα στο σπίτι”

Φύλο
Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί θέτουν συχνότερα σε αμφισβήτηση την
εφικτότητα του συγκεκριμένου στόχου.

Προϋπηρεσία
Οι εκπαιδευτικοί με λίγα ή πολλά έτη προϋπηρεσίας εμφανίζουν θετική
μετατόπιση στις απαντήσεις τους, σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς
με 16-25 έτη προϋπηρεσίας.

Αστικότητα
Οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά των οποίων φοιτούν σε ΟΣΕΑΕΠ, εκφράζουν
Συστηματικότερα την αμφισβήτησή τους στην εφικτότητα του
συγκεκριμένου στόχου.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [23/26]

Μαθητές με διαφορετική κοινωνικοπολιτισμική προέλευση

Φύλο
Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημένες από την
επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.
Προϋπηρεσία
Καθώς αυξάνονται τα έτη προϋπηρεσίας οι απαντήσεις παρουσιάζουν
αρνητική μετατόπιση.

Αστικότητα
Όσο αυξάνεται ο βαθμός αστικότητας της περιοχής που στεγάζεται το
ΟΣΕΑΕΠ τόσο λιγότερο φαίνεται (από τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών)
να εξυπηρετείται ο στόχος της συνεργασίας μεταξύ μαθητών
διαφορετικής κοινωνικοπολιτισμικής προέλευσης.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [24/26]

Οι προοπτικές του ΟΣΕΑΕΠ

Φύλο
Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δηλώνουν λιγότερο αισιόδοξες για τις προοπτικές του
ΟΣΕΑΕΠ.

Προϋπηρεσία
Η αύξηση των ετών προϋπηρεσίας μετατοπίζει προς τον αρνητικό πόλο τις απαντήσεις
των εκπαιδευτικών.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [25/26]

Η αποτελεσματικότητα του αναμορφωμένου προγράμματος στο ΟΣΕΑΕΠ

Φύλο
Οι άνδρες εκπαιδευτικοί διατυπώνουν θετικότερη εκτίμηση αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα του αναμορφωμένου προγράμματος.

Προϋπηρεσία
Οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν αρνητικότερη εκτίμηση όσο αυξάνεται η προϋπηρεσία
τους, εικόνα που αντιστρέφεται από τα 20 έτη προϋπηρεσίας και πάνω.

Αστικότητα
Η αστικότητα της περιοχής που στεγάζεται το ΟΣΕΑΕΠ δημιουργεί στατιστικά
σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών.
Εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε περιοχές μέσης αστικότητας, διατυπώνουν
θετικότερες εκτιμήσεις, ενώ οι περιοχές υψηλής και χαμηλής αστικότητας εμφανίζουν
ουδέτερη θέση.

8. Διμεταβλητή Ανάλυση [26/26]
Συνέχιση λειτουργίας ΟΣΕΑΕΠ

Φύλο
Οι άνδρες τοποθετούνται με συστηματικότερο τρόπο υπέρ της συνέχισης
λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ.

Προϋπηρεσία
Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν μια στατιστικά σημαντική θετική μετατόπιση
σε τιμές που παραπέμπουν στη συνέχιση της λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ.
Αστικότητα
Η αστικότητα της περιοχής δεν επηρεάζει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών
αναφορικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ

9. Τα πρώτα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας [1/10]
Τρόπος στελέχωσης του ΟΣΕΑΕΠ

Οι εκπαιδευτικοί δεν ρωτήθηκαν πριν τον ορισμό του σχολείου τους ως σχολείο
ΟΣΕΑΕΠ, δεν προηγήθηκε σχετική συζήτηση ούτε έγκαιρη ενημέρωσή τους.
Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, κυρίως των ειδικοτήτων, στα σχολεία ήταν τυχαία
και βεβιασμένη.
Οι τελευταίοι/ες δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα για την τοποθέτησή τους στα ΟΣΕΑΕΠ
και προτείνουν αλλαγή του τρόπου επιλογής των εκπαιδευτικών που πρόκειται να
εργαστούν σε ΟΣΕΑΕΠ, τη διατήρηση των θέσεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν
τα αντικείμενα των ειδικοτήτων και την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, που θα
υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με το ΟΣΕΑΕΠ ήταν ελλιπής ή μηδενική.
Θεωρούν δε ότι είναι αναγκαία, καθώς τη συνδέουν με τη βελτίωση του ρόλου και του
έργου τους.
Δεν έχει παρασχεθεί στους εκπαιδευτικούς καμιά υποστήριξη για τη διδακτική πράξη
ή όταν υπάρχει κάποια βοήθεια αυτή την κρίνουν περιορισμένη και ανεπαρκή.

