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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονείται στα πλαίσια ολοκλήρωσης της 

φοίτησής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και εντάσσεται στη Θεματική Ενότητα «Διοίκηση 

Εκπαιδευτικών Μονάδων». 

Σκοπός της εργασίας είναι να αποτυπωθούν επιστημονικά οι απόψεις των 

μαθηματικών των Γενικών Λυκείων οι οποίοι διδάσκουν στη Δημόσια Εκπαίδευση, 

αναφορικά με τον προγραμματισμό στη σχολική μονάδα ως διοικητική λειτουργία, 

καθώς και του βαθμού υλοποίησης του προγραμματισμού της διδασκαλίας για την 

εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών στο Δημόσιο Γενικό 

Λύκειο. 

Επιχειρεί να διερευνήσει ένα ζήτημα που ελάχιστα έχει μελετηθεί στην Ελλάδα, 

ενώ ταυτόχρονα φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα και να συμβάλει σε περαιτέρω 

ερευνητικές προσπάθειες και προσεγγίσεις. 

Στο θεωρητικό της εργασίας γίνεται παρουσίαση βασικών όρων, θεσμών και 

θεωριών που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Δίνεται το εννοιολογικό πλαίσιο της διοίκησης του σχολείου ως εκπαιδευτικού 

οργανισμού, γίνεται αναφορά στα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας, στον 

προγραμματισμό ως διοικητική λειτουργία, στους σκοπούς και τους στόχους των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων με αιχμή τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γενικό 

Λύκειο 

Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας παρατίθεται η ποσοτική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Μαθηματικών που διδάσκουν στα Γενικά Λύκεια του 

νομού Χανίων 

Τα συμπεράσματα και οι γενικές διαπιστώσεις της έρευνας παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί προκύπτουν μέσα από τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των 

ίδιων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με το έργο τους διαμορφώνουν και επηρεάζουν την 

Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Η ελλιπής γνώση που των εκπαιδευτικών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 

του σχολείου και η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωσή τους, η αδυναμία της εκπαιδευτικής 

μονάδας να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της στα πλαίσια της άσκησης «εσωτερικής» 

εκπαιδευτικής πολιτικής, η ανεπάρκεια του διδακτικού χρόνου και η μικρή διευκόλυνση 

που παρέχουν τα σχολικά εγχειρίδια στην εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος των 

Μαθηματικών στο Γενικό Λύκειο, αποτελούν μερικές από τις διαπιστώσεις και 

εκτιμήσεις που προέκυψαν μέσα από την έρευνα. 
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SUMMARY 

The present thesis is being prepared in context with the completing of my 

study in the graduate program  "Studies in Education," by the Greek Open University 

and is acceding in the thematic group ”management of educational units” 

The purpose of this paper is to depict the scientific aspects of mathematicians 

in high schools of public education, referring to the programming in the school unit 

as an administrative function, and the degree of implementation of the program of 

teaching for the implementation of the Curriculum of Mathematics at Public High 

School. 

It attempts to explore an issue that has barely been studied in Greece, while 

aspiring to stimulate and contribute to further research efforts and approaches. 

In the theoretical part of the work are key terms presented, institutions and 

theories related to the organization and administration of the educational unit. 

Consider the conceptual framework of the administration of the school as an 

educational organization, referring to the governing bodies of the school, the 

planning as an administrative function, the aims and objectives of the curriculum with 

leading edge teaching of Mathematics in High School 

In the empirical part of the paper, a quantitative survey is given, held 

Mathematicians teaching in General Schools of prefecture Chania 

The conclusions and general findings of the survey are of particular interest 

because they arise through the perceptions and experiences of the teachers 

themselves, who in their work shape and influence the Greek educational reality 

The teachers deficient knowledge in matters of school  organization and 

administration  and the need for continuous education, the inability of the educational 

unit to achieve its potential in the exercise of "internal" educational policy, the 

insufficiency of teaching time and the small convenience of the textbooks to the 

implementation of the Curriculum of Mathematics in High School are some of the 

findings and assessments obtained through  the research 

.
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το γεγονός ότι η κοινωνικο-πολιτισµική και οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας δεν εξαρτάται µόνο από τους παραδοσιακούς συντελεστές παραγωγής αλλά και από την ποιότητα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού, κάνει το αίτηµα για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος διαχρονικά επίκαιρο. Μόνο ένα αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι ικανό ν’ ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας στην οποία εφαρµόζεται. Η αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος χαρακτηρίζεται από το βαθµό επίτευξης των σκοπών και των στόχων του. Καθοριστικό ρόλο στη διατύπωση των στόχων παίζουν ο γενικός σκοπός της εκπαίδευσης αλλά και η ευρύτερη κοινωνική κοσµοθεωρία. Σε ό,τι αφορά το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα, στο ν 1566/85 µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι σκοπός της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι να «συµβάλει στην ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά». Εκτός από την προσωπικότητα και την κατάρτιση του προσωπικού, την δηµιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίµατος µε την ανάπτυξη αρµονικών διαπροσωπικών σχέσεων βασικοί συντελεστές για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι τα αναλυτικά προγράµµατα, τα σχολικά εγχειρίδια και τα λοιπά διδακτικά µέσα ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων. Τα αναλυτικά προγράµµατα στη χώρα µας στοιχειοθετούν σε επίπεδο θεσµικών προδιαγραφών το υποχρεωτικό πλαίσιο αναφοράς του εκπαιδευτικού έργου. Η αναβάθµιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της σχολικής µονάδας συνδέεται στενά µε την έννοια του προγραµµατισµού. Ο προγραµµατισµός σε επίπεδο σχολικής µονάδας αποτελεί µια σηµαντική διοικητική λειτουργία, στην επιτυχή εφαρµογή της οποίας συµβολή έχουν όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το επίκαιρο ζήτηµα της ∆ιοίκησης στην Εκπαίδευση, αναδεικνύοντας το ρόλο των θεσµοθετηµένων οργάνων της σχολικής µονάδας στη διαδικασία του προγραµµατισµού καθώς και του βαθµού υλοποίησης 
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του διδακτικού προγραµµατισµού για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος των Μαθηµατικών στο Γενικό Λύκειο Η βασική προβληµατική, που καθόρισε το σκοπό αυτής της εργασίας, στηρίχτηκε στη θέση ότι η αποτελεσµατικότητα στη λειτουργία µιας σχολικής µονάδας, εξαρτάται από παράγοντες που σχετίζονται µε οργανωτικά ζητήµατα, που ρυθµίζονται ως επί το πλείστον από τα θεσµικά όργανα διοίκησης της εκπαιδευτικής µονάδας. Εδώ βάρυνε και η διαπίστωση ότι στις εκπαιδευτικές µονάδες παρέχονται περιθώρια σχετικής αυτονοµίας για τον εµπλουτισµό του αναλυτικού προγράµµατος µε εναλλακτικές εµπειρίες, µεθόδους και περιεχόµενα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, παράλληλα µε την πεποίθηση ότι οι όροι και οι συνθήκες λειτουργίας της εκπαιδευτικής µονάδας δεν επιτρέπουν την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµόδιων οργάνων της πολιτείας. Η επιλογή του θέµατος έγινε µετά από συζήτηση και µε τις κατάλληλες υποδείξεις του επιβλέποντος καθηγητή, κ. Καρρά Κωνσταντίνου.  Η διπλωµατική εργασία αποτελείται από το δύο µέρη το θεωρητικό και το εµπειρικό µέρος και αναπτύσσεται σε οκτώ κεφάλαια  Στο θεωρητικό µέρος γίνεται εννοιολογική προσέγγιση όρων, θεωριών και θεσµών που συνδέονται άµεσα µε το θέµα. Παρουσιάζονται στοιχεία που συγκεντρώθηκαν µετά από συγκριτική µελέτη και διασταύρωσή τους από έγκυρη βιβλιογραφία. Το εµπειρικό µέρος της εργασίας περιλαµβάνει την µεθοδολογία, την παρουσίας, ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας που πραγµατοποιήσαµε στα Γενικά Λύκεια του ν Χανίων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εννοιολογικός προσδιορισµός του οργανισµού και της διοίκησης, παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες τα µοντέλα και τα όργανα διοίκησης, οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά τους καθώς και οι λειτουργίες της διοίκησης, µε έµφαση στον προγραµµατισµό.  Στο ∆εύτερο κεφάλαιο προσδιορίζεται η θέση της σχολικής µονάδας ως εκπαιδευτικός οργανισµός στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Αναλύεται η έννοια της αυτονοµίας της σχολικής µονάδας και αναδεικνύεται η ανάγκη για αποτελεσµατική διοίκησή της, καθώς και τα περιθώρια άσκησης εσωτερικής πολιτικής από την ίδια. 
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Το Τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται την έννοια του προγραµµατισµού και του διδακτικού προγραµµατισµού στη σχολική µονάδα καθώς και η σχέση του προγραµµατισµού µε την αποτελεσµατικότητα.  Το Τέταρτο κεφάλαιο πραγµατεύεται τη θέση των Μαθηµατικών στο Γενικό Λύκειο. Γίνεται παρουσίαση των σκοπών και των στόχων της µαθηµατικής εκπαίδευσης, εννοιολογικός προσδιορισµός των Αναλυτικών Προγραµµάτων του διδακτικού χρόνου και παρουσιάζονται τα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηµατικών, στο Γενικό Λύκειο. Το Πέµπτο κεφάλαιο εστιάζει στη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε το θέµα που διερευνούµε και στο Έκτο παρουσιάζουµε την Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής, τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και τα Αναλυτικά προγράµµατα από  χώρες του εξωτερικού. Στο ∆εύτερο µέρος ακολουθεί η εµπειρική έρευνα. Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σκοποί οι στόχοι τα ερευνητικά ερωτήµατα και οι υποθέσεις, ενώ τεκµηριώνεται και αναλύεται η µεθοδολογία της έρευνας. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ανά ερευνητικό στόχο καταγράφονται τα συµπεράσµατα και γίνονται οι  τελικές προτάσεις. Στο τέλος ακολουθούν τα παραρτήµατα µε την βιβλιογραφία το ερωτηµατολόγιο και παρατίθενται οι στατιστικοί πίνακες της έρευνας.   
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Α ΜΕΡΟΣ     ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ∆ιοίκηση Οργανισµών: µια γενική επισκόπηση   1.1.1 H έννοια «Οργανισµός» Στο χώρο της ∆ιοικητικής επιστήµης ο όρος «οργάνωση» εµφανίζεται µε δύο έννοιες, µε εκείνη της οντότητας, αλλά και µε εκείνη της σειράς ορισµένων ενεργειών. (Κωτσίκης, 2003 σελ 25). «Η οργάνωση µε τη δεύτερη σηµασία ταυτίζεται µε την έννοια του οργανισµού, που σηµαίνει σύνολο καθιερωµένων σχέσεων που διέπουν την αλληλεπίδραση µεταξύ των στοιχείων ενός συστήµατος» (Κανελλόπουλος 2003). Με τον όρο «οργανισµό» στη διοικητική επιστήµη εννοούµε, σύµφωνα µε τον Κουτούζη, (1999α, σελ 13), « µια οµάδα από δύο ή περισσότερους ανθρώπους που εργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού σύµφωνα µε κάποιες καθιερωµένες σχέσεις».  Παρά την ποικιλία τη διαφορετικότητα ή το µέγεθος υπάρχουν χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλους τους οργανισµούς. Αυτά είναι οι άνθρωποι, οι κοινοί αντικειµενικοί σκοποί και η ύπαρξη µιας οργανωτικής δοµής, µιας εξουσίας και ενός τρόπου επικοινωνίας µεταξύ των µελών του οργανισµού.(Κουτούζης 1999α, σελ 14)  1.1.2 ∆ιοίκηση – εννοιολογικός προσδιορισµός Ετυµολογικά, ο όρος «διοίκηση» προέρχεται από το ρήµα «διοικώ», που σηµαίνει διευθύνω, διαχειρίζοµαι και ρυθµίζω συλλογικές υποθέσεις (Κωνσταντίνου, 2005). Το γεγονός ότι το πεδίο εφαρµογών του όρου ∆ιοίκηση είναι ευρύτατο, έχει ως συνέπεια να έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισµοί, ανάλογα µε το χώρο εφαρµογής.  Ο Κουτούζης (1999α, σελ 35) αναφέρει ότι «διοίκηση είναι η διαδικασία του συντονισµού ανθρώπων και δραστηριοτήτων για την επίτευξη κοινών στόχων» και διευκρινίζει ότι ο όρος ∆ιοίκηση και ο όρος µάνατζµεντ, «συχνά θεωρούνται ταυτόσηµοι, παρ΄ όλο που ο όρος µάνατζµεντ περιέχει αυτό που στην  Ελληνική γλώσσα αναφέρεται ως Οργάνωση και διοίκηση» (Κουτούζης, 1999α, σελ 14). Σύµφωνα µε τους Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου (1994, σελ 91) « Η διοίκηση θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως επιστήµη και ως τέχνη, µέσω της οποίας θα επιδιώκεται 
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η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος, η ορθολογική κατανοµή της εργασίας και η ανάπτυξη αρµονικών κοινωνικών σχέσεων». Είναι γενικά παραδεκτό ότι «ο όρος διοίκηση ορίζεται ως µία «λειτουργική» διαδικασία που περιλαµβάνει ορισµένες ενέργειες όπως είναι: ο προγραµµατισµός, η οργάνωση, η λήψη αποφάσεων, η διεύθυνση, ο συντονισµός και ο έλεγχος» (Σαΐτης 2005β, σελ 30). Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις σε όλους τους ορισµούς εµφανίζονται τρία κοινά χαρακτηριστικά: Ο συντονισµός των προσπαθειών, ο καθορισµός των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν και η επισήµανση πως η διοίκηση αποτελεί διαδικασία και όχι µια µεµονωµένη πράξη.  1.1.3 Στοιχεία της διοικητικής λειτουργίας Θεωρώντας λοιπόν ότι η διοίκηση είναι µια λειτουργία συνεχής, πολύπλοκη, διαρκώς µεταβαλλόµενη που οφείλει να προσαρµόζεται και να εξειδικεύεται, ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο ασκείται, «τη διαχωρίζουµε σε τέσσερις λειτουργίες, αυτές του προγραµµατισµού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου» (Κουτούζης 1999α, σελ35, Μιχόπουλος, 1997, σελ 107-114). Ο προγραµµατισµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης του µέλλοντος, (Ανδρέου και Παπακωσταντίνου 1994).. Αποτελεί την λειτουργία κατά την οποία καθορίζονται οι στόχοι και επιλέγονται τα µέσα και η πορεία δράσης για την επίτευξή τους. Γενικά, η έννοια του προγραµµατισµού αναφέρεται σε σύνολο ενεργειών, οι οποίες προσδιορίζουν την µελλοντική δράση. Η ευθύνη της διοίκησης στο στάδιο αυτό, είναι να προπαρασκευάσει τον οργανισµό, προκειµένου να προσαρµοστούν έγκαιρα οι αρχικοί στόχοι, µε σκοπό να αποφευχθούν καθυστερήσεις και σπατάλες, τόσο σε χρήµα, όσο και σε χρόνο αλλά και σε ανθρώπινη θυσία (Σαΐτης, 2005). Με άλλα λόγια προγραµµατισµός σηµαίνει τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πού θα γίνει, ποιος θα το κάνει. (Βελισσαρίου 2000, σελ 47) Η Οργάνωση σύµφωνα µε τους Gray και Smeltzer (1989, σελ 325) είναι η δραστηριότητα εκείνη που ορίζει το ρόλο που κάθε εργαζόµενος θα έχει στον οργανισµό και τους κανόνες και όρους µέσα στους οποίους θα γίνεται η δραστηριότητα. Η οργάνωση ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά µε τον συντονισµό επί καθηµερινής βάσης των ανθρώπων των µέσων, των πρώτων υλών κ.λ.π. µε σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων (Φαναριώτης,1995, σελ 58) Σύµφωνα µε το Σαΐτη (2005) «η διοικητική αυτή δραστηριότητα περιλαµβάνει τη καθιέρωση µιας επίσηµης δοµής που ορίζει τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει και από ποιόν» .  
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Η διεύθυνση. Σκοπός της διεύθυνσης είναι να καθοδηγήσει την συµπεριφορά του ανθρώπινου δυναµικού µε απώτερο στόχο την υλοποίηση των προγραµµάτων που τίθενται. Μια από τις εργασίες του manager είναι κυρίως η καθοδήγηση η οποία αφορά µια διαδικασία επηρεασµού της συµπεριφοράς των εργαζοµένων µε σκοπό την επίτευξη κάποιων επιθυµητών στόχων (Κουτούζης, 1999α σελ 140). Ο Σαϊτης (2005) αναφέρει ότι το έργο της συνίσταται κυρίως στην υποκίνηση, µε εφαρµογή κινήτρων συµπεριφοράς των εργαζοµένων, την εποπτεία του έργου και συνθηκών εργασίας. Ο Φαναριώτης (1999) τονίζει ότι η διεύθυνση, αποσκοπεί στη δηµιουργία θετικού κλίµατος, για την επίτευξη των στόχων του οργανισµού Ο έλεγχος αποτελεί την τελευταία λειτουργία της διοίκησης. Είναι η διαδικασία της παρακολούθησης όλων των ενεργειών των µελών του οργανισµού ώστε να εξασφαλισθεί η εξακρίβωση του αποτελέσµατος και η διόρθωση των αποκλίσεων από τους στόχους που τέθηκαν στο προγραµµατισµό αφού ο έλεγχος είναι οργανικά δεµένος µαζί του. Σκοπός του ελέγχου είναι να µετρήσει αν τα αποτελέσµατα τα οποία έχουν επιτευχθεί πληρούν τους στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση. Έτσι τον έλεγχο διαπιστώνονται οι αποκλίσεις µεταξύ των προγραµµατισθέντων και των πραγµατοποιηθέντων αποτελεσµάτων. Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι µια συνεχής διαδικασία, η οποία θα λαµβάνει χώρα σε κάθε στάδιο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. (Porter, & Lower,1980:58). Η ικανοποιητική λειτουργία του ελέγχου απαιτεί ακριβή προγραµµατισµό, τέλεια οργάνωση και άριστη διεύθυνση.  1.2 Θεωρίες και Μοντέλα ∆ιοίκησης 1.2.1 Οι βασικές θεωρίες της διοίκησης  Κατά το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου  αιώνα παρουσιάζεται µεγάλη βιοµηχανική ανάπτυξη στη Βόρεια Αµερική και στη ∆υτική Ευρώπη. Η επιτακτική ανάγκη για την εξεύρεση πρακτικών λύσεων ώστε να οργανωθεί η βιοµηχανική παραγωγή, ενίσχυσε την κατεύθυνση για ανάπτυξη θεωριών ικανών να εξασφαλίσουν την καλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων. Κατά την ιστορική εξέλιξη της ∆ιοικητικής επιστήµης εµφανίστηκαν, οι παρακάτω διαφορετικές «σχολές» ή προσεγγίσεις: Η κλασσική προσέγγιση - Επιστηµονική ∆ιοίκηση  Η πρώτη προσπάθεια έγινε το 1911 από τον Frederick W. Taylor, τότε δηλαδή που δηµοσιεύτηκε το βιβλίο του “The Principles of Scientific Management” (Αρχές 
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της επιστηµονικής διοίκησης). Ο Taylor, διατύπωσε τη θεωρία του για αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία, µε βασικά στοιχεία την: εξειδίκευση και ποιότητα, την συνεργασία µε την διοίκηση και σύνδεση της αµοιβής µε την παραγωγικότητα. Τα βασικά στοιχεία της θεωρίας του συνοψίζονται ως εξής σύµφωνα µε τους Koontz και O’ Donnell(1984):  • Αντικατάσταση των εµπειρικών κανόνων µε την οργανωµένη επιστηµονική γνώση • Επίτευξη αρµονίας στη οµαδική δράση,  • Επίτευξη συνεργασίας των ανθρώπων και εργασία µε τελικό σκοπό την µέγιστη απόδοση. Στη συνέχεια οι Gantt, Fayol, Weber κ.ά, διαµορφώνουν µια ολοκληρωµένη εικόνα για το µάνατζµεντ. Ο Fayol στο βιβλίο του Administration Industrielle et Generale (Γενική και Βιοµηχανική ∆ιοίκηση) διατυπώνει γενικές αρχές που αφορούν την αποδοτικότερη διάρθρωση και λειτουργία της διοίκησης και οργάνωσης. Πολλές απ’αυτές τις γενικές αρχές παρατηρούµε να συνυπάρχουν και σήµερα στο διοικητικό σύστηµα του δηµόσιου τοµέα και της εκπαίδευσης (Κουτούζης, 1999α σελ 24) Το µοντέλο της νεοκλασικής διοίκησης – ή προσέγγιση της συµπεριφοράς – ανθρώπινων σχέσεων διαµορφώθηκε κατά το β΄ τέταρτο του 20ου αιώνα και εστίασε το ενδιαφέρον του στις ανθρώπινες σχέσεις και τα προβλήµατα του ανθρώπινου δυναµικού. Τονίστηκε η σηµασία της αλληλεξάρτησης µέσα στους κοινωνικούς οργανισµούς και τονίστηκε ότι στην πράξη η µέγιστη αποτελεσµατικότητα επιτυγχάνεται όταν οι εργαζόµενοι µπορούν να ικανοποιούν τις επιδιώξεις τους, συµβάλλοντας όσο το δυνατόν περισσότερο στην επιτυχία του οργανισµού. Η νεοκλασική αντίληψη για τη διοίκηση δεν απορρίπτει τις θέσεις του κλασικού µοντέλου, αλλά προσπαθεί να αξιοποιήσει τα θετικά του  στοιχεία δίνοντας έµφαση στις ανθρώπινες σχέσεις. Η σύγχρονη διοίκηση εµφανίζεται στη δεκαετία του 1950 και έχει συνθετικό χαρακτήρα. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για ενσωµάτωση στοιχείων από διάφορες επιστήµες, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία κ.λ.π. Την άποψη αυτή εισηγήθηκε ο Barnard, ο οποίος τονίζει ότι η ικανοποίηση του εργαζοµένου προκύπτει από το συνδυασµό της οικονοµικής ικανοποίησης, της κοινωνικής αναγνώρισης, της παραχώρησης εξουσίας κ.λ.π   Η συστηµική προσέγγιση – Θεωρία των συστηµάτων  Αναπτύχθηκε το 1960 και επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την εκπαίδευση, θεωρείται από τις σηµαντικότερες θεωρίες της Εκπαιδευτικής ∆ιοίκησης (Πασιαρδής, 
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2004). Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, (Κουτούζης, 1999α σελ 26), µπορούµε να κατανοήσουµε τη λειτουργία µίας ολότητας, αν θεωρήσουµε την ολότητα αυτή ως ένα σύστηµα από διάφορα αλληλοεξαρτώµενα µέρη.  Η συστηµική θεωρία, σύµφωνα µε την Αθανασούλα Ρέπα (2008β, σελ 40) θεωρεί ότι «ο εκπαιδευτικός οργανισµός λειτουργεί ως υποσύστηµα, το οποίο εντάσσεται στο γενικότερο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας το οποίο µε τη σειρά του εµπεριέχεται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον». Το σύστηµα αυτό δέχεται εξωτερικά ερεθίσµατα και εισροές, τα οποία επεξεργάζεται και αντιδρά ή παράγει αποτελέσµατα ανάλογα µε τις δυνατότητες και ικανότητες των µερών του. Η διοίκηση, σύµφωνα µε τη θεωρία των συστηµάτων, µπορεί να γίνει αποτελεσµατικότερη, όταν γίνει κατανοητή η λειτουργία των διαφόρων µερών του συστήµατος καθώς και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας  Οι τεχνολογικές, κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές της δεκαετίας του 1990 επηρέασαν τη θεωρητική σκέψη και πρακτική της διοίκησης. Μέσα από τη σύγχρονη αναζήτηση και την παρατήρηση επιτυχηµένων µοντέλων και τρόπων διοίκησης, διαµορφώθηκε µια τάση διοίκησης που γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1990 και καταλαµβάνει µεγάλο µέρος της σύγχρονης βιβλιογραφίας. ∆ιαµορφώθηκε έτσι, η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας.  Πρόκειται για µια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης σε όλους τους τοµείς και προϋποθέτει γενική συνεργασία. Τα κύρια χαρακτηριστικά της, µέσα από το πρίσµα του συναινετικού τρόπου λήψης αποφάσεων, είναι: «η ικανοποίηση του πελάτη, η συνεχής βελτίωση του προϊόντος, η συµµετοχή, η επιµόρφωση, η συνεχής εκπαίδευση των εργαζοµένων καθώς και η διοίκηση που βασίζεται σε επιστηµονικές αναλύσεις» (Κουτούζης 1999α σελ28).  1.2.2 Μοντέλα διοίκησης  Σηµαντικό ρόλο στην οργάνωση ενός οργανισµού παίζει και το µοντέλο στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία του συστήµατος διοίκησης του. Το µοντέλο είναι ο τρόπος προσέγγισης των σχέσεων και του περιεχοµένου της διοίκησης. Τα κυριότερα µοντέλα τα οποία έχουν σχέση και µε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι το γραφειοκρατικό και το συνεργατικό – συµµετοχικό. Το γραφειοκρατικό µοντέλο Ο Weber αφού µελέτησε το σύστηµα οργάνωσης του πρωσικού στρατού οποίος εθεωρείτο ο πιο καλά οργανωµένος και αποτελεσµατικός στρατός της εποχής στην Ευρώπη, καθώς και αυτό της Καθολικής εκκλησίας, δηµιούργησε το δικό του 
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σύστηµα οργάνωσης, για την οργάνωση και διάρθρωση των ιδρυµάτων. Το γραφειοκρατικό µοντέλο αναπτύσσεται κυρίως σε µεγάλους οργανισµούς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς και αποβλέπει στη βελτίωση της διοικητικής απόδοσης. (Σαΐτης,1994, σελ 35). Υπάρχουν πέντε κύρια χαρακτηριστικά στο γραφειοκρατικό µοντέλο του Webber (1946), (Μιχόπουλος,1997, σελ 92): η εξειδίκευση και ο καταµερισµός εργασίας, ο απρόσωπος προσανατολισµός, η ιεραρχία, οι κανόνες και οι κανονισµοί και τέλος ο προσανατολισµός καριέρας Τα βασικά µειονεκτήµατα του γραφειοκρατικού µοντέλου όπως τα έχει καταγράψει ο Gouldner (1958) στη θεωρία του για την επαγγελµατική γραφειοκρατία είναι ότι: η προσήλωση στην αυστηρή ιεραρχία µπορεί νε εµποδίσει την πραγµατική επικοινωνία και να επιφέρει αλλοίωση των πληροφοριών. Ο απρόσωπος προσανατολισµός µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλό ηθικό και χαµηλά κίνητρα για εργασία. Η πολλή εξειδίκευση µπορεί να οδηγήσει σε ανία και πλήξη και τέλος ο προσανατολισµός για καριέρα µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένες κατευθύνσεις Το συνεργατικό – συµµετοχικό µοντέλο Στο συνεργατικό µοντέλο (Μαυρογιώργος, 2008 σελ 146) η εξουσία και η λήψη των αποφάσεων µοιράζονται ανάµεσα σε µερικά ή όλα τα µέλη της µονάδας. Το συνεργατικό µοντέλο στηρίζεται στις δηµοκρατικές αρχές για τη λήψη των αποφάσεων και στο µικρό µέγεθος των οµάδων που εξασφαλίζει τη συµµετοχή όλων και στη κοινή αποδοχή των αποφάσεων που προκύπτουν µέσα από συµφωνία.  Στη συµµετοχική διοίκηση παρατηρείται αποκέντρωση από τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα κατά τη λήψη των αποφάσεων. Η µεγάλη της αξία είναι ότι αγγίζει την παραγωγικότητα όλων των εργαζοµένων, ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αποδεχθούν την ευθύνη τους στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της οµάδας τους. Οι συνθήκες αυτές συµβάλλουν ώστε να δηµιουργηθεί µια κουλτούρα συνεργασίας, η οποία στηρίζεται στην αναγνώριση της αξίας των ατόµων και της οµάδας µε τρόπο που να επιτυγχάνονται αποτελεσµατικά οι στόχοι του οργανισµού και να καλλιεργείται ένα κλίµα αµοιβαίου σεβασµού, εµπιστοσύνης και ασφάλειας.  1.3  ∆ιοίκηση Οργανισµών: όργανα-στόχοι - χαρακτηριστικά  1.3.1 Όργανα διοίκησης Σε κάθε διοικητικό σύστηµα οι διοικητικές λειτουργίες, πραγµατοποιούνται από όργανα που διακρίνονται: (Χατζηπαναγιώτου, 2003, σελ 62) α)  Σε κεντρικά και σε περιφερειακά, «µε βάση την έκταση και τον τόπο της  αρµοδιότητάς τους» (Αθανασούλα-Ρέπα 2008α σελ 87). 
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β)  Σε γνωµοδοτικά, εκτελεστικά και αποφασιστικά, ανάλογα µε το είδος των ενεργειών µε τις οποίες είναι επιφορτισµένα. (Αθανασούλα-Ρέπα 2008α σελ 91). Τα γνωµοδοτικά εκφέρουν τη γνώµη τους και συµβουλεύουν ή εισηγούνται προτάσεις προς τα όργανα που ευθύνονται για την τελική λήψη αποφάσεων  Τα εκτελεστικά είναι επιφορτισµένα µε αρµοδιότητες εκτέλεσης ή διαχείριση προθέσεων, που υπαγορεύονται στο σύνολό τους, από τα αποφασιστικά όργανα. Τα αποφασιστικά είναι αυτά που έχουν από το νόµο την εξουσία να εκδίδουν από µόνα τους και εκτελεστές διοικητικές πράξεις. γ)  Σε µονοµελή στα οποία ένα άτοµο είναι εξουσιοδοτηµένο να παίρνει αποφάσεις (πχ διευθυντής σχολικής µονάδας) και σε συλλογικά που αποτελούνται από περισσότερα άτοµα και µόνο από κοινού µπορούν να πάρουν αποφάσεις. (Αθανασούλα-Ρέπα 2008α σελ 90)   1.3.2 Οι στόχοι του οργανισµού  Οι στόχοι προσδιορίζουν µια επιθυµητή κατάσταση στην οποία επιδιώκει να φτάσει ο οργανισµός. Αφορούν ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και η επίτευξή τους µπορεί να εξασφαλίσει την επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισµού. Ο προσδιορισµός των στόχων αποτελεί καθοριστικό στάδιο της διαδικασίας του προγραµµατισµού, αλλά και της διοίκησης γενικότερα, διότι οι στόχοι (Κουτούζης, 1999α, σελ 49-51, Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1992, σελ 79-82):  • παρέχουν στον οργανισµό µια σαφή αίσθηση προσανατολισµού για την λήψη αποφάσεων  • αποτελούν αιτιολόγηση της ύπαρξης του οργανισµού • όταν είναι σαφείς και ξεκάθαροι αποτελούν συγκεκριµένους δείκτες µε βάση τους οποίους µπορούν να αξιολογηθούν τα πραγµατικά αποτελέσµατα και  • µπορεί να λειτουργήσουν ως βάση κινήτρων για την αύξηση της απόδοσης. Μια ενδιαφέρουσα ταξινόµηση των στόχων στο περιβάλλον της διοίκησης έχει γίνει από τον Anthony(1965), ο οποίος διακρίνει τρεις κύριες κατηγορίες στόχων: τους στρατηγικούς, τους τακτικούς και τους λειτουργικούς. Η ταξινόµηση αυτή ανταποκρίνεται στις διαδικασίες προγραµµατισµού που ο ίδιος συγγραφέας διακρίνει σε Strategic planning, management control και operational control. Στρατηγικοί είναι οι στόχοι που αφορούν το σύνολο του οργανισµού και συνθέτουν την αποστολή και το όραµά του στα πλαίσια του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται. Είναι οι στόχοι που «αγκαλιάζουν» όλες τις κινήσεις του 
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οργανισµού, που καθορίζουν τις γενικές επιδιώξεις του, που στηρίζουν την χάραξη και διαµόρφωση της πολιτικής του.  Τακτικοί: είναι οι στόχοι που εξειδικεύουν τους στρατηγικούς στόχους ανά τοµέα δράσης της επιχείρησης. Πρόκειται για στόχους που είναι περισσότερο λεπτοµερείς από τους στρατηγικούς στους οποίους στηρίζονται και που συνήθως αναφέρονται σε τµήµατα της επιχείρησης ή σε ενότητες δραστηριοτήτων. Οι λειτουργικοί, είναι πιο εξειδικευµένοι, προσδιορίζουν τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα τα οποία επιδιώκει να επιτύχει ο οργανισµός και µπορεί να εκφράζονται ποσοτικά και ποιοτικά. Είναι οι στόχοι που εξειδικεύουν τους τακτικούς συνήθως σε επίπεδο που µπορεί να αναφέρεται είτε σε ατοµική ανάθεση εργασίας είτε σε οµαδική δραστηριότητα.  1.3.3 χαρακτηριστικά των στόχων Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το περιεχόµενο των στόχων, προκειµένου, αυτοί, να προσδιορίσουν την επιθυµητή κατάσταση στην οποία επιδιώκει να φτάσει ο οργανισµός, να συντονίσουν τις προσπάθειες και να αποτελέσουν δείκτες αποτίµησης και αξιολόγησης των πραγµατικών αποτελεσµάτων είναι: (Kotler, 1991, σελ 113-114) Σαφήνεια ως προς το περιεχόµενο, τη χρονική του διάρκεια και τον φορέα υλοποίησής του. Ρεαλισµό: Οι στόχοι θα πρέπει να επιλέγονται µετά από ανάλυση ευκαιριών και συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και επίσης θα πρέπει να µπορούν να επιτευχθούν µε τους πόρους που διαθέτει ο οργανισµός. Συνέπεια: Οι στόχοι θα πρέπει να συµφωνούν µε την αποστολή, τους γενικότερους στόχους και την στρατηγική του οργανισµού.  Ιεράρχηση στόχων ανάλογα µε τη σπουδαιότητά τους, αλλά και µε τα επίπεδα διοίκησης στα οποία τίθενται για υλοποίηση.  1.3.4 ∆ιοίκηση µε βάση τους αντικειµενικούς σκοπούς ή στόχους  Η µεγάλη σπουδαιότητα που δίνεται στην επίτευξη των στόχων ενός οργανισµού, οδήγησε στην ανάπτυξη του συστήµατος της διοίκησης µε βάση τους αντικειµενικούς σκοπούς ή στόχους (Management by objectives - MBO). Ο P. Druker το 1954 στο βιβλίο του «The Practise of Management» εισήγαγε την έννοια του ΜΒΟ ως τη διαδικασία κατά την οποία τα διοικητικά στελέχη ενός Οργανισµού διαµορφώνουν και ιεραρχούν στόχους από κοινού µε τους υφισταµένους τους.  
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Το MBO είναι "µία φιλοσοφία" ή ένα "σύστηµα", στο οποίο τα ηγετικά στελέχη από κοινού µε τους υφισταµένους τους προσδιορίζουν τους στόχους του οργανισµού που πρέπει να επιτευχθούν (Κανελλόπουλος, 1995). Είναι ένας τρόπος προσδιορισµού των αντικειµενικών σκοπών για όλα τα επίπεδα του οργανισµού. Πρόκειται για µια συµµετοχική προσέγγιση που επιτυγχάνει όχι µόνο την οριοθέτηση περισσότερων και δυσκολότερων στόχων, αλλά εξασφαλίζει και τη θεληµατική συνεργασία όλων των ατόµων που εκπόνησαν το πρόγραµµα ή προσδιόρισαν τους στόχους.  Σε σύγκριση µε τον ιδιωτικό τοµέα, η εφαρµογή του MBO στη δηµόσια εκπαίδευση φαίνεται να είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη υπόθεση. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις εφαρµογής της τεχνικής MBO στο χώρο της εκπαίδευσης που έδειξαν θετικά αποτελέσµατα (Spillane and Levenson, 1978). Όµως, υπάρχουν επιφυλάξεις για µια γενική εφαρµογή της παραπάνω τεχνικής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες µε βασικότερη εκείνη της διατύπωσης σαφών αντικειµενικών σκοπών και της µέτρησης αυτών µε ακρίβεια (Ζαβλανός, 1998β).  1.4 Το περιεχόµενο και η διαδικασία του προγραµµατισµού 1.4.1 Ορισµός του προγραµµατισµού Όπως ήδη αναφέρθηκε, στη διαδικασία της διοίκησης ενός οργανισµού, η λειτουργία του σχεδιασµού – προγραµµατισµού, προηγείται των υπολοίπων διοικητικών λειτουργιών, αφού η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν κατά τον προγραµµατισµό. Ο προγραµµατισµός ως έννοια, λόγω της σπουδαιότητάς του, έχει απασχολήσει πολλούς επιστήµονες της ∆ιοίκησης, αφού η σωστή εφαρµογή του, µπορεί να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των ανθρώπων και τον οργανισµών.  Γενικά µπορεί να ειπωθεί ότι ο σχεδιασµός-προγραµµατισµός: (Σαΐτης, 2008) •  αποτελεί την κύρια και αρχική λειτουργία της διοίκησης, •  είναι µια πολύπλοκη διανοητική διαδικασία, που δίνει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο οργανισµός και πρότυπα που διευκολύνουν τον έλεγχο, •  προϋποθέτει λήψη αποφάσεων µεταξύ εναλλακτικών λύσεων για µια µελλοντική πορείας δράσης, και •  στοχεύει να βοηθήσει κυρίως τα µέλη του οργανισµού να συνεργαστούν αρµονικά χωρίς επικαλύψεις ενεργειών και σπατάλη χρόνου και κατά προέκταση να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 
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Σύµφωνα µε τους (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη , 1992, σελ. 3). «Ο προγραµµατισµός είναι µια από τις σπουδαιότερες λειτουργίες του µάνατζµεντ. Είναι µία διαδικασία που καθορίζει την κατεύθυνση που πρέπει ο οργανισµός να ακολουθήσει. Σαν αποτέλεσµα µειώνει τη σπατάλη και προσδιορίζει τα πρότυπα που απαιτούνται για τον έλεγχο». Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Κανελλόπουλος, 2003, σελ 316): «Ο προγραµµατισµός έχει άµεση σχέση µε το µέλλον, καθώς αποφασίζουµε σήµερα για θέµατα που πρέπει να εκτελέσουµε στο µέλλον. Μας βοηθά δηλαδή να προετοιµάσουµε από τώρα τρόπους δράσης για να αντιµετωπίσουµε ζητήµατα που θα ανακύψουν αύριο». Πολλές φορές οι έννοιες «σχεδιασµός» και «προγραµµατισµός» θεωρούνται ταυτόσηµες αν και δεν είναι. Ο σχεδιασµός αφορά τους στόχους του οργανισµού σε ένα βάθος χρόνου. «µε τον όρο σχεδιασµός εννοείται γενικά ο προσδιορισµός των αντικειµενικών σκοπών του οργανισµού, ενώ µε τον όρο προγραµµατισµός εννοείται ο λεπτοµερής καθορισµός των στόχων και των µέσων που απαιτούνται για την επίτευξή τους» (Πετρίδου, 1998, σελ 197, Σαΐτης, 2005, σελ 77). Στην αγγλική βιβλιογραφία, χρησιµοποιείται γενικά ο όρος «planning», ο οποίος προκειµένου να αποδοθεί στα ελληνικά χρησιµοποιούνται και οι δύο όροι «σχεδιασµός» και «προγραµµατισµός» (Hellriegel, 1999, σελ .218, Κουτούζης, 1999α, σελ.42) Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός αντιµετωπίζεται ως µια ενιαία λειτουργία της διοίκησης που θα περιγράφεται µε τον όρο «προγραµµατισµός»  1.4.2 Βασικές αρχές προγραµµατισµού Όπως προαναφέρθηκε, ο προγραµµατισµός αποτελεί µια σηµαντική και κρίσιµη διαδικασία για την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της διοίκησης σε κάθε οργανισµό. Σύµφωνα µε τους Koontz και O’Donnell, (1984, σel 228-235), η λειτουργία του θα πρέπει να διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές: Αρχή της χρονικής δέσµευσης: Τα προγράµµατα αποτελούν σχέδια συντονισµένης δράσης, τα οποία αφορούν στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων και µε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα. Αρχή της ελαστικότητας: Εφόσον τα προγράµµατα αφορούν το µέλλον, το οποίο είναι ευµετάβλητο, θα πρέπει να εµπεριέχουν εναλλακτικές λύσεις ή σενάρια, ώστε να καλύπτουν τις περισσότερες πιθανές περιπτώσεις. Αρχή της διόρθωσης: Η αβεβαιότητα του µέλλοντος και η πιθανή εµφάνιση απρόβλεπτων παραγόντων, απαιτούν την συνεχή παρακολούθηση και τον 
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επαναπροσδιορισµό των προγραµµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε πρόγραµµα δεν πρέπει να θεωρείται τελικό προϊόν, αλλά να αποτελεί µια συνεχή και δυναµική διαδικασία επαναπροσδιορισµού των στόχων του οργανισµού στα πλαίσια της αποτελεσµατικής διοίκησης. 1.4.3 Είδη- προγραµµατισµού  Ο προγραµµατισµός µπορεί να διακριθεί σε δύο µεγάλα είδη, ανάλογα µε το επίπεδο διοίκησης (ανώτερο, µεσαίο, κατώτερο) και τον χρονικό ορίζοντα των στόχων που τίθενται (µακροπρόθεσµοι, βραχυπρόθεσµοι). Στον στρατηγικό προγραµµατισµό (strategic planning) και τον τακτικό ή λειτουργικό προγραµµατισµό (tactical planning) (Κουτούζης, 1999α, σελ 46, Hellriegel, 1999, σελ  219).. Ο στρατηγικός προγραµµατισµός αναφέρεται στο σύνολο του οργανισµού, ασκείται από τα ανώτερα ιεραρχικά διοικητικά κλιµάκια και αναφέρεται στην µακροχρόνια περίοδο. Μέσω αυτής της διαδικασίας αναλύεται το περιβάλλον του οργανισµού, αναπτύσσονται η αποστολή και το όραµα, καθορίζονται οι µακροπρόθεσµοι στόχοι, διαµορφώνονται οι στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν και κατανέµονται οι οικονοµικοί, ανθρώπινοι, υλικοτεχνικοί πόροι που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων. Η εκπόνηση µακροπρόθεσµων στρατηγικών προγραµµάτων, αποσκοπεί στην αποτελεσµατική διαχείριση των ευκαιριών και κινδύνων του περιβάλλοντος και την συσχέτισή τους µε τα δυνατά σηµεία και τις αδυναµίες του οργανισµού (Hellriegel, 1999, σελ 219-222). Ο λειτουργικός ή τακτικός προγραµµατισµός εκτυλίσσεται σε πολύ βραχύτερο χρονικό ορίζοντα και περιλαµβάνει το σύνολο των προγραµµάτων δράσης που υλοποιούν τις στρατηγικές επιδιώξεις (Steiner, 1969). Εφαρµόζεται κυρίως στο µεσαίο και κατώτερο επίπεδο διοίκησης, έχει σχέση µε την καθηµερινή λειτουργία του οργανισµού και αφορά τον προσδιορισµό συγκεκριµένων βραχυπρόθεσµων στόχων, αλλά και των ενεργειών και των µέσων που απαιτούνται για την επίτευξή τους. Είναι η διαδικασία της λήψης λεπτοµερών αποφάσεων σχετικά µε το τι θα γίνει, ποιος θα το κάνει, και πώς θα το κάνει σε µια βραχυχρόνια περίοδο.  Ο λειτουργικός και ο στρατηγικός προγραµµατισµός είναι αλληλένδετοι και ο ένας συµπληρώνει τον άλλο. Θα µπορούσαµε να πούµε πως οι λειτουργικοί στόχοι καθορίζονται µε βάση τους στρατηγικούς και συµφωνούν µαζί τους. Αποτελούν δηλαδή τα σκαλοπάτια µίας σκάλας που οδηγεί στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων.(Κουτούζης, 1999α, σε.48). Ο στρατηγικός και ο τακτικός προγραµµατισµός αλληλοσυµπληρώνονται και αποτελούν µια ενιαία λειτουργία στα πλαίσια της λειτουργίας της διοίκησης (Μπουραντάς, 2002, σελ 51-52). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2    Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2.1  Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών Οργανισµών Με τον όρο «εκπαιδευτικό οργανισµό» θεωρούµε µια οµάδα ατόµων που εργάζονται µε σκοπό την παροχή «εκπαίδευσης» σύµφωνα µε κάποιες καθιερωµένες σχέσεις. (Κουτούζης, Μ., 2008 σελ30). Υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοινά σε όλους τους οργανισµούς. Αυτά σύµφωνα µε τον Κουτούζη (1999α σελ14) είναι οι άνθρωποι, οι κοινοί αντικειµενικοί σκοποί και η ύπαρξη µιας οργανωτικής δοµής, µιας εξουσίας και ενός τρόπου επικοινωνίας µεταξύ των µελών του οργανισµού.  Οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί παρουσιάζουν δύο χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τους άλλους οργανισµούς: (Κουτούζης Μ., 2008, σελ 30, Χατζηπαναγιώτου Π., 2003, σελ 19-21)  Η πρώτη διαφορά εντοπίζεται στους σκοπούς και στους στόχους. Ο όρος "εκπαίδευση", που η παροχή του αποτελεί το σκοπό ενός εκπαιδευτικού οργανισµού, είναι πολύ ευρύς και περιλαµβάνει την παροχή γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη µετάδοση ηθικών αξιών, την εξασφάλιση της πνευµατικής και σωµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευοµένων, την κοινωνικοποίηση, την παραγωγή κατάλληλου δυναµικού για τις ανάγκες της κοινωνίας.  Ένα άλλο χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών οργανισµών είναι η επικάλυψη ρόλων, που παρατηρείται. ∆εν υπάρχει σαφής διάκριση ανάµεσα στους "εργαζόµενους", στους "πελάτες" και το "αποτέλεσµα-προϊόν". Ο µαθητής π.χ. είναι και εργαζόµενος και «πελάτης» και το αποτέλεσµα του οργανισµού. Είναι δύσκολο να καθοριστεί εάν οι εργαζόµενοι είναι µόνο οι εκπαιδευτικοί ή και οι µαθητές, εάν το προϊόν του εκπαιδευτικού οργανισµού είναι η παροχή εκπαίδευσης ή και οι εκπαιδευόµενοι µαθητές, εάν ο πελάτης είναι ο µαθητής ή και οι γονείς και η τοπική κοινωνία. (Κουτούζης Μ., 2008, σελ 30, Χατζηπαναγιώτου Π., 2003, σελ 19-21).  2.2 Η διοίκηση στους εκπαιδευτικούς οργανισµούς  Οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί, παρά τις διαφοροποιήσεις τους από τους υπόλοιπους οργανισµούς, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να λειτουργούν 
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και να διοικούνται αποτελεσµατικά. Σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, όπως αυτά διαµορφώνονται µέσα από τη διαδικασία διοίκησής τους, επηρεάζουν τη φοίτηση και την πρόοδο των µαθητών. (Κουτούζης, 2008 σελ 30). Η διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισµού, σύµφωνα µε τον Κουτούζη (2008 σελ 34), ορίζεται ως η «…διαδικασία συντονισµού ανθρώπων (µαθητών, δασκάλων, βοηθητικού προσωπικού), δραστηριοτήτων και υπαρχόντων µέσων για την παροχή εκπαίδευσης µε αποτελεσµατικό τρόπο»  Ωστόσο, λόγω του ότι οι θεωρίες και οι πρακτικές διοίκησης που έχουν αναπτυχθεί συνδέονται κυρίως µε βιοµηχανικές και εµπορικές δραστηριότητες και οργανισµούς, γεννάται το ερώτηµα, αν µπορούν να εφαρµοστούν στους εκπαιδευτικούς οργανισµούς οι οποίοι δεν έχουν ως στόχο τη µεγιστοποίηση του κέρδους ή της παραγωγής ή τη διαφοροποίηση στο προϊόν (Ανδρέου 2001). Ο Handy υποστηρίζει ότι υπάρχουν γενικές αρχές διοίκησης που µπορούν να εφαρµοστούν σε όλους τους οργανισµούς (Bush & Bell 2003 σελ 6). Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι, αν θεωρήσουµε το µάνατζµεντ ή τη διοίκηση ως µια διαδικασία συντονισµού ανθρώπων και δραστηριοτήτων για την επίτευξη κοινών στόχων, πρόκειται για µια διαδικασία συµβατή µε το χώρο της εκπαίδευσης. Η αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι ο ρόλος και η αποστολή του µάνατζερ δεν έχουν θέση στο σχολείο και ότι τα σχολεία πρέπει να είναι αυτοδιοικούµενες κοινότητες µε την εξουσία ισοµερώς κατανεµηµένη στο προσωπικό και ο διευθυντής να είναι επαγγελµατικά πρώτος µεταξύ ίσων. (Everard & Morris, 1999)  2.3  Οι επιπτώσεις των θεωριών διοίκησης στη διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισµών  Η διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισµών στηρίζεται σε συγκεκριµένα θεωρητικά σχήµατα που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια εξέλιξης τη διοικητικής επιστήµης. Ιστορικά η ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης ως συστηµατική ενότητα γνώσεων άρχισε µε την εµφάνιση των θεωριών της Γενικής ∆ιοίκησης στις αρχές του 20ου αιώνα και στηρίζεται στις θεωρίες του µάνατζµεντ, που διατυπώθηκαν τα τελευταία εκατό χρόνια όπως αυτές προσαρµόστηκαν στο χώρο της Εκπαίδευσης. Η κλασική θεωρία, και κυρίως η γραφειοκρατική της προσέγγιση επηρέασε καθοριστικά την οργάνωση και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Τα κυριότερα στοιχεία της εφαρµόζονται σήµερα στη διοίκηση της ελληνικής 
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εκπαίδευσης. Τα γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά, όπως η ιεραρχική δοµή της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι διοικητικές λειτουργίες, η ισόρροπη κατανοµή εξουσίας και ευθύνης, η κατάτµηση της εργασίας, η αυστηρή τυποποίηση του εκπαιδευτικού προϊόντος, ο έλεγχος, οι κανονισµοί, η κατάρτιση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργών που δεν επιτρέπουν την ελευθερία δράσης είναι αρχές που εκπορεύονται από την Κλασική ∆ιοίκηση (Παπακωνσταντίνου, 2007) Με βάση το µοντέλο της νεοκλασικής διοίκησης – ή προσέγγιση της συµπεριφοράς – Ανθρώπινων σχέσεων το σχολείο αντιµετωπίστηκε ως µια πολύπλοκη οργάνωση, όπου οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, το κλίµα εργασίας, τα προβλήµατα συνεργασίας και τα κίνητρα γίνονται σηµαντικά για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και ο εκπαιδευτικός δεν θεωρείται πλέον ένα εξάρτηµα της «µηχανής» του εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά µια από τις κινητήριες δυνάµεις της. «Οι προσεγγίσεις αυτές άσκησαν µικρότερη επίδραση στην οργανωτική και µεγαλύτερη στην διοικητική πλευρά της οργανωτικής πραγµατικότητας των σχολείων και προσπάθησαν να εναντιωθούν σε υπερβολικά αυταρχικές τάσεις προτείνοντας σαν πιο κατάλληλο και αποτελεσµατικό ένα στυλ ηγεσίας επικεντρωµένο στο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους» (Ogawa, 1999 σελ 278) Στα πλαίσια της σύγχρονης διοίκησης η εκπαιδευτική διοίκηση µεταξύ του 1950 και 1960 στράφηκε προς την ανάλυση, τον προγραµµατισµό και την θεωρητική έρευνα. Το σχολείο ωστόσο θεωρήθηκε ένα κλειστό σύστηµα και δόθηκε έµφαση στο εσωτερικό του περιβάλλον. Πολύ σύντοµα έγινε κατανοητή η επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη λειτουργία των σχολικών µονάδων. Στην ελληνική εκπαιδευτική διοίκηση δε φαίνεται να δίνεται έµφαση στις ανάγκες του σχολείου και του διδακτικού προσωπικού. (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994, σελ 96) Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆.Ο.Π) επιφέρει µια ιδιαίτερη προσέγγιση στην επιστηµονική σκέψη και πρακτική του management, η οποία έχει εφαρµογές και στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, η σχολική µονάδα αποτελεί ένα ολόκληρο κοινωνικό σύστηµα, στο εσωτερικό του οποίου αναπτύσσονται σχέσεις αµφίδροµες ανάµεσα στα µέλη που το αποτελούν. Η ικανοποίηση των αναγκών όλων των «µελών» της σχολικής κοινότητας και ο στρατηγικός σχεδιασµός των δράσεων του εκπαιδευτικού οργανισµού συνδέονται άµεσα µε τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητάς του. Η ∆.Ο.Π. έχει εφαρµογές και στη διοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων ως ένα µέσο για την αναδιοργάνωσή τους (Ζαβλανός, 2004) και αφορά τη βελτίωση της ποιότητας και της 
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αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής µονάδας µέσω του στρατηγικού προγραµµατισµού της δράσης της που στοχεύει στην ικανοποίηση των µαθητών, των γονέων τους και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου (Πετρίδου, 2002).   2.4  Εκπαιδευτική πολιτική – µια εισαγωγική προσέγγιση  Ο όρος «πολιτική» σηµαίνει τον τρόπο διαχείρισης των κρατικών υποθέσεων και το σύστηµα διακυβέρνησης ενός πεδίου (µιας χώρας, ενός ιδρύµατος, µιας επιχείρησης κ.λπ). (Παπαδάκης, 2003, σελ 79). Ο όρος «εκπαιδευτική πολιτική» είναι εκ των πραγµάτων πιο σύνθετος, αφού αναφέρεται γενικά στην εκπαίδευση, στους εκπαιδευτικούς, στο σχολείο, στην σχολική υλικοτεχνική υποδοµή, στη διδασκαλία και στα µέσα διεξαγωγής της διδασκαλίας (Παπαδάκης, 2003, σελ 81).  Στην προσπάθεια της διαµόρφωσης και άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν θα πρέπει να παραγνωρισθεί η οικονοµική, η πολιτική και η ιδεολογική σηµασία της. « Τα σχετικά ζητήµατα που ανακύπτουν από τη µελέτη των σχέσεων κοινωνίας, εκπαίδευσης και πολιτικής εξουσίας παρουσιάζουν µια τέτοια πολυπλοκότητα, ώστε δεν είναι εύκολο να επισηµάνει κανείς τις συγκεκριµένες διαδικασίες, µε τις οποίες, οικονοµικές επιλογές, κοινωνικοί όροι και συνθήκες, πολιτικο-ιδεολογικό κλίµα κ.ο.κ. επηρεάζουν τη διαµόρφωση και τη λήψη αποφάσεων για το εκπαιδευτικό σύστηµα που κάθε φορά ισχύει » (Μαυρογιώργος, 2008, σελ. 125). Στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, ανάλογα µε τα θέµατα που τίθενται και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, σύµφωνα µε τον Μαυρογιώργο (2008 σελ 128-129),  συµβάλουν οι ακόλουθοι φορείς: 1) Πολιτική ηγεσία και θεσµικά συµβουλευτικά όργανα. Σε επιτελικό υποστηρικτικό ρόλο θεµάτων πρωτοβάθµιας  δευτεροβάθµιας καθώς και µετάβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, δραστηριοποιείται το νεοσυσταθέν Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (ν 3966/2011 φεκ 118) 2) Ακαδηµαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και οι επιστηµονικές και συνδικαλιστικές ενώσεις. Η ακαδηµαϊκή κοινότητα (πανεπιστήµια, ερευνητές, ινστιτούτα) µέσα από την έρευνα και τις επιστηµονικές και τεκµηριωµένες προτάσεις της αναδεικνύει καινούριες πολιτικές, αλλά και ελέγχει µε τον κριτικό επιστηµονικό λόγο τις αρχές και την εφαρµογή µιας εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ οι εκπαιδευτικοί και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναδεικνύουν και διεκδικούν λύσεις σε θέµατα που αντιµετωπίζει η εκπαιδευτική πολιτική. 
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3) Ο Κοινωνικός ιστός και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Μπορούν µέσα από αντιρρήσεις, παρατηρήσεις, αρθρογραφία, ανάδειξη θετικών ή αρνητικών παραµέτρων, άσκηση «πίεσης» να συµβάλουν στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. 4) Οι Εκπαιδευτικές µονάδες, οι οποίες µέσα από τους «µηχανισµούς» εποπτείας, διοίκησης, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού συστήµατος στο οποίο ανήκουν, καταγράφουν εκτιµήσεις για την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής είτε σε επίπεδο αρχών είτε σε επίπεδο εφαρµογών.  2.5  Η Σχολική ή Εκπαιδευτική Μονάδα ως οργανισµός  Το σχολείο, στοιχείο της οργάνωσης και της µορφής των σύγχρονων κοινωνιών, αποτελεί έναν κοινωνικό θεσµό, µέσω του οποίου µεταβιβάζονται τα µορφωτικά αγαθά στη νέα γενιά (Ξωχέλλης, 2005 σελ 15), ώστε να καταστεί αυτή ικανή να αντιµετωπίσει µε επιτυχία την κοινωνική και πολιτιστική πραγµατικότητα και τις αλλαγές και εξελίξεις στον επιστηµονικό χώρο. Η σχολική µονάδα ως εκπαιδευτικό σύστηµα είναι µια θεσµοθετηµένη κοινωνική οντότητα που επιδιώκει συγκεκριµένους στόχους για την προώθηση των οποίων διαθέτει κατάλληλη δοµή και οργάνωση (Σκουρής 1995 σελ 62-63). Η Εκπαιδευτική µονάδα εκτός από τα υλικά στοιχεία και τα αναλυτικά προγράµµατα λειτουργίας, απαρτίζεται και από ανθρώπους (εκπαιδευτικοί, µαθητές, βοηθητικό προσωπικό) σύµφωνα µε κάποιες καθιερωµένες σχέσεις, µε σκοπό την παροχή εκπαίδευσης. Κατ’ αυτή την έννοια θα λέγαµε ότι η εκπαιδευτική µονάδα αποτελεί έναν οργανισµό (Κουτούζης, 1999α σελ 13). Παρά την πολυπλοκότητα και την ιδιοµορφία της, η σχολική µονάδα, όπως και οι υπόλοιποι οργανισµοί, οφείλει να διαχειριστεί ορθολογικά και να συντονίσει τους ανθρώπους τα µέσα και τις διαδικασίες της. Έχει δηλαδή ανάγκη να διοικηθεί αποτελεσµατικά.  2.6  Αυτονοµία της σχολικής µονάδας : περιθώρια – πρωτοβουλίες Ο τρόπος διοίκησης, οργάνωσης και κατ’ επέκταση λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος διαδραµατίζει σηµαντικότατο ρόλο στον τρόπο διοίκησης των εκπαιδευτικών µονάδων. «Αν ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης ενός εκπαιδευτικού συστήµατος αφήνει αρκετά περιθώρια πρωτοβουλιών και αυτονοµίας στους οργανισµούς που το αποτελούν, αυτό θα έχει άµεση επίπτωση στον τρόπο και την αποτελεσµατικότητα της διοίκησής του…» (Κουτούζης, 2008, σελ. 40 ).  
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Στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστηµα, η εκπαιδευτική µονάδα αντιµετωπίζεται ως ο τελικός αποδέκτης αποφάσεων για την εφαρµογή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, (Μαυρογιώργος, 2008 σελ 120) και σ΄αυτό έχει συµβάλει ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήµατος (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). Όπως, όµως, επισηµαίνει ο Μαυρογιώργος (2008 σελ 121), «οι αλλαγές και οι καινοτοµίες στην εκπαίδευση δεν µπορούν να προχωρήσουν, αν αυτές δεν έχουν γίνει πρωτίστως κατανοητές σε επίπεδο εκπαιδευτικής µονάδας».  Παραδείγµατα από τον ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο µαρτυρούν πως η εκπαιδευτική µονάδα έχει να επιτελέσει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο, τόσο για την άσκηση, όσο και για τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η συµµετοχή αυτή της εκπαιδευτικής µονάδας στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής εννοείται ως: α) κριτική υποδοχή της ασκούµενης κεντρικά εκπαιδευτικής πολιτικής και β) δυνατότητα διαµόρφωσης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκείται κεντρικά. (Μαυρογιώργος 2008 σελ131) Οι δυνατότητες που έχει η Εκπαιδευτική Μονάδα για να καλλιεργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να αναλάβει την ευθύνη άσκησης µιας αποτελεσµατικής «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι δυνατόν να προωθηθούν κυρίως, µε την επιστηµονική και επαγγελµατική κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και την ανάπτυξη συνεργασίας µε γονείς και άλλους τοπικούς φορείς. (Μαυρογιώργος 2008) Οι Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου (1994) επισηµαίνουν ότι  η σχολική µονάδα πρέπει να καταστεί κύτταρο του σχολικού συστήµατος ενώ ο προβληµατισµός των στελεχών που ασκούν διοίκηση είναι αναγκαίο να εµπλουτιστεί µε καινούργια στοιχεία προσαρµοσµένα στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης, την προώθηση καινοτοµιών, την προετοιµασία για την εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειµένων και δράσεων. Τα µέσα και οι τρόποι ώστε να πραγµατωθεί µια τέτοια επιλογή περιλαµβάνουν δράσεις όπως: • Την αξιοποίηση καινοτοµικών µεθόδων διδασκαλίας και παιδαγωγικής πρακτικής µε την προώθηση και υλοποίηση προγραµµάτων. • Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως πηγή πληροφόρησης για τη µαθησιακή διαδικασία και την προώθηση ενός πιο ενεργητικού µοντέλου µάθησης. • Την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που αφορούν το γνωστικό αντικείµενό τους, αλλά και βασικές αρχές της παιδαγωγικής επιστήµης.  • Τη διαρκή στήριξη και ενίσχυση του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου. • Την ουσιαστική λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, που πρέπει να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά στη µαθησιακή διαδικασία. 
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Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, σύµφωνα µε τον Ανδρέου (1994), απαιτείται η διαµόρφωση τοπικών και περιφερειακών δοµών µε συγκεκριµένη λειτουργία και κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις.  2.7  ∆οµή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά µεταξύ των ηλικιών 6-15, δηλαδή περιλαµβάνει το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο. Η µετα-υποχρεωτική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, περιλαµβάνει τα Λύκεια που είναι τριετούς φοίτησης και διακρίνονται σε δύο τύπους: το Γενικό Λύκειο µε ακαδηµαϊκό προσανατολισµό και το Επαγγελµατικό Λύκειο που συνδυάζει τη γενική παιδεία µε την τεχνική επαγγελµατική γνώση.  Σκοπός του Γενικού Λυκείου είναι, σύµφωνα µε το νόµο 2525/ 1997 «α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, β) η ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δηµιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των µαθητών, γ) η προσφορά στους µαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα, και δ) η καλλιέργεια στους µαθητές δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνουν την πρόσβαση, ύστερα από περαιτέρω εξειδίκευση στην αγορά εργασίας». Τα µετα-δευτεροβάθµια µη-τριτοβάθµια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) προσφέρουν αρχική κατάρτιση 4 εξαµήνων και συµπληρωµατική  δύο εξαµήνων για αποφοίτους Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ίδιας ειδικότητας. Υπάρχουν επίσης Εσπερινά Γενικά Λύκεια και Εσπερινά Επαγγελµατικά Λύκεια τετραετούς φοίτησης, που απευθύνονται σε εργαζόµενους µαθητές. Εναλλακτικές µορφές Λυκείων είναι τα Εκκλησιαστικά, τα Μειονοτικά, τα ∆ιαπολιτισµικά, τα Πειραµατικά, τα Μουσικά, τα Καλλιτεχνικά κ.ά.  Οι Σχολές Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι απόφοιτοι αποκτούν επαγγελµατικό πτυχίο και εντάσσονται άµεσα στην αγορά εργασίας Η Τριτοβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνει τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ. 
Πηγή Eurydice «Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος στην Ελλάδα 2009/2010» 
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2.8 Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήµατος ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού µοντέλου οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης είναι ο κεντρικός και συγκεντρωτικός χαρακτήρας του, καθώς όλες σχεδόν οι αρµοδιότητες (αποφασιστικές, κανονιστικές, εποπτικές, συντονιστικές, επιτελικές) ασκούνται από το Υπουργεί Παιδείας. H οργάνωση η διοίκηση και γενικά η λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος σε όλες τις βαθµίδες ρυθµίζονται από ένα σύνολο νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων. Μ΄ αυτό τον τρόπο η επίσηµη κρατική πολιτική βρίσκεται κάτω από το συστηµατικό έλεγχο της νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. (Μαυρογιώργος 1999β, Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου 1994). Με το νόµο 2817/2000, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το νόµο 2986/2002, καταβάλλεται προσπάθεια µε µικρά και δειλά βήµατα να περιοριστεί ο συγκεντρωτισµός και η ιεραρχική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η γενική οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήµατος βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την οργανωτική και διοικητική δοµή του κράτους και παρουσιάζει την ακόλουθη ιεραρχική διάρθρωση: ● Υπουργείο Παιδείας Θρησκευµάτων Πολιτισµού και Αθλητισµού ● Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και αντίστοιχα ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ● ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο Νοµού ● Σχολικές Μονάδες.  2.9  ∆ιοικητική οργάνωση της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Η διοικητική οργάνωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διακρίνεται σε: εθνικό, περιφερειακό, σε επίπεδο νοµού, σε τοπικό και σε επίπεδο σχολικής µονάδας  2.9.1  ∆ιοικητική οργάνωση σε εθνικό επίπεδο Η εκπαίδευση στην Ελλάδα διοικείται και εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας το οποίο ασκεί την εκπαιδευτική πολιτική. Η διοικητική οργάνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ορίζεται από το Π.∆. 147/1976(ΦΕΚ 56τ.Α΄), παρουσιάζει µορφή 
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πυραµίδας, µε βάση τα τµήµατα και αυτοτελή γραφεία και έχει στην κορυφή τον Υπουργό και τον Υφυπουργό.  Τα όργανα τα οποία είναι υπό την εποπτεία του ΥΠΕΠΘ και έχουν αρµοδιότητες σε εθνικό επίπεδο χωρίζονται σε γνωµοδοτικά και διοικητικά  Συµβουλευτικά όργανα είναι : Το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας στο οποίο συµµετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών φορέων της χώρας.  Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Σκοπός του είναι η επιστηµονική έρευνα και µελέτη των θεµάτων που αφορούν την πρωτοβάθµια, τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τη µετάβαση στην τριτοβάθµια, καθώς και η διαρκής επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασµού και της εφαρµογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέµατα αυτά (ν3966/2011 φεκ118) ∆ιοικητικά όργανα είναι: Τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συµβούλια Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τα οποία είναι υπεύθυνα για θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του αντίστοιχου προσωπικού, οι διευθύνσεις σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και η διεύθυνση προσωπικού πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευσης  2.9.2  ∆ιοικητική οργάνωση σε περιφερειακό επίπεδο Σε επίπεδο περιφέρειας θεσµοθετούνται οι περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, µε προϊστάµενο τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης (Ν.2817/2000). Στις διευθύνσεις αυτές υπάγονται διάφορα µονοµελή ή πολυµελή διοικητικά όργανα τα οποία είναι :  Τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ιοικητικού Προσωπικού Οι Σχολικοί Σύµβουλοι που ως θεσµός δηµιουργήθηκαν µε το Ν. 1304/82 και αντικατέστησαν τους Επιθεωρητές της στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης. Ο ρόλος τους είναι παιδαγωγικός και συµβουλευτικός.  Επίσης στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης υπάγονται διάφορες εκπαιδευτικές υπηρεσίες µεταξύ των οποίων είναι τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα, τα Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.), τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) κλπ 
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2.9.3  ∆ιοικητική οργάνωση σε τοπικό επίπεδο Σε κάθε νοµό λειτουργούν διοικητικά όργανα εκπαίδευσης που ασχολούνται µε θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση. Τα διοικητικά αυτά όργανα είναι :  Οι ∆ιευθύνσεις εκπαίδευσης, διαχειρίζονται στον τοµέα ευθύνη τους την εκπαιδευτική πολιτική και υποστηρίζουν από διοικητική άποψη την εφαρµογή των εκπαιδευτικών καινοτοµιών οι οποίες εισάγονται στην εκπαίδευση.  Το Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια που είναι αρµόδια για θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων της αντίστοιχης βαθµίδας εκπαίδευσης του νοµού.  2.9.4   ∆ιοικητική οργάνωση σε επίπεδο σχολικής µονάδας Με βάση την ισχύουσα εκπαιδευτική νοµοθεσία (ν 1566/1985), η διοίκηση των σχολικών µονάδων ασκείται από τα όργανα διοίκησης της σχολικής µονάδας που διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες: τα διοικητικά (∆ιευθυντής, Υποδιευθυντής, Σύλλογος διδασκόντων), τα διαχειριστικά (Σχολική επιτροπή) και τα υποστηρικτικά (Σχολικό συµβούλιο, Σύλλογος γονέων, Μαθητικές κοινότητες) (Ανδρέου και Μαντζούφας, 1999. Χατζηπαναγιώτου 2003) Ο ∆ιευθυντής και ο Υποδιευθυντής είναι µονοµελή όργανα και ασκούν διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα, όπως αυτά καθορίζονται µε γενικό τρόπο στο ν1566/1985 και εξειδικεύονται στηνΥ.Α.αριθµ.Φ.353.1./324/105657/∆1/16-10- 2002. Ο διευθυντής του σχολείου –σύµφωνα µε την προηγούµενη Υ.Α.- είναι διοικητικός αλλά και επιστηµονικός - παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό και τα καθήκοντα του –µεταξύ άλλων - είναι να καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη τους, να συντονίζει το έργο των εκπαιδευτικών, να συνεργάζεται µαζί τους να διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. Ο Υποδιευθυντής αναπληρώνει το ∆ιευθυντή όταν αυτός απουσιάζει, συνεργάζεται µαζί του και τον βοηθάει για την οµαλή λειτουργία του σχολείου. Οι αρµοδιότητες του είναι περιορισµένες, αλλά του εκχωρούνται αρµοδιότητες από το ∆ιευθυντή. Έχει την ευθύνη του συντονισµού της διοικητικής υπηρεσίας του σχολείου είναι ο ενδιάµεσος κρίκος που συνδέει το ∆ιευθυντή µε το προσωπικό του σχολείου. (Υ.Α.353.1/2002) Ο Σύλλογος διδασκόντων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (ν.1566/85 αρθρ 11, Υ.Α. 353.1/2002) είναι συλλογικό όργανο για την καλύτερη εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, τη χάραξη κατευθύνσεων και την καλύτερη λειτουργία του 
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Σχολείου. Αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο. "Σκοπός της λειτουργίας του Συλλόγου ∆ιδασκόντων είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και ειδικότερα την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου". (Πούλης,1999, σελ. 111 - 112) Ο σύλλογος διδασκόντων βάσει της Υ.Α. αριθµ. Φ.353.1, έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης µε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Για την πραγµατοποίηση των σκοπών του, ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων πρέπει: • Να προγραµµατίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί και τέλος, να το αξιολογεί. • Να εξασφαλίζει τη διαρκή επιµόρφωση των µελών του. • Να παρεµβαίνει σε περιπτώσεις φαινοµένων σχολικής αποτυχίας και µαθητικής διαρροής, εφαρµόζοντας κατάλληλα αντισταθµιστικά προγράµµατα • Να ανανεώνει και να αξιοποιεί τα διατιθέµενα εποπτικά µέσα και τη σύγχρονη τεχνολογία για την αποτελεσµατικότερη άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. Το Σχολικό συµβούλιο στο οποίο συµµετέχουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, εκπρόσωποι των µαθητικών κοινοτήτων, του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων, και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ρόλος του είναι σηµαντικός όχι µόνο γιατί δίνει τη δυνατότητα επίλυσης λειτουργικών προβληµάτων, αλλά γιατί κυρίως µε τη συνεργασία των παραγόντων που λαµβάνουν µέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία, γίνεται πιο πρόσφορο το έδαφος για την κοινωνικοποίηση των µαθητών και το άνοιγµα του σχολείου προς την κοινωνία. «Ο εκπαιδευτικός οργανισµός, λειτουργώντας µέσα στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας, ανήκει σ΄ αυτή τη δυναµική της ενδογενούς ανάπτυξής της και αναπτύσσεται ή συρρικνώνεται, µε βάση το σύστηµα αλληλεπιδράσεων που δέχεται και την ανταπόκριση που έχει» (Αθανασούλα - Ρέππα 2008β σελ 54)  Η Σχολική επιτροπή που έργο της έχει τη διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες, η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων, καθώς και η αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων.  Οι σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων υπήρχαν από παλαιά στη Ελλάδα, ο νόµος όµως Ν.1566/85 (αρθ.53) και η κανονιστική υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ΄ εφαρµογή (Η/9876/4-12-85/ΥΠΕΠΘ) δηµιούργησαν το θεσµικό πλαίσιο για την ορθολογικότερη και αρτιότερη οργάνωση των γονέων σε διάφορα διοικητικά επίπεδα (σχολικής µονάδας, δήµου ή κοινότητας, νοµού ή επικρατείας). 



 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: ∆ιπλωµατική Εργασία 35 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 O ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 3.1  Το νοµοθετικό πλαίσιο Οι βασικοί νόµοι που αναφέρονται στο θέµα του προγραµµατισµού στη σχολική µονάδα είναι ο 1566/1985 και ο 2525/1997.  Στο νόµο 1566/1985 αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί: "…προγραµµατίζουν τη διδακτέα ύλη των µαθηµάτων τους και συµµετέχουν στο γενικότερο προγραµµατισµό δραστηριοτήτων της σχολικής µονάδας".(άρθρο 38) " Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων πρέπει να προγραµµατίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί και τέλος να το αξιολογεί" (άρθρο 40) Επίσης, στο άρθρο 41 αναφέρεται πως: «ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων προγραµµατίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος παρακολουθεί και εφαρµόζει τον προγραµµατισµό και εφόσον χρειασθεί παρεµβαίνει διορθωτικά. Στο τέλος της χρονιάς γίνεται η αυτοαξιολόγηση, κατά την οποία αξιολογείται ο βαθµός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν κατά τον προγραµµατισµό και η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων». Στα άρθρα 27, 28, 38 και 40 του νόµου 1566 γίνεται λόγος για την ύπαρξη και την επίτευξη σκοπών και στόχων της εκπαιδευτικής µονάδας. Σαφέστατη αναφορά στην εκπαιδευτική πολιτική υπάρχει στα άρθρα 27 και 28 και έµµεση στο άρθρο 39 όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται πως : «έργο του συλλόγου διδασκόντων είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου».   3.2 Το Εκπαιδευτικό έργο: Εννοιολογική προσέγγιση και σύνδεσή του µε τον προγραµµατισµό Η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου εκπαιδευτικό έργο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές και µέχρι σήµερα ο όρος έχει προσλάβει διάφορες σηµασίες ανάλογα µε την οπτική γωνία από την οποία διερευνήθηκε το περιεχόµενό του.  Ο Κασσωτάκης (1992, σελ 48) αναφέρει ότι ο όρος εκπαιδευτικό έργο, περιλαµβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες που προηγούνται της διδακτικής διαδικασίας, οι οποίες προσδιορίζουν τα πλαίσια µέσα στα οποία αυτή θα πραγµατοποιηθεί. Περιλαµβάνει επίσης όλες τις αλληλεπιδράσεις που γίνονται στο ευρύτερο πλαίσιο της σχολικής ζωής µεταξύ των πρωταγωνιστών της καθώς και τις παντός είδους εξωδιδακτικές ενέργειες όλων όσων εµπλέκονται στη διαδικασία της 
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εκπαίδευσης. Ο Μπαλάσκας (1992) θεωρεί το εκπαιδευτικό έργο ως το σύνολο των ενεργειών που αναλαµβάνουν η Πολιτεία, οι τοπικοί παράγοντες και όλοι οι εργαζόµενοι σε µια σχολική µονάδα, ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό έργο σύµφωνα µε τον Παπακωνσταντίνου (1992, σελ 19) «είναι το αποτέλεσµα, το προϊόν της λειτουργίας συνολικά του εκπαιδευτικού συστήµατος ή οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενασχόλησης των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης ως θεσµού».  Παρά τις διαφοροποιήσεις των ορισµών του εκπαιδευτικού έργου, βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η συσχέτισή τους µε όλους τους παράγοντες που αφορούν στο ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος, τη σχολική µονάδα και το έργο των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική πράξη. Πρόκειται για σύνθετη διαδικασία στην οποία εµπλέκονται όλες οι παράµετροι της εκπαίδευσης, από την εκπαιδευτική νοµοθεσία και τα προγράµµατα σπουδών/σχολικά εγχειρίδια µέχρι τον εκπαιδευτικό και τον µαθητή. Κατά συνέπεια, το εκπαιδευτικό έργο αποτελεί και διαδικασία αλλά και αποτέλεσµα της λειτουργίας σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήµατος, σχολικής µονάδας και εκπαιδευτικού λειτουργού, είναι ευρύτερος του όρου διδακτικό έργο γιατί υπερβαίνει την προγραµµατισµένη, σκόπιµη και συστηµατική µετάδοση γνώσεων και εµπειριών από τον εκπαιδευτικό στο µαθητή.  Ο προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί διοικητική λειτουργία της σχολικής µονάδας που επικεντρώνεται στη διαρκή βελτίωση του παραγόµενου εκπαιδευτικού έργου µε τη δηµιουργία σχεδίων στόχων, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. Πραγµατοποιείται από το σύλλογο διδασκόντων και υπαγορεύεται από τη φύση του εκπαιδευτικού ενεργήµατος ως σκόπιµης και µεθοδευµένης ενέργειας (Φ.353.1/324/105657/1/16-10-02. άρθρ 38-39)  3.3  Η διαδικασία του Προγραµµατισµού στη σχολική µονάδα και η σηµασία του Η διαδικασία του προγραµµατισµού είναι πολυσύνθετη και ως εκ τούτου δε µπορεί να προσδιοριστεί σαφώς µε έναν συγκεκριµένο τρόπο και για κάθε περίπτωση, µπορούµε όµως να αναφερθούµε σε κάποια γενικά στάδια που παρά κάποιες µικρές διαφοροποιήσεις, προτείνονται από πολλούς µελετητές (Σαΐτης,2000, σελ 74-75, Ζαβλανός, 1998 σελ 101, Πετρίδου 2000 σελ 53, Σολοµών 1999 σελ 144-147). Γενικά πρόκειται για µια διαδικασία που προϋποθέτει την αποσαφήνιση της 