9. Τα πρώτα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας [2/10]
Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ

Η οργάνωση του ΟΣΕΑΕΠ σε «ζώνες» και «περιόδους»:
• δεν εξυπηρετεί την παιδαγωγική-εκπαιδευτική του στοχοθεσία
• δεν επιφέρει οποιαδήποτε εσωτερική, οργανωτική μεταβολή
Η επιμήκυνση της σχολικής διάρκειας κρίνεται αρνητικά καθώς:
• σχολειοποιεί τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών
• προκαλεί κόπωση
• με τον τρόπο που λειτουργεί δεν απαλλάσσει τους μαθητές/τριες
από την εξωσχολική εκπαίδευση.
Τα περισσότερα σχολεία δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλους
χώρους για τη σίτιση των μαθητών/τριών και, επιπλέον, η πολιτεία δεν έχει αναλάβει
τη δαπάνη αυτή.
Οι εφημερίες των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα απαιτητική υποχρέωση, καθώς
τροποποιείται το εργασιακό τους ωράριο, χωρίς να αμείβονται επιπλέον.
Στην ανεπαρκή οργάνωση του θεσμού συ περιλαμβάνονται:
• η αργοπορία στην καταβολή των μηνιαίων αποδοχών από το ΕΣΠΑ
• το ύψος των αποδοχών των εκπαιδευτικών που εργάζονται ως
αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι.

9. Τα πρώτα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας [3/10]
Η τσάντα στο σπίτι

Ο στόχος του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
“κατά την εφαρμογή του ολοήμερου προγράμματος, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις,
η τσάντα να μένει στο σχολείο” κρίνουν ότι είναι φιλόδοξος, αλλά ελάχιστα επιτεύξιμος,
εξαιτίας του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ
Για να επιτευχθεί ο στόχος απαιτείται:
• κατάλληλη επιμόρφωση
• εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής
• επανασχεδιασμός των προδιαγραφών της διδασκαλίας των επιμέρους διδακτικών
αντικειμένων.

9. Τα πρώτα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας [4/10]
Χρηματοδότηση, υποδομές και εξοπλισμός

Ελλιπής και με σημαντική καθυστέρηση η ενημέρωση σχετικά με τη χρηματοδότηση του
σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν υψηλότερη χρηματοδότηση, καθώς η λειτουργία των
ΟΣΕΑΕΠ προϋποθέτει την ύπαρξη σύγχρονης και ποικίλης υλικοτεχνικής υποδομής.
Η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή είναι υποτυπώδης και ανεπαρκής για την εφαρμογή
του προγράμματος, κυρίως των ειδικοτήτων και της σίτισης.
Στην απαραίτητη υλικοτεχνική υποδο ή συμπεριλαμβάνονται η ύπαρξη ειδικής αίθουσας
για τη διδασκαλία της μουσικής, των εικαστικών, της θεατρικής αγωγής, την ύπαρξη
γυμναστηρίου και γενικά χώρων άθλησης και την ύπαρξη τραπεζαρίας.

9. Τα πρώτα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας [5/10]

Διδακτικά αντικείμενα που εισάγει ή διευρύνει το ΟΣΕΑΕΠ [1/2]
Αξιολογείται θετικά η αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής
στις Α’, Β’, Γ’ και Δ΄ τάξεις
Αναφορικά με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στις Α’ και Β’ τάξεις:
οι απόψεις διίστανται:
• Ενας αριθμός συμφωνεί (εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας και δασκάλες),
με την προϋπόθεση ότι το μάθημα θα διδάσκεται με παιγνιώδη τρόπο.
• Αλλοι προτείνουν την κατάργηση του μαθήματος από τις τάξεις αυτές,
γιατί επιβαρύνει τα παιδιά. Εκφράζουν επιφυλάξεις για τη δυνατότητα απόκτησης
επάρκειας στην αγγλική γλώσσα στο σχολείο με τη αύξηση και μόνο των ωρών
διδασκαλίας της γλώσσας αυτής στις μεγαλύτερες τάξεις, χωρίς τη δημιουργία των
προϋποθέσεων για επιτυχημένη διδασκαλία.
Θετικά αξιολογείται η εισαγωγή ή αύξηση των διδακτικών ωρών του μαθήματος
των Εικαστικών.

9. Τα πρώτα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας [6/10]

Διδακτικά αντικείμενα που εισάγει ή διευρύνει το ΟΣΕΑΕΠ [2/2]
Υπερβολική κρίνεται η αύξηση των ωρών του μαθήματος μουσικής στις μικρές τάξεις
και λανθασμένη η μείωσή τους στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄.
Θετικά αξιολογείται η εισαγωγή του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής.
Η εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής και η ανάγκη του γραμματισμού στις
ΤΠΕ θεωρείται απαραίτητη στο σύγχρονο σχολείο, ενώ κάποιοι προτείνουν τη μείωση
των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος στην Α΄ τάξη.
Με συστηματικό τρόπο προτείνεται η ελάφρυνση του προγράμματος σπουδών και του
ωρολογίου προγράμματος των δύο πρώτων τάξεων.
Προτείνεται η βελτίωση του αναμορφωμένου προγράμματος με έμφαση στην
ενισχυτική διδασκαλία με “εξωσχολικές” ή “φροντιστηριακές” ασκήσεις, η εκπόνηση
εργασιών και η μελέτη/προετοιμασία για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.