 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: ∆ιπλωµατική Εργασία 37 

αποστολής, των σκοπών και της κατάστασης του σχολείου και την ιεράρχηση των απαιτούµενων παρεµβάσεων.  Σύµφωνα µε την Πετρίδου Ε. (2000 σελ.49-57) ο προγραµµατισµός της δράσης, ως κύρια λειτουργία της διοίκησης της σχολικής µονάδας, θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε βάση ένα µοντέλο του οποίου δύο είναι οι βασικοί άξονες:  • Ο προσδιορισµός του περιεχοµένου του προγραµµατισµού, δηλαδή ο καθορισµός των συγκεκριµένων Παιδαγωγικών – Εκπαιδευτικών διοικητικών δραστηριοτήτων που είναι ανάγκη να υλοποιηθούν.  • Η περιγραφή της διαδικασίας, δηλαδή οι φάσεις που πρέπει να ακολουθηθούν, για να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα δράσης.  Για την περιγραφή της διαδικασίας του προγραµµατισµού µε βάση τη µεθοδολογία που ακολουθείται γενικότερα στην επιστήµη του Management  παραθέτουµε στο παράρτηµα (Πίνακας 01) δύο µοντέλα, όπως αυτά προτείνονται από την Πετρίδου και τον Σολοµών. (Κατσαρός 2008) Από το Υπουργείο Παιδείας µε εγκυκλίους (68100/Γ2 της 11/06/2010, ΥΠ∆ΒΜΘ) τονίζεται η αναγκαιότητα του προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου που έχει ως στόχο την άρτια οργάνωση και αποτελεσµατική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε επιστηµονικό/παιδαγωγικό και διοικητικό επίπεδο, καθώς και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης του έµψυχου δυναµικού και ορθολογικής διαχείρισής του. Η σηµασία του προγραµµατισµού, αναφέρεται κυρίως στη δυνατότητα που παρέχεται να αναγνωριστεί η αποστολή του σχολείου, να ταξινοµηθεί το σχολικό έργο, να προσδιοριστούν οι αντικειµενικοί στόχοι του, αφού ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες και αδυναµίες της σχολικής µονάδας, και να τηρηθεί µια πορεία για την προσέγγιση των στόχων. Ο προγραµµατισµός συµβάλλει στην αντιµετώπιση των πιο σηµαντικών προβληµάτων, στην αξιοποίηση ευκαιριών, στην αναβάθµιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, τη διευκόλυνση της αξιολόγησής του και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. Βοηθά στη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας, εφόσον συνεργάζονται δηµιουργικά για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων.   3.3.1  Στρατηγικός και λειτουργικός προγραµµατισµός στη σχολική µονάδα  
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Όπως ήδη αναφέρθηκε ο προγραµµατισµός είναι το πρώτο, από τα τέσσερα στάδια της διαδικασίας διοίκησης. «Όπως σε όλους τους οργανισµούς έτσι και στους εκπαιδευτικούς, ο προγραµµατισµός µπορεί να πάρει δύο µορφές, δηλαδή να είναι είτε λειτουργικός είτε στρατηγικός, ανάλογα µε το επίπεδο διοίκησης στο οποίο εφαρµόζεται και το χρονικό ορίζοντα των στόχων που τίθενται κατά τη διάρκειά του» (Κουτούζης 2008 σελ 55) Στην εκπαίδευση ο στρατηγικός προγραµµατισµός αφορά τη λήψη των πιο σηµαντικών αποφάσεων, που σχετίζονται µε τους µακροπρόθεσµους στόχους του εκπαιδευτικού συστήµατος και τη στρατηγική επίτευξή τους. Με την έννοια αυτή ο προγραµµατισµός αφορά τα ανώτερα ιεραρχικά κλιµάκια και συχνά ταυτίζεται µε την εκπαιδευτική πολιτική. Σύµφωνα µε τον Λαΐνα (1996 σελ 253) «Η διάκριση των όρων γενικής πολιτικής και προγραµµατισµού δεν είναι απόλυτη. Ο προγραµµατισµός είναι µια περισσότερο τεχνική δραστηριότητα που ανατίθεται σε υπηρεσιακούς παράγοντες και τεχνοκράτες και συνίσταται στην αναζήτηση και ανεύρεση των καλύτερων µεθόδων και µέσων για την υλοποίηση µιας εκπαιδευτικής πολιτικής.» Στην περίπτωση των ελληνικών σχολείων οι στρατηγικοί στόχοι καθορίζονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα, γεγονός που έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τα µικρά περιθώρια στρατηγικού προγραµµατισµού. «Στα δηµόσια σχολεία, οι στρατηγικοί στόχοι αυτοί, που καθορίζουν τη γενικότερη πορεία, είναι µάλλον αδύνατο να διαµορφωθούν ανεξάρτητα από τους στρατηγικούς στόχους του εκπαιδευτικού συστήµατος και τους περιορισµούς που αυτό θέτει» (Κουτούζης 2008, σελ 56).   Μέσα σε αυτά τα περιορισµένα πλαίσια, σηµαντικά πεδία στρατηγικού προγραµµατισµού για τις σχολικές µονάδες θα µπορούσαν να είναι:  • Η βελτίωση υλικοτεχνικής υποδοµής, η απόκτηση εργαστηρίων κλπ  • Η εξεύρεση πόρων σε συνεργασία µε τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων  • Η ενηµέρωση και παρακολούθηση προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων • Η διατήρηση ή αύξηση ή µείωση του αριθµού των µαθητών. • Η ενίσχυση των αδύνατων µαθητών µε προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης και η δηµιουργία τµηµάτων ένταξης για µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και υποδοχής για τους αλλοδαπούς.  Ο λειτουργικός προγραµµατισµός αφορά τη βραχυπρόθεσµη και µεσοπρόθεσµη δράση του εκπαιδευτικού συστήµατος και των εκπαιδευτικών οργανισµών και πραγµατοποιείται από τα χαµηλότερα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας. 
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Στο είδος αυτό του προγραµµατισµού καθορίζονται µε λεπτοµέρεια οι επιµέρους στόχοι, δηµιουργούνται σχέδια, δράσεις και προϋπολογίζονται οι απαραίτητοι πόροι που αφορούν στο άµεσο διάστηµα, ουσιαστικά δεν ξεπερνάει την αµέσως προσεχή περίοδο (ένα σχολικό έτος). Η δυνατότητα άσκησης στρατηγικού ή λειτουργικού προγραµµατισµού στα διάφορα επίπεδα διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήµατος σχετίζεται µε το βαθµό αποκέντρωσής του, καθώς και µε το βαθµό αυτονοµίας και το εύρος της διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν για τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων. ∆εδοµένου ότι οι βασικές παράµετροι της εκπαίδευση καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο, στο επίπεδο της σχολικής µονάδας ο προγραµµατισµός αφορά κυρίως σε θέµατα λειτουργίας του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, ο λειτουργικός προγραµµατισµός µπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα, της κουλτούρας και του κλίµατος κάθε σχολικής µονάδας, µέσα από τον προσδιορισµό συγκεκριµένων πολιτικών, στόχων και σχεδίων δράσης για θέµατα που αφορούν: • Εκπαιδευτικά θέµατα, όπως η υλοποίηση του αναλυτικού προγράµµατος, η υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων, η ανάπτυξη θετικού παιδαγωγικού κλίµατος, οι σχολικές εκδηλώσεις ή η παροχή αντισταθµιστικής εκπαίδευσης. • Θέµατα εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως η ενδοσχολική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε νέες διδακτικές µεθόδους ή στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, η προώθηση της επαγγελµατικής ανάπτυξης και η ανάπτυξη κλίµατος συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών. • ∆ιοικητικά θέµατα, όπως η αναβάθµιση του συστήµατος αρχειοθέτησης και η µηχανοργάνωση του σχολείου, • Θέµατα υλικοτεχνικής υποδοµής, όπως η συντήρηση και ορθολογική αξιοποίηση των σχολικών χώρων και εγκαταστάσεων, η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου συνθηκών υγιεινής, ο εκσυγχρονισµός και η προσαρµογή του εξοπλισµού και των εποπτικών υλικών και µέσων στις απαιτήσεις των νέων προγραµµάτων, βιβλίων και µεθόδων διδασκαλίας. • Θέµατα επικοινωνίας µε το εξωτερικό περιβάλλον, όπως η ανάπτυξη κλίµατος συνεργασίας µε την τοπική κοινωνία, µε τους γονείς των µαθητών, και την τοπική αυτοδιοίκηση, η αναβάθµιση της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων λαϊκής συµµετοχής, η ανάπτυξη προγραµµάτων ενηµέρωσης και 
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στήριξης των γονέων, η διάχυση των αποτελεσµάτων και των επιτευγµάτων του σχολείου στην τοπική κοινωνία, η συµµετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις. 3.3.2  Περιορισµοί στη λειτουργία του προγραµµατισµού στη σχολική µονάδα Κατά τη διαδικασία του προγραµµατισµού αναδεικνύονται σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τη φύση του, τις ικανότητες των εµπλεκοµένων και τη συµπεριφορά του ανθρώπινου παράγοντα που πολλές φορές περιορίζει την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του οργανισµού (Κουτζούζης 1999α σελ 55 Κανελλόπουλος 2003. σελ. 92). Ωστόσο η σχολική µονάδα δεν είναι ένας ανεξάρτητος οργανισµός, αντίθετα, ο τρόπος µε τον οποίο είναι οργανωµένη και λειτουργεί θέτει κάποιους περιορισµούς. Οι περιορισµοί αυτοί απορρέουν από το νόµο, τη φύση των στόχων, τη φύση του προγραµµατισµού αλλά και από το ίδιο το σχολείο. Ο στρατηγικός προγραµµατισµός στη σχολική µονάδα, δέχεται άµεσες  επιδράσεις από τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, αφού είναι αδύνατο να γίνει ανεξάρτητα από τους στρατηγικούς στόχους και τους περιορισµούς που αυτό βάζει. Έτσι περιορίζεται η ευχέρεια άσκησης προγραµµατισµού στη σχολική µονάδα αφού αυτή δρα εντός του «ασφυκτικού νοµοθετικού πλαισίου». Συνέπεια είναι να επικρατεί αρνητική στάση στην άσκηση στρατηγικού προγραµµατισµού στη σχολική µονάδα, αφού αυτός θεωρείται ότι επιβάλλεται.  Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι πως στις σχολικές µονάδες η επικοινωνία µεταξύ των παραγόντων –διευθυντής, διδακτικό προσωπικό, γονείς, τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, δεν είναι ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη. Αρκετά συχνά, συµβαίνει οι συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων να είναι χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο χρονοβόρες, µε αποτέλεσµα να µη διευκολύνεται η προώθηση και εφαρµογή λύσεων στα προβλήµατα του σχολείου. Μια ακόµα µορφή περιορισµών έχει να κάνει µε το σκοπό τους στόχους του οργανισµού και τη φύση τους. Στο φαινοµενικά απλό ερώτηµα ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης, θα µπορούσε κανείς να εισπράξει πολλές και διαφορετικές απαντήσεις, όπως η παροχή γνώσεων, η καλλιέργεια των ηθικών αξιών, η κοινωνικοποίηση, η προετοιµασία των µαθητών για την αγορά εργασίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων κ.λ.π.. Στα παραπάνω ας προστεθεί και η διαφορετική οπτική του καθενός. Το κάθε άτοµο έχει διαφορετικές αξίες και απόψεις για την εκπαίδευση και αντιλαµβάνεται µε διαφορετικό τρόπο την αποστολή της εκπαιδευτικής µονάδας. Οι 
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διαφορές αυτές µεταφράζονται σε διαφορετικές προσδοκίες. (Κουτούζης 2008 σελ 56) Τέλος έχουµε τους περιορισµούς που απορρέουν από τη φύση του προγραµµατισµού. Ο προγραµµατισµός είναι µία λειτουργία της διοίκησης που συνδέεται µε το µέλλον της εκπαιδευτικής µονάδας. Με τη βοήθεια της παρατήρησης και της µελέτης µπορούµε µέχρι ενός σηµείου να προβλέψουµε τι θα συµβεί στο µέλλον αφού οι καταστάσεις παρουσιάζουν απρόβλεπτες αλλαγές. «Για το λόγο αυτό «είναι σώφρον ο προγραµµατισµός να παρουσιάζει ελαστικότητα, δηλαδή να φανταζόµαστε διάφορες καταστάσεις που µπορεί να επικρατούν στο µέλλον και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν λόγω των διαφόρων αυτών αλλαγών και πάνω σε αυτές να βασίζουµε και τον προγραµµατισµό». (Κανελλόπουλος 2003 σελ 318).   3.4   Προγραµµατισµός και αποτελεσµατικότητα 3.4.1  Οι έννοιες της σχολικής αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας  Σε όλα τα εγχειρίδια διοίκησης τονίζεται η άµεση σύνδεση της διοίκησης µε την έννοια της αποτελεσµατικότητας. Μια διοικητική ενέργεια έχει νόηµα, εφόσον είναι αποτελεσµατική. «Αποτελεσµατικότητα είναι το µέγεθος εκείνο ενός οργανισµού, που χαρακτηρίζει την ικανότητα και τη δυνατότητά του να πραγµατοποιεί το σκοπό του» (Παυλόπουλος, 1983,σελ 58 Καρατζιά-Σταυλιώτη,& Λαµπρόπουλος 2006, σελ 272). Πολλοί επιστήµονες συνδέουν την έννοια της αποτελεσµατικότητας του οργανισµού, µε το βαθµό επίτευξης των στόχων του, οι οποίοι καθορίζονται κατά την διαδικασία του προγραµµατισµού. «Όταν οι στόχοι είναι συγκεκριµένοι, σαφείς και εκφράζονται ποσοτικά, µπορούν να αποτελέσουν δείκτες για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του οργανισµού» (Μπουραντάς, 1992, σελ 31-34) Ο όρος της αποτελεσµατικότητας (effectiveness, efficacy), συχνά συγχέεται µε εκείνον της αποδοτικότητας (efficiency). Σύµφωνα µε τον (Μπαµπινιώτη, 1998 σελ 262) αποτελεσµατικότητα νοείται η ικανότητα του να επιφέρει κάποιος το αναµενόµενο αποτέλεσµα, ενώ αποδοτικότητα είναι η ιδιότητα να παράγει κάποιος αρκετό έργο, να αποφέρει κέρδος, οφέλη. Σύµφωνα µε τον Levacic (1992,οπ. αν. Καρατζιά-Σταυλιώτη & Λαµπρόπουλος, 2006 σελ 272) «αποτελεσµατικότητα είναι να κάνεις τα σωστά πράγµατα, ενώ αποδοτικότητα να κάνεις τα πράγµατα σωστά».  Σύµφωνα µε τους Reynolds et al., η σχολική αποτελεσµατικότητα εξετάζει το ερώτηµα γιατί σχολεία µε αρχικά συγκρίσιµο επίπεδο µαθητών διαφέρουν σηµαντικά 
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στο κατά πόσο επιτυγχάνουν το στόχο τους (Reynolds et al., 1994 οπ. αν. στο Κοντάκος, 2010 σελ 4). Οι Stoll & Fink (1994 όπ. αν.  στο  Κοντάκος, 2010 σελ 4) υποστηρίζουν πως ένα σχολείο είναι αποτελεσµατικό «αν και εφόσον προάγει την πρόοδο όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από το κοινωνικό - οικονοµικό τους περιβάλλον, και αν διασφαλίζει ότι το κάθε παιδί θα επιτύχει το µέγιστο των δυνατοτήτων του».  Σύµφωνα µε τους Παπαναούµ (2000 σελ 40) και Παµουκτσόγλου (2001 σελ 85)  «Το να ορίσει κανείς την αποτελεσµατικότητα ενός συγκεκριµένου σχολείου συνεπάγεται επιλογές µεταξύ αντικρουόµενων αξιών και επιτείνει το πρόβληµα του καθορισµού κριτηρίων, δεδοµένου ότι απηχούν πολιτικές και κοινωνικές επιλογές». Για παράδειγµα η µέτρηση µε βάση τα αποτελέσµατα από τη συµµετοχή των µαθητών σε εξετάσεις σχολικές, πανελλαδικές, ή διεθνείς (π.χ. PISA) θεωρείται από πολλούς αξιόπιστη και τα αποτελέσµατα αξιοποιούνται ακόµα και για τη κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών συστηµάτων. «Από άλλους αντιµετωπίζονται µε σκεπτικισµό τέτοιοι δείκτες, αφού αυτοί περιορίζονται σε αποτιµήσεις µε βάσει µετρήσιµους, γνωστικούς στόχους και δεν αποτιµούν το βαθµό επίτευξης κοινωνικών ή ψυχοκινητικών στόχων ή το βαθµό προώθησης της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβληµάτων, ή δεν λαµβάνουν παράγοντες όπως το οικογενειακό, κοινωνικοοικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο και το αντίστοιχο επίπεδο της κοινωνίας, τις έµφυτες ικανότητες των διδασκοµένων, τις διαφορές στην υλικοτεχνική υποδοµή ή το εκπαιδευτικό υλικό» (Κατσαρός 2008, σελ 23). Αναγνωρίζοντας την πραγµατικότητα αυτή οι έρευνες που γίνονται σχετικά µε τα αποτελεσµατικά σχολεία (Mortimore, 1991) υιοθετούν µεν τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας µε βάση τις επιδόσεις των µαθητών, αλλά αναζητούν παράλληλα να προσδιορίσουν τους παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσµατική λειτουργία του σχολείου.  Από την ερευνητική προσπάθεια των τελευταίων δεκαετιών σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των σχολικών µονάδων, δε διατυπώθηκε συγκεκριµένη θεωρία που να εξηγεί µε πειστικότητα και σαφήνεια τα στοιχεία που διαφοροποιούν ένα αποτελεσµατικό από ένα µη αποτελεσµατικό σχολείο, αναδεικνύοντας ωστόσο παράγοντες που παίζουν σπουδαίο ρόλο στην αποτελεσµατική λειτουργία των σχολικών µονάδων. (Σαΐτης 2005, σελ. 92).   3.4.2 Παράγοντες σχολικής αποτελεσµατικότητας  Τον πυρήνα της σχολικής αποτελεσµατικότητας, διαµορφώνει µια οµάδα παραγόντων, που σχετίζονται µε την επίδοση και απόδοση των µαθητών και 
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περιγράφουν τις συνθήκες του σχολείου και τις συνθήκες της τάξης. Οι διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς έχουν καταλήξει σε µια σειρά κριτηρίων ή µεθόδων προκειµένου να προσδιορίσουν ένα σύνολο παραγόντων που πρέπει να έχει ένα σχολείο για να χαρακτηριστεί ως αποτελεσµατικό. Όπως αναφέρει ο Ανδρεαδάκης (2010), ο πρώτος που θέσπισε τους βασικούς παράγοντες του αποτελεσµατικού σχολείου ήταν ο Edmonds (1979). Σύµφωνα µε αυτόν, οι πέντε παράγοντες που συνιστούν το αποτελεσµατικό σχολείο είναι: • Ισχυρή διοίκηση του σχολείου • Σχολικό κλίµα που εγγυάται τη µαθησιακή πρόοδο • Υψηλές προσδοκίες για τις µαθητικές επιδόσεις • Σαφές πλαίσιο αξιολόγησης των µαθητικών επιδόσεων • Έµφαση στην απόκτηση βασικών µορφωτικών δεξιοτήτων Οι έρευνες που γίνονταν κατά καιρούς σχετικά µε τους παράγοντες αποτε λεσµατικότητας προσθέτουν διαρκώς καινούργιους.  Η Πασιαρδή (2001) συνοψίζει τους παράγοντες σχολικής αποτελεσµατικότητας στους εξής: Εκπαιδευτική ηγεσία - Οργάνωση και διεύθυνση του σχολείου: Πρωταρχικό µέληµα του διευθυντή πρέπει να αποτελεί η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, ενώ οφείλει να επιδιώκει την αγαστή συνεργασία και την επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς. Έµφαση στη σχολική διδασκαλία: Έχουν ιδιαίτερη σηµασία ο χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία µαθητών-εκπαιδευτικών. ∆ιαπροσωπικές σχέσεις: Η ύπαρξη ενός ευνοϊκού κλίµατος διευκολύνει τη µάθηση και τη διδασκαλία. Το θετικό σχολικό κλίµα αποτελεί εγγύηση για την πραγµάτωση των στόχων της σχολικής µονάδας. Υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για όλους τους µαθητές: Ίση αντιµετώπιση όλων των µαθητών από τους δασκάλους τους. Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των µαθητών: Με τη µέτρηση της επίδοσης των µαθητών αξιολογούνται ταυτόχρονα και τα προσφερόµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Συµµετοχή των γονέων στο σχολείο: Η ενεργός συµµετοχή των γονέων στη σχολική πραγµατικότητα, αναµφισβήτητα, διευκολύνει τη διαδικασία της µάθησης. 
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Παροχή χωριστού προϋπολογισµού σε κάθε σχολική µονάδα: Έτσι επιτυγχάνεται η αποκέντρωση, υπάρχει ευελιξία και δίνεται έµφαση στις πραγµατικές και όχι, ενδεχοµένως, στις πλασµατικές ανάγκες των µαθητών. 3.4.3  Σχέση προγραµµατισµού και αποτελεσµατικότητας Οι λειτουργίες του Σχεδιασµού-προγραµµατισµού της Οργάνωσης της ∆ιεύθυνσης και του Ελέγχου, συνδέονται µεταξύ τους και αποτελούν µια συνεχή διαδικασία. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η φάσης της ανασκόπησης και τροποποίησης που δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης των σφαλµάτων που έγιναν κατά τη διαδικασία. «Η ανασκόπηση µπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση είτε της συνολικής διαδικασίας από την αρχή είτε συγκεκριµένων φάσεων που αποδείχθηκαν λιγότερο αποτελεσµατικές.» (Κουτούζης 1999α σελ 17). Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή ελέγχου, µια σχολική µονάδα ή οργανισµός δύναται να συµπεράνει αν και σε ποιον βαθµό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, που τέθηκαν, δηλαδή, διαπιστώνεται η αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας ή του οργανισµού. Η αξιολόγηση συνεπάγεται µια ανατροφοδοτική δράση, ανασκόπηση ή και τροποποίηση των επιµέρους διαδικασιών της διοίκησης της σχολικής µονάδας.  Ο Κουτούζης (1999α, σελ. 17), παρουσιάζει µια σχηµατική αναπαράσταση των σταδίων της διοίκησης και τη σχέση τους µε την Ανασκόπηση τροποποίηση, από την οποία προκύπτουν δύο βασικές  διαπιστώσεις  α. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή ελέγχου, µια σχολική µονάδα δύναται να συµπεράνει αν και σε ποιον βαθµό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, που τέθηκαν, δηλαδή, διαπιστώνεται η αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας ή του οργανισµού.  β. Η αξιολόγηση συνεπάγεται µια ανατροφοδοτική δράση, ανασκόπηση ή και τροποποίηση των επιµέρους διαδικασιών της διοίκησης της σχολικής µονάδας. Βέβαια, η σταθερή προσήλωση στην αξιολόγηση και το αποτέλεσµα, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται παράλληλα και από προσήλωση στη διαδικασία, διαφορετικά µπορεί να επέλθει παραµόρφωση της διαδικασίας. Κουτούζης Μ. (2003, σελ. 28-29). Οι Koontz και O΄ Donnell (1984, σελ.199) υποστηρίζουν ότι: «Ο σχεδιασµός και ο έλεγχος είναι ιδιαίτερα αχώριστοι- τα σιαµαία αδέλφια της διοίκησης». Σε µια τέτοια περίπτωση εύκολα συµπεραίνει κάποιος ότι η αποτελεσµατικότητα δέχεται έντονη επίδραση από τον προγραµµατισµό και άρα ότι η ιδιαίτερη σχέση µεταξύ προγραµµατισµού και αποτελεσµατικότητας ισχύει». 
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3.5 Ο Προγραµµατισµός της ∆ιδασκαλίας 3.5.1  Ο διδακτικός προγραµµατισµός έννοια και σπουδαιότητα ∆ιδακτικός σχεδιασµός ή προγραµµατισµός της διδασκαλίας είναι σύµφωνα µε τον Ματσαγκούρα (2002) οι προδιδακτικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού που έχουν στόχο την πραγµατοποίηση των επιδιώξεων της εκπαίδευσης µε οικονοµία χρόνου και προσπάθειας. Είναι σηµαντικός, δύσκολος και απαιτεί τρεις λειτουργίες:  • Την επιλογή των στόχων του αναλυτικού προγράµµατος,  • Την προθεώρηση της διδασκαλίας και  • Την διοργάνωση ρόλων των µαθητών.  Είναι επιστηµονική πράξη, δίνει το περιθώριο να εφαρµοστούν οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράµµατος αλλά και να υπερκερασθεί αυτό αν κριθεί απαραίτητο. Είναι απαραίτητος, διότι προσανατολίζει τον εκπαιδευτικό στο µαθησιακό έργο που πρέπει να επιτευχθεί, τον βοηθά να φανταστεί εκ των προτέρων την εξελικτική διαδικασία της διδασκαλίας, του δηµιουργεί αίσθηµα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης και διευκολύνει τον αυτοέλεγχό του ώστε να µπορεί να επιλύσει το πρόβληµα της διδασκαλίας ενός θέµατος σε περιορισµένα χρονικά όρια. Τέλος, ο διδακτικός προγραµµατισµός βοηθά στην έγκαιρη πρόβλεψη των προβληµάτων, προετοιµάζει το µαθησιακό υλικό, συµβάλλει στην εξοικονόµηση χρόνου, αποκαλύπτει τις παιδευτικές δυνατότητες του περιεχοµένου που πρόκειται να διδαχτεί. ∆εν θα ήταν ίσως υπερβολή ο ισχυρισµός ότι ο προγραµµατισµός είναι δυσκολότερος από την διδασκαλία.  3.5.2 Πλαίσια και Επίπεδα διδακτικού προγραµµατισµού  Όπως αναφέρει ο Ματσαγκούρας (2002), τα επίπεδα του προγραµµατισµού σε σχέση µε τη χρονική διάρκεια εφαρµογής του διδακτικού προγραµµατισµού, είναι τέσσερα: ο µακροπρόθεσµος, ο µεσοπρόθεσµος ο εβδοµαδιαίος και ο ωριαίος προγραµµατισµός Ο µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός εκπονείται από τα όργανα χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής και αφορά τη σύνταξη του αναλυτικού προγράµµατος κατά τάξη και κατά διδακτικό αντικείµενο. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή µε τον προγραµµατισµό αυτό κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στα πλαίσια του δικού τους ετήσιου προγραµµατισµού κατά τον οποίο ενηµερώνονται για το ετήσιο αναλυτικό πρόγραµµα και αποφασίζουν για οργανωτικά θέµατα, τη χάραξη ενός 
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ετήσιου χρονοδιαγράµµατος. Εδώ υπάγεται η δηµιουργία κανόνων εργασίας της τάξης, γι΄αυτό και πρέπει να ορισθούν υψηλές προσδοκίες για το επίπεδο των µαθητών. Ο µεσοπρόθεσµος, αναδεικνύει τις σχέσεις και τις έννοιες που θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα οργάνωσης για τη διδασκαλία µιας ενότητας. Γίνεται ανά δίµηνο ή τρίµηνο µε σκοπό τον χρονικό επαναπροσδιορισµό, την επανεκτίµηση επιδιώξεων και τη συστηµατικότερη εξοικείωση µε το περιεχόµενο των διδακτικών ενοτήτων. Ο εκπαιδευτικός καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το περιεχόµενο αλλά και τις διδακτικές διαδικασίες των µετέπειτα διδασκαλιών που θα πάρουν την τελική τους µορφή στον εβδοµαδιαίο και ωριαίο προγραµµατισµό. Ο εβδοµαδιαίος, προγραµµατισµός στοχεύει στο να εντάξει µέσα στα προβλεπόµενα από το ωρολόγιο πρόγραµµα χρονικά περιθώρια τον µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό. Ο τρόπος κατανοµής του χρόνου από το ωρολόγιο πρόγραµµα στα διάφορα διδακτικά αντικείµενα, καθώς και η σειρά εµφάνισής τους στο ηµερήσιο πρόγραµµα, αποκαλύπτουν τις αξιολογικές επιλογές και τις προτεραιότητες του συγκεκριµένου αναλυτικού προγράµµατος  Ο ωριαίος είναι το τελευταίο επίπεδο µετασχηµατισµού του Αναλυτικού Προγράµµατος σε διαδικασίες καθηµερινής σχολικής εργασίας. Στα πλαίσια του ωριαίου προγραµµατισµού, ο εκπαιδευτικός: (α) προβληµατίζεται και αναζητεί εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης των σκοπών της εκπαίδευσης µέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η φύση και το περιεχόµενο της ωριαίας διδακτικής ενότητας. (β) µορφοποιεί και ιεραρχεί τους διδακτικούς στόχους της ωριαίας διδασκαλίας. (γ) αναζητεί τις γνωστικές διαδικασίες που προσφέρονται για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων.  O ωριαίος προγραµµατισµός, αποβαίνει κρίκος σύνδεσης του αναλυτικού προγράµµατος µε την καθηµερινή πράξη. Ο τρόπος µε τον οποίο αξιοποιεί ο εκπαιδευτικός τις δυνατότητες επιλογής που έχει κατά τον ωριαίο προγραµµατισµό αποκαλύπτει τις θεωρητικές αντιλήψεις του για τη διδασκαλία, τη γνώση, το µαθητή και την εκπαίδευση.  Στα πλαίσια του ωριαίου προγραµµατισµού, ο χρόνος αντιµετωπίζεται µε τεχνοκρατικό τρόπο και ο εκπαιδευτικός περιορίζεται στον καθορισµό της χρονικής διάρκειας, του ρυθµού και της αλληλουχίας των δραστηριοτήτων και στη χρονική συσχέτισή τους µε το γενικότερο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 4.1  Τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών. Έννοια – Ρόλος Ο όρος «πρόγραµµα» εννοιολογικά παραπέµπει σε ένα ολοκληρωµένο και συγκεκριµένο σχέδιο µε προκαθορισµένους σκοπούς, ένα χρονοδιάγραµµα για σχεδιασµένες ενέργειες και διαδικασίες (Χρυσαφίδης 2004).  Είναι γεγονός, ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός της έννοιας «πρόγραµµα» (Connelly & Lantz, 1991), ενώ και ο Φλουρής (2008), επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία ορισµού της έννοιας αναφέρει ότι, ο προσδιορισµός της έννοιας του Αναλυτικού Προγράµµατος εκφράζεται από τον κάθε ειδικό επιστήµονα ανάλογα µε το επιστηµολογικό-θεωρητικό πλαίσιο το οποίο ασπάζεται, την πολιτικοκοινωνική ιδεολογία που πιστεύει ότι τον εκφράζει, την εν γένει φιλοσοφία του και τις αντιλήψεις του για τη µάθηση, τη διδασκαλία και το ρόλο του σχολείου γενικότερα. Οι διάφοροι ορισµοί, αντικατοπτρίζουν την ποικιλοµορφία των εκπαιδευτικών διαδικασιών και εµπειριών που θεωρούνται ως ουσιαστικές παράµετροι του προγράµµατος. «Ο όρος µπορεί να κυµαίνεται από το συγκεκριµένο διάγραµµα της ύλης ενός µαθήµατος µέχρι και το σύνολο των εµπειριών τις οποίες οι µαθητές αποκτούν στο σχολικό περιβάλλον» (Φλουρής 2008) Στα χαρακτηριστικά του όρου «πρόγραµµα» διακρίνουµε σχεδιασµό και εσωτερική οργάνωση, µε στόχο την επίτευξη συγκεκριµένου σκοπού. Ο όρος «αναλυτικό» οδηγεί στο περιεχόµενο του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών (Α.Π.Σ.), στις οδηγίες και στις δραστηριότητες που προτείνει το Α.Π.Σ. σε κάθε θέµα, για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Θα µπορούσαµε εποµένως να ορίσουµε την έννοια «αναλυτικό πρόγραµµα», ως εξής: «Είναι ένα πρόγραµµα, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η οργάνωση του περιεχοµένου του, να οδηγήσει στη µάθηση σύµφωνα µε κάποιο συγκεκριµένο σκοπό» (Χατζηγεωργίου 2004). Άλλοι ορισµοί του Α.Π.Σ. που βρίσκουµε σε σχετική βιβλιογραφία, αναφέρουν ότι : Α.Π.Σ. είναι όλες οι οργανωµένες και σκόπιµα επιδιωκόµενες εµπειρίες των µαθητών για τις οποίες το σχολείο αναλαµβάνει την ευθύνη της µετάδοσης τους (Ryan & Cooper,1980), είναι µια προσπάθεια να κοινωνήσει κάποιος τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά µιας εκπαιδευτικής πρότασης, σε µια τέτοια µορφή που να είναι ανοικτή σε κριτική ανάλυση και να δίνεται η δυνατότητα για αποτελεσµατική µετατροπή της σε πράξη (Stenhouse, 1975) κλπ. Λόγω της θεµελιώδους και ουσιαστικής διάστασή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, «Το αναλυτικό πρόγραµµα των σχολείων στις διάφορες χώρες βρίσκεται 



 

48                                                                      Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: ∆ιπλωµατική Εργασία 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι µόνο των συντακτών του, αλλά και των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, των µαθητών και των γονέων τους και άλλων ενδιαφερόµενων, γιατί αποτελεί µια θεµελιώδη διάσταση της όλης διαδικασίας της εκπαίδευσης». (Ευαγγέλου 2007)  4.1.1 Είδη Αναλυτικών Προγραµµάτων. Τα αναλυτικά προγράµµατα σύµφωνα µε τον Ευαγγέλου (2007), διακρίνονται σε παραδοσιακά και σε σύγχρονα, ανάλογα µε τον τρόπο που προσδιορίζουν τα περιεχόµενά τους, τους στόχους τους, τις µεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησή τους ή τις δυνατότητες ερµηνευτικών παρεµβάσεων που παρέχουν στους εκπαιδευτικούς.  Παραδοσιακά Αναλυτικά Προγράµµατα Τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράµµατα, είναι επικεντρωµένα στη διδακτέα ύλη των µαθηµάτων και περιλαµβάνουν τους γενικούς σκοπούς και στόχους κάθε µαθήµατος. Η διδακτέα ύλη πρέπει να διδαχθεί σε καθορισµένο χρόνο και σε συγκεκριµένους σχολικούς τύπους και τάξεις και απ’ αυτή την άποψη είναι σχέδιο δράσης που δεσµεύει τον εκπαιδευτικό. Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασµό και την οργάνωση της διδασκαλίας, δεν περιέχουν µεθοδολογικές υποδείξεις για τη διδασκαλία του µορφωτικού αγαθού αλλά και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Το πλεονέκτηµα της έλλειψης µεθοδολογικών υποδείξεων είναι τα µεγάλα περιθώρια ελευθερίας που αφήνει στον εκπαιδευτικό ώστε να διδάξει το µάθηµα, τον αφήνει όµως αβοήθητο σε περίπτωση που αντιµετωπίσει κάποια δυσκολία (Βρεττός & Καψάλης, 1994). Όσον αφορά, το περιεχόµενο της διδασκαλίας, αυτό εµφανίζεται απλά µε µορφή καταλόγου και δε συνδέεται καθόλου µε την επίτευξη των σκοπών τους οποίους συνήθως προτάσσουν. Οι στόχοι τους δε συνδέονται µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα και τέλος, δεν αναθεωρούνται τακτικά, ώστε να προσαρµόζονται στις απαιτήσεις της κάθε εποχής (Βρεττός & Καψάλης, 1997).  Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράµµατα – Curriculum Ο όρος curriculum είναι γνωστός από πολύ παλιά, όµως µόλις τα τελευταία χρόνια αρχίζει να καθιερώνεται ως εκπαιδευτικός όρος, παράλληλα µε τον ευρύτερα γνωστό ως Αναλυτικό Πρόγραµµα, µε την έννοια της συγκεκριµένης µορφής που χρησιµοποιείται κυρίως στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία (Zais, 1976 σελ 22). Συχνά, µάλιστα, χρησιµοποιείται ο όρος «προγράµµατα σπουδών» αντί του όρου Αναλυτικά Προγράµµατα, αποδίδοντας έτσι τον ευρύτερο και πιο σύγχρονο όρο curricula, ο οποίος εισάγει µια πιο ολοκληρωµένη θεώρηση σχετικά µε το τι 



 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: ∆ιπλωµατική Εργασία 49 

διδάσκεται στο σχολείο. Εκτείνεται πέρα από την ύλη περιλαµβάνοντας τους εκπαιδευτικούς στόχους, τις διδακτικές µεθόδους και την εκπαιδευτική αξιολόγηση, και συχνά δοµείται µε βάση µια ενιαία θεώρηση ολόκληρης βαθµίδας ή κύκλου σπουδών. Πέρα από διάφορες παραλλαγές το curriculum χαρακτηρίζεται από τέσσερα δοµικά στοιχεία: (Βρεττός & Καψάλης 1997) α) Τους στόχους. Το curriculum έχει ως αφετηρία συγκεκριµένους και σαφώς διατυπωµένους στόχους, που επιδιώκει να επιτύχει.  β) Τα περιεχόµενα. Για την επίτευξη των στόχων επιλέγονται τα κατάλληλα περιεχόµενα, τα οποία επιλέγονται µε µοναδικό κριτήριο την καταλληλότητά τους για την επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων.  γ) Τη µεθοδολογία. Το curriculum περιέχει επίσης εναλλακτικές µεθοδολογικές προτάσεις και µέσα διδασκαλίας, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός. Οι υποδείξεις αυτές, παρ’ όλο που είναι δοκιµασµένες και καθιερωµένες, δεν έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα και µπορούν να συµπληρώνονται ή να προσαρµόζονται.  δ) Τον έλεγχο. Το curriculum περιέχει εναλλακτικές προτάσεις και δυνατότητες ελέγχου του βαθµού επίτευξης των στόχων, και ο έλεγχος αυτός αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας επανατροφοδότησης και συνεχούς βελτίωσής του.  4.1.2 Η εξέλιξη των Αναλυτικών Προγραµµάτων στην Ελλάδα Τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) στην ελληνική εκπαίδευση από τη Μεταπολίτευση ως το 1997, παρά τις αλλεπάλληλες µεταρρυθµίσεις, παρέµειναν παραδοσιακά και κλειστά προγράµµατα. Τα προγράµµατα αυτά χαρακτηρίζονταν κυρίως από δασκαλοκεντρικές µεθόδους διδασκαλίας, ήταν συγκεντρωτικά, αποτελούσαν ολοκληρωµένες προτάσεις ως προς τη διαµόρφωση και τη διεξαγωγή του µαθήµατος, έδιναν ιδιαίτερη έµφαση στην επίτευξη γνωστικών στόχων και ελάχιστη στη µαθησιακή διαδικασία, παραβλέποντας τις ιδιαίτερες ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των µαθητών.  Με τις εκπαιδευτικές αλλαγές που επιχειρήθηκαν κατά την περίοδο 1997-2003, έγινε προσπάθεια τα ΑΠΣ να αποκτήσουν σταδιακά χαρακτήρα ευέλικτων προγραµµάτων, µε στόχο να αντιµετωπιστεί η µάθηση όχι ως συσσώρευση γνώσεων αλλά ως δηµιουργική καλλιέργεια των τρόπων πολυπρισµατικής κατάκτησης της γνώσης µέσα από συµµετοχικές και βιωµατικές διαδικασίες (Ενιαίο Πλαίσιο 
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Προγραµµάτων Σπουδών, 1997). Επίσης, από το 2003, µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) και τα ΑΠΣ για την υποχρεωτική εκπαίδευση υιοθετήθηκε και η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και επιχειρήθηκε η διασύνδεση των γνωστικών αντικειµένων. Τα προγράµµατα αυτά στόχευαν στη διασφάλιση της συνέχειας της διδασκόµενης ύλης, στην εξάλειψη της αποσπασµατικότητας της γνώσης, στην αποφυγή επικαλύψεων της ύλης, καθώς και στη δηµιουργία ενός πλαισίου που θα διασφάλιζε µεγαλύτερη αυτονοµία στον εκπαιδευτικό. Στην Ελλάδα τα αναλυτικά προγράµµατα και τα διδακτικά εγχειρίδια σχεδιάζονται και επιβάλλονται από κεντρικά ελεγχόµενους φορείς. Ο κυρίαρχος ρόλος του κράτους στα αναλυτικά προγράµµατα και γενικά στην εκπαίδευση αποτυπώνεται στο ελληνικό Σύνταγµα (άρθρο 16), όπου η παιδεία αναφέρεται ως «υποχρέωση» και «βασική αποστολή του κράτους», µε αναφορά στη διατήρηση και ανάπτυξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και ταυτότητας.  4.1.3 Τα αναλυτικά προγράµµατα στο ν. 1566/85 Τα Ελληνικά Αναλυτικά προγράµµατα, Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο θεµελιώδη νόµο 1566/85: Α)  Αποτελούν άρτιους οδηγούς του εκπαιδευτικού έργου και περιλαµβάνουν κυρίως: α) Σαφώς διατυπωµένους, κατά µάθηµα, σκοπούς µέσα στα πλαίσια των γενικών και ειδικών σκοπών της εκπαίδευσης,  β)  ∆ιδακτέα ύλη επιλεγµένη σύµφωνα µε το σκοπό του µαθήµατος, ανάλογη και σύµµετρη προς το ωρολόγιο πρόγραµµα και προς τις αφοµοιωτικές δυνατότητες των µαθητών, διαρθρωµένη άρτια σε επιµέρους ενότητες και θέµατα.  γ) Ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη µέθοδο και τα µέσα διδασκαλίας κάθε  ενότητας ή θέµατος. Β)  Καταρτίζονται δοκιµάζονται πειραµατικά, αξιολογούνται και αναθεωρούνται συνεχώς σύµφωνα µε τις εξελίξεις στον τοµέα των γνώσεων, τις κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο των επιστηµών της αγωγής.  Γ)  Τα αναλυτικά προγράµµατα της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ειδικότερα έχουν εσωτερική συνοχή και ενιαία ανάπτυξη των περιεχοµένων τους.  ∆)  Τα διδακτικά βιβλία για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς συγγράφονται σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα.  
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4.1.4 Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ) για την Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι το αποτέλεσµα µια προσπάθειας αναδιατύπωσης και εκσυγχρονισµού των Προγραµµάτων Σπουδών που ολοκληρώθηκε το 1998 (δηµοσιεύτηκε το 2000 στην πρώτη επίσηµη µορφή του) από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Είναι ένα πλαίσιο για την ανασύνταξη των Προγραµµάτων Σπουδών όλων των µαθηµάτων, µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα σύνολο που να περιέχει τις αρχές και τους σκοπούς της διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος.  Προβλέπονται ακόµα και στοιχεία διεπιστηµονικών προσεγγίσεων, που συσχετίζουν το κάθε µάθηµα µε άλλα µαθήµατα, µε στόχο να κινήσει το ενδιαφέρον του µαθητή και να προάγει την αυτενέργειά του , έτσι ώστε να «µάθει να µαθαίνει».  4.2  Γενικοί Στόχοι της Μαθηµατικής Εκπαίδευσης Οι σκοποί του εκπαιδευτικού συστήµατος, για τη χώρα µας, ορίζονται από το Σύνταγµα (άρθρο 16, §2): «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Τα προγράµµατα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηµατικών στοχεύουν στην παρουσίαση µιας συγκεκριµένης, κατά τάξη, ύλης η επιλογή και διάρθρωση της οποίας γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης και τους ειδικούς στόχους της µαθηµατικής εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση των στόχων λαµβάνονται υπόψη τόσο οι αρχές µάθησης που αφορούν τη διαδικασία απόκτησης γνώσης γενικά και ειδικά της µαθηµατικής γνώσης, όσο και οι γενικές αρχές της διδασκαλίας των Μαθηµατικών. Στην απόφαση Γ2/21-12-1997/ΥΠΕΠΘ, που αναφέρεται στο Ενιαίο πλαίσιο προγράµµατος σπουδών των Μαθηµατικών, κατά τη διατύπωση των στόχων της µαθηµατικής εκπαίδευσης µπορούµε να ορίσουµε επτά άξονες γενικών στόχων. Κάθε άξονας αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη θεώρηση της µαθηµατικής εκπαίδευσης. ∆ηλαδή τα θέµατα της µαθηµατικής εκπαίδευσης. µπορούν να αναλυθούν και να µελετηθούν ως προς: 
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Τη µαθηµατική διάσταση. Στη διάρκεια της µαθηµατικής εκπαίδευσης πρέπει να δοθεί ευκαιρία στους µαθητές:  Να αποκτήσουν βασικές µαθηµατικές γνώσεις και ικανότητες (π.χ. αλγοριθµικές ικανότητες, ικανότητες σχεδίασης γεωµετρικών σχηµάτων κτλ.) Να αποκτήσουν ένα επιστηµονικό τρόπο σκέψης και αντιµετώπισης πραγµατικών καταστάσεων. Τη γλωσσική διάσταση. Τα Μαθηµατικά είναι ένας τρόπος µε τον οποίο περιγράφονται όψεις του περιβάλλοντος κόσµου. Η µαθηµατική εκπαίδευση πρέπει να προσανατολίζεται προς το να προσφέρει στους µαθητές ένα πλήρη έλεγχο της γλώσσας των Μαθηµατικών ως ένα µέσο επικοινωνίας. Την εφαρµοσιµότητα και πρακτική χρήση Η µαθηµατική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει τόσο στην απόκτηση εφαρµόσιµης γνώσης όσο και στην κατανόηση των πρακτικών εφαρµογών. Τη µαθηµατική δοµή: Η µαθηµατική εκπαίδευση πρέπει να δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να εντοπίζουν και να κατανοούν τον τρόπο σύνδεσης των µαθηµατικών εννοιών και να αναγνωρίζουν κάτω από ποικίλες εκφράσεις τους, κοινές αρχές. Τη µεθοδολογική διάσταση: Η µαθηµατική εκπαίδευση πρέπει να προσανατολισθεί στη µάθηση µεθόδων εξερεύνησης και συλλογιστικών στρατηγικών όπως η διαίσθηση, η αναλογική-επαγωγική και η παραγωγική σκέψη. Τη δυναµική διάσταση: Τα Μαθηµατικά βρίσκονται σε συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη. Η µαθηµατική εκπαίδευση πρέπει να βοηθήσει τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν την ευρύτητα και τη δυναµική των Μαθηµατικών. Τη διάσταση της στάσης των µαθητών απέναντι στα Μαθηµατικά: Για να επιτευχθούν οι προηγούµενοι στόχοι, οι µαθητές πρέπει να αποκτήσουν µια θετική στάση απέναντι στα Μαθηµατικά. Για τη µαθηµατική εκπαίδευση αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να δώσει στους µαθητές την ευκαιρία να επισηµάνουν και να διορθώσουν τα λάθη τους, µέσα από ευρετικές δραστηριότητες. Να αξιολογήσουν µια µαθηµατική µέθοδο. Να δουλέψουν σε ένα πλούσια δοµηµένο µαθηµατικό περιβάλλον, Να έχουν απόλυτη ελευθερία ως προς την επιλογή των µοντέλων που θα χρησιµοποιήσουν για να αντιµετωπίσουν µια κατάσταση ή για να εξηγήσουν τη σκέψη τους. Η αυτονοµία αυτή θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν εµπιστοσύνη στην ικανότητά τους να σκέφτονται και να δηµιουργούν σε ένα µαθηµατικό περιβάλλον.( Γ2/21-12-1997/ΥΠΕΠΘ) 
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4.2.1  Γενικοί σκοποί της διδασκαλίας των Μαθηµατικών στο Γυµνάσιο  Τα Μαθηµατικά συµβάλλουν στη γενικότερη πνευµατική καλλιέργεια και στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του µαθητή, αφού αποτελούν µέρος της πολιτισµικής κληρονοµιάς της ανθρωπότητας. Συγκεκριµένα, βοηθούν στην ανάπτυξη του κριτικού πνεύµατος και της συγκροτηµένης σκέψης, που συνοδεύεται από δηµιουργική φαντασία. Ειδικότερα µε τη διδασκαλία των Μαθηµατικών στο Γυµνάσιο επιδιώκεται: α) Να εµπεδωθεί καλύτερα και να συµπληρωθεί η ύλη που διδάχτηκε στο ∆ηµοτικό Σχολείο, ώστε οι µαθητές να εφοδιαστούν µε όλες τις µαθηµατικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη ζωή και την περαιτέρω µελέτη και εκπαίδευση. β) Να εµπλουτιστούν οι εµπειρίες των µαθητών µε εφαρµογές από την καθηµερινή ζωή, την τεχνολογία και τις άλλες εφαρµοσµένες επιστήµες, ώστε να αναπτυχθεί µια θετική στάση των µαθητών προς τα Μαθηµατικά. γ) Να εισαχθούν οι µαθητές στην αποδεικτική διαδικασία και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για την επαλήθευση γενικών νόµων. ( Γ2/21-12-1997/ΥΠΕΠΘ)  4.2.2  Γενικοί σκοποί της διδασκαλίας των Μαθηµατικών στο Γενικό Λύκειο Στο ν 5212/02 ΦΕΚ 131 περιγράφονται οι γενικότεροι σκοποί της διδασκαλίας στο Λύκειο, όπου οι µαθηµατικές γνώσεις των µαθητών θα πρέπει να εµπεδωθούν, να αναπτυχθούν και να επεκταθούν σε θεωρητικότερο επίπεδο από αυτό του Γυµνασίου. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές θα πρέπει: Να είναι ικανοί να αναπτύσσουν και να συσχετίζουν ιδέες, να διαµορφώνουν ένα σχέδιο διαπραγµάτευσης και να ακολουθούν κατάλληλες στρατηγικές, όταν αντιµετωπίζουν µια µη οικεία κατάσταση. Να µυηθούν και να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία της µαθηµατικής απόδειξης και, γενικότερα, να καλλιεργήσουν τη µαθηµατική τους σκέψη και την κριτική τους ικανότητα". Να αποκτήσουν µια αξιόλογη βάση µαθηµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πιο προχωρηµένο επίπεδο. 
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Να ασκηθούν στη χρησιµοποίηση των Μαθηµατικών σε πραγµατικές καταστάσεις και στη σύγχρονη πραγµατικότητα. Να γνωρίσουν τις ποικίλες εφαρµογές των Μαθηµατικών στις άλλες επιστήµες. Να εκτιµήσουν την αισθητική και ιστορική συνιστώσα των Μαθηµατικών. Να χρησιµοποιούν µε αποτελεσµατικό τρόπο τις δυνατότητες των υπολογιστών τσέπης και των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη επίλυση προβληµάτων.  Να είναι ικανοί να εκφράζουν και να παρουσιάζουν τις ιδέες τους µε τη γλώσσα και τις δυνατότητες των Μαθηµατικών, προφορικά και γραπτά αλλά και µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. ( Γ2/21-12-1997/ΥΠΕΠΘ)  4.3 Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Μαθηµατικών του Γενικού Λυκείου Ά Λυκείου Σύµφωνα µε την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας (59614/Γ2/8Ιουν2011), η διδασκαλία των Μαθηµατικών στην Α΄ Λυκείου έχει δύο κεντρικούς στόχους: την ολοκλήρωση της µαθηµατικής εκπαίδευσης που οι µαθητές απέκτησαν στο ∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο και ταυτόχρονα το πέρασµα σε έναν πιο προωθηµένο, θεωρητικό µαθηµατικό τρόπο σκέψης. Βασικά στοιχεία αυτού του τρόπου σκέψης είναι η «αυστηρή» χρήση µαθηµατικής ορολογίας και συµβολισµού, οι ορισµοί των εννοιών και η θεωρητική απόδειξη των ισχυρισµών.  Στην προσέγγιση αυτών των στόχων συµβάλλουν: • Η ένταξη των προϋπαρχουσών µαθηµατικών γνώσεων των µαθητών σ’ ένα θεωρητικό πλαίσιο, η επέκταση και η εµβάθυνσή τους. • Η ενεργητική εµπλοκή των µαθητών στη διερεύνηση προβληµάτων, στη δηµιουργία και τον έλεγχο εικασιών, στην ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήµατος και πολλαπλών αποδεικτικών προσεγγίσεων, στην ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγική, παραγωγική). • Η κατανόηση και χρήση της µαθηµατικής γλώσσας, των συµβόλων και των αναπαραστάσεων των µαθηµατικών αντικειµένων. • Οι εννοιολογικές συνδέσεις εντός των Μαθηµατικών αλλά και µεταξύ των Μαθηµατικών και άλλων γνωστικών περιοχών. • Η ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσης των Μαθηµατικών ως εργαλείο κατανόησης και ερµηνείας του κόσµου. 
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• Η θεώρηση των Μαθηµατικών ως πολιτισµικό, ιστορικά εξελισσόµενο ανθρώπινο δηµιούργηµα. Η υποβάθµιση της διδασκαλίας των Μαθηµατικών σε απλή εκµάθηση διαδικασιών και τεχνικών επίλυσης ασκήσεων δεν είναι συµβατή µε τους παραπάνω στόχους. Αντίθετα, αναγκαία προϋπόθεση για την προσέγγιση αυτών των στόχων είναι η προσπάθεια για εννοιολογική κατανόηση των Μαθηµατικών.  Το αναλυτικό πρόγραµµα των Μαθηµατικών της Α΄ Λυκείου αποτελείται από τις ενότητες «Άλγεβρα−Στοιχεία Πιθανοτήτων» και «Γεωµετρία». ∆ιδάσκεται 5 ώρες εβδοµαδιαίως. Η ενότητα «Άλγεβρα−Στοιχεία Πιθανοτήτων» πραγµατεύεται έννοιες µε τις περισσότερες από τις οποίες οι µαθητές έχουν έλθει σε επαφή σε προηγούµενες τάξεις. Στην Α΄ Λυκείου οι µαθητές αντιµετωπίζουν αυτές τις έννοιες σε υψηλότερο επίπεδο, εµβαθύνουν και γενικεύουν. Ειδικότερα, αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τα παρακάτω κεφάλαια: α) Εισαγωγή στη θεωρία συνόλων, β) Στοιχεία πιθανοτήτων γ) Πραγµατικοί αριθµοί. ε) Ανισώσεις. στ) Πρόοδοι. ζ) Βασικές έννοιες των συναρτήσεων. η) Μελέτη βασικών συναρτήσεων. Η ενότητα «Γεωµετρία» αποτελεί την εισαγωγή των µαθητών στη Θεωρητική Γεωµετρία, η οποία είναι το κατεξοχήν πεδίο που µπορεί να µεταφέρει στους µαθητές την ενιαία δοµή και τη συνοχή των Μαθηµατικών. Η ενότητα της Γεωµετρίας περιλαµβάνει τα παρακάτω κεφάλαια: α) Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωµετρία β) Βασικά Γεωµετρικά σχήµατα. γ) Τρίγωνα. δ) Παράλληλες ευθείες. ε) Παραλληλόγραµµα−Τραπέζια. στ) Εγγεγραµµένα σχήµατα. (ΥΠ∆ΒΜΘ, 98605/Γ2/02-09-2011) Β΄ Λυκείου και Γ Λυκείου Στην απόφαση 5212/2002 ΥΠΕΠΘ ΦΕΚ 131 Της 7/2/2002, περιγράφεται η Βασική ∆οµή των µαθηµατικών στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου.  Στη Β τάξη τα Μαθηµατικά χωρίζονται σε δύο κλάδους, στα Μαθηµατικά της Γενικής Παιδείας και στα Μαθηµατικά Κατεύθυνσης  Τα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας τα διδάσκονται όλοι οι µαθητές της Β΄ Τάξης. Αυτά χωρίζονται σε δύο κλάδους, στην Άλγεβρα που διδάσκεται επί δίωρο την εβδοµάδα όλο το έτος περιλαµβάνει το κεφάλαιο της τριγωνοµετρίας, τα πολυώνυµα, τις προόδους και τους λογαρίθµους και τη Γεωµετρία, η οποία διδάσκεται επί δίωρο εβδοµαδιαίως όλο το έτος και περιλαµβάνει τις αναλογίες την οµοιότητα τις µετρικές σχέσεις, τα εµβαδά και τα κανονικά πολύγωνα Τα Μαθηµατικά κατεύθυνσης (Θετικής και Τεχνολογικής) τα παρακολουθούν όσοι µαθητές επιλέξουν την αντίστοιχη κατεύθυνση, διδάσκονται τρείς ώρες 
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εβδοµαδιαίως και περιλαµβάνουν τα κεφάλαια των ∆ιανυσµάτων, της Ευθείας των Κωνικών τοµών και της Θεωρίας Αριθµών. Στη Γ΄ Λυκείου Τα Μαθηµατικά χωρίζονται σε δύο κλάδους δηλαδή  Στα Μαθηµατικά της Γενικής Παιδείας και στα Μαθηµατικά Κατεύθυνσης  Τα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας τα διδάσκονται όλοι οι µαθητές της Γ΄ Τάξης όλων των Γενικών Λυκείων της χώρας. Περιλαµβάνει τρία κεφάλαια, Ανάλυση, Στατιστική και Πιθανότητες. ∆ιδάσκεται επί δίωρο εβδοµαδιαίως όλο το έτος.  Τα Μαθηµατικά Κατεύθυνσης (Θετικής και Τεχνολογικής) παρακολουθούν όσοι µαθητές επιλέξουν την αντίστοιχη κατεύθυνση, διδάσκονται πέντε ώρες εβδοµαδιαίως και περιλαµβάνουν το κεφάλαιο των Μιγαδικών αριθµών, και το κεφάλαιο της Ανάλυσης (συναρτήσεις , όρια, συνέχεια, παράγωγοι ολοκληρώµατα). (98605/Γ2/02-09-2011/ΥΠ∆ΒΜΘ)  4.4  O σχολικός χρόνος Ο σχολικός χρόνος αποτελεί σηµαντική παράµετρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συζήτηση στο χώρο της εκπαίδευσης και οι σχετικές έρευνες καταδεικνύουν τη σηµασία του χρόνου στην ποιότητα της διδακτικής πράξης. Η διαχείριση του σχολικού χρόνου αποτελεί έκφραση των κοινωνικών-παιδαγωγικών αντιλήψεων και αξιών που διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία και ταυτόχρονα µέσον επιβολής της επίσηµης θεωρίας της διδασκαλίας που αποτυπώνεται κυρίως στο αναλυτικό πρόγραµµα (Υπ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Οδηγός Σχεδίων Εργασίας, 2002, Escolano, 1992).  4.4.1  Η έννοια και η σηµασία του σχολικού χρόνου  Καθώς αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις της οργάνωσης του σχολικού χρόνου στην ακαδηµαϊκή επίδοση των µαθητών και γενικότερα στην ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος, διαπιστώνεται τελευταία ένα αυξανόµενο και συστηµατικό ενδιαφέρον για τη µελέτη του. Το ενδιαφέρον αυτό εντείνεται και από το γεγονός ότι οι κοινωνικο-οικονοµικές, τεχνολογικές και πολιτισµικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν τη σηµερινή εποχή, οι νέες αντιλήψεις για τη φύση της επιστηµονικής γνώσης, οι σύγχρονες θεωρίες µάθησης και αντιλήψεις στο χώρο της παιδαγωγικής σχετικά µε την οργάνωση της σχολικής γνώσης οδηγούν στον επαναπροσδιορισµό του ρόλου του σχολείου, στην αµφισβήτηση των παραδοσιακών προσανατολισµών 
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της εκπαίδευσης και στην αναθεώρηση του περιεχοµένου και της οργάνωσής της. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2003 σελ 4) Σύµφωνα µε τη Σιγανού (2007) «Ο σχολικός χρόνος είναι αυστηρά προγραµµατισµένος και κατατµηµένος σε ώρες µαθηµάτων, που διαδέχονται η µία την άλλη». Ο κατακερµατισµός του σχολικού χρόνου σε µικρές ενότητες και η χρήση του κουδουνιού για τον καθορισµό της έναρξης και της λήξης των δραστηριοτήτων αποτελεί µια πρακτική που καθιερώνεται στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα στις αρχές του 20ού αιώνα (Κορωναίου, 1998) και έκτοτε εξακολουθεί χωρίς σηµαντικές διαφοροποιήσεις να αναπαραγάγεται. Η Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, (2002) µελετώντας τη βιβλιογραφία, αποσαφηνίζει εννοιολογικά τους όρους που χρησιµοποιούνται για τον «σχολικό χρόνο».  Ο προγραµµατισµένος χρόνος (allocated time) αναφέρεται στο σύνολο των ωρών που οι µαθητές απαιτείται να βρίσκονται στη σχολική µονάδα. ∆ιακρίνεται σε: ∆ιδακτικό χρόνο, (instructional time) που αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο οι µαθητές είναι στην τάξη και διεξάγεται η προγραµµατισµένη διδακτική διαδικασία και σε  Μη διδακτικό χρόνο (noninstructional time,) που αναφέρεται σε όλα εκείνα τα διαστήµατα της σχολικής ηµέρας κατά τα οποία δε διεξάγεται τυπικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, όπως η ώρα της πρωινής συγκέντρωσης και προσευχής, των διαλειµµάτων, της προσέλευσης στις τάξεις κ.τ.λ.  Υποκατηγορίες του διδακτικού χρόνου αποτελούν  ο χρόνος ενασχόλησης ή χρόνος «επί του έργου» (engaged time ή time on task), κατά τη διάρκεια της οποίας οι µαθητές συµµετέχουν σε καθαρά µαθησιακές δραστηριότητες, δηλαδή τον χρόνο κατά τον οποίο «γίνεται µάθηµα» και  ο ακαδηµαϊκός µαθησιακός χρόνος, που είναι ο χρόνος κατά τον οποίο οι µαθητές είναι ενεργοποιηµένοι σε µια µαθησιακή δραστηριότητα µε βαθµό δυσκολίας αντίστοιχης του επιπέδου τους και την οποία µπορούν να ολοκληρώσουν µε επιτυχία.  Το ενδιαφέρον για τη µελέτη του σχολικού χρόνου έχει ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες και έχει ως στόχο εκτός από την εννοιολογική αποσαφήνισή του τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ χρόνου και µάθησης. Πολλοί ερευνητές επισηµαίνουν ότι η στατική οργανωτική δοµή του σχολικού χρόνου µε αυστηρή χρονική κατανοµή και αυστηρό προγραµµατισµό λειτουργεί εις βάρος της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού «συχνά το προβλεπόµενο σχολικό πρόγραµµα δεν µπορεί να ολοκληρωθεί, οι µαθητές δε διαθέτουν τον απαιτούµενο χρόνο για να εµβαθύνουν 
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στην πρόσκτηση των καινούργιων γνώσεων και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν χρόνο για να επιλύσουν το πλήθος των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν» (Σοφού, 2002, σ. 229). Προτείνουν την αναδιάρθρωση του σχολικού χρόνου και την υιοθέτηση µιας ευέλικτης δοµής του (Hargreaves, 1997, Σοφού, 2002).   4.4.2  Προγραµµατισµένος χρόνος και διδακτικός χρόνος στην Ελλάδα Ο προγραµµατισµένος χρόνος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση εκατόν ογδόντα πέντε (185) ηµέρες, όπως ήδη αναφέρθηκε. Αυτός ο χρόνος εµπεριέχει τον χρόνο που διατίθεται για: τη διδακτική διαδικασία και την κάλυψη της διδακτέας ύλης, τις εξετάσεις και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες,  Αν δεχτούµε τον ορισµό της Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη για το διδακτικό χρόνο (instructional time) ως «τον χρόνο που οι µαθητές είναι στην τάξη και διεξάγεται η προγραµµατισµένη διδακτική διαδικασία», και οριοθετήσουµε πιο στενά περιορίζοντας αυτό τον χρόνο στον χρόνο που «γίνεται µάθηµα» ή στην εκπαιδευτική διαδικασία που έχει ως στόχο την «κάλυψη της ύλης», θα πρέπει να διακρίνουµε και να αφαιρέσουµε τον εξεταστικό χρόνο και τον χρόνο που διατίθεται σε άλλου είδους σχολικές δραστηριότητες. Η Σιγανού (2007) περιέγραψε τις δραστηριότητες αυτές όπως φαίνονται παρακάτω: Περίοδος τεσσάρων εβδοµάδων που διατίθεται στις τελικές εξετάσεις Ο σχολικός χρόνος που διατίθεται σε κάθε είδους εορτές, Πέντε περίπατοι, µια ηµερήσια εκδροµή και εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι οποίες διαρκούν µία διδακτική ώρα ή περισσότερες (Π.∆.201, ΦΕΚ 161/13-07-98)  Μία (1) έως τέσσερις (4) ηµέρες για τις πιθανές εκδροµές που εντάσσονται σε προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων (107632/Γ2/02-10-03, Γ2/4832.28-11-90). Πέντε (5) ηµέρες, στη διάρκεια της πενθήµερης εκδροµής της Γ΄ Λυκείου Ακόµα υπάρχουν διδακτικές ώρες που δε πραγµατοποιούνται λόγους όπως: Την έλλειψη καθηγητών, τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις τοπικές συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, και σε επιµορφωτικά σεµινάρια (Π.∆.201 ΦΕΚ 161/13-07-98), τον εκκλησιασµό των σχολείων, τις µαθητικές εκλογές, τις συνελεύσεις των µαθητών, τις συνεδριάσεις των εκπαιδευτικών, την προετοιµασία των παρελάσεων και των σχολικών εορτών, στην απουσία λόγω ασθενειών ή απεργιών κλπ 
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Ο Χριστόπουλος (2004, σ. 492), υποστηρίζει ότι, για τον ακριβή υπολογισµό των διδακτικών ωρών που γίνονται για την κάλυψη της διδακτέας ύλης, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι τα µαθήµατα δε διδάσκονται κανονικά κατά την εβδοµάδα έναρξης των µαθηµάτων και την εβδοµάδα λήξης των µαθηµάτων, υπολογίζοντας ότι οι  µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, θα διδαχθούν το πολύ 25 εβδοµάδες».  4.5 Τα σχολικά εγχειρίδια µαθηµατικών 4.5.1 Τα σχολικά εγχειρίδια Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί αναµφίβολα δοµικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεωρείται ο ενδιάµεσος κρίκος ανάµεσα στο αναλυτικό πρόγραµµα και την παιδαγωγική πρακτική στη σχολική τάξη και είναι ένα από τα σηµαντικότερα µέσα που χρησιµοποιείται κατά τη διαδικασία της µάθησης, τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους µαθητές. Ο ρόλος του κατά τη διδασκαλία είναι κεντρικός.  Το σχολικό βιβλίο ενσωµατώνει την εκπαιδευτική παράδοση και αποτελεί το κυρίαρχο µέσο διδασκαλίας για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερα, κάποιες έρευνες έχουν εστιάσει στον τρόπο µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν τα σχολικά εγχειρίδια στη σχολική τάξη. Τα αποτελέσµατα αυτών των ερευνών δείχνουν ότι:  α) οι εκπαιδευτικοί κάνουν ευρεία χρήση των σχολικών εγχειριδίων µέσα στην τάξη (Apple, 1986, Tolman et al., 1998) και  β) οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη µάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηµατικών, η φιλοσοφία και δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος και οι ευρύτερες πολιτισµικές παραδόσεις µιας χώρας επηρεάζουν τον τρόπο χρήσης των σχολικών εγχειριδίων (Pepin & Haggarty, 2001). Σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα (Schüler 1982, Bauer 1995, Μπονίδης 2004) οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους βάσει του σχολικού βιβλίου αφού αυτό αποτελεί κύριο βοηθητικό µέσο λόγω της «αυθεντίας» του περιεχοµένου του, θεωρείται έγκυρο και αξιόπιστο δεδοµένου ότι έχει την έγκριση της πολιτείας, βρίσκεται πάντα στην διάθεση του µαθητή και ταυτόχρονα τον βοηθά να παρακολουθεί την πορεία της διδασκαλίας εξοικονοµώντας χρόνο. Τέλος, η ιδιαίτερη αξία του σχολικού βιβλίου σχετίζεται και µε το γεγονός ότι προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους µαθητές υπηρετώντας την ιδέα της δηµοκρατικής αντιµετώπισης της 
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εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ενιαίο τρόπο αντιµετώπισης γνωστικών αντικειµένων (Φουντοπούλου 1995). Η εκπαιδευτική κοινότητα, ενδιαφέρεται για καλά σχολικά εγχειρίδια. Στο ερώτηµα όµως ποιο θεωρείται «καλό» σχολικό εγχειρίδιο, η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι οι ερευνητές των σχολικών εγχειριδίων δεν χρησιµοποιούν ενιαία κριτήρια (Fritzche, 1992),  γεγονός που αντανακλά τις διαφορετικές τάσεις και αντιλήψεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Παρ’ όλες όµως τις διαφορές αυτές, θεωρείται ότι ένα σχολικό εγχειρίδιο (Fritzsche, 1992), πρέπει να διαθέτει επιστηµονική, κοινωνική, παιδαγωγική και διδακτική εγκυρότητα, διαφάνεια αφετηρίας και προθέσεων και συµφωνία µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα.  4.5.2 Τα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηµατικών Σε µελέτη των Reys, Reys & Chavez (2004) αναφέρεται ότι τα σχολικά εγχειρίδια έχουν µια άµεση επιρροή πάνω στο τι διδάσκεται στα σχολεία και τι µαθαίνουν οι µαθητές. Επίσης αναφέρουν ότι σε όλες τις χώρες οι δάσκαλοι των Μαθηµατικών στηρίζονται σε µεγάλο ποσοστό στα σχολικά εγχειρίδια για την καθηµερινή τους διδασκαλία και ότι αυτό είναι ίσως περισσότερο χαρακτηριστικό της διδασκαλίας των µαθηµατικών από οποιοδήποτε άλλο µάθηµα στο πρόγραµµα σπουδών. Οι δάσκαλοι των µαθηµατικών αποφασίζουν τι θα διδάξουν, πώς θα το διδάξουν και ποιο είδος ασκήσεων θα ορίσουν ως εργασία στους µαθητές τους, βασιζόµενοι κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος, πάνω στο τι περιλαµβάνεται στα σχολικά εγχειρίδια που εγκρίνονται για την σειρά των µαθηµάτων τους. Στα προηγούµενα πλαίσια, είναι φανερό ότι οποιαδήποτε ανάλυση των εγχειριδίων πρέπει να λάβει υπόψη το πρόγραµµα σπουδών και το ρόλο που αυτό διαδραµατίζει στη διδασκαλία. Σύµφωνα µε την Κολέζα (2007) τα σχολικά εγχειρίδια Μαθηµατικών, πρέπει να αναλυθούν ως προς δύο βασικούς άξονες: τον άξονα του τρόπου εφαρµογής τους στις τάξεις και τον άξονα της δοµής και του περιεχοµένου τους που περιλαµβάνει τη µαθηµατική διάσταση τη γνωστική διάσταση τη διδακτική διάσταση του περιεχοµένου και την παιδαγωγική διάσταση. Το σχολικό εγχειρίδιο είναι µία από τις βασικότερες παραµέτρους για την επιτυχία των σκοπών της εκπαίδευσης µε την προϋπόθεση ότι θα αποτελεί ένα σηµαντικό οδηγό για την οργάνωση της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού και ότι θα του δίνει την δυνατότητα να µπορεί να πάρει πρωτοβουλία και ανάλογα µε το επίπεδο και τις συνθήκες της τάξης του να ξεφεύγει από αυτό. Μόνο τότε µπορεί ο δάσκαλος να είναι δηµιουργικός και ο ρόλος του να είναι πραγµατικά εποικοδοµητικός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 5.1  Ο προγραµµατισµός  στη Σχολική Μονάδα. Μελέτες - Έρευνες Από την ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας προέκυψε ότι το ζήτηµα του προγραµµατισµού της διδασκαλίας των Μαθηµατικών στο Γενικό Λύκειο δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς αφού ανεβρέθηκε µικρός αριθµός θεωρητικών κειµένων µε αυτό το θέµα. Αξιόλογες έρευνες και µελέτες προσδιορίζουν γενικά τον ρόλο των οργάνων διοίκησης, πολλές από αυτές εξειδικεύουν στον προγραµµατισµό ή στον προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού έργου. Μεταξύ αυτών είναι οι έρευνες  της Αντωνοπούλου (2010) του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της ΟΛΜΕ (2008), του Κρουστάλη (2010)  της Σιγανού (2007), του Τσώνου (2006) και της Ψωµά (2008)  5.2  Βασικές µεθοδολογικές και ερευνητικές προσεγγίσεις των Ερευνών Η Αντωνοπούλου (2010) πραγµατοποίησε έρευνα µε ηµιδοµηµένη συνέντευξη αλλά και ερωτηµατολόγιο µεταξύ των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης στο νοµό Αχαΐας. Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των αντιλήψεων των στάσεων και τον απόψεων των εκπαιδευτικών για την αποτελεσµατικότητα του προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική µονάδα, αλλά και το ρόλο του ∆ιευθυντή στη διαδικασία αυτή. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο προγραµµατισµός γίνεται σε ικανοποιητικό βαθµό και σ΄ αυτό έχουν ενεργή συµµετοχή οι ∆ιευθυντές οι Υποδιευθυντές και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων-τον οποίο θεωρούν κυρίαρχο όργανο-. ∆εν κρίνεται ικανοποιητική η συµµετοχή στον προγραµµατισµό τόσο των Σχολικών Συµβούλων όσο και των συλλόγων γονέων Στο πλαίσιο της οργάνωσης του 8ου  Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ  µε θέµα: «Σχολικά προγράµµατα και βιβλία στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» περιλήφθηκε και η διερεύνηση της γνώµης των εκπαιδευτικών για τα θέµατα που αποτέλεσαν και το αντικείµενο του Συνεδρίου. Τη διεξαγωγή της έρευνας ανέλαβε το Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης  (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ. Η Πανελλήνια έρευνα µε ερωτηµατολόγιο διεξήχθη τον Απρίλιο του 2008. Αντικείµενο της έρευνας ήταν:  «Η διερεύνηση και καταγραφή της γνώµης των εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχετικά µε σχολικά προγράµµατα, βιβλία και άλλα διδακτικά υλικά που 
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παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας προς χρήση στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση»  Ο Κρουστάλης (2010) σε ποσοτική έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, διερεύνησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Εσπερινά Επαγγελµατικά Λύκεια, πάνω στα θέµατα του προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου.  Από την αναλυτική εξέταση των αποτελεσµάτων της έρευνας προκύπτει ότι γίνεται προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου ο οποίος περιορίζεται σε λειτουργικά ζητήµατα και δραστηριότητες της καθηµερινής σχολικής ζωής. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη µικρή συµµετοχή των Σχολικών Συµβούλων στον προγραµµατισµό. Η Σιγανού (2007), χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της επιτόπιας έρευνας σε ένα Γυµνάσιο της Αττικής διερευνά τη σχέση της διδακτέας ύλης µε τον διδακτικό χρόνο κατά τον οποίο υλοποιήθηκε, τον προγραµµατισµένο διδακτικό χρόνο σε σχέση µε τη διδακτέα ύλη καθώς και το διδακτικό χρόνο και τον προγραµµατισµένο διδακτικό χρόνος που δεν υλοποιείται στην πράξη. Επισηµαίνεται η ανεπάρκεια του διδακτικού χρόνου για την κάλυψη της προγραµµατισµένης διδακτέας ύλης. O Τσώνος (2006) διεξήγαγε έρευνα όπου εφαρµόστηκε η µέθοδος της επισκόπησης πεδίου, µε ερωτηµατολόγιο. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των εκπαιδευτικών των σχολικών µονάδων του νοµού Φθιώτιδας και διερεύνησε το ρόλο και τη συµβολή του προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της σχολικής µονάδας. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι σχολικές µονάδες προγραµµατίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό, αναδείχτηκε ο κυρίαρχος ρόλος του συλλόγου διδασκόντων και η σηµαντική συµβολή του Σχολικού Συµβούλου στον προγραµµατισµό. Προτείνεται η διεύρυνση της αυτονοµίας της σχολικής µονάδας, και η ουσιαστική σύνδεσή της µε τις τοπικές κοινωνίες. Η Ψωµά (2008) σε ποσοτική έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, αναζήτησε το ρόλο του ∆ιευθυντή και του Συλλόγου ∆ιδασκόντων στη λειτουργία του προγραµµατισµού. Η έρευνα διεξήχθη µεταξύ των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Κιλκίς . ∆ιαπιστώθηκε ότι  οι εκπαιδευτικοί αγνοούν τις επιστηµονικές απόψεις για τον προγραµµατισµό, όµως εµφανίζονται πρόθυµοι να τον εφαρµόσουν. Στα  σχολεία του νοµού πραγµατοποιείται προγραµµατισµός, αλλά είναι τυπικός. Κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του σχολείου φαίνεται να έχουν οι διευθυντές οι οποίοι εµφανίζονται θετικοί απέναντι στον προγραµµατισµό και στην εισαγωγή καινοτοµιών ενώ ο Σύλλογος διδασκόντων 
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µοιάζει αδύναµος να προωθήσει τον προγραµµατισµό αλλά και να ασκήσει την οποιαδήποτε επιρροή. 5.3  Τα σηµαντικότερα ευρήµατα - ερευνητική τεκµηρίωση Κοινή σε όλες τις σχετικές έρευνες είναι η διαπίστωση ότι ο προγραµµατισµός στη σχολική µονάδα πραγµατοποιείται σε ικανοποιητικό βαθµό και επικεντρώνεται σε λειτουργικά, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήµατα.  Από έρευνα της Ψωµά (2008) προέκυψε ότι ο προγραµµατισµός, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών επικεντρώνεται σε θέµατα όπως είναι η υλοποίηση του αναλυτικού προγράµµατος, ενώ άλλες δραστηριότητες, όπως τα ευρωπαϊκά προγράµµατα και η ανανέωση των υλικοτεχνικών υποδοµών βρίσκονται πολύ χαµηλά στη διαδικασία προγραµµατισµού. Μετά από στατιστική επεξεργασία προέκυψε ότι παρουσιάζεται µια ιεραρχική κατάταξη των δραστηριοτήτων που προγραµµατίζει η σχολική µονάδα. Τις τρεις πρώτες θέσεις καταλαµβάνουν δραστηριότητες που σχετίζονται µε έναν «τυπικό» προγραµµατισµό και είναι αδύνατο να µην πραγµατοποιηθούν σε ένα δηµόσιο σχολείο. Αντίθετα, οι δραστηριότητες εκείνες που είναι προαιρετικές (π.χ. η συνεργασία µε τους γονείς, και µε άλλους φορείς, η υλοποίηση προγραµµάτων) είναι πολύ χαµηλά στην κατάταξη των εκπαιδευτικών.  Από την έρευνα του Τσώνου (2006, σελ 78) προκύπτει ότι οι δραστηριότητες που προγραµµατίζονται είναι κατά κύριο λόγο παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές. Πρόκειται για προγραµµατισµό δραστηριοτήτων περιφερειακού και υποστηρικτικού χαρακτήρα όπως πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και– αθλητικές εκδηλώσεις, εκδροµές, εκπαιδευτικό – διδακτικό έργο, αξιολόγηση µαθητών, συνεργασία µε γονείς. Λογικά ο προγραµµατισµός εστιάζεται σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες, καθώς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι συγκεντρωτικό και οι αποφάσεις για το περιεχόµενο σπουδών και διδασκαλίας καθώς και αποφάσεις που αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό, λαµβάνονται κεντρικά. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Κρουστάλης (2010, σελ 130): Ο προγραµµατισµός περιορίζεται σε λειτουργικά ζητήµατα και δραστηριότητες της καθηµερινής σχολικής ζωής και παίρνει τη µορφή περισσότερο µιας προσπάθειας συµµόρφωσης σε ρυθµιστικούς κανόνες, όπως αυτοί ορίζονται από την επίσηµη εκπαιδευτική νοµοθεσία, παρά µιας γόνιµης διερευνητικής προσπάθειας των οργάνων της σχολικής µονάδας δηλαδή του συλλόγου των διδασκόντων και του σχολικού συµβουλίου. Τέλος από την έρευνα της 
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Αντωνοπούλου (2010, σελ 171) προέκυψε ότι: οι δραστηριότητες που προγραµµατίζονται είναι κατά κύριο λόγο παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές. Πρόκειται για προγραµµατισµό δραστηριοτήτων περιφερειακού και υποστηρικτικού χαρακτήρα όπως, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδροµές, εκπαιδευτικό διδακτικό έργο, αξιολόγηση µαθητών, συνεργασία µε γονείς, ενώ ένα µεγάλο µέρος δεν ασχολείται µε τον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων σχετικές µε επιµόρφωση, εξωδιδακτικές δράσεις, βελτίωση διδακτικών µεθόδων. Οι εκπαιδευτικοί στην µεγάλη πλειοψηφία τους «αγνοούν τις επιστηµονικές απόψεις που αφορούν τον προγραµµατισµό» Ψωµά (2008, σελ 87) Όλοι όµως δηλώνουν ότι αν κάποιος τους είχε ενηµερώσει σχετικά µε τον προγραµµατισµό, θα ήταν πρόθυµοι  να τον εφαρµόσουν στο  στο σχολείο τους Από τις έρευνες των Αντωνοπούλου(2010, σελ 171-172) και Τσώνου (2006, σελ 78) προέκυψε ότι «µεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών θεωρούν το Σύλλογο ∆ιδασκόντων κυρίαρχο όργανο και η συµµετοχή τους στη διαδικασία λήψης απόφασης είναι ουσιαστική»  ενώ στην έρευνά του ο Κρουστάλης (2010, σελ 132) συµπεραίνει ότι «οι εκπαιδευτικοί, ως µέλη του συλλόγου των διδασκόντων µιας σχολικής µονάδας, δρώντας σε συνθήκες που µειώνουν την αποτελεσµατικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και επαγγελµατική τους εξέλιξη δεν εµφανίζουν τη διάθεση να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο σε καινοτοµίες και µεταρρυθµίσεις…». «Κρίνεται αναγκαία η διεύρυνση της αυτονοµίας της σχολικής µονάδας και η ουσιαστική σύνδεσή της µε τις τοπικές κοινωνίες, για να µπορέσει να αναπτυχθεί η στρατηγική της συµµετοχικής λήψης αποφάσεων (Αντωνοπούλου 2010, σελ173, Τσώνος 2006, σελ 80) Όσον αφορά τη συµµετοχή στον προγραµµατισµό η Αντωνοπούλου (2010, σελ 172 ) συµπεραίνει ότι «Στον προγραµµατισµό έχουν πολλή ενεργή συµµετοχή οι ∆ιευθυντές οι Υποδιευθυντές και οι εκπαιδευτικοί». Από την έρευνα της Ψωµά (2008, σελ 87) προέκυψε ότι: «αυτοί που κυρίως προωθούν τον προγραµµατισµό είναι οι ∆ιευθυντές οι οποίοι µάλιστα εµφανίζονται θετικοί απέναντι στον προγραµµατισµό και στην εισαγωγή καινοτοµιών», δεν προκύπτει όµως το ίδιο και για το σύλλογο διδασκόντων: «Σε γενικές γραµµές οι Σύλλογοι ∆ιδασκόντων εµφανίζονται αδύναµοι, καθώς συνήθως στα σχολεία υπάρχει ένας ισχυρός διευθυντής. Ο Σύλλογος µοιάζει αδύναµος να προωθήσει τον προγραµµατισµό» .  Από τις έρευνες προκύπτει µικρή έως µέτρια είναι η συµµετοχή των Σχολικών Συµβούλων στον προγραµµατισµό. «Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των 
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εκπαιδευτικών για τη µικρή συµµετοχή των Σχολικών Συµβούλων στον προγραµµατισµό» (Κρουστάλης 2010, σελ 134). Σ΄ αυτό συµφωνεί και η έρευνα της Αντωνοπούλου (2010, σελ 172): «ο βαθµός συµµετοχής του σχολικού συµβούλου κρίνεται µέτριος». Αντίθετα στην έρευνα του Τσώνου (2006, σελ 79) προέκυψε ότι στον προγραµµατισµό οι εκπαιδευτικοί «…για τους σχολικούς συµβούλους θεωρούν ότι συµµετέχουν από αρκετά έως πολύ» και δίνει την εξήγηση ότι οι απόψεις αυτές είναι λογικές αν λάβουµε υπόψη ότι οι σχολικοί σύµβουλοι µε τις εγκυκλίους που στέλνουν στις σχολικές µονάδες και τις συναντήσεις που πραγµατοποιούν µε τους εκπαιδευτικούς στην αρχή και στο τέλος του εκπαιδευτικού έτους, θίγουν σε µεγάλο βαθµό θέµατα προγραµµατισµού και απολογισµού του εκπαιδευτικού έργου και µε τον τρόπο αυτό συµµετέχουν έµµεσα στη διαδικασία. Σχετικά µικρή –µη ικανοποιητική- συµµετοχή των γονέων στον προγραµµατισµό ανιχνεύουν στις έρευνές του τόσο η Αντωνοπούλου (2010 σελ 172) όσο και ο Τσώνος (2006, σελ 79)  Οι παράγοντες που διευκολύνουν την πραγµατοποίηση του προγραµµατισµού στην έρευνα της Ψωµά (2008, σελ 59) φαίνεται κατά προτεραιότητα να είναι η συνεργασία µε το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, οι σαφείς στόχοι, η επικοινωνία και η σταθερότητα του συλλόγου διδασκόντων, ενώ µικρότερη επίδραση φαίνεται να έχουν τα επιµορφωτικά προγράµµατα σχετικά µε τον προγραµµατισµό,  το ίδιο το σχολείο, εφόσον επιδιώκει και ευνοεί τις αλλαγές, η αίσθηση κοινότητας η ενθάρρυνση και η συνεργασία µε τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία του προγραµµατισµού οφείλονται σύµφωνα µε την έρευνα της Αντωνοπούλου (2010, σελ 173) στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής στους ανεπαρκείς οικονοµικούς πόρους στον περιορισµένο χρόνο στα περιορισµένα περιθώρια αυτονοµίας στην έλλειψη συντονισµού και στο κακό κλίµα.  Όπως διαπιστώνεται από την έρευνα του Κρουστάλη (2010, σελ 133), η συνεργασία µεταξύ των µελών του προσωπικού, που είναι βασική προϋπόθεση για να γίνει ο προγραµµατισµός µοχλός κινητοποίησης του προσωπικού µέσα από τις διάφορες εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και καινοτόµες δράσεις του σχολείου, δε βρίσκεται σε ενθαρρυντικό επίπεδο. Αυτό έχει ως συνέπεια ο προγραµµατισµός να αποκτά δηµοσιοϋπαλληλική χροιά, συνυφασµένη µε τη συνήθεια, τη ρουτίνα και την αδράνεια. Έτσι όµως χάνει τη δυναµική που µπορεί να αποκτήσει ως βασικός παράγοντας διαµόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής της κάθε σχολικής 
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µονάδας. Παράγοντας που συντελεί σ’ αυτή την κατάσταση είναι η έλλειψη συνεργασίας των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας που µελέτησε στην έρευνά της η Σιγανού (2007, σελ 112), υποστηρίζουν ότι «ο χρόνος δεν επαρκεί για την κάλυψη της ύλης...» µάλιστα η ερευνήτρια προτείνει ότι η σύγκλιση της διδακτέας ύλης και του πραγµατικού διδακτικού χρόνου είναι αναγκαία, γι’ αυτό είναι απαραίτητο ο προγραµµατισµός της διδακτέας ύλης να γίνεται σύµφωνα µε τον πραγµατικό διδακτικό χρόνο και όχι µε τον προγραµµατισµένο. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε έτος απαιτεί την λήψη µέτρων που θα αποτρέπουν τη διάσταση µεταξύ διδακτέας και διδαχθείσας ύλης Από την έρευνα (2008) του ΚΕΜΕΤΕ  της ΟΛΜΕ αναδείχτηκαν µεταξύ άλλων δύο ζητήµατα: «Η κριτική σκέψη στο Λύκειο υποβαθµίζεται υπερβολικά σε σύγκριση  µε το Γυµνάσιο (47,3% στο Λύκειο, 54% στο Γυµνάσιο). Σοβαρό πρόβληµα εντοπίζεται στα Μαθηµατικά των τριών τάξεων (32,7%, 40,7% και 35%) και σε όλα τα  µαθήµατα κατεύθυνσης της Β΄ και   της Γ΄. Κανένα δεν αγγίζει το όριο 66%. Το συµπέρασµα είναι αποκαρδιωτικό. Αντί στο Λύκειο να ενισχύεται η κριτική σκέψη των µαθητών, διαλύεται εντελώς.» και σε ό,τι αφορά την κάλυψη της ύλης:  «Κοινή διαπίστωση είναι ότι στα περισσότερα βιβλία η ύλη δεν µπορεί να καλυφθεί (Μέσος Όρος βαθµού κάλυψης της ύλης το 47,6%). Στην ερώτηση «Η έκταση της ύλης σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι µπορεί να καλυφθεί στις διαθέσιµες από το ωρολόγιο πρόγραµµα ώρες;» από τα βιβλία των Μαθηµατικών τη µικρότερη µέση τιµή συγκέντρωσε η Άλγεβρα της Α΄ (µε 28,9%),  και ακολουθεί η η Γεωµετρία της Α΄- Β΄ (µε 32,1%)»  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 H ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 6.1.  Γενικά Ανάµεσα στους παράγοντες που διαµορφώνουν την εκπαιδευτική πραγµατικότητα στη χώρα µας, ιδιαίτερη και συνεχώς αυξανόµενη βαρύτητα έχουν τόσο οι κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική πολιτική των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιέχονται σε κοινά κείµενα – συνθήκες (Μάαστριχτ,  Λισσαβόνα, Μπολόνια, Κοπεγχάγη,  Βερολίνο), όσο και τα ίδια τα εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξέλιξή τους. Προκειµένου λοιπόν να εξασφαλιστεί µια όσο το δυνατόν πιο σφαιρική θεώρηση της κατάστασης που έχει διαµορφωθεί στη χώρα µας, και να γίνουν κατανοητές οι τάσεις που επικρατούν, κρίνεται απαραίτητη η συγκριτική µελέτη και παρουσίαση των εκπαιδευτικών συστηµάτων άλλων χωρών της Ε.Ε. και ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στην Εκπαιδευτική πολιτική στη δοµή και λειτουργίες της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα Αναλυτικά προγράµµατα και στο διδακτικό χρόνο σε χώρες της Ε.Ε  6.2 Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαιδευτική Πολιτική. Η εκπαιδευτική πολιτική των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διακρίνεται σε δύο (2) περιόδους. Κατά την πρώτη περίοδο, από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (1951) µέχρι το 1976, το γενικότερο ενδιαφέρον της Ένωσης για την εκπαίδευση ήταν περιορισµένο καθώς η εκπαίδευση δεν συµπεριλαµβανόταν στις άµεσες προτεραιότητές της. Προβλέπονται µόνο δράσεις για την κατάρτιση των εργαζοµένων σε συγκεκριµένους τοµείς. (Γκόβαρης και Ρουσάκης 2008) Κατά τη δεύτερη περίοδο, από το 1976 µέχρι σήµερα, παρατηρείται µια αξιόλογη πολιτική σε θέµατα εκπαίδευσης γενικότερα. Η υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1992-93), δηµιουργεί νέο περιβάλλον όπου η σηµασία της εκπαίδευσης αναβαθµίζεται, καθώς αναγνωρίζεται πλέον ως επίσηµος τοµέας άσκηση πολιτικής της Ένωσης. Η Λευκή βίβλος το 1995 σηµατοδοτεί µια νέα αφετηρία για τη διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς «αντιπροσωπεύει την πρώτη συγκροτηµένη απόπειρα της Κοινότητας να εντάξει την εκπαίδευση και κατάρτιση στο κέντρο της στρατηγικής της για την επιδίωξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας» (Πασιάς 2006 σελ 429). Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη 
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διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ισχυροποιήθηκε περαιτέρω µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ(1997) Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική επιδιώκει ευρύτερους στόχους όπως  • η προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας  • η συµβολή στη συγκρότηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, • η προπαρασκευή των νέων για την καλύτερη και απρόσκοπτη ένταξή τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας  • η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, • η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την κοινωνία και την παραγωγή • η εξασφάλιση ενός υψηλά εκπαιδευµένου και ευπροσάρµοστου στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις εργατικού δυναµικού, • η εξασφάλιση της δυνατότητας παραγωγής και χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας.  (Τσαούσης, 1996) Η εκπαίδευση αποτελεί κύριο µέληµα όλων των κυβερνήσεων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι δοµές των εκπαιδευτικών συστηµάτων όµως διαφέρουν σηµαντικά όχι µόνο από χώρα σε χώρα αλλά πολλές φορές και µέσα στην ίδια χώρα.  6.3 H ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο Εξωτερικό Σε γενικές γραµµές η δευτεροβάθµια εκπαίδευση στις χώρες του εξωτερικού δεν βρίσκεται σε σφιχτό εναγκαλισµό µε το κράτος, άλλα έχουν εκχωρηθεί αρµοδιότητες σε διάφορες υπηρεσίες τοπικού χαρακτήρα ενώ ακολουθούνται πολιτικές αποκεντρωτικού χαρακτήρα, που διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Παρατηρείται η τάση, κράτη µε συγκεντρωτισµό στη δηµόσια διοίκηση να εφαρµόζουν αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως και το αντίθετο, κράτη µε αποκεντρωµένη δηµόσια διοίκηση να έχουν συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα και οι αποφάσεις να παίρνονται από την κεντρική διοίκηση. (Καραχάλιου, 2004,σελ 15) Χώρες όπως η Γαλλία , η Γερµανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία έχουν συγκεντρωτικά συστήµατα και θέµατα όπως είναι το αναλυτικό πρόγραµµα και τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου ρυθµίζονται από την κεντρική κυβέρνηση.  Αντίθετα, στην Αγγλία, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Ολλανδία, στο Λουξεµβούργο τα εκπαιδευτικά συστήµατα είναι αποκεντρωµένα. Ένας µεγάλος αριθµός αρµοδιοτήτων έχει µετατεθεί σε τοπικό επίπεδο ενώ η τάση 