9. Τα πρώτα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας [7/10]

Δομή και ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, περιεχόμενα διδασκαλίας και μάθησης,
μορφές και μέθοδοι, σχολικά βιβλία και άλλα διδακτικά μέσα, αξιολόγηση [1/2]
Προτείνεται ο επαναπροσδιορισμός των στόχων του σχολείου και η παραχώρηση
μερικής αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς στον τομέα του σχεδιασμού/της ανάπτυξης
των προγραμμάτων σπουδών.
Κρίνεται ότι τα περιεχόμενα μάθησης που προβλέπονται στο πρόγραμμα είναι
αναγκαία.
Τονίζεται η πληθώρα και η ασυνέχεια της ύλης από τάξη σε τάξη.
Τα βιβλία “βασικών” μαθημάτων -και ιδιαίτερα του γλωσσικού μαθήματος και των
Μαθηματικών σε ορισμένες τάξεις, αξιολογούνται αρνητικά.
Επισημαίνονται θετικά στοιχεία, αδυναμίες και δυνατότητες των βιβλίων για τα
μαθήματα των ειδικοτήτων

9. Τα πρώτα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας [8/10]

Δομή και ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, περιεχόμενα διδασκαλίας και μάθησης,
μορφές και μέθοδοι, σχολικά βιβλία και άλλα διδακτικά μέσα, αξιολόγηση [2/2]
Τα περιεχόμενα κάποιων βιβλίων δεν ανταποκρίνονται στο γνωστικό και νοητικό επίπεδο
των παιδιών, στην αντιληπτική τους ικανότητα και στην οικογενειακή, κοινωνική και
πολιτισμική προέλευση του συνόλου των μαθητών/τριών.
Από ορισμένους/ες προτείνεται η εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου.
Κρίνεται αρνητικό το γεγονός ότι δεν παρέχεται, πέραν του βιβλίου του μαθητή/τριας
και το βιβλίο του/ης εκπαιδευτικού, κάποιο επιπλέον έντυπο υλικό.
Διαπιστώνεται ανεπάρκεια ενημέρωσης για το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό με αποτέλεσμα
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί να μην το χρησιμοποιούν.
΄Οσες/οι γνωρίζουν την ύπαρξη του διαθέσι ου (ψηφιακού) υλικού το κρίνουν θετικά.

9. Τα πρώτα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας [9/10]

Εκτιμήσεις μαθητών/τριών και γονέων/κηδεμόνων για το ΟΣΕΑΕΠ
Για τους εκπαιδευτικούς του δείγματος οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν μάλλον θετικά
το ΟΣΕΑΕΠ.
Η (θετική) εκτίμηση όμως των μαθητών/τριών αποδυναμώνεται σημαντικά εξαιτίας:
• ορισμένων πολύ βασικών δομικών προβλημάτων λειτουργίας του σχολείου
• του επιβαρυμένου ωραρίου
• του τρόπου λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ
• της υποχρεωτικής συνεργασίας (των μαθητών/τριών) με πολλούς/ές εκπαιδευτικούς
• της έλλειψης των αναγκαίων υλικοτεχνικών υποδομών.
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών που τροφοδότησαν με ερευνητικό υλικό την ποιοτική
ανάλυση, αναφορικά με τις εκτιμήσεις των γονέων για τη λειτουργία των ΟΣΕΑΕΠ
επιτρέπουν τη διάκριση στις παρακάτω κατηγορίες:
• η πλειονότητα των εργαζόμενων γονέων έχει θετική στάση απέναντι στο ΟΣΕΑΕΠ
και κυρίως στο μη υποχρεωτικό πρόγραμμά του. Συχνά οι γονείς αντιμετωπίζουν
το σχολείο ως χώρο ασφαλούς φύλαξης των παιδιών
• πολλοί γονείς τοποθετούνται θετικά απέναντι στα νέα γνωστικά αντικείμενα
• υπάρχουν όμως και γονείς που ασκούν αρνητική κριτική στο ΟΣΕΑΕΠ,
βασίζοντας την επιχειρηματολογία τους στη σχολειοποίηση του ελεύθερου χρόνου
των παιδιών, στην υποβάθμισης της (κοινωνικής) επαφής μεταξύ των μελών
της οικογένειας, στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητας του έργου που παράγεται
και ορισμένοι (ενδεχομένως πολλοί) γονείς τηρούν μια αδιάφορη στάση

9. Τα πρώτα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας [10/10]

Οι προοπτικές του ΟΣΕΑΕΠ
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται μεταξύ:
• αυτών που αποδέχονται τον εν λόγω θεσμό και θεωρούν πως είναι επιθυμητή αλλά και
εφικτή η προοπτική γενίκευσής του σε όλα τα πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία, και
• εκείνων που θεωρούν ότι το ΟΣΕΑΕΠ δεν έχει προοπτικές με την παρούσα δομή, οργάνωση,
στελέχωση, χρηματοδότηση, υποδομή και τρόπο λειτουργίας, δεδμένα που καθιστούν,
κατά τη γνώμη τους, απαγορευτική την επέκταση του θεσμού σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία.
Γενικώς οι απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων είναι μετριοπαθέστερες και ασθενέστερα
επικριτικές.