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που καλλιεργείται είναι η αυτονοµία στη διαχείριση πόρων. (Caldwell & Spinks,1988, σελ 3 – 24, Hüsen 1992 σελ 223, Καραχάλιου 2004 σελ 19 – 41)  Ένα σηµείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η στάση των ξένων εκπαιδευτικών συστηµάτων απέναντι στον προγραµµατισµό. Σε αρκετές χώρες του εξωτερικού προάγεται ο προγραµµατισµός, µάλιστα στις αγγλοσαξωνικές χώρες προωθείται ο στρατηγικός προγραµµατισµός, από την ίδια τη σχολική µονάδα. Αξίζει να σηµειωθεί πως ακόµη και χώρες µε συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα όπως είναι η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία προωθείται ο θεσµός του εκπαιδευτικού σχολικού σχεδίου µέσω του οποίου η εκπαιδευτική µονάδα επιδιώκει να πραγµατοποιήσει τους στόχους που έθεσε. (Παπαναούµ, 2000 σελ 11 - 59)  Στις χώρες του εξωτερικού η σχολική µονάδα έχει αρκετά αυξηµένη αυτονοµία, καθώς σε αυτή µεταβιβάζονται αρµοδιότητες και πόροι. Είναι χαρακτηριστικό πως σε χώρες όπως είναι ο Καναδάς, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ µιλούµε για «αυτοδιοικούµενο σχολείο» (self – management school). Η τάση αυτή εφαρµόζεται ήδη από τη δεκαετία του ΄80 (Caldwell & Spinks 1988). H εκπαιδευτική µονάδα µπορεί να λάβει αποφάσεις για ένα ευρύ φάσµα θεµάτων και σε γενικές γραµµές προωθείται η αυτονοµία και η αποκέντρωση. (Παπαναούµ 2000 σελ 17). Αντίθετα, στα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα οι καινοτοµίες τείνουν να περιοριστούν σε πειραµατικό επίπεδο. (Καραχάλιου 2004 σελ 40)  Σε Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, Πορτογαλία προωθείται η επιµόρφωση, η οποία  επικεντρώνεται στην επαγγελµατική ανάπτυξη και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στην εισαγωγή καινοτοµιών, στην αντιµετώπιση προβληµάτων που απορρέουν από το αναλυτικό πρόγραµµα. (Ανδρέου, 1999, σελ 107-108). Όσον αφορά τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς - όπως φαίνεται από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας του Καρρά (2007)- το έργο και ο ρόλος τους συνδέονται άµεσα µε τη "νέα τάξη πραγµάτων", η οποία σχετίζεται µε την παγκοσµιοποίηση και τις επιδράσεις της στον χώρο της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας, ιδιαίτερα, τονίζουν ότι οι νέες συνθήκες που αντιµετωπίζει το εκπαιδευτικό επάγγελµα στη λεγόµενη "κοινωνία της γνώσης" και της παγκοσµιοποίησης απαιτούν από τον εκπαιδευτικό να παρέµβει και να εµπλακεί ουσιαστικά στο πλαίσιο της τάξης του και έξω από αυτήν. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει µε την ποιοτική και κοινωνική αναβάθµιση του επαγγέλµατός τους ώστε να αναδειχθούν καλύτερα το έργο και ο ρόλος τους.  
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6.4 Η εξέλιξη των Αναλυτικών Προγραµµάτων στην Ευρώπη Το περιεχόµενο των Ευρωπαϊκών Αναλυτικών Προγραµµάτων επηρεάστηκε έντονα από την επίδραση της κλασικής αρχαιότητας. Τα παλαιότερα Αναλυτικά Προγράµµατα που υπάρχουν είναι εκείνα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Τα ΑΠ των ευρωπαϊκών χωρών έδωσαν έµφαση στη µελέτη αρχαίων κλασικών συγγραφέων, αφού για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα επικράτησε, η πίστη ότι η πεµπτουσία της παιδείας βρίσκεται στη µελέτη των κλασικών κειµένων. Σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ΑΠ, έπαιξε και η Εκκλησία, αφού για πολλά χρόνια µεγάλο µέρος της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης βρίσκονταν στα χέρια της. Άσκησε µεγάλη επιρροή στο τι διδασκόταν και δεδοµένου ότι είναι θεσµός από τη φύση του συντηρητικός άφησε έντονη τη σφραγίδα της στα προγράµµατα των Ευρωπαϊκών χωρών. Τα τελευταία χρόνια όµως, µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη θεώρηση της εκπαίδευσης ως µέσου ικανοποίησης των κοινωνικοοικονοµικών αναγκών, άρχισε να υποχωρεί η έµφαση που δινόταν στις κλασικές σπουδές και να κερδίζουν έδαφος άλλοι κλάδοι, όπως οι φυσικές επιστήµες, οι ξένες γλώσσες, ή η τεχνολογία  Από τηv αvασκόπηση τωv πρoγραµµάτωv σπουδών της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ισπανίας, (Κωστάκη 2012), κυρίως όσov αφoρά τις διαδικασίες και τoυς µηχαvισµoύς σχεδιασµoύ τoυς, προκύπτει ότι, χώρες µε παράδoση κεvτρικoύ σχεδιασµoύ Πρoγραµµάτωv Σπουδών προσανατολίζovται σε πρoγράµµατα πoυ αφήvoυv µεγαλύτερα περιθώρια για πρωτoβoυλίες και ερµηvείες τόσo στo σχoλείo όσo και σε τοπικό επίπεδo. Άλλες, µε απoκεvτρωµέvη παράδoση στo σχεδιασµό ΠΣ, προσανατολίζονται στo σχεδιασµό πρoγραµµάτωv κoρµoύ σε εθvικό επίπεδo.  Μια σειρά από κείµενα και πολιτικές που εφαρµόζονται στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο διαπιστώνουν ότι η µάθηση δεν συνίσταται πλέον µόνον στην κατοχή πληθώρας γνώσεων, στην εκµάθηση των «σωστών» απαντήσεων, στην αποστήθιση κανόνων και εκπαιδευτικών συνταγών. Ενδεικτικά αναφέρουµε τη «Σύσταση για τις ικανότητες-κλειδιά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU, 1996), τις εκθέσεις της Σύµπραξης των Παιδαγωγικών Ινστιτούτων Ευρώπης (CIDREE, 2004, 2008), κείµενα ∆ιεθνών Οργανισµών (π.χ. ΟΟΣΑ), διεθνείς έρευνες, καθώς και µεγάλο αριθµό εθνικών σχεδίων για µεταρρυθµίσεις στη λυκειακή εκπαίδευση.  Όπως διαπιστώνεται και από τις ερευνητικές µελέτες του PISA (2006), από την αξιολόγηση των δεδοµένων, φαίνεται ότι δεν υπήρξε πρόοδος σε θέµατα όπως • της µείωσης του ποσοστού των ατόµων µε χαµηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης στην ηλικία των δεκαπέντε ετών και  • της αύξησης του ποσοστού των µαθητών που ολοκληρώνουν την ανώτερη βαθµίδα ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (στις ΗΠΑ ψηφίστηκε ο Νόµος No 
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Child Left Behind (2001), ο οποίος θεωρεί την εγκατάλειψη του σχολείου ως έναν από τους σηµαντικότερους δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος για κάθε Πολιτεία).  Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο προτείνεται (Συµβούλιο, 2006) - στο πλαίσιο ενίσχυσης της διά βίου µάθησης-η καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων όπως: ● Επικοινωνία στη µητρική γλώσσα, ● Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες,  ● Μαθηµατική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήµη και την τεχνολογία,  ● Ψηφιακή ικανότητα, ● Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn), ● Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται µε την ιδιότητα του πολίτη, ● Πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα, ● Πολιτισµική συνείδηση και έκφραση  Κατά συνέπεια, ο πρωταρχικός στόχος της αναδιοργάνωσης των ΑΠΣ έγκειται στο να αναπτύξουν οι µαθητές «ικανότητες-κλειδιά» και να αποκτήσουν «ανώτερης τάξης προσόντα», µε χαρακτηριστικά την ευέλικτη, ανοικτή, οµαδοσυνεργατική, καθοδηγούµενη και αυτοκατευθυνόµενη µάθηση, την ανάπτυξη της ικανότητας για επικοινωνία και την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη διά βίου µάθηση. 6.5 Η  οργάνωση του Σχολικού χρόνου στη Β/θµια εκπαίδευση στις 27 Χώρες της Ε.Ε. Στις περισσότερες χώρες το σχολικό έτος αρχίζει το µήνα Αύγουστο ή Σεπτέµβριο και τελειώνει το µήνα Ιούνιο ή αρχές/µέσα Ιουλίου. Στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία το σχολικό έτος αρχίζει τον Ιανουάριο και τελειώνει το ∆εκέµβριο, ενώ στην Ιαπωνία αρχίζει τον Απρίλιο και τελειώνει το Μάρτιο. Εξυπακούεται ότι η έναρξη και αντίστοιχα η λήξη του σχολικού έτους συνδέεται µε τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Η διάρκεια του σχολικού έτους στις περισσότερες χώρες δεν διαφέρει από τη µία βαθµίδα εκπαίδευσης στην άλλη (πρωτοβάθµια και κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 01Β του Παραρτήµατος, ο ετήσιος αριθµός διδακτικών ηµερών ποικίλλει από τη µία χώρα στην άλλη. Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στην περίπτωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ο µέσος όρος είναι οι 188 ηµέρες. Η Ελλάδα στην περίπτωση της δευτεροβάθµιας προσεγγίζει το γενικό µέσο όρο (185 ηµέρες). Θα πρέπει να αναφερθεί ωστόσο ότι οι παραπάνω αριθµοί µπορεί να αντιστοιχούν είτε σε ολόκληρες σχολικές ηµέρες  είτε σε µισές. Επιπροσθέτως υπάρχουν διαφοροποιήσεις ακόµα και στην ίδια τη χώρα όσον αφορά τον ετήσιο αριθµό των διδακτικών ηµερών.  
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Β ΜΕΡΟΣ  Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7   Η ΈΡΕΥΝΑ 7.1  Βασική προβληµατική- Σηµασία της έρευνας Η σύγχρονη κοινωνία προσδιορίζεται από την ανάπτυξη των επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων, την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, τη διαµόρφωση της κοινωνίας της πληροφορίας, την πολυπολιτισµικότητα των κοινωνιών. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο χώρος της εκπαίδευσης δε µένει ανεπηρέαστος, ενώ η εκπαίδευση συνεχίζει να διαδραµατίζει θεµελιώδη ρόλο για την ατοµική και κοινωνική ευηµερία των µελών της κοινωνίας. Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύσσονται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως και στη χώρα µας, ποικίλες προσεγγίσεις για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών θεµάτων και συστηµάτων. Ωστόσο παρά το συστηµατικό σχεδιασµό καινοτοµιών και µεταρρυθµίσεων, η ποιοτική αναβάθµιση στην εκπαίδευση παραµένει ανεκπλήρωτη. Οι αποτυχηµένες αυτές προσπάθειες βελτίωσης έστρεψαν το ενδιαφέρον στη σχολική µονάδα ως βασικό παράγοντα αναβάθµισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, µε συνέπεια την τάση για αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και πόρων στη σχολική µονάδα, καθώς και τη νέα θεώρηση του σχολείου ως εστίας εισαγωγής καινοτοµιών. Θέµατα που διαµορφώνονταν κεντρικά, περνούν στη δικαιοδοσία του σχολείου, γεγονός που προϋποθέτει την παρουσία ισχυρής και αποτελεσµατικής διοίκησης.  Ο προγραµµατισµός είναι η πρώτη και µια από τις σπουδαιότερες λειτουργίες της διοίκησης, έχει άµεση σχέση µε το µέλλον ενός οργανισµού, συνεπώς και µιας σχολικής µονάδας. Στη θεωρητική ανάλυση που προηγήθηκε, τονίστηκε ότι ο προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου συνιστά κρίσιµο µέγεθος στη διαδικασία καλής οργάνωσης και διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνδέεται στενά µε την αναβάθµιση της ποιότητας του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της σχολικής µονάδας. Το αναλυτικό πρόγραµµα των σχολείων στις διάφορες χώρες βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι µόνο των συντακτών του, αλλά και των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων των µαθητών και τον γονέων τους και άλλων ενδιαφεροµένων, γιατί αποτελεί µια θεµελιώδη διάσταση της όλης διαδικασίας της εκπαίδευσης. (Ευαγγέλου, 2007).  Ο προγραµµατισµός για την εφαρµογή του 
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αναλυτικού προγράµµατος είναι µια σηµαντική παράµετρος τόσο για την ποιοτική λειτουργία όσο και την αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας. Tης δίνει τη δυνατότητα ως αυτοτελής εκπαιδευτικός οργανισµός και στα πλαίσια του λειτουργικού προγραµµατισµού να αναλάβει πρωτοβουλίες, να εφαρµόσει καινοτόµες δράσεις και εν τέλει να ασκήσει αποτελεσµατική εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, στα πλαίσια του εθνικού εκπαιδευτικού σχεδιασµού. Στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών καθορίζεται ο σκοπός αλλά και οι στόχοι από την διδασκαλία των µαθηµατικών σε κάθε τάξη του Λυκείου. Το Υπουργείο Παιδείας δίνοντας µεγάλη σηµασία στην επίτευξη αυτών των στόχων, προτείνει ένα αναλυτικό προγραµµατισµό για τη διδασκαλία τονίζοντας ότι: «… Ο χρονοπρογραµµατισµός της διδακτέας ύλης γίνεται µε ευθύνη του διδάσκοντα και µε οδηγό την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα της διδασκαλίας. Θα πρέπει, εποµένως, οι διδάσκοντες να ετοιµάζουν έγκαιρα και µε ιδιαίτερη προσοχή τον προγραµµατισµό της διδασκαλίας και να φροντίζουν για την εφαρµογή του»  Η προτεινόµενη διαχείριση της ύλης από το Υπουργείο Παιδείας έχει σκοπό να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων του Α.Π.Σ., αναδεικνύοντας µέσα από συγκεκριµένες αναφορές και παραδείγµατα, το πνεύµα της διδασκαλίας που το διέπει. Στόχος είναι ο εκπαιδευτικός να βοηθηθεί να σχεδιάσει ο ίδιος κατάλληλες για την τάξη του διδακτικές παρεµβάσεις συµβατές µε το Α.Π.Σ. ώστε να ολοκληρωθεί η ύλη σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας Κατά τη διαδικασία αυτή της υλοποίησης του Αναλυτικού προγράµµατος, προκύπτουν ένα σύνολο από ζητήµατα – ερωτήµατα που αφορούν: Στη συνολική στάση των οργάνων διοίκησης της σχολικής µονάδας απέναντι στον προγραµµατισµό, στο βαθµό που ο εκπαιδευτικός υλοποιεί το Αναλυτικό πρόγραµµα, στην επάρκεια του διδακτικού χρόνου για την εφαρµογή του Α.Π.Σ., στο βαθµό που παράγοντες επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία, στις δυνατότητες παρέµβασης των θεσµοθετηµένων οργάνων της εκπαίδευσης και το ρόλος τους στη διευκόλυνση του έργου του εκπαιδευτικού. Το ζήτηµα του προγραµµατισµού της σχολικής µονάδας έχει επανειληµµένα διερευνηθεί. Κοινή κατάληξη των ερευνών αυτών είναι τόσο η αναγκαιότητα του προγραµµατισµού για την αποτελεσµατικότητα του σχολείου, όσο και η ανάδειξη του σηµαντικού ρόλου όλων των παραγόντων της σχολικής µονάδας.  
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Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαπιστώσαµε ότι δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς το ζήτηµα του προγραµµατισµού της διδασκαλία των επί µέρους µαθηµάτων, στο Λύκειο, ενώ έχουν ερευνηθεί άλλες παράµετροι του προγραµµατισµού. Με δεδοµένο µάλιστα ότι δεν υφίσταται το ζήτηµα της αξιολόγησης στη σχολική µονάδα, έχει ως συνέπεια να µην έχει καταγραφεί η ύπαρξη αλλά και η αποτελεσµατικότητα του προγραµµατισµού της διδασκαλίας. Ευελπιστούµε λοιπόν ότι η έρευνα αυτή θα συµβάλει ουσιαστικά στην απόκτηση πρωτογενούς πληροφόρησης, θα αναδείξει και θα ερµηνεύσει την υφιστάµενη κατάσταση στα Γενικά Λύκεια, θα αποτυπώσει το πόσο ρεαλιστικές είναι οι οδηγίες και ο προτεινόµενος προγραµµατισµός από το Υπουργείο Παιδείας. Θα αναδείξουµε τη σηµασία του προγραµµατισµού και της αποτελεσµατικής διαχείρισης του διδακτικού χρόνου και θα εξάγουµε συµπεράσµατα που θα αφορούν τόσο στην αποτελεσµατικότερη διοίκηση όσο και στη αξιοποίησή τους στην εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος για τα Μαθηµατικά στο Γενικό Λύκειο.  7.2 Σκοπός, στόχοι, ερευνητικά ερωτήµατα  και υποθέσεις της  έρευνας 7.2.1 Γενικά Το πλαίσιο του προβληµατισµού που ήδη αναπτύξαµε και η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας µας έχουν προσφέρει τις απαραίτητες διευκρινίσεις που απαιτούνται για τη θεµελίωση του στόχου και τη διατύπωση των αντίστοιχων υποθέσεων της έρευνας  7.2.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη, καταγραφή και διερεύνηση των αντιλήψεων των καθηγητών των µαθηµατικών των Λυκείων σχετικά µε τον προγραµµατισµό στη σχολική µονάδα ως διοικητική λειτουργία, καθώς και του βαθµού υλοποίησης  του προγραµµατισµού της διδασκαλίας για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος των Μαθηµατικών στο Γενικό Λύκειο. Ο παραπάνω σκοπός αναλύεται σε επιµέρους στόχους: Ερευνητικός στόχος 1 Να καταγράψουµε το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, σε ζητήµατα διοίκησης και ειδικότερα προγραµµατισµού και το βαθµό ικανοποίησής 
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του από τα περιθώρια συµµετοχής του σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου του  Ερευνητικός στόχος 2  Να ανιχνεύσουµε τη δυνατότητας ανάληψης πρωτοβουλιών και του βαθµού άσκησης « εσωτερικής » εκπαιδευτικής πολιτικής από την εκπαιδευτική µονάδα, σε θέµατα όπως η προσαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, η εισαγωγή νέων παιδαγωγικών και διδακτικών καινοτοµιών. Ερευνητικός στόχος 3 Να αναδείξουµε τις αντιλήψεις των διδασκόντων για το ρόλο του διευθυντή και των θεσµοθετηµένων οργάνων, στη διοίκηση της εκπαιδευτικής τους µονάδας, το ρόλο τους στον προγραµµατισµό καθώς και το βαθµό που επηρεάζουν την εφαρµογή και αποτελεσµατικότητά του.  Ερευνητικός στόχος 4 Να διερευνήσουµε σε ποιο βαθµό και µε ποιο τρόπο η σχολική µονάδα υλοποιεί τον προγραµµατισµό για τη διδασκαλία όσο και τον προγραµµατισµό ως διοικητική λειτουργία και να αναδείξουµε τους παράγοντες που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τον προγραµµατισµό της διδασκαλίας. Ερευνητικός στόχος 5 Να καταγράψουµε τις απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη δυνατότητα αποτελεσµατικής εφαρµογής του αναλυτικού προγράµµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, την επάρκεια του διδακτικού χρόνου, την καταλληλότητα των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και τη επάρκεια και καταλληλότητα των εποπτικών µέσων διδασκαλίας  7.2.3 Ερευνητικά ερωτήµατα  Ο θεωρητικός προβληµατισµός που προέκυψε από τη διαµόρφωση των στόχων της έρευνας αλλά και από τη µελέτη της βιβλιογραφίας που είναι σχετική µε το θέµα της έρευνας, οδήγησαν σε συγκεκριµένα ερευνητικά ερωτήµατα, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα εξής:   Σε ποιο βαθµό είναι ενηµερωµένος ο Έλληνας εκπαιδευτικός για θέµατα διοίκησης και οργάνωσης του ελληνικού σχολείου;  Πόσο ικανοποιηµένος είναι ο εκπαιδευτικός  από το ρόλο και τα περιθώρια συµµετοχής του σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου, όπου εργάζεται; 
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 Η σχολική µονάδα απολαµβάνει τη σχετική αυτονοµία που χρειάζεται για την ανάληψη πρωτοβουλιών ή περιορίζεται σε έναν αυστηρά διεκπεραιωτικό ρόλο; Έχει περιθώρια η σχολική µονάδα να διαφοροποιήσει το Αναλυτικό Πρόγραµµα και να το προσαρµόσει στις τοπικές ιδιαιτερότητες;  Ποιος είναι ο ρόλος  των θεσµοθετηµένων οργάνων διοίκησης, σε ζητήµατα τόσο προγραµµατισµού της σχολικής µονάδας όσο και διδακτικού προγραµµατισµού; Ποιος είναι ο βαθµός συµµετοχής των αρµόδιων σχολικών συµβούλων σε ζητήµατα προγραµµατισµού της σχολικής µονάδας;  Σε ποιους τοµείς και σε ποιο βαθµό οι σχολικές µονάδες εφαρµόζουν τον προγραµµατισµό (στρατηγικό ή λειτουργικό) τόσο στα πλαίσια του προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου όσο και για την αντιµετώπιση διδακτικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεµάτων;  Σε ποιο βαθµό, οι εκπαιδευτικοί προγραµµατίζουν τη διδασκαλία και ποιοι είναι εκείνοι ο παράγοντες που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τον προγραµµατισµό για την εφαρµογή του Α.Π.Σ των µαθηµατικών;  Πόσο επαρκής είναι ο διδακτικός χρόνος και σε ποιο βαθµό τα σχολικά εγχειρίδια διευκολύνουν τον προγραµµατισµό για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Αναλυτικού προγράµµατος των µαθηµατικών;  Ποιος είναι ο βαθµός ικανοποίησης του εκπαιδευτικού από τη συνολική εφαρµογή του Αναλυτικού προγράµµατος των Μαθηµατικών στο σχολείο του;.  7.2.4 Ερευνητικές υποθέσεις Από τη θεωρητική ανάλυση και την βιβλιογραφική τεκµηρίωση προκύπτουν οι υποθέσεις της έρευνας οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα που διατυπώθηκαν και είναι οι εξής:  Υπόθεση 1  Οι εκπαιδευτικοί στη µεγάλη τους πλειοψηφία δεν έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα διοίκησης, δεν γνωρίζουν τις επιστηµονικές απόψεις για τον προγραµµατισµό, ενώ έχουν θετική στάση στην εφαρµογή του. Υπόθεση 2  Η σχολική µονάδα έχει µικρά περιθώρια αυτονοµίας και περιορισµένες δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών σε θέµατα όπως η διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράµµατος και προσαρµογής του στις τοπικές ιδιαιτερότητες.  
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Υπόθεση 3  Ο διευθυντής είναι σηµαντικός παράγοντας, όσον αφορά την προώθηση του προγραµµατισµού, ο οποίος εφαρµόζεται στο Λύκειο, αλλά εξαντλείται σε τυπικά θέµατα. Οι  σχολικοί σύµβουλοι έχουν µικρή συµβολή τόσο στη διαδικασία του προγραµµατισµού όσο και του διδακτικού προγραµµατισµού. Υπόθεση 4  Οι εκπαιδευτικοί προγραµµατίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό τη διδασκαλία για την εφαρµογή του Αναλυτικού προγράµµατος των Μαθηµατικών, υπάρχουν όµως παράγοντες που δυσχεραίνουν αυτό τον προγραµµατισµό, µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί να έχουν µικρό βαθµό ικανοποίησης από τη συνολική εφαρµογή του. Υπόθεση 5 Τα σχολικά εγχειρίδια µαθηµατικών δεν διευκολύνουν σε ικανοποιητικό βαθµό  και ο διδακτικός χρόνος δεν είναι επαρκής για την υλοποίηση του Α.Π.Σ των µαθηµατικών. Συνεπώς δεν µπορεί να υλοποιηθεί ο προγραµµατισµός για την εφαρµογή του Α.Π.Σ. των µαθηµατικών στο Γενικό Λύκειο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας   7.3 Μεθοδολογία Όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, οι επιστηµονικές έρευνες χωρίζονται σε δυο γενικές κατηγορίες τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Η ταξινόµηση αυτή γίνεται µε κριτήρια που αφορούν κυρίως στον τρόπο που συλλέγονται και αναλύονται τα δεδοµένα, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο τα παρουσιάζονται, λαµβάνοντας υπόψη ότι «… κάθε µέθοδος έχει τα προτερήµατα και τα µειονεκτήµατά της» (Bird 1999, σελ 121).  Οι ποσοτικές µέθοδοι, που έχουν σχέση µε το θετικιστικό πρότυπο των φυσικών επιστηµών, συλλέγουν τα δεδοµένα από ένα αρκετά µεγάλο δείγµα, µε τη χρήση τυποποιηµένων ερευνητικών εργαλείων και τα παρουσιάζουν µε αριθµούς, χρησιµοποιώντας πίνακες και στατιστικές αναλύσεις. Ενδιαφέρονται για την καταγραφή των προβληµάτων που υπάρχουν σε ένα χώρο, καθώς και τις ευρύτερες επιπτώσεις τους (Faulkner 1999, σ. 29). Αντίθετα στις ποιοτικές έρευνες οι πληροφορίες ή τα δεδοµένα τους δε µετατρέπονται σε αριθµούς, παρουσιάζονται ως λεκτικά σύνολα, έχουν την τάση να χρησιµοποιούν «µη δοµηµένα δεδοµένα» 
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(Bird,1999, σ. 27), δίνουν έµφαση στη διαδικασία και την ανακάλυψη νέων στοιχείων, µελετούν και προσπαθούν να κατανοήσουν τα θέµατα σε βάθος.   Όσον αφορά τη µέθοδο επιλογής των περιπτώσεων, «υπάρχουν τρεις βασικοί µέθοδοι για να επιλέξει κανείς τις περιπτώσεις που θα µελετήσει στα πλαίσια µιας έρευνας : το πείραµα, η επισκόπηση και η µελέτη περίπτωσης» (Bird,1999, σ. 108). Βασικά διαφοροποιητικά στοιχεία των τριών αυτών µεθόδων είναι ο αριθµός και ο τρόπος επιλογής τους. Συνοπτικά, στο πείραµα τις περιπτώσεις τις κατασκευάζει ο ίδιος ο ερευνητής, στην επισκόπηση οι περιπτώσεις είναι αληθινές και συνήθως µεγάλος αριθµός, ενώ στη µελέτη περίπτωσης είναι µικρός ο αριθµός. Το πείραµα και η επισκόπηση υιοθετούνται από τους ερευνητές των ποσοτικών σε σχέση µε τη µελέτη περίπτωσης που υιοθετείται από τους ερευνητές της ποιοτικής µεθόδου.  Ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, προσδιόρισαν και τη µέθοδο της παρούσας µελέτης. Για την ερευνητική µελέτη του συγκεκριµένου προβλήµατος η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε ήταν ποσοτική και ειδικότερα ήταν έρευνα επισκόπησης, καθώς οι επισκοπήσεις «συλλέγουν δεδοµένα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο, αποσκοπώντας να περιγράψουν τη φύση των υπαρχουσών συνθηκών ή να προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα σε συγκεκριµένα γεγονότα». (Cohen & Manion, 1994, σ. 122). Με τη έρευνα αυτή διερευνώνται προβλήµατα της επικαιρότητας, πολύπλοκα. ∆εν περιορίζεται η έρευνα επισκόπησης στη καταγραφή µόνο των προβληµάτων καθώς προχωράει και σε πιο σύνθετες διερευνήσεις (Αθανασίου 2003, σ. 32-33) όπου γίνονται συσχετίσεις µεταβλητών, συγκρίσεις δεδοµένων µεταξύ υποκειµένων , οµαδοποιήσεις, όπως και στη συγκεκριµένη έρευνα. Η έρευνα επισκόπησης είτε είναι µεγάλης κλίµακας είτε µικρής, το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι προϋποθέτει την επιλογή ενός σχετικά µεγάλου αριθµού περιπτώσεων που λαµβάνουν χώρα στην πραγµατικότητα (Bird,1999, σ. 108).  Ωστόσο για να περιοριστούν κάποια µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν οι ποσοτικές µέθοδοι, συνδυάστηκαν κάποια στοιχεία ποιοτικής έρευνας µε ερωτήσεις «ανοικτού » τύπου στο µέσο συλλογής των πληροφοριών, ώστε να υπάρξουν και προσωπικές απόψεις που ενδεχοµένως δεν είχαν προβλεφθεί. Θα πρέπει να µην παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η επιλογή µιας µεθόδου και συνακόλουθα του δείγµατος και του εργαλείου συλλογής των πληροφοριών, γίνεται µε γνώµονα τα πιθανά οφέλη ή τις ζηµιές που υπολογίζεται ότι θα προκύψουν και βέβαια από τους ιδιαίτερους στόχους της έρευνας, τις ιδιαίτερες συνθήκες µέσα στις οποίες αυτή διεξάγεται, στις οποίες βέβαια συµπεριλαµβάνονται ο χρόνος και οι οικονοµικοί πόροι. 
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7.3.1 Μέσο συλλογής ερευνητικών δεδοµένων  Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση µιας έρευνας, είναι τα µέσα που επιλέγονται για τη συλλογή των πληροφοριών. Σύµφωνα µε το (Αθανασίου 2003, σ. 100-101) τρία πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει το µέσο που θα επιλεγεί:  • Η εγκυρότητα περιεχοµένου ώστε να συλλεχθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται άµεσα στο θέµα. Σηµαντικό ρόλο σ΄ αυτό παίζει η σαφήνεια και η ακρίβεια που πρέπει να διέπει το λόγο του.  • Η αξιοπιστία, δηλαδή αν επαναληφθεί η έρευνα στις ίδιες συνθήκες να δώσει τα ίδια αποτελέσµατα και  • Η αντικειµενικότητα, δηλαδή οι απαντήσεις να προέρχονται µόνο από την επίδραση που ασκεί το µέσο αυτό στα άτοµα που λαµβάνουν µέρος στην έρευνα.. Οι τρείς πιο διαδεδοµένες µέθοδοι συλλογής υλικού είναι η παρατήρηση η συνέντευξη και το ερωτηµατολόγιο  • Η παρατήρηση: Είναι η διαδικασία όπου κάποιο φαινόµενο ή συµπεριφορά παρατηρούνται κατά τρόπο προγραµµατισµένο, οργανωµένο, συστηµατοποιηµένο, από άτοµα ειδικευµένα ή εκπαιδευµένα για τον ρόλο αυτό. (∆ηµητρόπουλος, 1994 σελ 89). • Η συνέντευξη : Είναι µία από τις πιο γνωστές µεθόδους συλλογής υλικού κατά την οποία ο ερευνητής υποβάλλει στον ερωτώµενο µια σειρά από ερωτήσεις στις οποίες καλείται να απαντήσει. (Ζαφειρίου, 2003). Τα Είδη της συνέντευξης είναι: κατευθυνόµενη ή δοµηµένη, ηµι-κατευθυνόµενη και η ελεύθερη συνέντευξη. • Το ερωτηµατολόγιο: Είναι ένα έντυπο που περιέχει µια σειρά δοµηµένων ερωτήσεων οι οποίες παρουσιάζονται σε µια συγκεκριµένη σειρά και στις οποίες ο ερωτώµενος καλείται να απαντήσει γραπτά (Ζαφειρίου, 2003). Για την επίτευξη των στόχων και τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτής της έρευνας, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται, ως ερευνητικό εργαλείο, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του γραπτού ερωτηµατολογίου, που αποτελεί «αποτελεσµατική µέθοδο για την εκµαίευση, καταγραφή και συλλογή  δεδοµένων» Η επιλογή της συγκεκριµένης µεθόδου έγινε για τους παρακάτω λόγους: 
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(Αθανασίου 2003, σ.165-167, Bird 1999, σ. 347-350, Cohen & Manion, 1994, σ. 134-137, Faulkner1999, σ. 100-103):  • ενδείκνυται περισσότερο σε ποσοτικές αναλύσεις όπως είναι η έρευνα επισκόπησης. Στην περίπτωση µάλιστα που οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου εύκολα µπορούν να κωδικοποιηθούν και να µετατραπούν σε αριθµητικά σύµβολα  • ενδείκνυται σε µεγάλο δείγµα και προσφέρει ταυτόχρονα πολλές πληροφορίες για δηµογραφικά δεδοµένα, γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις. • οι πληροφορίες που συλλέγονται µε το µέσο αυτό θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστες επειδή εξασφαλίζεται η ανωνυµία και έτσι τα υποκείµενα µπορούν να εκφραστούν µε ειλικρίνεια  • επιπροσθέτως ενδείκνυται και λόγω της προσωπικής γνωριµίας µε τα περισσότερα υποκείµενα της έρευνας και η οποία αν γινόταν π.χ. µε συνέντευξη, η παρουσία του ερευνητή  ενδεχοµένως θα επηρέαζε την απάντηση.  • γιατί όλοι απαντούν στις ίδιες ερωτήσεις και συλλέγονται παρεµφερείς πληροφορίες, που ταξινοµούνται, επεξεργάζονται, αποκωδικοποιούνται, αξιοποιούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. • επειδή παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος ούτως ώστε να µελετηθεί προσεκτικά κάθε ερώτηση πριν απαντηθεί.  Εδώ πρέπει να επισηµανθούν και τα µειονεκτήµατα της χρήσης του ερωτηµατολογίου, όπως είναι η πιθανή ανακρίβεια των απαντήσεων λόγω της απουσίας προσωπικής επαφής του ερευνητή µε τα υποκείµενα κατά τη συµπλήρωσή του, η έλλειψη αυθορµητισµού και ειλικρίνειας στις απαντήσεις, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα το υποκείµενο να σκεφθεί και να σταθµίσει κατά περίπτωση τις απαντήσεις του, ακόµη και η ενδεχόµενη σύγκριση ή συζήτηση των απαντήσεων , µε αυτές άλλων υποκειµένων (Βάµβουκας, 2002, σ.247). Στα µειονεκτήµατα συγκαταλέγεται το γεγονός ότι ο ερευνητής δεν είναι σε θέση να αποσαφηνίσει τις ανοιχτές ερωτήσεις, ενώ υποχρεώνει τον ερωτηθέντα να απαντήσει µε έναν συγκεκριµένο τρόπο.  7.3.2 Σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου Για την υλοποίηση της έρευνας συντάχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, που απευθύνεται στους καθηγητές µαθηµατικών οι οποίοι διδάσκουν στα Γενικά Λύκεια του νοµού Χανίων 
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Κατά το σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου λήφθηκαν υπόψη οι βασικές αρχές σχεδιασµού, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο σαφή τα ζητούµενα στοιχεία και πιο αξιόπιστα τα αποτελέσµατα για την επίτευξη µιας σωστής και επιστηµονικής µελέτης. Οι ερωτήσεις, που περιέχονται, είναι ερωτήσεις κλειστού τύπου και οι περισσότερες από αυτές αξιολογούνται µε βάση την πεντάβαθµη κλίµακα Likert. Ο συγκεκριµένος αριθµός και τύπος ερωτήσεων επιλέχτηκε για να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και επειδή για την ανάλυσή τους απαιτείται λιγότερος χρόνος. Ακόµα η δόµηση του ερωτηµατολογίου µε τη µορφή κλειστών ερωτήσεων συµβάλλει στην ευκολότερη κατανόησή του, στην εκµαίευση αυθόρµητων και ειλικρινών απαντήσεων, στην ενθάρρυνση της συµµετοχής, στην πρόκληση του ενδιαφέροντος των ερωτώµενων και στην εξασφάλιση καλύτερου βαθµού κωδικοποίησης των δεδοµένων της έρευνας. Προϋποθέσεις δηλαδή, που επιτυγχάνουν µεγαλύτερο βαθµό εγκυρότητας της έρευνας (Cohen & Manion, 1994). Τέλος στο ερωτηµατολόγιο οι ανοιχτές ερωτήσεις περιορίστηκαν στις δύο (2) τελευταίες, «για να διερευνηθούν οι προσωπικές τους απόψεις για ορισµένα θέµατα και να ληφθούν χρήσιµες και σε βάθος πληροφορίες» (Bell,1997, σελ.123). Καθώς δεν µπορούν να εξασφαλίσουν τη διευκρίνιση των απαντήσεων που δίνονται, οι ανοιχτές ερωτήσεις δεν είναι πολύ ικανοποιητικός τρόπος εκµαίευσης πληροφοριών (Cohen & Manion, 1994,σελ. 137). Βέβαια σύµφωνα µε τον (Faulkner 1999, σ.103), η συγκεκριµένη µορφή ερωτηµατολογίου οδηγεί και στην περιορισµένη δυνατότητά του να εξετάσει όλες τις όψεις και τις διαστάσεις του θέµατος , επειδή οι προσφερόµενες προς επιλογή απαντήσεις µπορεί να µην έχουν προβλέψει την απάντηση που προτιµά το υποκείµενο της έρευνας . Ακόµα η ερευνητική µέθοδος που κάνει χρήση ερωτηµατολογίων µε κλίµακα Likert επιτρέπει να αποδοθεί µια συνολική βαθµολογία στις απαντήσεις του κάθε υποκειµένου (όπου για παράδειγµα πιο µεγάλη βαθµολογία σηµαίνει πιο θετική στάση, πιο µικρή βαθµολογία σηµαίνει πιο αρνητική στάση). Είναι όµως αρκετά δύσκολο να ερµηνεύσουµε κατά πόσο δύο υποκείµενα µετρούν τη διαφορά µεταξύ των διαβαθµίσεων αυτής της κλίµακας και συνεπώς δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι η επιλογή της ίδιας απάντησης σε ένα ερώτηµα σηµαίνει τελικά και τον ίδιο βαθµό αποδοχής. 
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Κατά τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη σωστή χρήση της γλώσσας και στη σαφή διατύπωση των ερωτήσεων, ώστε να αποφευχθούν, κατά το δυνατόν, παρερµηνείες των θεµάτων που διερευνώνται.  Η πιλοτική εφαρµογή του ερωτηµατολογίου συζητήθηκε µε συναδέλφους, από τους οποίους συµπληρώθηκε δοκιµαστικά. Οι γόνιµες παρατηρήσεις τους οδήγησαν σε αναγκαίες διορθώσεις και στη σύνταξη του τελικού ερωτηµατολογίου.  Μετά την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ∆/ντή Β/θµιας Εκπ/σης, το ερωτηµατολόγιο διακινήθηκε, µε τη σύµφωνη γνώµη και των ∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων, από τον ίδιο τον ερευνητή σε όλα τα σχολεία του ∆ήµου Χανίων και των περιαστικών ∆ήµων και µε συµβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για τα υπόλοιπα σχολεία του Νοµού. Ήταν ανώνυµο για να εξασφαλιστεί περισσότερο η συµµετοχή και η ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευτικών. Αφού καθορίστηκαν οι άξονες ενδιαφέροντος, διατυπώθηκαν σε κάθε άξονα οι ανάλογες ερωτήσεις, τον είδος των οποίων διαφοροποιήθηκε ανάλογα µε το είδος των απαιτούµενων πληροφοριών. Το ερωτηµατολόγιο είναι εσωτερικά χωρισµένο σε τέσσερα µέρη.  • στο Α µέρος (ερωτήσεις 1 ως 8) οι ερωτήσεις αναφέρονται στα ατοµικά – επαγγελµατικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας κλπ) αλλά και σε βασικές πληροφορίες για το σχολείο όπου υπηρετούν (αριθµός εκπαιδευτικών και επίπεδο συνεργασίας µεταξύ τους, µαθητικό δυναµικό σε τµήµατα και  σχολική µονάδα κλπ ) • στο Β µέρος (ερωτήσεις 9 ως 19) αναζητείται η σχέση των εκπαιδευτικών µε τη θεωρητικά ζητήµατα της διοίκησης: αν έχουν επιµορφωθεί σε ζητήµατα διοίκησης εκπαιδευτικών µονάδων, κατά πόσο γνωρίζουν το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών µονάδων, τα όργανα διοίκησης τους και το βαθµό συµµετοχής τους σε αυτή. Ακόµα πόσο θεωρούν ότι η εκπαιδευτική µονάδα έχει τη δυνατότητα άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και ποιος είναι ο ρόλος της στη διαµόρφωση, άσκηση ή/και κριτική υποδοχή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Τέλος αν παρέχεται η δυνατότητα προσαρµογής της εκπαιδευτικής ύλης στις ιδιαιτερότητες/απαιτήσεις ή και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράµµατος προσεγγίζοντας µε έναν άλλο τρόπο την εκπαιδευτική πραγµατικότητα και τη διδακτική πράξη:  
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Εδώ καταβλήθηκε προσπάθεια να «αποκαλυφθεί» η γνώµη των εκπαιδευτικών για το ρόλο του ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας και του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. Άραγε ο ∆ιευθυντής, περιορίζεται στην άσκηση των καθορισµένων καθηκόντων του, στην εφαρµογή της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας, σε ενέργειες γραφειοκρατικές όπως την τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων και την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου ή είναι ο ηγέτης που ενθαρρύνει καινοτοµίες, προγραµµατίζει, συντονίζει δράσεις, προωθεί την ενδοσχολική επιµόρφωση και στηρίζει την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων παίζει τον ουσιαστικό του ρόλο ή απλά ο χρόνος στις συνεδριάσεις σπαταλιέται ασκόπως και δεν αξιοποιείται ουσιαστικά, αποδοτικά και αποτελεσµατικά; • στο Γ µέρος (ερωτήσεις 20 ως 24) αναζητείται η θεωρητική γνώση που έχουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά µε τις επιστηµονικές απόψεις που αφορούν τον προγραµµατισµό της σχολικής µονάδας ως διοικητική λειτουργία και η γνώµη τους για τη σηµαντικότητα της εφαρµογής του. Στη συνέχεια ανιχνεύονται ο βαθµός και τα επίπεδα στα οποία εφαρµόζεται ο προγραµµατισµός στη σχολική µονάδα και ο ρόλος των οργάνων διοίκησης και καθοδήγησης σε αυτό (∆ιευθυντής, Σχολικός Σύµβουλος, Σύλλογος ∆ιδασκόντων, Σύλλογος Γονέων). • το ∆΄ µέρος (ερωτήσεις 25 ως  33) αφορά την εφαρµογή του διδακτικού προγραµµατισµού για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα. Εδώ αποτυπώνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα, τη χρησιµότητα αλλά και την αποτελεσµατικότητα του προγραµµατισµού στη διδασκαλία. Το βαθµό και τη συχνότητα στην οποία οι εκπαιδευτικοί προγραµµατίζουν τη διδασκαλία, τα εµπόδια και τις δυσκολίες που συναντάνε. Το ρόλο του ∆ιευθυντή, του Σχολικού συµβούλου των Μαθηµατικών και των Συλλόγων ∆ιδασκόντων και Γονέων. Την καταλληλότητα των σχολικών εγχειριδίων και την επάρκεια του διδακτικού χρόνου για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος των Μαθηµατικών και τέλος το επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των µαθηµατικών σε ζητήµατα προγραµµατισµού της διδασκαλίας. Το ερωτηµατολόγιο συνοδεύεται από ενηµερωτική επιστολή, όπου αναφέρονται ο σκοπός και η αναγκαιότητα της έρευνας. Στόχος της επιστολής είναι να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι αφενός για το σκοπό της ερευνητικής προσπάθειας και αφετέρου για τη σηµασία των απαντήσεων και τη σηµαντική συµβολή των ίδιων στην ολοκλήρωσή της. 
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7.3.3 Οι περιορισµοί της έρευνας Η έρευνα υπόκειται στους µεθοδολογικούς περιορισµούς οι οποίοι έχουν επισηµανθεί για τις έρευνες που αφορούν την αποστολή ερωτηµατολογίων τα οποία συµπληρώνονται από τους παραλήπτες. Οι περιορισµοί αυτοί σχετίζονται µε ζητήµατα, όπως (Bowling, 1997): • η πλήρης κατανόηση των ερωτήσεων από τους παραλήπτες του ερωτηµατολογίου. Η απουσία συνεντευκτή αν και αποτρέπει την πιθανότητα προκατάληψης και εξασφαλίζει την ανωνυµία, µπορεί να αποτελέσει µειονέκτηµα αν κάποιο από τα υπό εξέταση θέµατα του ερωτηµατολογίου απαιτεί διευκρινιστικές επισηµάνσεις. Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να περιοριστούν τα προβλήµατα αυτά µε επιστολή η οποία συνόδευε τα ερωτηµατολόγια και µε την διευκρίνιση ότι ήταν δυνατή η επικοινωνία των παραληπτών µε τον ερευνητή για την παροχή επεξηγήσεων. Παρόλα αυτά δεν µπορούµε να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο κάποιες ερωτήσεις, να µην έγιναν απολύτως κατανοητές από ορισµένα άτοµα του δείγµατος. • Ο βαθµός ανταπόκρισης των ατόµων του δείγµατος. Για να περιορίσουµε την επίδραση του παράγοντα αυτού, επιτεύχθηκε προσωπική επικοινωνία, µε καθένα από τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στην έρευνα.  Μεταξύ των περιορισµών και αδυναµιών αυτής της ερευνητικής άσκησης θα µπορούσε να αναφερθεί το θέµα της αντιπροσωπευτικότητας των αποτελεσµάτων της. Οι συµµετέχοντες ήταν 61 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια των Χανίων. Τα αποτελέσµατα, λοιπόν, αυτής της ερευνητικής άσκησης δεν είναι αντιπροσωπευτικά για το σύνολο των εκπαιδευτικών των Ελληνικών σχολείων και τα ευρήµατα δεν µπορούν να γενικευτούν πέρα από τον εν λόγω πληθυσµό, µπορούν όµως να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν τη βάση σε µία ευρύτερη γεωγραφικά κυρίως µελέτη (Cohen & Manion, 1994, σελ129). Πρόκειται για µία προκαταρκτική ερευνητική εργασία πρόβλεψης, η οποία έχει την δυνατότητα να εµπλουτιστεί στο βαθµό που θα διευρύνεται και θα σταθεροποιούνται οι απαραίτητες για την έρευνα γνώσεις.     
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7.3.4 Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας Γενικά, µια έρευνα είναι αξιόπιστη όταν περιορίζει την πιθανότητα παρανόησης και µεροληψίας και στην οποία µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι θα καταλήγαµε στα ίδια περίπου αποτελέσµατα αν επαναλαµβανόταν κάποια άλλη χρονική στιγµή. Η έρευνα είναι έγκυρη, όταν είναι κοντά στην πραγµατικότητα, όταν οι ισχυρισµοί της είναι αληθείς και η ορθότητά τους τεκµηριώνεται (Bird, 1999). Βασικό ζητούµενο σε κάθε έρευνα είναι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία. Σύµφωνα µε την Βell (1997 σελ 107-108): «Αξιοπιστία είναι ο βαθµός στον οποίο ένα τεστ ή µια διαδικασία παράγει ίδια αποτελέσµατα κάτω από σταθερές συνθήκες σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ η εγκυρότητα είναι ένα συνθετότερο θέµα. Πρόκειται για τον έλεγχο του κατά πόσο µετρά ή περιγράφει αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να µετρά ή να περιγράφει». Η ίδια η συγγραφέας προτείνει ως «τεχνάσµατα» ελέγχου αξιοπιστίας την επαναχορήγηση του ιδίου τεστ λίγο καιρό αργότερα και τη µέθοδο «των εναλλακτικών τύπων», όπου δίνονται ισοδύναµες εκδοχές των ιδίων θεµάτων και τα αποτελέσµατα συσχετίζονται.  Σύµφωνα µε το Μενεξέ (1999, σ.3), η εγκυρότητα (validy) µας δείχνει το κατά πόσο το ερωτηµατολόγιο µετρά αυτό στο οποίο αναφέρεται. Η δε αξιοπιστία (reliability) µας δείχνει τη δυνατότητα να δοθούν για το ίδιο ερωτηµατολόγιο οι ίδιες πάλι απαντήσεις από τον ερωτώµενο. Αυτά τα χαρακτηριστικά δύσκολα υπάρχουν στη σύνταξη ενός ερωτηµατολογίου. Επειδή δε διαθέτουµε µεγάλη ερευνητική εµπειρία, προσπαθούµε να τα εφαρµόσουµε σχετικά και µε βάση τις δυνατότητές µας. Ειδικά αναπτύσσουµε τις παρακάτω τεχνικές: • βάζουµε ερωτήσεις µε το ίδιο περιεχόµενο, αλλά µε διαφορετικό τρόπο διατυπωµένες • δηµιουργούµε οµάδες ερωτήσεων για το ίδιο ζητούµενο Η Bell (1997) αναφέρει ότι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την εγκυρότητα της έρευνας είναι η αξιοπιστία, ενώ η Bird (1999 σελ 79) αναφέρει ότι η εγκυρότητα έχει δύο κριτήρια: την αληθοφάνεια και την αξιοπιστία. Τέλος, ο Faulkner (1999, σελ 34) επισηµαίνει ότι «αν και µπορεί να έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσετε την αξιοπιστία των µεθόδων αυτό δεν σηµαίνει ότι θα οδηγηθείτε πάντοτε σε αληθινές ή έγκυρες πληροφορίες». Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί η εγκυρότητα της έρευνας πριν αυτή γίνει. Τόσο η εγκυρότητα όσο και η αξιοπιστία είναι ζητήµατα κεφαλαιώδους σηµασίας και δεν επιτυγχάνονται πάντα, καθώς η έρευνα µπορεί να αλλοιωθεί τόσο 
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από τον ερευνητή όσο και από τα υποκείµενα. Ερευνητής και ερευνώµενοι είναι ενήλικες και συνεπώς έχουν ήδη διαµορφώσει απόψεις, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την πορεία της έρευνας. Για παράδειγµα, ένας ερευνητής µπορεί να προβάλει τις δικές του απόψεις πάνω στην έρευνα και να εκµαιεύσει απαντήσεις που συµπλέουν µε τις δικές του ιδέες. Οι ερωτώµενοι από την άλλη πλευρά συνήθως αλλάζουν στάση και συµπεριφορά όταν δέχονται ερωτήσεις και γίνονται πιο επιφυλακτικοί ή ακόµα χειρότερα παραπλανούν τον ερευνητή. Επίσης, αρκετά συχνά τα υποκείµενα της έρευνας µπορεί να είναι φορείς προκαταλήψεων και είναι δουλειά του ερευνητή να τις εντοπίσει και να εφαρµόσει τεχνικές για τον περιορισµό τους. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως Pygmalion s effect. (Bird 1999,σ. 85 - 90, Cohen & Manion, 1994, σ. 95). Για να µειώσουµε τους κινδύνους αυτούς, έγινε δοκιµαστική εφαρµογή του ερωτηµατολογίου µε συµπλήρωσή του από 5 εκπαιδευτικούς πριν την οριστική διάθεσή του. Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του τύπου και του περιεχοµένου των ερωτήσεων, η αποτελεσµατικότητα της σειράς διάταξής τους και ο βαθµός κατανόησης του λεξιλογίου που χρησιµοποιείται (Βάµβουκας, 2002: 239).  Επειδή η διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας περιλαµβάνει όλα τα στάδια της έρευνας και δεν επικεντρώνεται σε µια φάση της, ακολουθήθηκαν ορισµένοι κανονισµοί µεθοδολογίας και δεοντολογίας. Ενδεικτικά, αναφέρονται: • εξασφαλίστηκε η εκούσια συµµετοχή των ερωτώµενων • ενηµερώθηκαν οι συµµετέχοντες ότι το ερωτηµατολόγιο διασφαλίζει τα προσωπικά δεδοµένα τους καθώς είναι ανώνυµο • διατυπώθηκαν µε σαφήνεια και γνωστοποιήθηκαν στους συµµετέχοντες οι υποθέσεις και ο σκοπός της έρευνας • καθορίστηκαν κατά την επεξεργασία, οι µεταβλητές και η µεταξύ τους σχέση • καταγράφηκαν οι τυχόν περιορισµοί που τίθενται στα ευρήµατα λόγω του τρόπου και των µέσων διεξαγωγής της έρευνας • αποµονώθηκε η επίδραση εξωγενών παραγόντων και χρησιµοποιήθηκαν τα κατάλληλα επιστηµονικά µέσα µέτρησης-ανάλυσης-ερµηνείας • καταβλήθηκε επιµελής προσπάθεια να εντοπιστούν και εξαλειφθούν λάθη εκ παραδροµής (π.χ. ένα τσεκάρισµα σε λάθος σηµείο ή ένας κύκλος γύρω από το λάθος κωδικό τα οποία θα έβλαπταν την εγκυρότητα των δεδοµένων)  
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7.3.5 Το δείγµα Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής µιας έρευνας δεν είναι πάντοτε δυνατό να συγκεντρωθούν µετρήσεις απ’ όλον τον πληθυσµό λόγω περιοριστικών παραγόντων όπως η γεωγραφική διασπορά του πληθυσµού, ο περιορισµός του χρόνου, η αδυναµία πρόσβασης, το υψηλό κόστος διεξαγωγής της έρευνας κ.α. Για το λόγο αυτό ο ερευνητής υποχρεώνεται να συλλέξει πληροφορίες από µια µικρότερη οµάδα ή υποσύνολο του πληθυσµού αναφοράς, ώστε µέσα από τις απαντήσεις του υποσυνόλου να δοθούν πληροφορίες αντιπροσωπευτικές για το συνολικό πληθυσµό (Παρασκευόπουλος, 1993).  Η παρούσα έρευνα είχε ως αποδέκτες της τους καθηγητές Μαθηµατικών που διδάσκουν στα Γενικά Λύκεια του νοµού Χανίων, είτε ως µόνιµοι είτε ως αναπληρωτές / ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί. Τα Γενικά Λύκεια του νοµού Χανίων ανέρχονται σε 15 και οι Μαθηµατικοί που υπηρετούν σε αυτά κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας σε 61.  Καθώς το δείγµα ήταν µικρό, επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε να συλλεχθούν πληροφορίες από όλον τον πληθυσµό. Αντιµετωπίστηκε µε επιµονή κάθε αντικειµενικό εµπόδιο ώστε η έρευνα να οδηγήσει σε απογραφή του πληθυσµού πετυχαίνοντας µέγιστο βαθµό οµοιογένειας και αντιπροσωπευτικότητας, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα εγκυρότητας και αξιοπιστίας.  7.3.6 Η διανοµή και η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.  Η έρευνα διεξήχθη στο χρονικό διάστηµα Μάρτιος – Απρίλιος 2012.  Αρχικά εξασφαλίστηκε η άδεια διεξαγωγής της από τον ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων. Στη συνέχεια τα ερωτηµατολόγια διαµοιράστηκαν από τον ίδιο τον ερευνητή µε επίσκεψή του στις σχολικές µονάδες και ενηµέρωση των εκπαιδευτικών. Στις λίγες περιπτώσεις ιδιαίτερα αποµακρυσµένων σχολείων η αποστολή των ερωτηµατολογίων έγινε µε συµβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο ∆ιευθυντή του σχολείου, ο οποίος τα προώθησε στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είχαν ήδη τηλεφωνική επικοινωνία ενηµέρωσης µε τον ερευνητή.  Σηµειώνεται ότι τόσο οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων, όσο και οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν µε προθυµία. Από τα 61 ερωτηµατολόγια επεστράφησαν συµπληρωµένα τα 59, ποσοστό 97%. Από αυτά τα  τρία (3) δεν ήταν έγκυρα. Στο ένα είχαν απαντηθεί λίγες µόνο ερωτήσεις και τα άλλα δύο παρελήφθησαν καθυστερηµένα και αφού είχε ήδη προχωρήσει η επεξεργασία των υπόλοιπων ερωτηµατολογίων. 
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7.4 ∆ιαδικασίες ανάλυσης των δεδοµένων Μετά τη συγκέντρωσή τους, τα εµπειρικά δεδοµένα ελέγχθηκαν για τυχόν σφάλµατα και µετά τη συµπλήρωση και τις διορθώσεις,  κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις και δηµιουργήθηκε το τελικό αρχείο δεδοµένων.   Ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που περιλαµβάνονταν στο αρχείο δεδοµένων,  σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήµατα, η οποία βασίστηκε στη χρήση του στατιστικού πακέτου ανάλυσης SPSS v.19.  Χρησιµοποιήθηκαν διάφορες στατιστικές τεχνικές κατάλληλες για το απαιτούµενο είδος ανάλυσης.  Σε περιγραφικό επίπεδο, τα στοιχεία για κάθε µεταβλητή οµαδοποιήθηκαν κυρίως σε πίνακες ποσοστιαίας κατανοµής συχνοτήτων και  όπου κρίθηκε σκόπιµο,  εφαρµόστηκαν τα κατάλληλα, ανάλογα µε το επίπεδο µέτρησης, στατιστικά µέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς  (επικρατούσα τιµή,  διάµεσος,  αριθµητικός µέσος,  τυπική απόκλιση), που επιτρέπουν τη συνοπτική περιγραφή της κατανοµής κάθε µεταβλητής και τη συγκριτική ανάλυση των µεταβλητών.  Στο επεξηγηµατικό επίπεδο,  για τον εντοπισµό αλληλεξαρτήσεων µεταξύ µεταβλητών, οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν ενδείξεις για την ύπαρξη λειτουργικών σχέσεων µεταξύ µεταβλητών, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της διασταύρωσης των µεταβλητών σε διµεταβλητούς πίνακες συνάφειας ενώ χρησιµοποιήθηκαν κατάλληλοι δείκτες συσχέτισης µεταβλητών.  Η διασταύρωση των µεταβλητών επιτρέπει τη σύγκριση των διαφορετικών οµάδων,  που προκύπτουν από τις κατηγορίες της ανεξάρτητης µεταβλητής, σχετικά µε την τιµή που επιδεικνύουν στην εξαρτηµένη µεταβλητή και τον έλεγχο συγκεκριµένων υποθέσεων για τις αναµενόµενες διαφορές,  µε βάση το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. Η επιλογή αυτής της στατιστικής διαδικασίας υπαγορεύθηκε από το γεγονός ότι στην παρούσα έρευνα, βάσει του σχεδιασµού της και του µεγέθους του δείγµατος, δεν τηρούνταν βασικές προϋποθέσεις επιλογής παραµετρικών στατιστικών αναλύσεων, όπως η κανονική κατανοµή του πληθυσµού, η τυχαία δειγµατοληψία και οι ίσες διακυµάνσεις των οµάδων σύγκρισης του πληθυσµού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα τα 

οποία προέκυψαν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα. Στα αποτελέσματα παρουσιάζονται πρώτα τα δημογραφικά στοιχεία του 

δείγματος και μετά τα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων 

στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ανά ερευνητικό στόχο. Όλοι οι πίνακες 

βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο Παράρτημα της εργασίας. 

8.1  Χαρακτηριστικά του δείγματος. 

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αναζητούνται 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. 

  Σε ό,τι αφορά το φύλο, όπως φαίνεται στο γράφημα 

αλλά και στον πίνακα 02, από τις απαντήσεις που δόθηκαν, 

προκύπτει ότι το 35% του δείγματος είναι γυναίκες και το 

65% άνδρες  

Η ηλικία τους κυμαίνεται από 30 ετών 

μέχρι και πάνω από τα 60. Το μεγαλύτερο μέρος 

του δείγματος σε ποσοστό 57,1% ανήκει στην 

ηλικιακή ομάδα 50 έως 59 ετών, το 26,8% είναι 

40-49 ετών, το 3,6% είναι 60 και πάνω, ενώ δεν 

υπάρχει κανένας κάτω των 30 ετών. 

Παρατηρείται ότι υπερτερεί η ηλικιακή ομάδα 50 

έως 59.   Η μέση ηλικία των μαθηματικών που υπηρετούν στα Γενικά Λύκεια του ν. 

Χανίων είναι περίπου τα 48,5 χρόνια   (Πίνακας 

02) 

 Όσον αφορά στη συνολική τους 

υπηρεσία, ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών που 

ανέρχεται στο 8,9% έχει συνολική υπηρεσία 

μέχρι 5 έτη, το 25% έχει από 6 έως 10, το 30,4% 

από 11 έως 20, το 32,1% από 21 έως 30 και το 

3,6 % έχει πάνω από 31 χρόνια υπηρεσίας. 
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(Πίνακας 03).  Ως μέση τιμή των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος 

ορίζονται τα 16 έτη, που σημαίνει ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα έμπειρο 

εκπαιδευτικό προσωπικό. Από αυτούς, το 96,4% είναι μόνιμοι και το υπόλοιπο 3,6% 

είναι αναπληρωτές (Πίνακας 05). 

 Όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας 

στο σχολείο που εργάζονται κατά τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το 

17,9% των ερωτώμενων εκπαιδευτικών 

υπηρετεί πρώτη χρονιά, το 25% υπηρετεί σε 

αυτό από 2 εως 5 χρόνια, το 25% από 6 έως 

10 και το 26,8% από 11 έως 20 χρόνια. Το 

υπόλοιπο 5,4% υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο περισσότερα από 21 χρόνια 

(Πίνακας 04). Η μέση τιμή των ετών παραμονής των εκπαιδευτικών στην σχολική 

τους μονάδα είναι τα 8,2 χρόνια.  

 Στην ερώτηση 6 που αφορά τον 

αριθμό των Μαθηματικών που υπηρετούν 

στη σχολική μονάδα, οι απαντήσεις 

δείχνουν ότι το 57,1% των εκπαιδευτικών 

υπηρετεί σε σχολική μονάδα όπου οι 

μαθηματικοί είναι πέντε (5) ή 

περισσότεροι, το 19,6% μέχρι δύο (2) ενώ 

στις απαντήσεις 3 και 4 αντιστοιχούν τα 

ποσοστά 8,9% και 14,3% (Πίνακας 06) 

Όσον αφορά στην  ύπαρξη πολυπληθών τμημάτων μαθητών στις σχολικές 

μονάδες, (ερώτηση 7), το 39,3 %  των εκπαιδευτικών απάντησε ότι τα τμήματα 

γενικής παιδείας έχουν από 21 ως 25 μαθητές και το 41,1% από 26 μέχρι 30. Στα 

τμήματα κατευθύνσεων 21 έως 30 μαθητές ανά τμήμα απάντησε ότι έχει το 38,4% 

και από 16 ως 20 το 34,5% των ερωτηθέντων (Πίνακας 07) 
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Στην Ερώτηση 8, επιδιώκεται να αποτυπωθούν στοιχεία από το «περιβάλλον» 

της σχολικής μονάδας τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την διαδικασία της 

εφαρμογής του προγραμματισμού. 

Η ερώτηση 8.1, αφορά στην 

ύπαρξη κατάλληλων εποπτικών μέσων 

διδασκαλίας, όπου το 49,1% και 27,3% 

των εκπαιδευτικών διαπιστώνει την 

ύπαρξή τους σε βαθμό «μέτρια» ή 

«πολύ» αντίστοιχα. (Πίνακας 08.1) 

 

Στην ερώτηση 8.2, που αφορά 

στη διάθεση προσωπικού χώρου-

γραφείου για να εργαστεί ο 

εκπαιδευτικός τις ώρες που δεν 

διδάσκει, το 16,1% δεν έχει «καθόλου» 

τέτοιο χώρο, το 26,8% έχει σε βαθμό 

«λίγο», το 35,7% σε βαθμό «μέτρια», 

το 19,6% σε βαθμό «πολύ» και μόλις 

το 1,8% σε βαθμό «πάρα πολύ».  (Πίνακας 08.2) 

 

Στην ερώτηση 8.3, που  αφορά 

την ανομοιογένεια –ως προς το 

γνωστικό επίπεδο- των τμημάτων των 

μαθητών στα οποία καλείται ο 

εκπαιδευτικός να διδάξει, το 76,8% 

πιστεύει ότι υπάρχουν ανομοιογενή 

τμήματα μαθητών ως προς το γνωστικό 

τους επίπεδο σε βαθμό «πολύ» μέχρι 

«πάρα πολύ»  (Πίνακας 08.3) 
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8.2  Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

8.2.1  Αποτελέσματα που αφορούν τον πρώτο ερευνητικό στόχο 

Στον πρώτο ερευνητικό στόχο επιδιώκεται να καταγραφεί το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, σε ζητήματα διοίκησης και ειδικότερα 

προγραμματισμού και το βαθμό ικανοποίησής τους από τα περιθώρια συμμετοχής σε 

θέματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου τους. Στο στόχο αυτό αντιστοιχούν οι 

ερωτήσεις 09, 10, 11, 12 και 20 του ερωτηματολογίου. Τα ερευνητικά Ερωτήματα 

που προκύπτουν είναι : 

 Σε ποιο βαθμό είναι ενημερωμένος ο Έλληνας εκπαιδευτικός για θέματα 

διοίκησης και οργάνωσης του ελληνικού σχολείου; 

Πόσο ικανοποιημένος είναι ο εκπαιδευτικός από το ρόλο και τα περιθώρια 

συμμετοχής του σε ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας, 

όπου εργάζεται; 

 Στην ερώτηση 9 ανιχνεύεται ο 

βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

έχουν επιμορφωθεί σε ζητήματα 

διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων. Από 

την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει 

ότι οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν πολύ 

μικρό βαθμό επιμόρφωσης, αφού το 

66,1% δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία 

επιμόρφωση, ενώ κανένας δεν έχει 

επιμορφωθεί σε βαθμό «καλά» ή «πολύ καλά» (Πίνακας 09) 

 

Στην ερώτηση 10, οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό 

γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Oι 

εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 53,6% 

δηλώνουν ότι έχουν «μέτριο» βαθμό 

γνώσης του θεσμικού πλαισίου, το 1,8% 

δεν έχει «καθόλου» και το 3,6% έχει 

«πάρα πολύ» καλή γνώση. (Πίνακας 10) 
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Στην ερώτηση 11 οι εκπαιδευτικοί απαντάνε πόσο θεωρούν ότι η ισχύουσα 

νομοθεσία δίνει στον εκπαιδευτικό ουσιαστικό ρόλο σε θέματα οργάνωσης και 

διοίκησης της σχολικής μονάδας όπου εργάζεται. Οι απαντήσεις που δόθηκαν 

δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ο ρόλος αυτός είναι «καθόλου» το 10,7%,  

«λίγο» το 46,4% και «μέτρια» το 39,3%. «Πολύ» ή «πάρα πολύ» απάντησε το 3,6% 

(Πίνακας 11) 

 

Στην ερώτηση 12 : «Είστε ικανοποιημένος από το ρόλο που η ισχύουσα 

νομοθεσία σας δίνει, ως εκπαιδευτικό, σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της 

σχολικής μονάδας όπου εργάζεστε;» οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πολύ μικρό βαθμό 

ικανοποίησης από τον ρόλο που τους δίνεται από τη νομοθεσία  στα σχετικά θέματα,  

αφού το 98,2% δηλώνει ικανοποίηση σε βαθμό «καθόλου», «λίγο» ή «μέτριο», ενώ 

μόλις το 1,8% δηλώνει «πάρα πολύ» ικανοποιημένο (Πίνακας 12) 
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 Στην ερώτηση 20 εξετάζεται ο 

βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι 

ενημερωμένοι σχετικά με τις επιστημονικές 

απόψεις που αφορούν τον προγραμματισμό 

της σχολικής μονάδας ως διοικητική 

λειτουργία. 

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι οι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζουν μικρό βαθμό 

ενημέρωσης, αφού το 32,7% δηλώνει ότι 

δεν έχει καμία γνώση, το 30,9% έχει γνώση 

σε βαθμό «λίγο»  το 26,8% «μέτρια» γνώση 

και «πολύ» καλή το 9,1%  (Πίνακας 20) 

 

8.2.2  Αποτελέσματα που αφορούν το δεύτερο ερευνητικό στόχο 

Ο δεύτερος στόχος της έρευνας είναι να ανιχνευτούν η δυνατότητα ανάληψης 

πρωτοβουλιών και του βαθμού άσκησης « εσωτερικής » εκπαιδευτικής πολιτικής από 

την εκπαιδευτική μονάδα, σε θέματα όπως η προσαρμογή του Αναλυτικού 

Προγράμματος στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, η εισαγωγή νέων 

παιδαγωγικών και διδακτικών καινοτομιών κλπ. Οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν στο 

στόχο αυτό είναι οι 13, 14, 15, 16 και 17, ενώ τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία 

τίθενται είναι: 

Η σχολική μονάδα απολαμβάνει τη σχετική αυτονομία που χρειάζεται για την 

ανάληψη πρωτοβουλιών και άσκησης εσωτερικής πολιτικής ή περιορίζεται σε έναν 

αυστηρά διεκπεραιωτικό ρόλο; 

Έχει περιθώρια η σχολική μονάδα να 

διαφοροποιήσει το Α. Π. και να το προσαρμόσει 

στις τοπικές ιδιαιτερότητες;   

 Στην ερώτηση 13: «Σε ποιο βαθμό 

πιστεύετε ότι η οργανωτική και διοικητική δομή 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

περιορίζει την ελευθερία ανάληψης 

πρωτοβουλιών από τη σχολική μονάδα και την 

περιορίζει σε αυστηρά διεκπεραιωτικό ρόλο», οι 



Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διπλωματική Εργασία 95 

απαντήσεις δείχνουν ότι το 66,1% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η νομοθεσία 

περιορίζει «πολύ» την ελευθερία ανάληψης πρωτοβουλιών από τη σχολική μονάδα. 

Το 21,4% πιστεύει ότι η σχολική μονάδα περιορίζεται «λίγο» ενώ μόλις το 1,8% 

θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός 

(Πίνακας 13). 

 Στη δυνατότητα άσκησης «εσωτερικής» 

εκπαιδευτικής πολιτικής από τη σχολική 

μονάδα, αναφέρεται η ερώτηση 14. Το 46,3% 

των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η εκπαιδευτική 

μονάδα έχει «καθόλου» έως «λίγη» δυνατότητα 

άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Το ποσοστό για το βαθμό «μέτρια» , «πολύ» και 

«πάρα πολύ» είναι 35,2%, 16,7% και 1,9% 

αντίστοιχα (Πίνακας 14). 

 Στην ερώτηση 15 οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να απαντήσουν πόσο θεωρούν ότι η 

εκπαιδευτική τους μονάδα συμμετέχει στη διαμόρφωση, άσκηση ή/και κριτική 

υποδοχή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Το 48,2% των εκπαιδευτικών 

πιστεύει ότι δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της εκπαιδευτικής μονάδας στη 

διαμόρφωση, άσκηση ή και κριτική υποδοχή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, 

ενώ συμμετοχή σε βαθμό «μέτρια» ή «λίγο» έδωσε το 23,2% και 25% του δείγματος 

αντίστοιχα (Πίνακας 15). 
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 Στη δυνατότητα προσαρμογής της 

εκπαιδευτικής ύλης, από τη σχολική μονάδα, στις 

ιδιαιτερότητες/απαιτήσεις ή και ανάγκες της 

τοπικής κοινωνίας, αναφέρεται η ερώτηση 16. Από 

την ανάλυση των απαντήσεων διαπιστώθηκε ότι 

τέτοια δυνατότητα σε βαθμό «λίγο», «μέτρια» ή 

«πολύ» πιστεύει ότι έχει το 10,9%, 32,7% και 

10,9%, των εκπαιδευτικών αντίστοιχα. Το 25,5% 

των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η εκπαιδευτική 

μονάδα δεν έχει καμία τέτοια δυνατότητα. 

(Πίνακας 16) 

 

 

 Τέλος, στην ερώτηση 17 οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν : 

«σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι υπάρχει 

δυνατότητα διαφοροποίησης του Αναλυτικού 

Προγράμματος σύμφωνα με την δική σας 

κρίση, προσεγγίζοντας με έναν άλλο τρόπο 

την εκπαιδευτική πραγματικότητα και τη 

διδακτική πράξη». 

 Το 12,5% πιστεύει ότι δεν υπάρχει καμία 

δυνατότητα διαφοροποίησης του Αναλυτικού 

Προγράμματος σύμφωνα με την κρίση του 

εκπαιδευτικού, ενώ για το βαθμό «λίγο», 

«μέτρια» ή «πολύ» τα αντίστοιχα ποσοστά 

είναι  35,7 ,  39,3 και 12,5 αντίστοιχα (Πίνακας 17) 
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8.2.3  Αποτελέσματα που αφορούν τον τρίτο ερευνητικό στόχο 

Ο τρίτος στόχος της έρευνας είναι να αναδειχθούν οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για το ρόλο του Διευθυντή και των θεσμοθετημένων οργάνων, στη 

διοίκηση της εκπαιδευτικής τους μονάδας, το ρόλο τους στον προγραμματισμό καθώς 

και το βαθμό που επηρεάζουν την εφαρμογή και αποτελεσματικότητά του. Οι 

ερωτήσεις που αντιστοιχούν στον ερευνητικό στόχο είναι οι 18, 19, 23 και 26 ενώ τα 

ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι: 

Ποιος είναι η στάση των θεσμοθετημένων οργάνων διοίκησης, σε ζητήματα 

τόσο προγραμματισμού της σχολικής μονάδας όσο και διδακτικού προγραμματισμού; 

Ποιος είναι ο βαθμός συμμετοχής των αρμόδιων σχολικών συμβούλων σε 

ζητήματα προγραμματισμού της σχολικής μονάδας; 

 Η ερώτηση 18  εστιάζει στον υποστηρικτικό ρόλο του Διευθυντή σε 

ζητήματα καθοδήγησης και 

συντονισμού δράσεων. Οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο 

Διευθυντής της σχολικής 

μονάδας:   

Ενθαρρύνει καινοτομίες 

«πάρα πολύ» σε ποσοστό 

14,8%, «πολύ» σε 44,4%, 

«μέτρια» σε 14,8%. 

Προγραμματίζει το 

εκπαιδευτικό έργο «πολύ» 

σε ποσοστό 51%, «μέτρια» 

σε 21,6%, «λίγο» 15,7%. 

Συντονίζει τις δράσεις του 

σχολείου, «πολύ» σε ποσοστό 63,5%, «μέτρια» 19,2%, «πάρα πολύ» το 9,6%. 

Στηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, «πολύ» σε ποσοστό 50%, 

«μέτρια» σε ποσοστό 23,1%, ενώ στο «καθόλου», «λίγο» και «πάρα πολύ» σε 

ποσοστά 9,6%,  9,6% και 7,7% αντίστοιχα (Πίνακας 18) 

Στην ερώτηση 19: «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ο χρόνος που διατίθεται για 

τις συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων σπαταλιέται άσκοπα και δεν 

αξιοποιείται ουσιαστικά, αποδοτικά και αποτελεσματικά;»  οι απαντήσεις που 
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δόθηκαν δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 58,9% 

πιστεύει ότι ο χρόνος των συνεδριάσεων σπαταλιέται άσκοπα σε βαθμό «μέτρια», 

«πολύ» ή «πάρα πολύ». Το 25% πιστεύει ότι ο χρόνος συνεδριάσεων αξιοποιείται 

πλήρως, ενώ το 16,1% θεωρεί ότι σπαταλιέται άσκοπα σε βαθμό «λίγο» (Πίνακας 

19). 

Σε ό,τι αφορά το βαθμό συμμετοχής στο προγραμματισμό των 

δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας των θεσμοθετημένων οργάνων της ερώτησης 

23: Για το Σχολικό Σύμβουλο που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στον προγραμματισμό, σε 

ποσοστό 48,2%, ενώ στο βαθμό «λίγο», «μέτρια» και «πολύ» αντιστοιχούν τα 

ποσοστά 32,1%  12,5%  και 7,1%  (Πίνακας 23.1) 

Όσον αφορά την συμμετοχή του της/του Διευθύντριας/ή στον 

προγραμματισμό δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας πιστεύουν ότι 

συμμετέχει «πολύ» ή «πάρα πολύ» σε ποσοστό 62,5% και 16,1% αντίστοιχα, ενώ 

καθόλου ή λίγη συμμετοχή έδειξε το 1,8% και 3,6% αντίστοιχα. (Πίνακας 23.2). 

Παρόμοια η εικόνα και για τη συμμετοχή των υΥποδιευθυντών της σχολικής μονάδας 

στον προγραμματισμό. Συμμετοχή σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ» έδειξε το 48.2% 

και 10.7% αντίστοιχα ενώ συμμετοχή «λίγο» ή «μέτρια» ανιχνεύτηκε σε ποσοστό 1.8 

και 3.6 αντίστοιχα (Πίνακας 23.3) 

Όσον αφορά τη συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στον 

προγραμματισμό, το 41,1% και 17,9% αντίστοιχα έδειξε ότι συμμετέχει σε βαθμό 

«πολύ» ή «πάρα πολύ». Συμμετοχή σε βαθμό «λίγο» ή «μέτρια» έδειξε το 8.9%  και 

30,4% αντίστοιχα 

 (Πίνακας 23.4) 

Ο Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων 

συμμετέχει στον 

προγραμματισμό των 

δραστηριοτήτων της 

σχολικής μονάδας σε 

βαθμό «καθόλου» ή 

«λίγο» σε ποσοστά 

18,2% και 38,2% 
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αντίστοιχα, «μέτρια» στο 25,5% και «πολύ» στο 18,2%.  (Πίνακας 23.5) 

Στην ερώτηση 26, αναζητάται σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι 

επηρεάζεται η διαδικασία του διδακτικού προγραμματισμού, από την παρουσία των 

θεσμοθετημένων οργάνων της σχολικής μονάδας. Το 48,2% και 25% των 

εκπαιδευτικών πιστεύει ότι ο διδακτικός προγραμματισμός επηρεάζεται σε βαθμό 

«καθόλου» ή «λίγο» αντίστοιχα, από την παρουσία του Σχολικού Συμβούλου των 

Μαθηματικών, το 12,5% αντιστοιχεί στο «μέτρια» το 14,3% «πολύ» και κανένας 

«πάρα πολύ». (Πίνακας 26.1) 

 Για τη συμμετοχή του Διευθυντή του σχολείου στο διδακτικό 

προγραμματισμό, το 36,4% και  32,7% πιστεύει ότι συμμετέχει σε βαθμό «λίγο» ή 

«μέτρια», «πολύ» το 12,7% και «πάρα πολύ» το  1,8% (Πίνακας 26.2). Μικρότερη η 

συμμετοχή των Υποδιευθυντών του σχολείου αφού συμμετοχή σε βαθμό «καθόλου» 

πιστεύει ότι έχει το 36% των εκπαιδευτικών του δείγματος, «λίγο» το  30% «μέτρια» 

το  20%  «πολύ» το 14%  (Πίνακας 26.3) 

Όσον αφορά τη συμμετοχή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, αυτή 

φαίνεται ασήμαντη αφού «καθόλου» ή «λίγο» συμμετοχή θεωρεί ότι έχει το 70,9% 

και 21,8% των ατόμων του δείγματος αντίστοιχα, ενώ σε βαθμό «μέτρια» ή «πολύ» 

θεωρεί το 5,5% και 1,8% αντίστοιχα. (Πίνακας 26.4) 
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8.2.4  Αποτελέσματα που αφορούν τον τέταρτο ερευνητικό στόχο 

Στον τέταρτο ερευνητικό στόχο διερευνάται σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο 

η σχολική μονάδα υλοποιεί τον προγραμματισμό για τη διδασκαλία όσο και τον 

προγραμματισμό ως διοικητική λειτουργία, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τους 

παράγοντες εκείνους που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τον προγραμματισμό της 

διδασκαλίας. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αντιστοιχούν στο στόχο αυτό 

είναι οι 21, 22, 24, 25, 27, 28,    31, 32 και 34 . Τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τίθενται είναι: 

 Σε ποιους τομείς και σε ποιο βαθμό οι σχολικές μονάδες εφαρμόζουν τον 

προγραμματισμό (στρατηγικό ή λειτουργικό) τόσο στα πλαίσια του 

προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου όσο και για την αντιμετώπιση 

διδακτικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμάτων;  

Σε ποιο βαθμό, οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν τη διδασκαλία και ποιοι 

είναι εκείνοι ο παράγοντες που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τον προγραμματισμό 

για την εφαρμογή του Α.Π.Σ των μαθηματικών; 

 Στην ερώτηση 21 οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να 

απαντήσουν στο πόσο σημαντική για 

την αποτελεσματικότητα της 

σχολικής μονάδας, πιστεύουν ότι 

είναι η εφαρμογή της διαδικασίας 

του προγραμματισμού. Από την 

ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει 

ότι οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο 

βαθμό θεωρούν «πάρα πολύ» 

σημαντική για την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, τη διαδικασία του 

προγραμματισμού σε ποσοστό 37,5%. Ποσοστά 17,9% και  44,6%  αντιστοιχούν σε 

βαθμό σημαντικότητας «μέτρια» ή «πολύ» (Πίνακας 21)  

Στην ερώτηση 22 αναδεικνύονται οι δραστηριότητες που αποτελούν 

αντικείμενο προγραμματισμού στη σχολική μονάδα. Από την ανάλυση των 

ευρημάτων παρατηρείται ότι ο προγραμματισμός γίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό. Η 

σχολική μονάδα προγραμματίζει σε μεγαλύτερο βαθμό το εκπαιδευτικό έργο, την 

υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος, τις σχολικές εορτές, θέματα αξιολόγησης 
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μαθητών. Σε μικρότερο βαθμό ζητήματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης, θέματα 

συνεργασίας με τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, θέματα που αφορούν βελτίωση των 

διδακτικών μεθόδων και προγραμματισμό συνεργασίας με τοπικούς φορείς (Πίνακας 

22) 

 

Στην ερώτηση 24 επιχειρείται μια 

«αποτίμηση» για το πόσο ουσιαστικός και 

αποτελεσματικός είναι  ο προγραμματισμός 

έτσι όπως εφαρμόζεται στη σχολική μονάδα 

που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός Οι 

εκπαιδευτικοί φαίνονται ικανοποιημένοι με 

μέτριο βαθμό ικανοποίησης από το 48,2%, 

«καθόλου» το 1,8%, «λίγο» το 12,5% ενώ 

«πολύ» ή «πάρα πολύ» έχει το 32,1% και 5,4% αντίστοιχα 

(Πίνακας 21) 
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 Στην ερώτηση 25: «Σε ποιο 

βαθμό νομίζετε η σωστή εφαρμογή του 

προγραμματισμού στη σχολική μονάδα 

μπορεί να συμβάλει στην 

αποτελεσματική εφαρμογή του 

αναλυτικού προγράμματος των 

Μαθηματικών;» οι εκπαιδευτικοί σε 

ποσοστά 50,9% και 23,6%  θεωρούν ότι 

συμβάλλει σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ», αντίστοιχα.  (Πίνακας 25) 

Στην ερώτηση 27 ζητείται από 

τους εκπαιδευτικούς να δώσουν το βαθμό 

στον οποίο οι ίδιοι προγραμματίζουν τη 

διδασκαλία τους στη διάρκεια του 

σχολικού έτους. Σε ποσοστό 64,3% οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι 

προγραμματίζουν σε βαθμό «πολύ», το 

21,4% σε βαθμό «πάρα πολύ» και το 

υπόλοιπο 14,3% σε βαθμό «μέτρια».  

(Πίνακας 27) 

Στην ερώτηση 28, οι εκπαιδευτικοί απαντάνε ότι προγραμματίζουν σε 

χρονικές περιόδους, όπως φαίνεται στο επόμενο γράφημα: 
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Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν τη 

διδασκαλία του μαθήματός τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο προγραμματισμός αυτός 

γίνεται περισσότερο «κάθε εβδομάδα» ή «κάθε ώρα» και ακολουθεί ο «ετήσιος 

προγραμματισμός», ενώ οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν τη διδασκαλία λιγότερο 

«κάθε τετράμηνο». Στην ερώτηση αυτή  υπήρχαν δύο επιλογές «ο προγραμματισμός 

της διδασκαλίας κάθε μέρα» και «ο προγραμματισμός της διδασκαλίας κάθε ώρα», 

που ενώ δέχονταν την ίδια απάντηση, εμφανίστηκαν μικρές, όχι σημαντικές,  

διαφορές στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος. 

Στην ερώτηση 31 αναζητείται η 

επίδραση συγκεκριμένων παραγόντων στην 

εφαρμογή του διδακτικού προγραμματισμού. Ο 

πρώτος παράγοντας έχει σχέση με το βαθμό 

στον οποίο το πλήθος των μαθητών ανά τμήμα 

μπορεί να επηρεάσει το διδακτικό 

προγραμματισμό. Από την ανάλυση των 

απαντήσεων προέκυψε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, σε ποσοστό 

98,2% πιστεύει ότι η ύπαρξη πολυπληθών τμημάτων επηρεάζει «πολύ» αρνητικά ή 

αρνητικά την εφαρμογή του διδακτικού προγραμματισμού. 

Στις τρείς επόμενες ερωτήσεις 31.2 31.3 και 31.4 αναδείχτηκαν τρείς 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή «πολύ» θετικά τον διδακτικό  

προγραμματισμό. Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, η χρήση των νέων τεχνολογιών στη 

διδασκαλία και η καλή συνεργασία μεταξύ των 

μαθηματικών της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν σε ποσοστά 

64,3% και 25% ότι τα κατάλληλα εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας έχουν «πολύ» θετική ή θετική 

επίδραση στην εφαρμογή του διδακτικού 

προγραμματισμού αντίστοιχα 

   Σημαντικός παράγοντας στην εφαρμογή 

του διδακτικού προγραμματισμού αναδεικνύεται 

η δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών 

κατά τη διδασκαλία σε βαθμό «πολύ» θετικά ή 

θετικά σε  ποσοστό 89,3% (πίνακας 31.3) 
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Η καλή συνεργασία μεταξύ των 

μαθηματικών της εκπαιδευτικής μονάδας 

επηρεάζει «πολύ» θετικά ή θετικά την 

εφαρμογή του διδακτικού προγραμματισμού σε 

ποσοστό 98,2% (πίνακας 31.4) 

 

Στην ερώτηση 32, ζητείται από τους 

εκπαιδευτικούς να χαρακτηρίσουν το επίπεδο 

συνεργασίας των μαθηματικών του σχολείου 

τους σε ζητήματα προγραμματισμού της 

διδασκαλίας. Το επίπεδο αυτό χαρακτηρίζεται 

«πολύ καλό» ή «άριστο» σε ποσοστό 30,4% και 

25% αντίστοιχα, σε βαθμό «καλό» το 32,1% και 

το υπόλοιπο 12,5% αντιστοιχεί σε «μέτριο» επίπεδο συνεργασίας (Πίνακας 32) 

8.2.5  Αποτελέσματα που αφορούν τον πέμπτο ερευνητικό στόχο 

 Ο στόχος αυτός σχετίζεται με τις απόψεις και τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής του αναλυτικού 

προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΙ, την επάρκεια του διδακτικού χρόνου, 

την καταλληλότητα των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και την επάρκεια και 

καταλληλότητα των εποπτικών μέσων διδασκαλίας. Στο στόχο αυτό αντιστοιχούν οι 

ερωτήσεις 8.1,  29,  30 33 και 34. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι:  

 Πόσο επαρκής είναι ο διδακτικός χρόνος και σε ποιο βαθμό τα σχολικά 

εγχειρίδια διευκολύνουν τον προγραμματισμό για την αποτελεσματική εφαρμογή του 

Αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών; 

 Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης του εκπαιδευτικού από τη συνολική 

εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών στο σχολείο του; 

Στην ερώτηση 29: «σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ο διαθέσιμος χρόνος για 

διδασκαλία είναι επαρκής ώστε να ολοκληρωθεί η διδασκαλία του μαθήματος 

σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τις οδηγίες του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου», οι εκπαιδευτικοί απάντησαν με βάση την εμπειρία τους από τη 

διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος. 

Όσον αφορά στην Άλγεβρα της Α΄ Λυκείου ποσοστό 59,2% θεωρεί ότι ο 

χρόνος δεν είναι «καθόλου» επαρκής, ενώ στο βαθμό επάρκειας «λίγο» αντιστοιχεί το 

24,5% των εκπαιδευτικών. 
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Στη γεωμετρία της Α΄ Λυκείου το 70% πιστεύει ότι ο διαθέσιμος χρόνος είναι 

επαρκής σε βαθμό «καθόλου» ή «λίγο». 

Στην Άλγεβρα της Β΄ Λυκείου το 23% θεωρεί ότι ο διαθέσιμος χρόνος είναι 

επαρκής σε βαθμό «καθόλου» ή «λίγο» και το 50%, σε βαθμό «μέτρια». 

Στη Γεωμετρία Β΄ Λυκείου, το 11,3% πιστεύει ότι ο χρόνος επαρκεί σε βαθμό 

«καθόλου» ή «λίγο», ενώ το  83% ότι ο χρόνος επαρκεί σε βαθμό «μέτρια» ή «πολύ» 

Στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου, το 90,4% πιστεύει ότι ο 

διαθέσιμος χρόνος επαρκεί σε βαθμό «μέτρια» ή «πολύ» και το 7,7% σε βαθμό «πάρα 

πολύ». 

Στα Μαθηματικά Γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου το 76,9% πιστεύει ότι ο χρόνος 

επαρκεί σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ», το 19,2% σε βαθμό «μέτρια» 

Στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, το 72% πιστεύει ότι ο χρόνος 

επαρκεί σε βαθμό «μέτρια» ή «πολύ», το 6% σε βαθμό «πάρα πολύ» και το 18% 

αντιστοιχεί στο «λίγο» .  

Επάρκεια διαθέσιμου χρόνου για την εφαρμογή του Αν. Προγράμματος 

Στην ερώτηση 30: «σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα σχολικά εγχειρίδια των 

Μαθηματικών διευκολύνουν τον προγραμματισμό της διδασκαλίας, σύμφωνα με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα και τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου» 

Όσον αφορά στην Άλγεβρα της Α΄ Λυκείου, ποσοστό 51% θεωρεί ότι το 

σχολικό εγχειρίδιο διευκολύνει τον προγραμματισμό της διδασκαλίας σε βαθμό 

«καθόλου» ή «λίγο», το 27,7% αντιστοιχεί στο «μέτρια» και 21,3% στο «πολύ». 

Στη γεωμετρία της Α΄ Λυκείου το 37,5% πιστεύει ότι το εγχειρίδιο 

διευκολύνει τον προγραμματισμό σε βαθμό «καθόλου» ή «λίγο» και το 60,5%, σε 

βαθμό «μέτρια» ή «πολύ». 
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Στην Άλγεβρα της Β΄ Λυκείου το 74,5% πιστεύει ότι το εγχειρίδιο 

διευκολύνει τον προγραμματισμό σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ», ενώ σε βαθμό 

«μέτρια» ή ««λίγο»» αντιστοιχούν τα 19,6% και 5,9% αντίστοιχα. 

Στη Γεωμετρία Β΄ Λυκείου, το 67,4% πιστεύει ότι το εγχειρίδιο διευκολύνει 

τον προγραμματισμό σε βαθμό «μέτρια» ή «πολύ» το 25,% σε βαθμό «λίγο». 

Στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου, το 84,9% πιστεύει ότι το 

εγχειρίδιο διευκολύνει τον προγραμματισμό σε βαθμό «μέτρια» ή «πολύ» και το 

15,1% σε βαθμό «καθόλου» ή «λίγο». 

Στα Μαθηματικά Γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου το 70,6% θεωρεί ότι το 

εγχειρίδιο διευκολύνει τον προγραμματισμό σε βαθμό «μέτρια» ή «πολύ» και το 

17,6% σε βαθμό «λίγο» ενώ στο «καθόλου» αντιστοιχεί το 9,8% 

Στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, το 78% θεωρεί ότι το εγχειρίδιο 

διευκολύνει τον προγραμματισμό σε βαθμό «μέτρια» ή «πολύ» το 14,% σε βαθμό 

«λίγο» ενώ στο «καθόλου» αντιστοιχεί το 6% 

Διευκόλυνση εφαρμογής του Αναλυτικού προγράμματος από το εγχειρίδιο των Μαθηματικών 

  Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν μικρό 

βαθμό ικανοποίησης από τη συνολική 

εφαρμογή του ΑΠΣ στο σχολείο τους 

(Πίνακας 33). Το 64,7% είναι ικανοποιημένο 

σε βαθμό λίγο ή μέτρια το 31,4% σε βαθμό 

πολύ και το 3,9% σε βαθμό πάρα πολύ  
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8.3  Συµπεράσµατα – Ερµηνείες ανά ερευνητικό στόχο Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος στην ενότητα που προηγήθηκε οδήγησε σε ενδιαφέροντα ευρήµατα.  Η κατανόηση και ερµηνεία των ευρηµάτων θα καταστεί δυνατή σε συνάρτηση µε το ιστορικό πλαίσιο της χρονικής περιόδου κατά την οποία έγινε η έρευνα λαµβάνοντας υπόψη και το γενικότερο κλίµα που επικρατεί στην κοινωνία σε σχέση µε το σχολείο και  τους εκπαιδευτικούς. Ένα µέρος της κοινής γνώµης  προβληµατίζεται και ενδεχοµένως κάποιοι αµφισβητούν  το  ρόλο του σχολείου και την προσφορά των εκπαιδευτικών. Μια  αµφισβήτηση που διαµορφώθηκε σταδιακά στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών και που ήταν σαφώς διακριτή σε όλες σχεδόν τις προηγµένες χώρες, απασχολώντας έντονα τη σχετική βιβλιογραφία.  Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά του δείγµατος παρατηρείται ότι: Οι δύο στους τρείς εκπαιδευτικούς του δείγµατος είναι άνδρες. Η µέση ηλικία των εκπαιδευτικών του δείγµατος είναι τα 48,5 χρόνια µε µέση τιµή ετών υπηρεσία τα 16 χρόνια. Η υψηλή τιµή  της µέσης ηλικίας και η σχετικά χαµηλή τιµή των ετών υπηρεσίας, µπορεί να εξηγηθεί µε βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο για το σύστηµα διορισµού των εκπαιδευτικών, αλλά και τον µεγάλο αριθµό αδιόριστων Μαθηµατικών, συνέπεια των οποίων είναι να διορίζονται εκπαιδευτικοί σε µεγαλύτερες ηλικίες.  Μέση τιµή των ετών παραµονής στη σχολική τους µονάδα είναι τα 8,2 χρόνια. Το στοιχείο αυτό δείχνει µικρή κινητικότητα των Μαθηµατικών που υπηρετούν στα Γενικά Λύκεια του Νοµού. Αυτό σύµφωνα µε το Μαυρογιώργο (2008) βοηθά στη διαµόρφωση και διατήρηση θετικού κλίµατος στη σχολική µονάδα, διασφαλίζει τη συνέχεια και τη συνέπεια της διδακτικής εργασίας, διευκολύνει στη διατύπωση και πραγµατοποίηση κοινά αποδεκτών στόχων και επηρεάζει θετικά το ηθικό του εκπαιδευτικού προσωπικού και την επίδοση των µαθητών  Στη συνέχεια, αναλύονται και σχολιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας ανά ερευνητικό στόχο 1ος Στόχος: Θεωρητική κατάρτιση εκπαιδευτικών σε ζητήµατα ∆ιοίκησης Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας προκύπτει ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν σε «πολύ» µικρό βαθµό επιµορφωθεί σε ζητήµατα διοίκησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών µονάδων, έχουν καλή γνώση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους.  
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Από την αναζήτηση δεικτών συσχέτισης των µεταβλητών προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί µε τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας έχουν µεγαλύτερη επιµόρφωση (δείκτης Pearson 0.289) και καλύτερη γνώση του θεσµικού πλαισίου (Pearson 0.243) και οι εκπαιδευτικοί µε µεγαλύτερο βαθµό επιµόρφωσης σε διοικητικά θέµατα έχουν καλύτερη γνώση του θεσµικού πλαισίου (δείκτης Pearson 0.478) Correlations  Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε θέµατα διοίκησης εκπαιδευτικών µονάδων Γνώση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των σχολικών µονάδων Συνολική υπηρεσία Pearson Correlation ,289* ,243 Sig. (2-tailed) ,031 ,071 N 56 56 Γνώση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των σχολικών µονάδων Pearson Correlation ,478** 1 Sig. (2-tailed) ,000  N 56 56  Στον επόµενο πίνακα από τη «διασταύρωση» των δύο µεταβλητών, οι εκπαιδευτικοί εµφανίζονται να έχουν µεγαλύτερο βαθµό γνώσης του θεσµικού πλαισίου από τον αντίστοιχο βαθµό επιµόρφωσής τους. Η ερµηνεία που µπορεί να δοθεί είναι ότι η γνώση αυτή έχει αποκτηθεί είτε από αναζήτηση λόγω προσωπικού ενδιαφέροντος, είτε είναι γνώση που αποκτήθηκε από την εµπειρία τους και τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες της σχολικής µονάδας.  Γνώση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των σχολικών µονάδων Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε θέµατα διοίκησης εκπαιδευτικών µονάδων Καθόλου 0 11 22 4 0 Λίγο 1 0 5 2 1 Μέτρια 0 0 3 6 1 Πολύ 0 0 0 0 0 Πάρα πολύ 0 0 0 0 0  Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του προγραµµατισµού, οι εκπαιδευτικοί εµφανίζουν µικρή γνώση των επιστηµονικών απόψεων που τον αφορούν. Από τη διασταύρωση των αντίστοιχων µεταβλητών φαίνεται το επίπεδο γνώσης των επιστηµονικών απόψεων για τον προγραµµατισµό να µην διαφοροποιείται 
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ουσιαστικά από τον αντίστοιχο βαθµό γνώσης του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών µονάδων.  Βαθµός ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις επιστηµονικές απόψεις που αφορούν στον προγραµµατισµό Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Count Count Count Count Count Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε θέµατα διοίκησης εκπαιδευτικών µονάδων 
Καθόλου 16 11 10 0 0 Λίγο 1 2 4 2 0 Μέτρια 1 4 1 3 0 Πολύ 0 0 0 0 0 Πάρα πολύ 0 0 0 0 0 Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν έχουν ουσιαστικό ρόλο σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής µονάδας τους, και έχουν µικρό βαθµό ικανοποίησης για το ρόλο αυτό. Η διασταύρωση των δύο µεταβλητών δείχνει ταύτιση του βαθµού ικανοποίησης µε το επίπεδο του ρόλου που η νοµοθεσία πιστεύουν ότι τους δίνει, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το συντελεστή συσχέτισης Pearson ο οποίος παίρνει την αρκετά υψηλή τιµή 0,742  Ικανοποίηση από το ρόλο που δίνεται από τη νοµοθεσία στον εκπαιδευτικό σε θέµατα διοίκησης σχολικής µονάδας Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Ρόλος που δίνεται από τη νοµοθεσία στον εκπαιδευτικό σε θέµατα διοίκησης σχολικής µονάδας 

Καθόλου 6 0 0 0 0 Λίγο 6 11 9 0 0 Μέτρια 0 4 18 0 0 Πολύ 0 0 1 0 0 Πάρα πολύ 0 0 0 0 1  Correlations  Ικανοποίηση από το ρόλο που δίνεται από τη νοµοθεσία στον εκπαιδευτικό σε θέµατα διοίκησης σχολικής µονάδας Ρόλος που δίνεται από τη νοµοθεσία στον εκπαιδευτικό σε θέµατα διοίκησης σχολικής µονάδας Pearson Corr ,742** Sig.(2-tailed) ,000 N 56  Οι διαπιστώσεις αυτές είναι µάλλον αναµενόµενες, αν µελετήσει κανείς τις πολιτικές επιµόρφωσης που έχουν ακολουθηθεί στη χώρα µας. Τις δεκαετίες που προηγήθηκαν, δεν στάθηκε δυνατό να συγκροτηθεί ένα επιµορφωτικό δίκτυο τυπικής επιµόρφωσης, ικανό να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς και να τους δώσει δυνατότητες 
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επαγγελµατικού αναστοχασµού. Μεταπολιτευτικά ο επιµορφωτικός θεσµός ΣΕΛΜΕ δεν κάλυψε ουσιαστικές ανάγκες της συντριπτικής πλειονότητας των εκπαιδευτικών, ενώ αργότερα τα ΠΕΚ µε συνεχείς µεταβολές της µορφής, της διάρκειας, των στόχων και των περιεχοµένων τους  δεν κατάφεραν παρά  µόνο σε µικρό βαθµό να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Τέλος, οι γνωστές και  αποτελεσµατικές µορφές ενδοσχολικής επιµόρφωσης δεν επεκτάθηκαν παρά τα θετικά αποτελέσµατα που επέφεραν όπου εφαρµόστηκαν.  2ος Στόχος : Περιθώρια άσκησης  εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής από την εκπαιδευτική µονάδα  Από τα ερευνητικά δεδοµένα διαπιστώνεται πως οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η οργανωτική και διοικητική δοµή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος περιορίζει πολύ την ελευθερία ανάληψης πρωτοβουλιών από τη σχολική µονάδα, η οποία όµως έχει κάποια µικρά περιθώρια να ασκήσει δική της εσωτερική πολιτική. Πιστεύουν επίσης ότι η εκπαιδευτική µονάδα ελάχιστα συµµετέχει στην άσκηση ή κριτική υποδοχή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο δείκτης συσχέτισης Pearson Correlation, για τις τρείς µεταβλητές. Οι τιµές που παίρνει ο δείκτης για τις διασταυρούµενες µεταβλητές δείχνει πολύ µικρή έως µηδενική συσχέτιση.  Μικρή θετική συσχέτιση έχουν οι µεταβλητές «∆υνατότητα άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής από την εκπαιδευτική µονάδα» και «Συµµετοχή της εκπαιδευτικής µονάδας στη διαµόρφωση, άσκηση ή και κριτική υποδοχή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής» που έχουν δείκτη Perasron correlation 0,210. Correlations  Περιορισµός από τη νοµοθεσία της ελευθερίας ανάληψης πρωτοβουλιών από τη σχολική µονάδα Συµµετοχή της εκπαιδευτικής µονάδας στη διαµόρφωση, άσκηση ή και κριτική υποδοχή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής Περιορισµός από τη νοµοθεσία της ελευθερίας ανάληψης πρωτοβουλιών από τη σχολική µονάδα Pearson Corr 1 -,009 Sig.(2-tailed)  ,945 N 56 56 ∆υνατότητα άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής από την εκπαιδευτική µονάδα Pearson Corr -,100 ,210 Sig.(2-tailed) ,472 ,128 N 54 54 
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Ζητήθηκε η γνώµη των εκπαιδευτικών για δύο από τους τοµείς όπου θα µπορούσε η εκπαιδευτική µονάδα να ασκήσει εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική. Στη δυνατότητα προσαρµογής της εκπαιδευτικής ύλης στις ιδιαιτερότητες ή ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και στη δυνατότητα διαφοροποίησης του Αναλυτικού Προγράµµατος σύµφωνα µε τη δική τους κρίση, προσεγγίζοντας µε ένα διαφορετικό τρόπο την εκπαιδευτική πραγµατικότητα και τη διδακτική πράξη. Και στις δύο περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια, τα οποία όµως κρίνονται περιορισµένα. Μελετώντας τον επόµενο πίνακα όπου διασταυρώθηκαν οι µεταβλητές «Συνολική υπηρεσία» και «∆υνατότητα προσαρµογής της εκπαιδευτικής ύλης στις ιδιαιτερότητες/απαιτήσεις ή και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας», προκύπτει ότι οι νεότεροι σε υπηρεσία εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι υπάρχουν περισσότερα περιθώρια προσαρµογής της εκπαιδευτικής ύλης σε σχέση µε τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς. Συγκρίνοντας πόσοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια προσαρµογής της εκπαιδευτικής ύλης σε βαθµό «πολύ», παρατηρείται ότι τέτοια περιθώρια θεωρούν ότι έχουν: από τους νεότερους εκπαιδευτικούς, οι 2 στους 5 (ποσοστό 40%), από τους έχοντες προϋπηρεσία 6-10 χρόνια οι 2 στους 14 (Ποσοστό 14,2%), από τους έχοντες προϋπηρεσία 11 έως 30 χρόνια είναι ο 2 στους 34 (ποσοστό 5,8%). Αυτό πιθανότατα ερµηνεύεται από το γεγονός ότι οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν την πραγµατικότητα της σχολικής µονάδας, η οποία, πιθανότατα, έρχεται σε αντίθεση µε τις προσδοκίες ή τα πιστεύω των νεότερων. Η «αντίστροφη» αυτή σχέση επιβεβαιώνεται σε ένα µικρό βαθµό και από το δείκτη συσχέτισης Pearon correlation, ο οποίος παίρνει αρνητική τιµή -0,179  ∆υνατότητα προσαρµογής της εκπαιδευτικής ύλης στις ιδιαιτερότητες/απαιτήσεις ή και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Count Count Count Count Count Συνολική υπηρεσία 0-5 0 1 2 2 0 6-10 7 2 3 2 0 11-20 2 8 6 1 0 21-30 5 5 6 1 0 31 και πανω 0 1 1 0 0   
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 Correlations  Συνολική υπηρεσία Περιορισµός από τη νοµοθεσία της ελευθερίας ανάληψης πρωτοβουλιών από τη σχολική µονάδα Συνολική υπηρεσία Pearson Correlation 1 -,179 Sig. (2-tailed)  ,186 N 56 56  Η πραγµατικότητα είναι πως το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισµό, ο οποίος -µέχρι σήµερα- δεν έχει ενθαρρύνει την σχολική µονάδα να αποκτήσει εµπειρία στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε πτυχές (έστω) της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Εντούτοις κάθε σχολική µονάδα θα µπορούσε να έχει ορισµένα περιθώρια κάποιας σχετικής αυτονοµίας χωρίς αυτό να είναι σε διάσταση µε τον κεντρικό σχεδιασµό - τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η ενίσχυση αυτής της αυτονοµίας µε την ανάδειξη της σχολικής µονάδας σε φορέα διαµόρφωσης και άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι ένα βασικό εργαλείο που µπορεί να ενεργοποιήσει τον εκπαιδευτικό µε την έννοια ότι καλείται να έχει συµµετοχή σε θέµατα που εκδηλώνονται ακόµα και πριν από τη διδασκαλία (συµµετοχή στο σχεδιασµό, στη διαµόρφωση αναλυτικών προγραµµάτων κλπ µέσω των µορφών ανοικτής διαβούλευσης, των επιστηµονικών φορέων ανά ειδικότητα κλπ, αλλά κυρίως της ζύµωσης µέσα στο σχολείο), κατά τη διάρκειά της, αλλά και µετά από αυτήν. ∆υνατότητες και περιορισµένα –έστω- περιθώρια άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής από τη σχολική µονάδα σε τοµείς όπως : α) Αναλυτικό Πρόγραµµα: η εκπαιδευτική µονάδα να έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζει τα µαθήµατα και την ύλη ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας στην οποία ανήκει β) ∆ιδασκαλία: να δίνεται η δυνατότητα στην εκπαιδευτική µονάδα να επιλέγει µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης  εύκολα προσαρµόσιµες στις ιδιαίτερες ανάγκες της µε στόχο την αποτελεσµατικότητα γ) Εξουσία: να γίνεται κατανοµή εξουσιών ώστε να συµµετέχουν όλοι δ) Υλικά: η εκπαιδευτική µονάδα να µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις σχετικές µε θέµατα υλικών, αξιοποίησης χώρων και µέσων διδασκαλίας 
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ε) Ανθρώπινο δυναµικό: να δίνεται η δυνατότητα στην εκπαιδευτική µονάδα να αξιοποιεί στο έπακρο το ανθρώπινο δυναµικό που έχει στη διάθεσή της, µε στόχο τη σύνδεση προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης.   στ) Χρόνος: να µπορεί να παρεµβαίνει για την κατανοµή και διευθέτηση του χρόνου, ώστε να γίνεται ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ζ) Οικονοµικά: να µπορεί να ασκεί αρµοδιότητες για κατανοµή και αξιοποίηση του προϋπολογισµού, ώστε να αντιµετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσµατικά οι τρέχουσες ανάγκες Εδώ να επισηµανθεί πως όταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι στα πλαίσια της σχετικής τους αυτονοµίας, έχουν τα περιθώρια να προσεγγίσουν µε έναν διαφορετικό τρόπο την διδακτική πράξη, τότε επαληθεύονται οι θεωρητικές αναφορές που µιλούν για συµβολική τουλάχιστον έκφραση των περιθωρίων της σχετικής τους αυτονοµίας στην άσκηση του διδακτικού, παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού τους έργου.  3ος Στόχος : Ο ρόλος των θεσµοθετηµένων οργάνων στη διοίκηση της εκπαιδευτικής τους µονάδας στο στάδιο του προγραµµατισµού Όπως προέκυψε από τη θεωρητική ανάλυση, ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας  είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την αποτελεσµατικότητά της. Από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν σε ικανοποιητικό βαθµό ότι ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας στην οποία υπηρετούν ενθαρρύνει καινοτοµίες, προγραµµατίζει το εκπαιδευτικό έργο, συντονίζει τις δράσεις του σχολείου, αλλά και στηρίζει την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών της έρευνας διαφάνηκε ότι στον προγραµµατισµό έχουν ενεργή συµµετοχή κατά κύριο λόγο οι ∆ιευθυντές, και ακολουθούν οι Υποδιευθυντές και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων. Ο βαθµός συµµετοχής του σχολικού συµβούλου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας κρίνεται ως µικρότερος του αναµενόµενου, σύµφωνα µε άλλες έρευνες που εµφάνιζαν µεγαλύτερη συµµετοχή των Σχολικών Συµβούλων στα δρώµενα της σχολικής µονάδας. Παρά το γεγονός ότι η συµµετοχή των γονέων είναι απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία της σχολικής µονάδας, από την έρευνα προέκυψε ότι η συµµετοχή τους σε ζητήµατα προγραµµατισµού είναι πολύ µικρή.  Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων προωθεί τον προγραµµατισµό σε βαθµό µικρότερο από ότι οι ∆ιευθυντές ή οι Υποδιευθυντές. Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις απαντήσεις που αφορούσαν την µικρή αξιοποίηση του χρόνου κατά τις συνεδριάσεις 
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τους συλλόγου. Η διασταύρωση των µεταβλητών «Ο χρόνος που διατίθεται για συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων σπαταλιέται άσκοπα» και  «Συµµετοχή στον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων της σχολικής µονάδας του συλλόγου διδασκόντων» φανερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι ο χρόνος συνεδριάσεων δεν σπαταλιέται άσκοπα είναι οι ίδιοι που πιστεύουν σε µεγάλη συµµετοχή του Συλλόγου ∆ιδασκόντων στο προγραµµατισµό. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson correlation για  τις µεταβλητές αυτές δίνει τιµή -0,110. Αναµενόµενη θα ήταν µια τιµή πιο κοντά στο -1. Αυτό δεν συνέβη επειδή ένα ποσοστό εκπαιδευτικών που δήλωσε ότι ο χρόνος συνεδριάσεων σπαταλιέται άσκοπα σε βαθµό «πολύ» ή «πάρα πολύ» δήλωσε επίσης ότι η εκπαιδευτική µονάδα συµµετέχει στον προγραµµατισµό σε βαθµό «πολύ» ή «πάρα πολύ». Αυτό αξιολογείται ως αντίφαση για τις απαντήσεις.   Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι δε γίνεται µεγάλη αξιοποίηση του χρόνου των συνεδριάσεων του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. Αυτό έχει ως συνέπεια να περιορίζεται περεταίρω η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση της εκπαιδευτικής µονάδας. Η συµµετοχή αυτή είναι πολύ σηµαντική για τις σχολικές µονάδες γιατί η συλλογική διοίκηση, συµβάλλει στη βελτίωση της επικοινωνίας και στη δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος και συντελεί στην αποδοχή και κατά προέκταση στην εφαρµογή των αποφάσεων της διοίκησης του οργανισµού (Koontz, 1984).  Correlations  Συµµετοχή στον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων της σχ. Μονάδας του συλλόγου διδασκόντων Ο χρόνος που διατίθεται για συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων σπαταλάται άσκοπα Pearson Correlation -,110 Sig (2-tailed) ,425 N 55   Συµµετοχή στον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων της σχ. Μονάδας του συλλόγου διδασκόντων Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Count Count Count Count Count Ο χρόνος που διατίθεται για συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων σπαταλάται άσκοπα Καθόλου 0 1 3 6 4 Λίγο 0 0 3 6 0 Μέτρια 0 2 6 4 2 Πολύ 0 1 3 5 3 Πάρα πολύ 0 1 2 2 1 
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Όσον αφορά το διδακτικό προγραµµατισµό, αυτός φαίνεται να είναι µια ατοµική υπόθεση των εκπαιδευτικών αφού η συµµετοχή όλων των παραγόντων της σχολικής µονάδας είναι πολύ µικρή. Άξια αναφοράς είναι η απουσία του Σχολικού Συµβούλου των Μαθηµατικών από τη διαδικασία του διδακτικού προγραµµατισµού. Η συµµετοχή του είναι η αµέσως µικρότερη µετά τη συµµετοχή του Συλλόγου Γονέων και ∆ιδασκόντων που είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος στη διαδικασία αυτή. Το εύρηµα που αφορά στο Σχολικό Σύµβουλο έρχεται σε αντίθεση µε ευρήµατα άλλων ερευνών, που ανέδειξαν αυξηµένη συµµετοχή του Σχολικού Συµβούλου των Μαθηµατικών στον προγραµµατισµό και το διδακτικό προγραµµατισµό.  4Ος Στόχος : Βαθµός και επίπεδα εφαρµογής του προγραµµατισµού και του διδακτικού προγραµµατισµού.  Παράγοντες που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τον διδακτικό προγραµµατισµό Οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τις επιστηµονικές απόψεις που αφορούν τον προγραµµατισµό της σχολικής µονάδας ως διοικητική λειτουργία, πιστεύουν όµως  ότι είναι πολύ έως πάρα πολύ σηµαντικός για την αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας και έχουν µικρό βαθµό ικανοποίησης από τον τρόπο που αυτός υλοποιείται.  Όσον αφορά τους τοµείς που η σχολική µονάδα προγραµµατίζει βλέπουµε ότι, κατά προτεραιότητα προγραµµατίζεται το εκπαιδευτικό έργο, η υλοποίηση του αναλυτικού προγράµµατος, οι σχολικές εορτές και θέµατα αξιολόγησης των µαθητών. Σε µικρότερο βαθµό, προγραµµατίζονται θέµατα ενδοσχολικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, βελτίωσης διδακτικών µεθόδων και θέµατα συνεργασίας µε τοπικές εκπαιδευτικές αρχές και τοπικούς φορείς. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω, τα θέµατα που περιλαµβάνονται στον προγραµµατισµό της σχολικής µονάδας, έχουν να κάνουν κυρίως µε λειτουργικά ζητήµατα και δραστηριότητες της καθηµερινής σχολικής ζωής, έτσι όπως ορίζονται από τον επίσηµο κανονισµό λειτουργίας των σχολείων. Ο προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου που κάνει το κάθε σχολείο βρίσκεται στο πλαίσιο που ορίζει η επίσηµη εκπαιδευτική νοµοθεσία. Παρατηρείται ότι θέµατα που έχουν να κάνουν µε ζητήµατα εξωδιδακτικής απασχόλησης, όπως πρωτοβουλίες για συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και καινοτόµα προγράµµατα, συνεργασία µε το Σύλλογο Γονέων, το ∆ήµο και άλλους φορείς, καθώς και την επικοινωνία και ενηµέρωση σχετικά µε τους φορείς που 
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συνεργάζεται το σχολείο, βρίσκονται στο περιθώριο των θεµάτων που λαµβάνονται υπόψη στη διαδικασία του προγραµµατισµού. Η ερµηνεία αυτής της κατάστασης µπορεί να δοθεί εξετάζοντας το πλαίσιο στο οποίο πραγµατοποιείται ο προγραµµατισµός σε κάθε σχολική µονάδα. Ένα πλαίσιο που προσδιορίζεται από τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, που είναι ο συγκεντρωτισµός και η γραφειοκρατία, αιτίες που περιορίζουν τις δυνατότητες και τη διάθεση του προσωπικού για πρωτοβουλίες σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι δέχονται µια πραγµατικότητα όπως είναι, χωρίς να αξιοποιούν τις δυνατότητες που έχουν.  ∆υνατότητες που απορρέουν από την παραδοχή ότι όποια και αν είναι η επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική, η σχολική µονάδα διαθέτει έναν σχετικό βαθµό αυτονοµίας. Στα πλαίσια της σχετικής αυτοδυναµίας, το περιεχόµενο και η διαδικασία του προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους εργαζόµενους για τη διαµόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής ικανής να παρέµβει στον κεντρικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό, αναδεικνύοντας έτσι τη σχολική µονάδα σε πραγµατικό κύτταρο της εκπαίδευσης (Μαυρογιώργος, 1999β). Τα ευρήµατα της έρευνας φανερώνουν ότι στα σχολεία αφιερώνονται σε περισσότερο σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε την εκπαίδευση και την τυποποιηµένη σχολική ζωή, όπως αυτή καθορίζεται από τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Ο προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου δε χρησιµοποιείται ως εργαλείο βελτίωσης και αλλαγής της υπάρχουσας εκπαιδευτικής κατάστασης. Αυτό φανερώνει ότι είναι περιορισµένη η κατανόηση και η εφαρµογή των αρχών του προγραµµατισµού από τους έχοντες την ευθύνη της διοίκησης των σχολείων που σε επίπεδο σχολικής µονάδας είναι ο ∆ιευθυντής αλλά και ο σύλλογος προσωπικού (Ιορδανίδης, 1998: 91). Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το διδακτικό προγραµµατισµό, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η σωστή εφαρµογή του µπορεί να συµβάλει πολύ στην αποτελεσµατική εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος των Μαθηµατικών. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι προγραµµατίζουν τη διδασκαλία τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε µεγάλο βαθµό. Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι προγραµµατίζουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς, κυριαρχεί όµως ο εβδοµαδιαίος και ο ηµερήσιος προγραµµατισµός. Οι εκπαιδευτικοί προγραµµατίζουν τη διδασκαλία τους σε µικρότερο βαθµό στην αρχή του τετραµήνου ή στην αρχή κάθε µήνα. 
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 Οι παράγοντες που διευκολύνουν τη λειτουργία του διδακτικού προγραµµατισµού καθώς και αυτοί που την παρεµποδίζουν, διερευνήθηκαν µε δύο ερωτήσεις, µια κλειστού και µια ανοικτού τύπου, ώστε οι ερωτώµενοι να µπορέσουν να  εκφράσουν ελεύθερα τη γνώµη τους. Στην ερώτηση κλειστού τύπου αναζητήσαµε την επίδραση συγκεκριµένων παραγόντων στο διδακτικό προγραµµατισµό. Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι τα πολυπληθή τµήµατα µαθητών είναι ένας παράγοντας που επιδρά πολύ αρνητικά στην εφαρµογή του προγραµµατισµού της διδασκαλίας, ενώ θετική ή πολύ θετική επίδραση έχουν η ύπαρξη κατάλληλων εποπτικών µέσων διδασκαλίας, η δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, αλλά και η καλή σχέση και συνεργασία µεταξύ των µαθηµατικών που υπηρετούν στην εκπαιδευτική µονάδα.  Στην ερώτηση ανοικτού τύπου αναζητήσαµε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους λόγους για τους οποίους δεν υλοποιείται ο προγραµµατισµός τους. Στην ερώτηση αυτή, απάντηση έδωσαν οι 45 από τους 56 εκπαιδευτικούς. Ως κυριότεροι λόγοι για την µη υλοποίηση του προγραµµατισµού αναφέρθηκαν οι χαµένες διδακτικές ώρες (33 άτοµα ή ποσοστό 73,3%), η ανοµοιογένεια των µαθητών ως προς το γνωστικό τους επίπεδο (20 άτοµα ή 44,4%) η µεγάλη διδακτέα ύλη σε συνδυασµό µε την ανεπάρκεια του διαθέσιµου χρόνου διδασκαλίας (11 άτοµα ή ποσοστό 24,4%), το χαµηλό γνωστικό επίπεδο και ή έλλειψη προαπαιτούµενων γνώσεων των µαθητών (10 άτοµα ή ποσοστό 22,2%), τα πολυπληθή τµήµατα (8 άτοµα ή ποσοστό 17,8%), ο κακός προγραµµατισµός (4 άτοµα ή ποσοστό 8,89%). Σε µικρότερα ποσοστά αναφέρθηκαν λόγοι όπως: η µη ανταπόκριση και η αδιαφορία των µαθητών σε συνδυασµό µε προβλήµατα συµπεριφοράς που παρουσιάζονται, η κόπωση των µαθητών λόγω των εξωσχολικών υποχρεώσεων και η περιχαράκωση του ενδιαφέροντός τους λόγω των κατευθύνσεων που ακολουθούν (Β΄, Γ΄ Λυκείου) η απουσία των µαθητών ειδικότερα της Γ΄ Λυκείου κατά τους τελευταίους µήνες του σχολικού έτους για να προετοιµαστούν για τις πανελλήνιες εξετάσεις, η ανυπαρξία ευελιξίας όσον αφορά το πρόγραµµα σπουδών. Ως τελευταίοι λόγοι αναφέρθηκαν η απαξίωση του δηµόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού λειτουργήµατος τόσο από την κοινωνία όσο και από την πολιτεία.  Από τους 33 εκπαιδευτικούς που ανέφεραν ως λόγο για την µη υλοποίηση του προγραµµατισµού τους τις χαµένες διδακτικές ώρες, οι 16 από αυτούς (ποσοστό 25,7%) τις απέδωσαν στις καταλήψεις, σε έκτακτα γεγονότα και απρόβλεπτους παράγοντες, σε απεργίες το 22,9%, σε χαµένες ώρες λόγω προετοιµασίας εορτών και 
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πρόβες παρελάσεων το 14,3%, σε έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου ∆ιδασκόντων το 11,5%, σε επισκέψεις συνδικαλιστών για ενηµέρωση το 11,5%, σε εκδροµές και περιπάτους το 8,5% και σε µικρότερα ποσοστά αναφέρθηκαν η απουσία λόγω ασθενείας των εκπαιδευτικών, η πραγµατοποίηση αθλητικών αγώνων και η πρόωρη λήξη του σχολικού έτους.   5ος Στόχος: Επάρκεια διδακτικού χρόνου και καταλληλότητα εγχειριδίων για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος των Μαθηµατικών Ο εκπαιδευτικός διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στην επιτυχία ενός σχολικού βιβλίου, αφού είναι εκείνος ο παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος σπουδών (Α.Π.Σ.) και ο κύριος διαχειριστής του υπάρχοντος διδακτικού υλικού. Στηρίζεται στο βιβλίο για το σχεδιασµό της διδασκαλίας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτενεργεί, ενώ η ευχέρειά του και η προσωπική του φιλοσοφία είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που ορίζουν πόσα από τα παραπάνω θα υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας.  ∆ύο –οι σηµαντικότεροι ίσως- παράγοντες για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος είναι η επάρκεια του διδακτικού χρόνου και η καταλληλότητα των σχολικών εγχειριδίων.   Όσον αφορά το διδακτικό χρόνο, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας πιστεύουν ότι συνολικά για όλα τα µαθήµατα των Μαθηµατικών έχει  µικρό βαθµό επάρκειας, εντοπίζουν δε το µεγαλύτερο πρόβληµα έλλειψης διδακτικού χρόνου στη διδασκαλία του µαθήµατος της  Άλγεβρας της  Α΄ Λυκείου, ενώ ακολουθεί η Γεωµετρία της Α΄ Λυκείου, ενώ στη Γεωµετρία της Β΄ Λυκείου ο χρόνος επαρκεί περισσότερο από ό,τι στα υπόλοιπα µαθήµατα. Φαίνεται ότι ο όγκος της διδακτέας ύλης συχνά υπερβαίνει τα προβλεπόµενα χρονικά όρια, µε αποτέλεσµα ο πραγµατικός διδακτικός χρόνος να µην επαρκεί πάντοτε για την κάλυψή της, γεγονός που λειτουργεί επιβαρυντικά ως προς την επιδιωκόµενη ποιότητα της µαθησιακής διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά το βαθµό που τα σχολικά εγχειρίδια διευκολύνουν την εφαρµογή του διδακτικού προγραµµατισµού, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών δείχνουν ότι αυτά ανταποκρίνονται, συνολικά στο ρόλο αυτό σε µέτριο βαθµό, ενώ δεν παρατηρήθηκαν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις µεταξύ των διαφορετικών βιβλίων. Την καλύτερη εικόνα εµφανίζουν τα εγχειρίδια των Μαθηµατικών Κατεύθυνσης της Β΄ και Γ΄ Λυκείου µε µέσες τιµές τα 3,17 και  3,02 αντίστοιχα (Πίνακας 30), οι οποίες όµως µόλις που αντιστοιχούν στο επίπεδο 
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διευκόλυνσης «µέτρια». Μικρότερο βαθµό διευκόλυνσης εµφανίζει το βιβλίο της Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου µε µέση τιµή 2,51 που σε συνδυασµό µε την µεγάλη ανεπάρκεια του διδακτικού χρόνου που προέκυψε από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών για το ίδιο µάθηµα, ανακύπτουν έντονα ερωτήµατα και κάνουν επιτακτική την ανάγκη για άµεσες παρεµβάσεις στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος. Για να κατανοηθούν και να ερµηνευθούν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες που επικρατούν σε κάθε µια από τις τάξεις του Γενικού Λυκείου, να καταγραφούν οι ιδιαιτερότητες, όπως περιγράφονται από τη βιβλιογραφία αλλά και τη διδακτική εµπειρία. Οι µαθητές κατά τη µετάβασή τους από το Γυµνάσιο στο Λύκειο έρχονται αντιµέτωποι µε το πέρασµα σε ένα πιο προωθηµένο, θεωρητικό µαθηµατικό τρόπο σκέψης. Βασικά στοιχεία αυτού του τρόπου σκέψης είναι η «αυστηρή» χρήση µαθηµατικής ορολογίας και συµβολισµού, οι ορισµοί των εννοιών και η θεωρητική απόδειξη των ισχυρισµών.  Οι µαθητές καλούνται να αναπτύξουν διάφορους τρόπους σκέψης (επαγωγικό, παραγωγικό), να κατανοήσουν και να κάνουν χρήση της µαθηµατικής γλώσσας και να προχωρήσουν σε εννοιολογικές διασυνδέσεις τόσο εντός των Μαθηµατικών όσο και µεταξύ των Μαθηµατικών και άλλων γνωστικών περιοχών. Οι µαθητές µεταφέροντας από προηγούµενες τάξεις γνωστικές ελλείψεις, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν µε επιτυχία στους σκοπούς αυτούς και στις απαιτήσεις του µαθήµατος των Μαθηµατικών. Με δεδοµένο µάλιστα τα πολυπληθή τµήµατα µαθητών και την έντονη ανοµοιογένεια που παρουσιάζουν οι µαθητές των τµηµάτων αυτών ως προς το γνωστικό τους επίπεδο είναι αναµενόµενες οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών για την ανεπάρκεια του διδακτικού χρόνου. Πολλοί σηµαντικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι ακατάλληλος ο τρόπος µε τον οποίο διδάσκονται σήµερα τα Μαθηµατικά, αφού για παράδειγµα σε πολλές περιπτώσεις δίνεται έµφαση στην αποµνηµόνευση που σε συνδυασµό µε την έλλειψη ουσιαστικής κατανόησης δηµιουργεί ανυπέρβλητα εµπόδια στους µαθητές. Αυτό βοηθά να γίνει αντιληπτό γιατί ενώ πολλά παιδιά ξεκινούν µε θετικά συναισθήµατα για τα Μαθηµατικά, καθώς µεγαλώνουν, τα πράγµατα αντιστρέφονται. Είναι γνωστό ότι τόσο τα προγράµµατα σπουδών όσο και τα σχολικά εγχειρίδια έχουν υποστεί αλλεπάλληλες µεταβολές τα τελευταία χρόνια χωρίς κατά την εφαρµογή τους να προηγηθεί η κατάλληλη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Αυτό 



 

120                                                                      Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: ∆ιπλωµατική Εργασία 

είχε ως συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί σε πολλές περιπτώσεις να αγνοούν τους διδακτικούς στόχους του Α.Π.Σ. για το σχεδιασµό του µαθήµατος, να αγκυλώνονται στην διδασκαλία του περιεχοµένου έχοντας ως µοναδικό τους µέληµα την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης Το τρέχον σχολικό έτος προωθήθηκαν αλλαγές στο Αναλυτικό Πρόγραµµα των Μαθηµατικών στο Λύκειο που ξεκίνησε µε προσθήκες και διαφοροποιήσεις στην διδακτέα ύλη του µαθήµατος της Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου. Ο προβλεπόµενος χρόνος διδασκαλίας του µαθήµατος αυξήθηκε σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά κατά µισή ώρα την εβδοµάδα, φαίνεται όµως ότι δεν είναι αρκετός.  Από προγενέστερες έρευνες (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ 2008) γνωρίζουµε τη διαπίστωση των εκπαιδευτικών ότι τα προγράµµατα σπουδών που καλούνται να εφαρµόσουν -σε γενικές γραµµές και µε  επιµέρους διαφοροποιήσεις- θεωρούνται αρκετά ή πολύ απαιτητικά για την ηλικία και τις δυνατότητες των µαθητών και µαθητριών της ∆.Ε.,  ενώ η διδακτέα ύλη εκτιµάται ότι είναι δύσκολο να καλυφθεί στα χρονικά πλαίσια που παρέχει το ωρολόγιο πρόγραµµα. Παράλληλα, εκφράζουν την άποψη ότι  η προετοιµασία τους για την «υποδοχή» των όποιων νέων προγραµµάτων και αλλαγών  υπήρξε σε κάθε  περίπτωση ανεπαρκής. Εκτιµάται ότι τα πορίσµατα αυτών των ερευνών εξακολουθούν να ισχύουν σε  µεγάλο βαθµό και την περίοδο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, δεδοµένης της χρονικής εγγύτητας ανάµεσα στις έρευνες αυτές, όπως και του γεγονότος ότι δεν επήλθαν στο µεταξύ διάστηµα αξιόλογες µεταβολές στα ισχύοντα προγράµµατα σπουδών. Στη Β΄ Λυκείου οι µαθητές έχοντας ήδη επιλέξει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, έχουν κάνει και τις επιλογές τους για τα µαθήµατα που θα µελετούν µε αληθινή διάθεση µάθησης. Έτσι λίγοι µαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την Άλγεβρα ή τη Γεωµετρία, ενώ δεν λείπουν και οι µαθητές των άλλων κατευθύνσεων οι οποίοι έχουν χάσει τη συνέχεια στη γνώση των Μαθηµατικών, οπότε αντικειµενικά δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν µε συνέπεια τα µαθήµατα αυτά. Κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος Μαθηµατικά Γενικής παιδείας της Γ΄ Λυκείου, ο καθηγητής βρίσκεται µπροστά στην άρνηση των µαθητών να συµµετέχουν, ενώ διεκδικούν ως δικαίωµά τους να διαβάζουν κάποιο άλλο µάθηµα «κατεύθυνσης». Οι µαθητές που προσέχουν και συµµετέχουν στα µαθήµατα γενικής παιδείας, χωρίς να έχουν µε οποιονδήποτε τρόπο προετοιµαστεί, αποτελούν την καλή εκδοχή της  κατάστασης. Οι προσπάθειες του καθηγητή να κάνει το µάθηµα όσο πιο  
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ενδιαφέρον µπορεί, µε τη χρήση φαντασίας, πολυµέσων, συζήτησης, έχουν  περιορισµένο αποτέλεσµα.  Ο µαθητής της Γ΄ Λυκείου έχοντας θέσει ως στόχο την εισαγωγή του στο Πανεπιστήµιο, µέσα από ένα σύστηµα εξαιρετικά ανταγωνιστικών εξετάσεων, δεν είναι καθόλου εύκολο να ασχολείται µε µαθήµατα άλλα, πέραν εκείνων που θα δώσει στις εξετάσεις. Ο καθηγητής που διδάσκει µάθηµα κατεύθυνσης, υποχρεώνεται να απαρνηθεί την  κριτική, διερευνητική προσέγγιση της γνώσης  και αναγκάζεται να κάνει εκγύµναση σε κατάλληλα για τις εξετάσεις θέµατα, κάτι που οδηγεί σε µια  στρεβλωµένη σχέση του παιδιού µε την επιστήµη και την γνώση που θα είναι  δύσκολο ή αδύνατο να ανασκευασθεί στο µέλλον. Τέλος, να σηµειώσουµε το µεγάλο αριθµό απουσιών (164) που µπορεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία να κάνει κάθε µαθητής. Ένα δικαίωµα που οι περισσότεροι µαθητές το εκµεταλλεύονται στη διάρκεια της φοίτησής τους στη Γ΄ Λυκείου. Περίπου µετά το τέλος Μαρτίου οι αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων αδειάζουν, αφού οι µαθητές «αρρωσταίνουν» µαζικά, ώστε να κερδίσουν χρόνο µελέτης για να µπορέσουν να προετοιµαστούν για τις επερχόµενες πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι όµως µειώνεται δραστικά ο διδακτικός χρόνος και ακυρώνεται κάθε προγραµµατισµός της διδασκαλίας. Εδώ να αναφέρουµε τη άποψη ενός εκπαιδευτικού όπως διατυπώθηκε στο τελευταίο ερώτηµα ανοικτού τύπου του ερωτηµατολογίου: «Θα πρότεινα ένα θέµα διδακτορικής διατριβής. Θα άξιζε να µελετήσει κανείς (µοντελοποιήσει) µε µεθόδους θεωρίας παιγνίων την απαξίωση του Λυκείου από τους µαθητές καθώς και την παράλογη συµπεριφορά τους σε σχέση µε τις προτεραιότητες που βάζουν» Στο παραπάνω πλαίσιο που περιγράφηκε φαίνεται «αναµενόµενη» η άποψη των εκπαιδευτικών για το βαθµό ανεπάρκειας του διδακτικού χρόνου για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος των Μαθηµατικών στο Γενικό Λύκειο.   
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8.4 Σύνοψη των αποτελεσµάτων της έρευνας  Στο τελευταίο αυτό µέρος θα παρουσιαστούν µε συνοπτικό τρόπο οι γενικές παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα της εργασίας, όπως προέκυψαν από την επεξεργασία του θεωρητικού και του εµπειρικού µέρους και θα διατυπωθούν προτάσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τα πορίσµατα της έρευνας.  Οι εκπαιδευτικοί έχουν επιµορφωθεί σε πολύ µικρό βαθµό σε ζητήµατα διοίκησης εκπαιδευτικών µονάδων και ειδικότερα προγραµµατισµού, πιστεύουν ότι η νοµοθεσία τους δίνει µικρά περιθώρια συµµετοχής στη διοίκηση της εκπαιδευτικής µονάδας που υπηρετούν και δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιηµένοι από αυτό το επίπεδο συµµετοχής. Πιστεύουν ότι υπάρχει µικρή δυνατότητα άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής από την εκπαιδευτική µονάδα, αυξηµένα περιθώρια παρέµβασης παρατηρούνται σε θέµατα όπως η προσαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, η εισαγωγή νέων παιδαγωγικών και διδακτικών καινοτοµιών κλπ.  Ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας εµφανίζεται να παίζει τον κύριο ρόλο σε ζητήµατα προγραµµατισµού εκπαιδευτικού έργου, συντονισµού των δράσεων του σχολείου, στήριξης της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, προγραµµατισµού και ενθάρρυνσης για την προώθηση καινοτοµιών, όµως έχει πολύ µικρή συµµετοχή σε ζητήµατα διδακτικού προγραµµατισµού. Αξιοσηµείωτη είναι η µικρή συµµετοχή των Σχολικών Συµβούλων, τόσο σε ζητήµατα προγραµµατισµού της σχολικής µονάδας όσο και διδακτικού προγραµµατισµού για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών.  Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα, στη µεγάλη τους πλειοψηφία δεν έχουν κάποιας µορφή επιµόρφωση σχετική µε τη διοίκηση στην εκπαίδευση, αγνοούν τις επιστηµονικές απόψεις για τον προγραµµατισµό, θεωρούν όµως ότι είναι αρκετά σηµαντικός για την αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής µονάδας. Στα σχολεία του νοµού, όπου διεξήχθη η έρευνα, πραγµατοποιείται λειτουργικός προγραµµατισµός, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις παίρνει τυπικό χαρακτήρα, µια και είναι στραµµένος σε δραστηριότητες (υλοποίηση του αναλυτικού προγράµµατος, αξιολόγηση µαθητών) τις οποίες εκ των πραγµάτων τα σχολεία πρέπει να πραγµατοποιήσουν. Αυτοί που κυρίως προωθούν τον προγραµµατισµό είναι οι ∆ιευθυντές. Όσον αφορά στο περιεχόµενο του προγραµµατισµού που 



 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: ∆ιπλωµατική Εργασία 123 

προωθείται µπορούµε να πούµε πως προωθούνται, κατά κύριο λόγο, οι υποχρεωτικές δραστηριότητες.  Οι µαθηµατικοί προγραµµατίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό τη διδασκαλία για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος και δηλώνουν ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει σηµαντική συµµετοχή των θεσµοθετηµένων οργάνων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η πολύ µικρή συµµετοχή του Σχολικού Συµβούλου των Μαθηµατικών.  Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ο διδακτικός χρόνος για την υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράµµατος των Μαθηµατικών στο Λύκειο σύµφωνα µε τις οδηγίες, δεν επαρκεί σε ικανοποιητικό βαθµό. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα επιµέρους µαθήµατα, αυτό όµως δεν αναιρεί τη γενική εικόνα. Ακόµα θεωρούν ότι τα σχολικά εγχειρίδια δε διευκολύνουν σε ικανοποιητικό βαθµό τον προγραµµατισµό για την εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος, πράγµα που θέτει υπό αµφισβήτηση την καταλληλότητά τους και γεννά ερωτήµατα για την αντικατάστασή τους.  Ο προγραµµατισµός της διδασκαλίας για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος, όταν δεν υλοποιείται οφείλεται κατά κύριο λόγο σε παράγοντες, όπως οι χαµένες διδακτικές ώρες, τα ανοµοιογενή τµήµατα µαθητών ως προς το γνωστικό τους επίπεδο, στη µεγάλη διδακτέα ύλη σε συνδυασµό µε τον µικρό προβλεπόµενο διδακτικό χρόνο.  Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι επιβεβαιώνονται πλήρως όλες τις ερευνητικές υποθέσεις που κάναµε. 8.5 Προτάσεις – Γενικά Συµπεράσµατα 8.5.1 Προτάσεις των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα. Στην τελευταία (34η) ερώτηση του ερωτηµατολογίου: «θα θέλατε να προσθέσετε ή να σχολιάσετε κάτι σχετικά µε τα όσα ερωτηθήκατε»  οι εκπαιδευτικοί αυθόρµητα διατύπωσαν σκέψεις, διαπιστώσεις και προτάσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν, όπως καταγράφηκαν από τους ίδιους.  Σε ό,τι αφορά τον προγραµµατισµό, εκπαιδευτικοί της έρευνας φαίνονται θετικοί στην υλοποίησή του, εκφράζουν αµφιβολίες για το βαθµό που υλοποιείται, διαπιστώνουν την απουσία ελέγχου, ενώ πιστεύουν ότι θα πρέπει η εφαρµογή του να καταγράφεται και να ελέγχεται,  όπως φαίνεται και από τις δύο απαντήσεις: «Ακόµη και αν υπάρχει στοιχειώδης προγραµµατισµός αυτός δεν ελέγχεται από κανένα. Ο 
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καθένας κάνει τελικά ό,τι νοµίζει χωρίς έλεγχο, ούτε για τα αυτονόητα». Αξιοσηµείωτη είναι και η ενδιαφέρουσα πρόταση εκπαιδευτικού: «Ο προγραµµατισµός διδασκαλίας να επιβάλλεται και να κατατίθεται από τον κάθε διδάσκοντα στην αρχή κάθε µήνα στον διευθυντή» Όσον αφορά την επιµόρφωση, οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν την ανάγκη τους για επιµόρφωση τόσο σε ζητήµατα διοίκησης όσο και διδασκαλίας. Χαρακτηριστικά καταγράψαµε τα «αιτήµατα» για «περισσότερη επιµόρφωση», χωρίς να προσδιορίζεται το περιεχόµενό της,  «ουσιαστικότερη επιµόρφωση για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών» και «ουσιαστική επιµόρφωση για τη διοίκηση». Η επάρκεια του διδακτικού χρόνου για την υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράµµατος, η ανοµοιογένεια των τµηµάτων ως προς το γνωστικό τους επίπεδο, ο όγκος της ύλης και ο συντονισµός της διδασκαλίας αναδεικνύονται στην επόµενη οµάδα απαντήσεων: «Τα αναλυτικά προγράµµατα ο συντονισµός της διδασκαλίας στα διάφορα λύκεια και ο σκοπός της απέχουν πολύ και δεν υλοποιούνται επειδή αυτοί που τα προτείνουν δεν λαµβάνουν υπόψη τους την πραγµατικότητα, την υλικοτεχνική υποδοµή, αλλά και τη γνώµη αυτών που την εφαρµόζουν». Προτείνεται δε η «αλλαγή αναλυτικών προγραµµάτων» και η «ανάγκη για περισσότερο χρόνο διδασκαλίας ειδικά στην Α΄ Λυκείου. Συνάδελφος τονίζει ότι είναι ««πολλή ύλη στην Α΄ Λυκείου», ενώ εξίσου σοβαρό πρόβληµα δηµιουργεί η «ανοµοιογένεια των τµηµάτων  ειδικά της Α΄ Λυκείου».  Η ανάγκη για βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής, η απαίτηση για ενίσχυση των εποπτικών µέσων, η βελτίωση της ποιότητας των βιβλίων αναδεικνύονται στις επόµενες απαντήσεις- προτάσεις. Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν την « έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής» και ζητούν  «ενίσχυση εποπτικών µέσων διδασκαλίας»,  «καλύτερα βιβλία, πιο οµοιογενή τµήµατα και καλύτερη συνεργασία στο σύλλογο σε εκπαιδευτικά θέµατα». Σε ό,τι αφορά παιδαγωγικά ζητήµατα, διαπιστώνουν την «έλλειψη κοινής παιδαγωγικής στάσης απέναντι στους µαθητές εκπαιδευτικών του σχολείου» και ζητούν να γίνει «ουσιαστικότερος ο ρόλος του Σχολικού Συµβούλου»,  Στην απάντηση εκπαιδευτικού: «Η πολιτεία γιατί πρέπει να αποδέχεται την παράλληλη λειτουργία δύο σχολείων στα οποία πρέπει να φοιτούν τα Ελληνόπουλα; Οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να αρνούνται την αξιολόγηση για την βελτίωση του παραγόµενου έργου προς το καλό των µαθητών τους;» διαπιστώνεται η έλλειψη της αξιολόγησης για τη βελτίωση του παραγόµενου έργου, καθώς και η παραδοχή από 
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την πολιτεία της ανάγκης για εξωσχολική βοήθεια των µαθητών. Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία προτείνουν «να υπάρχει χωριστό ωράριο για πρακτική εξάσκηση των Μαθηµατικών και αν είναι δυνατόν να γίνεται από διαφορετικό καθηγητή όπου θα πραγµατεύονται δυσκολότερα θέµατα – προβλήµατα ακόµα και εφαρµογές της µαθηµατικής επιστήµης στην καθηµερινή ζωή». Σε ό,τι αφορά τις πανελλήνιες εξετάσεις, αναδεικνύεται ένα πάγιο αίτηµα της εκπαιδευτικής κοινότητας για «απεµπλοκή το Λυκείου από τις πανελλήνιες εξετάσεις», παράλληλα µε την «καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων το Λύκειο καθώς και θέσπιση δύο εξαµηνιαίων εξεταστικών περιόδων χωρίς την διενέργεια µαθηµάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων» και το πάγιο αίτηµα των εκπαιδευτικών για «µικρότερο αριθµό µαθητών ανά τµήµα». Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνοντας κάποια αδιέξοδα στην εκπαιδευτική διαδικασία εύχονται: «Μακάρι να υπάρξουν συνετοί άνθρωποι, να πάρουν τις ευθύνες της διαπαιδαγώγησης των νέων γενεών στα χέρια τους» και «Αγαπάω τη δουλειά µου. Νοµίζω ότι είναι προϋπόθεση για να εκτιµήσουµε τι χρειάζεται και να προσπαθήσουµε για κάτι καλύτερο». «Αν ο εκπαιδευτικός γενικότερα αγαπά και πιστεύει σε αυτό που κάνει, µπορεί να συµβάλει στο να γίνει το σχολείο καλύτερο. Η φράση φταίει το σύστηµα είναι ένα πρόσχηµα. Με τη δουλειά του ο καθένας σιγά-σιγά θα το αλλάξει»   8.5.2 Προτάσεις - Θέµατα προς διερεύνηση  Η σχολική µονάδα, όπως ήδη τη γνωρίσαµε στο θεωρητικό µέρος, είναι µια θεσµοθετηµένη κοινωνική οντότητα που επιδιώκει συγκεκριµένους στόχους για την προώθηση των οποίων διαθέτει συγκεκριµένη δοµή και οργάνωση. Ο προγραµµατισµός είναι θεµελιώδες στάδιο στη διοικητική διαδικασία.    Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της έρευνας και τα συµπεράσµατα για τα θέµατα που ερευνήθηκαν προτείνουµε: Θεσµοθέτηση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και ενίσχυση της ενδοσχολικής επιµόρφωσης, σε ζητήµατα διοίκησης εκπαιδευτικών µονάδων καθώς και θεσµικού και νοµοθετικού περιεχοµένου της εκπαίδευσης, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν πέρα από το διδακτικό τους ρόλο και στο ρόλο τους ως µέλη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. Να συνειδητοποιήσουν ότι µπορούν να διαµορφώσουν τη δική τους ενδοσχολική πολιτική, στο πλαίσιο πάντα της εθνικά χαραγµένης 
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εκπαιδευτικής πολιτικής. Έτσι θα αξιοποιούν τις δυνατότητες διοικητικής αποκέντρωσης, αυτονοµίας και συµµετοχής που τους παρέχονται από τη συµµετοχή τους στο θεσµοθετηµένο όργανο «Σύλλογος ∆ιδασκόντων» για την επίλυση ουσιαστικών προβληµάτων λειτουργίας του σχολείου, αλλά και για θέµατα που σχετίζονται µε την ευρύτερη επαγγελµατική τους ζωή. ∆ιεύρυνση της αυτονοµίας της σχολικής µονάδας και την ουσιαστική σύνδεσή της µε τις τοπικές κοινωνίες. Για να µπορέσει το σχολείο να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο στη διαµόρφωση και στην άσκηση της διοίκησης είναι ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας που θα βασίζεται στις αρχές της συνεργασίας και της ανάδειξης των δυνατοτήτων όλων των εµπλεκοµένων µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με τις προϋποθέσεις αυτές το σχολείο θα είναι σε θέση να διαµορφώνει τη δική του πολιτική, να προγραµµατίζει, να εφαρµόζει και να αξιολογεί το έργο του, καθώς επίσης και να παρεµβαίνει στη διαµόρφωση της κεντρικά σχεδιαζόµενης εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. ∆ραστηριοποίηση των θεσµοθετηµένων οργάνων της σχολικής µονάδας, µε ανάληψη πρωτοβουλιών, ανάδειξη του συµµετοχικού ρόλου τους και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που η νοµοθεσία τους δίνει, στις διαδικασίες της σχολικής µονάδας για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των ιδιαίτερων προβληµάτων και αναγκών της ίδιας αλλά και της µικροκοινωνίας στην οποία αυτή εντάσσεται. Αναβάθµιση του ρόλου του θεσµού του Σχολικού Συµβούλου ως συµβούλου ειδικότητας αλλά και ως συµβούλου παιδαγωγικής ευθύνης, σε ζητήµατα επιστηµονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, επιµόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών µε βάση τα πορίσµατα των σύγχρονων επιστηµών της αγωγής, προγραµµατισµού και αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και διαχείρισης εκπαιδευτικής πολιτικής. Για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος η πολιτεία πρέπει να λάβει υπόψη της την ανεπάρκεια του διαθέσιµου διδακτικού χρόνου για την «κάλυψη της διδακτέας ύλης».  Η σύγκλιση της διδακτέας ύλης και του πραγµατικού διδακτικού χρόνου είναι αναγκαία, γι’ αυτό είναι απαραίτητο ο προγραµµατισµός να γίνεται σύµφωνα µε τον πραγµατικό διδακτικό χρόνο και όχι µε τον προγραµµατισµένο, λαµβάνοντας µέτρα ώστε να αποτρέπεται η διάσταση µεταξύ διδακτέας και διδαχθείσας ύλης. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα σχολικά εγχειρίδια, προτείνεται η ανανέωσή τους, µε γνώµονα την ικανοποίηση των σκοπών και στόχων του Αναλυτικού Προγράµµατος.  
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Η καλή οργάνωση η συνοχή, το ενοποιηµένο περιεχόµενο, η ακρίβεια, η επιστηµονική εγκυρότητα είναι µερικά από τα επιθυµητά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σχολικό εγχειρίδιο, ενώ πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στο γνωστικό και συναισθηµατικό επίπεδο ανάπτυξης καθώς και στις εµπειρίες των µαθητών στους οποίους απευθύνεται. Ένα σχολικό βιβλίο που θα είναι εργαλείο καθοδήγησης και αναφοράς του µαθητή.  Τα συµπεράσµατα της εργασίας αυτής δίνουν εναύσµατα για περισσότερη και πιο εξειδικευµένη έρευνα γύρω από τα ζητήµατα που πραγµατευτήκαµε. Συγκεκριµένα µεταξύ άλλων θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διερευνηθούν ζητήµατα όπως: ∆υνατότητες της σχολικής µονάδας για ανάπτυξη επιµορφωτικών δράσεων µε βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της, στα πλαίσια της σχετικής αυτονοµίας που έχει για άσκηση εσωτερικής πολιτικής Ο ρόλος των θεσµοθετηµένων οργάνων διοίκησης της σχολικής µονάδας αλλά και του Σχολικού Συµβούλου των Μαθηµατικών στη διαδικασία του προγραµµατισµού αλλά και του διδακτικού προγραµµατισµού.  Ο θεσµός του Σχολικού Συµβούλου των Μαθηµατικών και η συµβολή του στην ποιοτική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου στο Γενικό Λύκειο. Προγραµµατισµένος σχολικός χρόνος διδακτικός χρόνος, χρόνος που δεν υλοποιείται στην πράξη. Πραγµατικός διδακτικός χρόνος και διδακτέα ύλη  ∆ιερεύνηση των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των Αναλυτικών Προγραµµάτων Μαθηµατικών, των σχολικών εγχειριδίων µαθηµατικών και της διδασκαλίας στην τάξη Σε ποιο βαθµό το περιεχόµενο του Αναλυτικού προγράµµατος Σπουδών και οι διδακτικοί στόχοι που προωθεί το σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηµατικών, είναι κατάλληλοι για το µαθησιακό επίπεδο των µαθητών; ∆ιερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών µαθηµατικών για τη δυνατότητα αξιοποίησης και συµβολή της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράµµατος Μαθηµατικών. ∆ιερεύνηση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. ∆ιερεύνηση του επιπέδου ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Μαθηµατικών που αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. 
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Το διδακτικό βιβλίο διακρίνεται από επιστηµονική εγκυρότητα; υπάρχουν σηµεία συνιστούν επιστηµονικές ανακρίβειες; Οι ενότητες διαρθρώνονται µε τρόπο που να συνδέονται µεταξύ τους, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη συνοχή στην προσέγγιση και στην οικοδόµηση των βασικών εννοιών; Οι διδακτικές προσεγγίσεις  που υιοθετούνται στο διδακτικό βιβλίο συνάδουν µε αυτές που προτείνονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών;  Είναι γενικά αποδεκτό ότι καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράµµατος παίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τον κύριο µοχλό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επηρεάζουν αποφασιστικά την αποτελεσµατικότητά της. Παράγοντες, όπως η εµπειρία των εκπαιδευτικών, το «επίπεδο» των µαθητών κ.τ.λ., παίζουν σηµαντικό ρόλο στην «κάλυψη της ύλης». Η περίπτωση µιας έρευνας έστω και σε επίπεδο Νοµού, δεν µπορεί να οδηγήσει σε γενικεύσεις. Για να οδηγηθούµε σε ασφαλή συµπεράσµατα για το επίπεδο και το βαθµό εφαρµογής του Αναλυτικού Προγράµµατος των Μαθηµατικών θα πρέπει να γίνει έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο, µε την συνεργασία των εκπαιδευτικών και των ∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων. Η ανεπάρκεια του διδακτικού χρόνου και η µικρή διευκόλυνση που παρέχουν τα σχολικά βιβλία στην υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράµµατος των Μαθηµατικών στο Γενικό Λύκειο, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν από µια πιο εξειδικευµένη και ευρείας έκτασης έρευνα.  8.6 Συµβολή της παρούσας εργασίας στον εµπλουτισµό της υπάρχουσας βιβλιογραφίας Η εργασία αυτή είναι µια µικρή συνεισφορά στους προβληµατισµούς που αναπτύσσονται και πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο σχετικά µε το βαθµό υλοποίησης του Αναλυτικού Προγράµµατος των Μαθηµατικών στο Γενικό Λύκειο. Προσπάθησε να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τις απόψεις τους για ζητήµατα της καθηµερινής λειτουργίας της σχολικής µονάδας, το ρόλο των θεσµοθετηµένων οργάνων σε ζητήµατα προγραµµατισµού, διδακτικού προγραµµατισµού και εφαρµογής του Αναλυτικού Προγράµµατος. Καθώς αυτός ο τοµέας συνδέεται άµεσα µε κρίσιµα ζητήµατα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ελπίζουµε ότι η  εργασία αυτή να είναι το έναυσµα για περαιτέρω έρευνα των ζητηµάτων που πραγµατευτήκαµε. Με τον τρόπο αυτό θα επιβεβαιωθούν ευρήµατα 
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της έρευνάς µας, αλλά και θα προκύψουν νέα ερωτήµατα προς διερεύνηση και εποµένως θα προωθηθεί ο προβληµατισµός γύρω από τα ζητήµατα που πραγµατευτήκαµε, επιδιώκοντας την αξιοποίηση των συµπερασµάτων και των προτάσεων που προέκυψαν, για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της σχολικής µονάδας προς όφελος των µαθητών και της κοινωνίας.               
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  Αγαπητή/έ  συναδέλφισσα /ε    Η έρευνα αυτή διεξάγεται στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωµατικής µου εργασίας µε θέµα «O προγραµµατισµός στη Σχολική Μονάδα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής για τα Αναλυτικά Προγράµµατα στην Ελλάδα. Η περίπτωση της διδασκαλίας των µαθηµατικών στο Γενικό Λύκειο» του µεταπτυχιακού προγράµµατος «Σπουδές στην εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.    Σκοπός της έρευνας αυτής είναι «Η ανάδειξη, καταγραφή και διερεύνηση των αντιλήψεων των καθηγητών των µαθηµατικών των Λυκείων σχετικά µε τον προγραµµατισµό στη σχολική µονάδα, καθώς και του βαθµού στον οποίο υλοποιείται ο προγραµµατισµός στην διδασκαλία των Μαθηµατικών, για την εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος»   Τα ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα, οι απαντήσεις σας θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τους προαναφερόµενους  σκοπούς και θα παραµείνουν απόλυτα εµπιστευτικές.   Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τον πολύτιµο χρόνο που θα διαθέσετε για τη συµπλήρωσή του ερωτηµατολογίου, ευελπιστώντας στην ανταπόκρισή σας, εφόσον  από τη δική σας αποκλειστικά συµµετοχή  εξαρτάται η επιτυχία της έρευνας αυτής  Χανιά: Μάρτιος - Απρίλιος 2012 Με εκτίµηση Μιλτ. Ι. Παπαγρηγοράκης Μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΕΑΠ  
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 1. Φύλο :       Άνδρας        Γυναίκα  2. Ηλικία:       29 και κάτω          30–39          40 - 49               50 – 59              60  και πάνω 3. Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε συνολικά στην δηµόσια εκπαίδευση;     0 – 5          6 - 10       11 - 20       21 -30       31 και πάνω 4. Πόσο χρονικό διάστηµα  -σε έτη- υπηρετείτε στο σχολείο σας;      Μέχρι 1 έτος     2-5      6-10      11-20       21  και πάνω 5. Υπηρετείτε ως:      Ωροµίσθια/ος      Αναπληρωτρια/τής       Μόνιµη/ος 6. Πόσοι είστε–συνολικά–οι µαθηµατικοί που διδάσκετε στο σχολείο σας      Μέχρι 2              3                4                         5         6 και πάνω 7. Στο σχολείο που υπηρετείτε ποιος  είναι ο αριθµός των µαθητών:   7.1 Ανά τµήµα γενικής παιδείας  .......  ........  ........  .........  ....................... 7.2 Ανά τµήµα κατεύθυνσης: ...  .........  ........  ........  .........  .......................  8. Σε ποιο βαθµό στο σχολείο σας    8.1 Υπάρχει επάρκεια και καταλληλότητα εποπτικών µέσων διδα σκαλίας ............  .........  ........  .........  ........  ........  .........  ....................... 8.2 Έχετε στη διάθεσή σας επαρκή προσωπικό χώρο-γραφείο   για να εργαστείτε όταν δεν έχετε µάθηµα. .....  .........  ....................... 8.3 Υπάρχουν ανοµοιογενή τµήµατα µαθητών/τριών,  ως προς το γνωστικό τους επίπεδο. .......  ........  .........  .......................  9. Έχετε επιµορφωθεί σε ζητήµατα διοίκησης εκπαιδευτικών µονάδων;    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ  10. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι γνωρίζετε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών µονάδων, τα όργανα διοίκησής τους και τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτή;    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ  11. Θεωρείτε ότι  η ισχύουσα νοµοθεσία δίνει στον εκπαιδευτικό ουσιαστικό ρόλο σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής µονάδας όπου εργάζεστε.    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ  

Μέχρι 10  11 µέχρι 15  16- µέχρι 20  21 µέχρι 25  26 µέχρι 30 

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ 
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12. Είστε ικανοποιηµένος από το ρόλο που σας δίνει η ισχύουσα νοµοθεσία, ως εκπαιδευτικό, σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής µονάδας όπου εργάζεστε    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ  13. Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι η οργανωτική και διοικητική δοµή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος περιορίζει την ελευθερία ανάληψης πρωτοβουλιών από τη σχολική µονάδα και της αναθέτει έναν  αυστηρά διεκπεραιωτικό  ρόλο.    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ  14. Η εκπαιδευτική σας µονάδα έχει τη δυνατότητα άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής:    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ  15. Η εκπαιδευτική σας µονάδα θεωρείτε ότι συµµετέχει στη διαµόρφωση, άσκηση ή και κριτική υποδοχή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής     Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ  16. Στο σχολείο όπου υπηρετείτε σε ποιο βαθµό σας δίνεται η δυνατότητα προσαρµογής της εκπαιδευτικής ύλης στις ιδιαιτερότητες/απαιτήσεις ή και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ  17. Σε ποιο βαθµό νοµίζετε ότι υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης του Αναλυτικού Προγράµµατος σύµφωνα µε την δική σας κρίση, προσεγγίζοντας µε έναν άλλο τρόπο την εκπαιδευτική πραγµατικότητα και τη διδακτική πράξη;      Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ 18. Θεωρείτε πως ο/η ∆ιευθυντής/τρια του σχολείου σας:  Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ 18.1 Ενθαρρύνει τις καινοτοµίες; ........  ........  ........  .........  ........  .............. 18.2 Προγραµµατίζει το εκπαιδευτικό έργο;  ........  .........  ........  .............. 18.3 Συντονίζει τις δράσεις του σχολείου;  ...  ........  .........  ........  .............. 18.4 Παρέχει στήριξη για την επαγγελµατική    ανάπτυξη των εκπαιδευτικών;  ....  ........  ........  .........  ........  .............. 18.5 Προωθεί επιµορφωτικές δράσεις για το εκπαιδευτικό προσωπικό. .  19. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι ο χρόνος που διατίθεται για συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων σπαταλάται άσκοπα και δεν αξιοποιείται ουσιαστικά, αποδοτικά και αποτελεσµατικά;    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ  
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 20. Είστε ενήµεροι σχετικά µε τις επιστηµονικές απόψεις που αφορούν στον προγραµµατισµό της σχολικής µονάδας ως διοικητική λειτουργία;    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ  21. Πόσο σηµαντική για την αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας πιστεύετε ότι είναι η εφαρµογή της διαδικασίας του προγραµµατισµού;    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ   22. Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες αποτελούν αντικείµενο προγραµµατισµού στο σχολείο σας;  Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ 22.1 Υλοποίηση αναλυτικού προγράµµατος  ..................  ....................... 22.2 Εκπαιδευτικό-∆ιδακτικό έργο (π.χ. κατανοµή µαθηµάτων και  τάξεων, ωρολόγιο πρόγραµµα, προγραµµατισµός ύλης) ................. 22.3 Θέµατα αξιολόγησης των µαθητών ......  ..................  ....................... 22.4 Βελτίωση διδακτικών µεθόδων .............  ..................  ....................... 22.5 ∆ιαµόρφωση κοινής στάσης (π.χ. σχετικά µε την    πειθαρχία, τη βαθµολόγηση των µαθητών κ.λ.π.)  ..  ....................... 22.6 Πρωτοβουλίες για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών   των µαθητών και προσφορά ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών  ......... 22.7 Συνεργασία µε τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές ......  ....................... 22.8 Συνεργασία µε γονείς  ...........................  ..................  ....................... 22.9 Συνεργασία µε τοπικούς φορείς  ...........  ..................  ....................... 22.10 Ενδοσχολική επιµόρφωση µε βάση τις ανάγκες    των εκπαιδευτικών του σχολείου σας ...  ..................  ....................... 22.11 Καλλιτεχνικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ...................... 22.12 Σχολικές γιορτές (28η Οκτωβρίου, 17η Νοεµβρίου, 25η Μαρτίου,κλπ) 22.13 Υλοποίηση προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ .................... 22.14 Συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα   (Περιβ/κής Εκπ/σης, Αγ. Υγείας κλπ ....  ..................  ....................... 22.15 Πραγµατοποίηση ηµερήσιων εκδροµών - επισκέψεων  .................. 22.16 Συντήρηση του σχολείου- υλικοτεχνική υποδοµή ...  ....................... 22.17 Θέµατα γραµµατειακής υποστήριξης  ..  ..................  ....................... 22.18 Εξωδιδακτικές εργασίες – δραστηριότητες .............  ....................... 
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23. Σε ποιο βαθµό συµµετείχαν στον προγραµµατισµό των παραπάνω δραστηριοτήτων της προηγούµενης (22) ερώτησης   Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ 23.1 Ο σχολικός σύµβουλος που έχει τη γενική   παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου σας.  ........  .........  ........  .............. 23.2 Ο ∆ιευθυντής του σχολείου  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 23.3 Οι υποδιευθυντές ......  ........  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 23.4 Ο σύλλογος διδασκόντων ..  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 23.5 Ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων .....  ........  .........  ........  ..............  24. Πόσο ουσιαστικός και αποτελεσµατικός νοµίζετε –τελικά- ότι είναι ο προγραµµατισµός έτσι όπως εφαρµόζεται στη σχολική µονάδα που υπηρετείτε;    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ   25. Νοµίζετε ότι η σωστή εφαρµογή του προγραµµατισµού στη σχολική µονάδα µπορεί να συµβάλει στην αποτελεσµατική εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος των Μαθηµατικών    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ   26. Σε ποιο βαθµό νοµίζετε ότι επηρεάζει τη διαδικασία του διδακτικού σας προγραµµατισµού: Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ 26.1 Ο Σχολικός σύµβουλος των µαθηµατικών.....  .........  ........  .............. 26.2 Ο ∆ιευθυντής του σχολείου  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 26.3 Ο/Οι υποδιευθυντής/ές του σχολείου ...  ........  .........  ........  .............. 26.4 Ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων .....  ........  .........  ........  ..............  27. Προγραµµατίζετε τη διδασκαλία σας στη διάρκεια του σχολικού έτους:    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ  
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28. Κάνετε προγραµµατισµό της διδασκαλίας σας:  Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ 28.1 Στην αρχή της σχολικής χρονιάς  .  ........  ........  .........  ........  .............. 28.2 Στην αρχή κάθε τετράµηνου ........  ........  ........  .........  ........  .............. 28.3 Κάθε µήνα .......  .........  ........  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 28.4 Κάθε εβδοµάδα  .........  ........  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 28.5 Κάθε µέρα .......  .........  ........  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 28.6 Κάθε ώρα  ........  .........  ........  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 29. Πιστεύετε ότι ο διαθέσιµος χρόνος για διδασκαλία είναι επαρκής ώστε να ολοκληρωθεί η διδασκαλία του µαθήµατος σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου;  (Να απαντήσετε εκεί  όπου έχετε αντίστοιχη εµπειρία διδασκαλίας) Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ 29.1 Α Λυκείου Άλγεβρα ..  ........  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 29.2 Α Λυκείου Γεωµετρία ........  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 29.3 Β Λυκείου Άλγεβρα ..  ........  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 29.4 Β Λυκείου Γεωµετρία ........  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 29.5 Β Λυκείου Μαθηµατικά κατεύθυνσης ..  ........  .........  ........  .............. 29.6 Γ Λυκείου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας ....  .........  ........  .............. 29.7 Γ Λυκείου Μαθηµατικά κατεύθυνσης ..  ........  .........  ........  .............. 30. Πιστεύετε ότι τα σχολικά εγχειρίδια των µαθηµατικών διευκολύνουν τον προγραµµατισµό της διδασκαλίας, σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. (Να απαντήσετε εκεί  όπου έχετε αντίστοιχη εµπειρία διδασκαλίας) Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ 30.1 Α Λυκείου Άλγεβρα ..  ........  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 30.2 Α Λυκείου Γεωµετρία ........  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 30.3 Β Λυκείου Άλγεβρα ..  ........  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 30.4 Β Λυκείου Γεωµετρία ........  .........  ........  ........  .........  ........  .............. 30.5 Β Λυκείου Μαθηµατικά κατεύθυνσης ..  ........  .........  ........  .............. 30.6 Γ Λυκείου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας ....  .........  ........  .............. 30.7 Γ Λυκείου Μαθηµατικά κατεύθυνσης ..  ........  .........  ........  .............. 
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31. Νοµίζετε ότι καθένας από τους επόµενους παράγοντες µπορεί να επηρεάσει αρνητικά ή θετικά την εφαρµογή του διδακτικού προγραµµατισµού. 
Πολύ αρνητικά  αρνητικά  αδιάφορο  θετικά  Πολύ θετικά 31.1 Πολυπληθή τµήµατα - όταν υπάρχουν-  ........  .........  ........  .............. 31.2 Ύπαρξη κατάλληλων εποπτικών µέσων διδασκαλίας ......  .............. 31.3 ∆υνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία ........... 31.4 Η καλή συνεργασία µεταξύ των µαθηµατικών ........  ........  .............. 32. Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο συνεργασίας των µαθηµατικών  του σχολείου σας, σε ζητήµατα προγραµµατισµού της διδασκαλίας    Ανύπαρκτο    Μέτριο    Καλό     Πολύ καλό   Άριστο  33.  Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένοι από την συνολική υλοποίηση του Αναλυτικού προγράµµατος για τη διδασκαλία των µαθηµατικών στο Λύκειό σας.    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια     Πολύ    Πάρα πολύ   34. Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι λόγοι-παράγοντες για τους οποίους δεν υλοποιείται (όταν δεν υλοποιείται) ο προγραµµατισµός σας; ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………   35. Θα θέλατε να προσθέσετε ή να σχολιάσετε κάτι σχετικά µε τα όσα ερωτηθήκατε; ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 
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ΙΙ ΠΙΝΑΚΕΣ           ΠΙΝΑΚΑΣ 01 

     



 

148                                                                      Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: ∆ιπλωµατική Εργασία 

«Συνοπτική παρουσίαση της οργάνωσης του σχολικού χρόνου στην υποχρεωτική εκπαίδευση σε χώρες της Ευρώπης, στην Αυστραλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Ν. Ζηλανδία» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003)1                                                                                           1 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τµήµα ποιότητας της εκπαίδευσης (2003) «Συνοπτική παρουσίαση της οργάνωσης του σχολικού χρόνου στην υποχρεωτική εκπαίδευση σε χώρες της Ευρώπης, στην Αυστραλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Ν. Ζηλανδία»  Αθήνα 2003 ∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο www.pi-schools.gr/download/programs/erevnes/sxolikos_xronos.doc προσπελάστηκε στις 12-02-2012 

           Πίνακας 01Α:      Ετήσιος αριθµός διδακτικών ηµερών ΧΩΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΒέλγιο (1)* 182 182 ∆ανία* 200 200 Γερµανία (2)* 188 208 188 208 Ελλάδα** 175 185 Ισπανία* 180 175 Γαλλία (4)*** 180 180 Ιρλανδία* 183 179 199 Ιταλία*** Ελάχ. 200 Ελάχ. 200 Λουξεµβούργο** 212 216 Ολλανδία*** Ελάχ. 200 Ελάχ. 200 Αυστρία (6)* 185 222 185 222 Πορτογαλία (7)* 167 197 167 197 Φιλανδία* 190 190 Σουηδία*** Ελάχ. 178 Ελάχ. 178 Ηνωµένο Βασίλειο   Αγγλία και Ουαλία*** Ελάχ. 190 Ελάχ. 190 Βόρεια Ιρλανδία*** Ελάχ. 190 Ελάχ. 190 Σκωτία* 190 190 Ισλανδία* Ελάχ. 170 Ελάχ. 170 Νορβηγία* 190 190 Νέα Ζηλανδία (8)*** 197 190 Αυστραλία*** Μ.Ο. 200 Μ.Ο. 200 Καναδάς **(9) Ελάχ.180 Ελάχ.185 Η.Π.Α.****(10) Μ.Ο. 180 Μ.Ο.180 Ιαπωνία*** Ελάχ. 210 Ελάχ. 210 Γενικός µέσος όρος ελάχιστων διδακτικών ηµερών 188 188 (Πηγή: Ευρυδίκη, “Organization of School Time in Europe. Primary and general secondary education, 2011/12 school year”) Πηγές: * Eurybase (2001), The information database on education systems in Europe, http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html  προσπέλαση: 12 02 2012 
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 2 Πίνακας 02: Ηλικία 29 και κάτω 30-39 40-49 50-59 60 και πανω Φύλο Άνδρας 0 5 7 22 1 Γυναίκα 0 2 6 10 1 Πίνακας 02    Πίνακας 03: Συνολική υπηρεσία 03 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 0-5 5 8,9 8,9 8,9 6-10 14 25,0 25,0 33,9 11-20 17 30,4 30,4 64,3 21-30 18 32,1 32,1 96,4 31 και πανω 2 3,6 3,6 100,0 Total 56 100,0 100,0       Πίνακας 04: Χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο που υπηρετείτε σήµερα 04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Μέχρι 1 ετος 10 17,9 17,9 17,9 2-5 14 25,0 25,0 42,9 6-10 14 25,0 25,0 67,9 11-20 15 26,8 26,8 94,6 21 και πάνω 3 5,4 5,4 100,0 Total 56 100,0 100,0       Πίνακας 05: Εργασιακή Σχέση 05 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Αναπληρώτρια/ής 2 3,6 3,6 3,6 Μόνιµη/ος 54 96,4 96,4 100,0 Total 56 100,0 100,0     
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Πίνακας 06: Αριθµός Μαθηµατικών που υπηρετούν στο σχολείο 06 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid µέχρι 2 11 19,6 19,6 19,6 3 5 8,9 8,9 28,6 4 8 14,3 14,3 42,9 5 13 23,2 23,2 66,1 6 και πάνω 19 33,9 33,9 100,0 Total 56 100,0 100,0       Πίνακας 07.01: Αριθµός µαθητών ανά τµήµα γενικής παιδείας 07.1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 11 µέχρι 15 4 7,1 7,1 7,1 16 µέχρι 20 7 12,5 12,5 19,6 21 µέχρι 25 22 39,3 39,3 58,9 26 µέχρι 30 23 41,1 41,1 100,0 Total 56 100,0 100,0        Πίνακας 07.02: Αριθµός µαθητών ανά τµήµα κατεύθυνσης 07.2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Μέχρι 10 6 10,7 10,9 10,9 11 µέχρι 15 9 16,1 16,4 27,3 16 µέχρι 20 19 33,9 34,5 61,8 21 µέχρι 25 20 35,7 36,4 98,2 26 µέχρι 30 1 1,8 1,8 100,0 Total 55 98,2 100,0  Missing System 1 1,8   Total 56 100,0        
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Πίνακας 08.01: Ύπαρξη εποπτικών µέσων διδασκαλίας 08.1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Καθόλου 1 1,8 1,8 1,8 Λίγο 9 16,1 16,4 18,2 Μέτρια 27 48,2 49,1 67,3 Πολύ 15 26,8 27,3 94,5 Πάρα πολύ 3 5,4 5,5 100,0 Total 55 98,2 100,0  Missing System 1 1,8   Total 56 100,0       Πίνακας 08.02: ∆ιάθεση προσωπικού χώρου-γραφείου στο σχολείο 08.2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Καθόλου 9 16,1 16,1 16,1 Λίγο 15 26,8 26,8 42,9 Μέτρια 20 35,7 35,7 78,6 Πολύ 11 19,6 19,6 98,2 Πάρα πολύ 1 1,8 1,8 100,0 Total 56 100,0 100,0      Πίνακας 08.03: Βαθµός ανοµοιογένειας µαθητών ως προς το γνωστικό τους επίπεδο στα µαθηµατικά 08.3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Καθόλου 1 1,8 1,8 1,8 Λίγο 1 1,8 1,8 3,6 Μέτρια 11 19,6 19,6 23,2 Πολύ 27 48,2 48,2 71,4 Πάρα πολύ 16 28,6 28,6 100,0 Total 56 100,0 100,0     
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Πίνακας 09: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε θέµατα διοίκησης εκπαιδευτικών µονάδων 09 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 37 66,1 66,1 66,1 Λίγο 9 16,1 16,1 82,1 Μέτρια 10 17,9 17,9 100,0 Total 56 100,0 100,0       Πίνακας 10: Γνώση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των σχολικών µονάδων 10 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 1 1,8 1,8 1,8 Λίγο 11 19,6 19,6 21,4 Μέτρια 30 53,6 53,6 75,0 Πολύ 12 21,4 21,4 96,4 Πάρα πολύ 2 3,6 3,6 100,0 Total 56 100,0 100,0       Πίνακας 11: Ρόλος που δίνεται από τη νοµοθεσία στον εκπαιδευτικό σε θέµατα διοίκησης σχολικής µονάδας 11 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 6 10,7 10,7 10,7 Λίγο 26 46,4 46,4 57,1 Μέτρια 22 39,3 39,3 96,4 Πολύ 1 1,8 1,8 98,2 Πάρα πολύ 1 1,8 1,8 100,0 Total 56 100,0 100,0       Πίνακας 12: Ικανοποίηση από το ρόλο που δίνεται από τη νοµοθεσία στον εκπαιδευτικό σε θέµατα διοίκησης σχολικής µονάδας 12 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 12 21,4 21,4 21,4 Λίγο 15 26,8 26,8 48,2 Μέτρια 28 50,0 50,0 98,2 Πάρα πολύ 1 1,8 1,8 100,0 Total 56 100,0 100,0     
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Πίνακας 13: Περιορισµός από τη νοµοθεσία της ελευθερίας ανάληψης πρωτοβουλιών από τη σχολική µονάδα 13 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 1 1,8 1,8 1,8 Λίγο 4 7,1 7,1 8,9 Μέτρια 12 21,4 21,4 30,4 Πολύ 37 66,1 66,1 96,4 Πάρα πολύ 2 3,6 3,6 100,0 Total 56 100,0 100,0       Πίνακας 14: ∆υνατότητα άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής από την εκπαιδευτική µονάδα 14 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 9 16,1 16,7 16,7 Λίγο 16 28,6 29,6 46,3 Μέτρια 19 33,9 35,2 81,5 Πολύ 9 16,1 16,7 98,1 Πάρα πολύ 1 1,8 1,9 100,0 Total 54 96,4 100,0  Missing System 2 3,6   Total 56 100,0         Πίνακας 15: Συµµετοχή της εκπαιδευτικής µονάδας στη διαµόρφωση, άσκηση ή και κριτική υποδοχή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής 15 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 27 48,2 48,2 48,2 Λίγο 14 25,0 25,0 73,2 Μέτρια 13 23,2 23,2 96,4 Πολύ 1 1,8 1,8 98,2 Πάρα πολύ 1 1,8 1,8 100,0 Total 56 100,0 100,0     
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Πίνακας 16: ∆υνατότητα προσαρµογής της εκπαιδευτικής ύλης στις ιδιαιτερότητες/απαιτήσεις ή και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας 16 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 14 25,0 25,5 25,5 Λίγο 17 30,4 30,9 56,4 Μέτρια 18 32,1 32,7 89,1 Πολύ 6 10,7 10,9 100,0 Total 55 98,2 100,0  Missing System 1 1,8   Total 56 100,0        Πίνακας 17: ∆υνατότητα διαφοροποίησης του Αναλυτικού Προγράµµατος σύµφωνα µε την κρίση του εκπαιδευτικού 17 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 7 12,5 12,5 12,5 Λίγο 20 35,7 35,7 48,2 Μέτρια 22 39,3 39,3 87,5 Πολύ 7 12,5 12,5 100,0 Total 56 100,0 100,0      Πίνακας 18: Descriptive Statistics 18 N MeanStd. Deviation Ο/η ∆ιευθυντής/τρια του σχολείου ενθαρρύνει τις καινοτοµίες 54 3,52 1,005 Ο/η ∆ιευθυντής/τρια του σχολείου προγραµµατίζει το εκπαιδευτικό έργο 51 3,35 1,016 Ο/η ∆ιευθυντής/τρια του σχολείου συντονίζει τις δράσεις του σχολείου 52 3,71 ,848 Ο/η ∆ιευθυντής/τρια του σχολείου στηρίζει την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 52 3,37 1,085 Ο/η ∆ιευθυντής/τρια του σχολείου προωθεί επιµορφωτικές δράσεις 53 3,28 1,166 Valid N (listwise) 50       
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Πίνακας 19: Ο χρόνος που διατίθεται για συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων σπαταλάται άσκοπα 19 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 14 25,0 25,0 25,0 Λίγο 9 16,1 16,1 41,1 Μέτρια 15 26,8 26,8 67,9 Πολύ 12 21,4 21,4 89,3 Πάρα πολύ 6 10,7 10,7 100,0 Total 56 100,0 100,0        Πίνακας 20: Βαθµός ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις επιστηµονικές απόψεις που αφορούν στον προγραµµατισµό 20 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 18 32,1 32,7 32,7 Λίγο 17 30,4 30,9 63,6 Μέτρια 15 26,8 27,3 90,9 Πολύ 5 8,9 9,1 100,0 Total 55 98,2 100,0  Missing System 1 1,8   Total 56 100,0        Πίνακας 20α: Descriptive Statistics 20α N Minimum MaximumMean Std. Deviation Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε θέµατα διοίκησης εκπαιδευτικών µονάδων 56 1 3 1,52 ,786 Γνώση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των σχολικών µονάδων 56 1 5 3,05 ,796 Ρόλος που δίνεται από τη νοµοθεσία στον εκπαιδευτικό σε θέµατα διοίκησης σχολικής µονάδας 56 1 5 2,38 ,776 Ικανοποίηση από το ρόλο που δίνεται από τη νοµοθεσία στον εκπαιδευτικό σε θέµατα διοίκησης σχολικής µονάδας 56 1 5 2,34 ,880 Βαθµός ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις επιστηµονικές απόψεις που αφορούν στον προγραµµατισµό 55 1 4 2,13 ,982 Valid N (listwise) 55        
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Πίνακας 21: Η σηµαντικότητα της εφαρµογής του προγραµµατισµού για την αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας 21 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Valid Μέτρια 10 17,9 17,9 17,9 Πολύ 25 44,6 44,6 62,5 Πάρα πολύ 21 37,5 37,5 100,0 Total 56 100,0 100,0       Πίνακας 22:  Descriptive Statistics 22 N MeanStd. Deviation Προγραµατισµός του εκπαιδευτικού έργου από τη σχ µονάδα 563,91 ,880 Προγραµατισµός της υλοποίησης του αναλυτικού προγράµµατος από τη σχ µονάδα 563,82 ,917 Προγραµµατισµός των σχολικών εορτών 563,80 ,961 Προγραµατισµός θεµάτων αξιολόγησης µαθητών απο τη σχ µονάδα 563,54 ,785 Προγραµµατισµός ζητηµάτων συντήρησης -υλικοτεχνικής υποδοµής του σχολείου 563,38 ,964 Προγραµµατισµός θεµάτων συνεργασίας µε τους γονείς 563,34 ,900 Προγραµµατισµός καλλιτεχνικών - αθλητικών εκδηλώσεων 563,29 ,847 Προγραµµατισµός των ηµερήσιων εκδροµών 563,25 ,977 Προγραµµατισµός θεµάτων γραµµατειακής υποστήριξης 553,09 1,159 Προγραµµατισµός της συµµετοχής σε εκπαιδευτικά προγράµµατα 563,04 1,008 Προγραµατισµός της διαµόρφωσης κοινής στάσης των εκπαιδευτικών, από τη σχ µονάδα 563,02 1,104 Προγραµµατισµός συµµετοχής σε προγράµµατα Ευρωπαικής Ένωσης 562,96 1,144 Προγραµµατισµός εξωδιδακτικών εργασιών 562,89 1,039 Προγραµατισµός πρωτοβουλιών για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών, από τη σχ µονάδα 552,85 ,911 Προγραµµατισµός της συνεργασίας µε τοπικούς φορείς 552,69 1,016 Προγραµµατισµός θεµάτων που αφορούν τη βελτίωση των διδακτικών µεθόδων από τη σχ µονάδα 552,65 1,022 Προγραµµατισµός θεµάτων συνεργασίας µε τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές 552,56 1,032 Προγραµµατισµός της ενδοσχολικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 561,98 1,018 Valid N (listwise) 51      
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Πίνακας 23.1: Συµµετοχή στον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων της σχ. Μονάδας του Σχολικού Συµβούλου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου 23.1 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 27 48,2 48,2 48,2 Λίγο 18 32,1 32,1 80,4 Μέτρια 7 12,5 12,5 92,9 Πολύ 4 7,1 7,1 100,0 Total 56 100,0 100,0         Πίνακας 23.2: Συµµετοχή στον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων της σχολικής µονάδας του ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας 23.2 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 1 1,8 1,9 1,9 Λίγο 2 3,6 3,7 5,6 Μέτρια 7 12,5 13,0 18,5 Πολύ 35 62,5 64,8 83,3 Πάρα πολύ 9 16,1 16,7 100,0 Total 54 96,4 100,0  Missing System 2 3,6   Total 56 100,0           Πίνακας 23.3: Συµµετοχή στον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων της σχολικής µονάδας του/των υποδιευθυντή/ών του σχολείου 23.3 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 1 1,8 2,1 2,1 Λίγο 2 3,6 4,2 6,3 Μέτρια 12 21,4 25,0 31,3 Πολύ 27 48,2 56,3 87,5 Πάρα πολύ 6 10,7 12,5 100,0 Total 48 85,7 100,0  Missing System 8 14,3   Total 56 100,0       



 

158                                                                      Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: ∆ιπλωµατική Εργασία 

  Πίνακας 23.5: Συµµετοχή στον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων της σχολικής µονάδας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 23.5 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 10 17,9 18,2 18,2 Λίγο 21 37,5 38,2 56,4 Μέτρια 14 25,0 25,5 81,8 Πολύ 10 17,9 18,2 100,0 Total 55 98,2 100,0  Missing System 1 1,8   Total 56 100,0      Πίνακας 24: Σηµαντικότητα του προγραµµατισµού όπως εφαρµόζεται στη σχολική µονάδα σας 24 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 1 1,8 1,8 1,8 Λίγο 7 12,5 12,5 14,3 Μέτρια 27 48,2 48,2 62,5 Πολύ 18 32,1 32,1 94,6 Πάρα πολύ 3 5,4 5,4 100,0 Total 56 100,0 100,0     Πίνακας 25: Σηµαντικότητα του προγραµµατισµού όπως εφαρµόζεται στη σχολική µονάδα σας 25 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 1 1,8 1,8 1,8 Λίγο 7 12,5 12,5 14,3 Μέτρια 27 48,2 48,2 62,5 Πολύ 18 32,1 32,1 94,6 Πάρα 3 5,4 5,4 100,0 Total 56 100,0 100,0    

Πίνακας 23.4: Συµµετοχή στον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων της σχολικής µονάδας του Συλλόγου ∆ιδασκόντων 23.4 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Λίγο 5 8,9 9,1 9,1 Μέτρια 17 30,4 30,9 40,0 Πολύ 23 41,1 41,8 81,8 Πάρα πολύ 10 17,9 18,2 100,0 Total 55 98,2 100,0  Missing System 1 1,8   Total 56 100,0    
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 Πίνακας 26.1: Το διδακτικό προγραµµατισµό επηρεάζει ο Σχολικός Σύµβουλος  των Μαθηµατικών  26.1 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 27 48,2 48,2 48,2 Λίγο 14 25,0 25,0 73,2 Μέτρια 7 12,5 12,5 85,7 Πολύ 8 14,3 14,3 100,0 Total 56 100,0 100,0    Το διδακτικό προγραµµατισµό επηρεάζει  ο/η ∆ιευθυντής/ντρια του σχολείου 26.2 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 20 35,7 36,4 36,4 Λίγο 18 32,1 32,7 69,1 Μέτρια 9 16,1 16,4 85,5 Πολύ 7 12,5 12,7 98,2 Πάρα 1 1,8 1,8 100,0 Total 55 98,2 100,0  Missing System 1 1,8   Total 56 100,0   Πίνακας 26.2  Πίνακας 26.3:  Το διδακτικό προγραµµατισµό επηρεάζει ο/οι Υποδιευθυντής/ές του σχολείου 26.3 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 18 32,1 36,0 36,0 Λίγο 15 26,8 30,0 66,0 Μέτρια 10 17,9 20,0 86,0 Πολύ 7 12,5 14,0 100,0 Total 50 89,3 100,0  Missing System 6 10,7   Total 56 100,0           Πίνακας 26.4:  Το διδακτικό προγραµµατισµό επηρεάζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων 
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26.4 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 39 69,6 70,9 70,9 Λίγο 12 21,4 21,8 92,7 Μέτρια 3 5,4 5,5 98,2 Πολύ 1 1,8 1,8 100,0 Total 55 98,2 100,0  Missing System 1 1,8   Total 56 100,0   Πίνακας 26.4    Πίνακας 27:  Βαθµός προγραµµατισµού της διδασκαλίας στη διάρκεια του σχολικού έτους  Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Valid Μέτρια 8 14,3 14,3 14,3 Πολύ 36 64,3 64,3 78,6 Πάρα πολύ 12 21,4 21,4 100,0 Total 56 100,0 100,0  Πίνακας 27   Πίνακας 28:  Descriptive Statistics 28 N Mean Std. Deviation Προγραµµατισµός της διδασκαλίας κάθε µέρα 54 3,87 ,953 Προγραµµατισµός της διδασκαλίας κάθε εβδοµάδα 54 3,67 ,911 Προγραµµατισµός της διδασκαλίας στην αρχή κάθε τετραµήνου 55 3,40 ,873 Προγραµµατισµός της διδασκαλίας στην αρχή της σχολικής χρονιάς 55 3,38 1,009 Προγραµµατισµός της διδασκαλίας κάθε ώρα 54 3,37 1,378 Προγραµµατισµός της διδασκαλίας κάθε µήνα 55 3,24 ,942 Valid N (listwise) 53        
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Πίνακας 29.1:  Επάρκεια διαθέσιµου χρόνου για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος στην Άλγεβρα της Α΄ Λυκείου 29.1 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 29 51,8 59,2 59,2 Λίγο 12 21,4 24,5 83,7 Μέτρια 7 12,5 14,3 98,0 Πολύ 1 1,8 2,0 100,0 Total 49 87,5 100,0  Missing System 7 12,5   Total 56 100,0        Πίνακας 29.2:  Επάρκεια διαθέσιµου χρόνου για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος στη Γεωµετρία της Α΄ Λυκείου 29.2 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 17 30,4 34,0 34,0 Λίγο 18 32,1 36,0 70,0 Μέτρια 12 21,4 24,0 94,0 Πολύ 3 5,4 6,0 100,0 Total 50 89,3 100,0  Missing System 6 10,7   Total 56 100,0   Πίνακας 29.2      Πίνακας 29.3:Επάρκεια διαθέσιµου χρόνου για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος στην Άλγεβρα της Β΄ Λυκείου 29.3 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Valid Καθόλου 6 10,7 11,5 11,5 Λίγο 6 10,7 11,5 23,1 Μέτρια 26 46,4 50,0 73,1 Πολύ 13 23,2 25,0 98,1 Πάρα 1 1,8 1,9 100,0 Total 52 92,9 100,0  Missing System 4 7,1   Total 56 100,0        Πίνακας 29.4:Επάρκεια διαθέσιµου χρόνου για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος στη Γεωµετρία της Β΄ Λυκείου 
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29.4 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 2 3,6 3,8 3,8 Λίγο 4 7,1 7,5 11,3 Μέτρια 21 37,5 39,6 50,9 Πολύ 23 41,1 43,4 94,3 Πάρα πολύ 3 5,4 5,7 100,0 Total 53 94,6 100,0  Missing System 3 5,4   Total 56 100,0          Πίνακας 29.5:   Επάρκεια διαθέσιµου χρόνου για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος στα Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου 29.5 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Λίγο 1 1,8 1,9 1,9 Μέτρια 16 28,6 30,8 32,7 Πολύ 31 55,4 59,6 92,3 Πάρα πολύ 4 7,1 7,7 100,0 Total 52 92,9 100,0  Missing System 4 7,1   Total 56 100,0       Πίνακας 29.6 Επάρκεια διαθέσιµου χρόνου για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος στα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου 29.6 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Λίγο 2 3,6 3,8 3,8 Μέτρια 10 17,9 19,2 23,1 Πολύ 32 57,1 61,5 84,6 Πάρα πολύ 8 14,3 15,4 100,0 Total 52 92,9 100,0  Missing System 4 7,1   Total 56 100,0           
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Πίνακας 29.7 :   Επάρκεια διαθέσιµου χρόνου για την εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος στα Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου 29.7 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 2 3,6 4,0 4,0 Λίγο 9 16,1 18,0 22,0 Μέτρια 23 41,1 46,0 68,0 Πολύ 13 23,2 26,0 94,0 Πάρα πολύ 3 5,4 6,0 100,0 Total 50 89,3 100,0  Missing System 6 10,7   Total 56 100,0       Πίνακας 30:  ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος  από τα σχολικά εγχειρίδια Στατιστικοί δείκτες   N Min Max Mean Std. Deviation ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος από το εγχειρίδιο της Άλγεβρας Α Λυκείου 47 1 4 2,51 1,040 ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος από το εγχειρίδιο της Γεωµετρίας Α Λυκείου 48 1 5 2,71 ,967 ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος από το εγχειρίδιο της Άλγεβρας Β Λυκείου 51 1 4 2,88 ,791 ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος από το εγχειρίδιο της Γεωµετρίας Β Λυκείου 52 1 5 2,88 ,878 ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος από το εγχειρίδιο των Μαθηµατικών Κατ Β Λυκείου 53 1 4 3,17 ,826 ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος από το εγχειρίδιο των Μαθηµατικών Γεν Παιδ Γ Λυκ 51 1 5 2,92 ,956 ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος από το εγχειρίδιο των Μαθηµατικών Κατ Γ Λυκείου 50 1 5 3,02 ,845 Valid N (listwise) 37      
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 Πίνακας 30.1:  ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος από το εγχειρίδιο της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου 30.1 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Ποσοστό Valid Καθόλου 9 16,1 19,1 19,1 Λίγο 15 26,8 31,9 51,1 Μέτρια 13 23,2 27,7 78,7 Πολύ 10 17,9 21,3 100,0 Total 47 83,9 100,0  Missing System 9 16,1   Total 56 100,0         Πίνακας 30.2:  ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος από το εγχειρίδιο της Γεωµετρίας Α΄ Λυκείου 30.2 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 6 10,7 12,5 12,5 Λίγο 12 21,4 25,0 37,5 Μέτρια 21 37,5 43,8 81,3 Πολύ 8 14,3 16,7 97,9 Πάρα πολύ 1 1,8 2,1 100,0 Total 48 85,7 100,0  Missing System 8 14,3   Total 56 100,0     Πίνακας 30.3 :  ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος από το εγχειρίδιο της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου 30.3 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 3 5,4 5,9 5,9 Λίγο 10 17,9 19,6 25,5 Μέτρια 28 50,0 54,9 80,4 Πολύ 10 17,9 19,6 100,0 Total 51 91,1 100,0  Missing System 5 8,9   Total 56 100,0        
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  Πίνακας 30.4 :  ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος από το εγχειρίδιο της Γεωµετρίας Β΄ Λυκείου 30.4 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 3 5,4 5,9 5,8 Λίγο 13 23,2 19,6 30,8 Μέτρια 24 42,9 54,9 76,9 Πολύ 11 19,6 19,6 98,1 Πάρα πολύ 1 1,8 5,9 100,0 Total 52 92,9 100,0  Missing System 4 7,1   Total 56 100,0         Πίνακας 30.5 :  ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού Προγράµµατος από το εγχειρίδιο των Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου 30.5 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 3 5,4 5,7 5,7 Λίγο 5 8,9 9,4 15,1 Μέτρια 25 44,6 47,2 62,3 Πολύ 20 35,7 37,7 100,0 Total 53 94,6 100,0  Missing System 3 5,4   Total 56 100,0      Πίνακας 30.6:  ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού Προγράµµατος από το εγχειρίδιο των Μαθηµατικών Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου 30.6 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 5 8,9 9,8 9,8 Λίγο 9 16,1 17,6 27,5 Μέτρια 23 41,1 45,1 72,5 Πολύ 13 23,2 25,5 98,0 Πάρα πολύ 1 1,8 2,0 100,0 Total 51 91,1 100,0  Missing System 5 8,9   Total 56 100,0        



 

166                                                                      Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: ∆ιπλωµατική Εργασία 

Πίνακας 30.7 :  ∆ιευκόλυνση εφαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος από το εγχειρίδιο των Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου 30.7 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Καθόλου 3 5,4 6,0 6,0 Λίγο 7 12,5 14,0 20,0 Μέτρια 27 48,2 54,0 74,0 Πολύ 12 21,4 24,0 98,0 Πάρα πολύ 1 1,8 2,0 100,0 Total 50 89,3 100,0  Missing System 6 10,7   Total 56 100,0       Πίνακας 31.1:   Πολυπληθή τµήµατα - όταν υπάρχουν- επηρεάζουν την εφαρµογή του διδακτικού προγραµµατισµού 31.1 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Πολύ αρνητικά 35 62,5 62,5 62,5 Αρνητικά 20 35,7 35,7 98,2 Πολύ θετικά 1 1,8 1,8 100,0 Total 56 100,0 100,0      Πίνακας 31.2 :   Η ύπαρξη εποπτικών µέσων επηρεάζει την εφαρµογή του διδακτικού προγραµµατισµού 31.2 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Πολύ αρνητικά 1 1,8 1,8 1,8 Αρνητικά 1 1,8 1,8 3,6 Αδιάφορο 4 7,1 7,1 10,7 Θετικά 36 64,3 64,3 75,0 Πολύ θετικά 14 25,0 25,0 100,0 Total 56 100,0 100,0     Πίνακας 31.3 :   Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία επηρεάζει την εφαρµογή του διδακτικού προγραµµατισµού 31.3 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Αδιάφορο 6 10,7 10,7 10,7 Θετικά 39 69,6 69,6 80,4 Πολύ θετικά 11 19,6 19,6 100,0 Total 56 100,0 100,0     
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  Πίνακας 31.4 :  Η καλή συνεργασία µεταξύ των µαθηµατικών του σχολείου επηρεάζει την εφαρµογή του διδακτικού προγραµµατισµού 31.4 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Αθροιστικό Valid Αδιάφορο 1 1,8 1,8 1,8 Θετικά 24 42,9 43,6 45,5 Πολύ θετικά 30 53,6 54,5 100,0 Total 55 98,2 100,0  Missing System 1 1,8   Total 56 100,0       Πίνακας 32: Επίπεδο συνεργασίας Μαθηµατικών της σχολικής µονάδας 32 Συχνότητα Ποσοστό Ακριβές Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Valid Μέτριο 7 12,5 12,5 12,5 Καλό 18 32,1 32,1 44,6 Πολύ καλό 17 30,4 30,4 75,0 Άριστο 14 25,0 25,0 100,0 Total 56 100,0 100,0       Πίνακας 33: Βαθµός ικανοποίησης απο τη συνολική εφαρµογή του Αναλυτικού προγράµµατος 33 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Λίγο 4 7,1 7,8 7,8 Μέτρια 29 51,8 56,9 64,7 Πολύ 16 28,6 31,4 96,1 Πάρα πολύ 2 3,6 3,9 100,0 Total 51 91,1 100,0  Missing System 5 8,9   Total 56 100,0     
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                    ∆ηλώνω ρητά ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1599/1988 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε µορφής πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων και δεν είναι προϊόν µερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιµοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και µόνον    




