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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονείται στα πλαίσια ολοκλήρωσης της φοίτησής μου στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» του 

τμήματος «Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.   

Σκοπός της εργασίας είναι να αποτυπωθούν επιστημονικά οι απόψεις των εκπαιδευτικών του 

τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι διδάσκουν στην Δημόσια 

Εκπαίδευση, αναφορικά με την Εφαρμογή και Αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών (Α.Π.Σ.). Παράλληλα μελετάται η επίδραση των Α.Π.Σ. στην προαγωγή της καλλιτεχνικής 

παιδείας των μαθητών καθώς ο βαθμό συσχέτισης τους με την επαγγελματική επάρκεια των 

αποφοίτων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρατίθενται το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης, ενώ στο 

δεύτερο τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας.  

Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση των βασικών όρων 

της έρευνας που αφορά τα Αναλυτικά Προγράμματα και παρατίθενται τα είδη των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων, τα κυριότερα μοντέλα σχεδιασμού και αξιολόγησής τους καθώς και η νομοθετική 

προσέγγιση των Α.Π.Σ. από την πλευρά της επίσημης πολιτείας.  

Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας αποτυπώνεται η ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

μεταξύ των εκπαιδευτικών  που διδάσκουν στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση στη 

χώρα μας. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, τους σκοπούς και τους 

επιμέρους στόχους της, το πεδίο διεξαγωγής της έρευνας, τα διερευνητικά ερωτήματα και το μέσο 

συλλογής δεδομένων. Η προβληματική της έρευνας εστιάζεται στην αντίληψη των εκπαιδευτικών 

του κλάδου των Εφαρμοσμένων Τεχνών για την έννοια και τη σημασία των Α.Π.Σ., το ρόλο των 

Α.Π.Σ. στην αναβάθμιση της καλλιτεχνικής παιδείας, τη συμβολή τους στην επαγγελματική 

ικανότητα των αποφοίτων, τη σύμπλευσή τους με τις επιστημονικές και παιδαγωγικές εξελίξεις 

καθώς και το βαθμό επιτυχούς υλοποίησης και αποδοτικότητας στη διδακτική πρακτική. 

Ακολούθως,  παρατίθενται με αναλυτικό τρόπο η περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς 

και η ερμηνεία – συζήτηση των αποτελεσμάτων με βάση τα διερευνητικά ερωτήματα. 

Στα συμπεράσματα και τις γενικές διαπιστώσεις της έρευνας, οι οποίες προκύπτουν μέσα από τις 

αντιλήψεις και τις εμπειρίες των ίδιων των εκπαιδευτικών, διαπιστώνεται ότι  τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών συμβάλουν στην προαγωγή της 

καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών και στην επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων.  

Λέξεις Κλειδιά : Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, καλλιτεχνική παιδεία ,  επαγγελματική 

επάρκεια αποφοίτων, αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis is being prepared in context with the completion of my studies in the graduate 

program of the direction "Educational Policy and Administration" in the department   "Social and 

Educational Policy" by the University of Peloponnese. 

The purpose of this paper is to scientifically reflect the views of teachers of Vocational High 

Schools of Applied Arts sector, who teach in Public Education regarding the Implementation and 

Evaluation of Curriculum. At the same time we studied the effect of Curriculum to promote artistic 

education of students and the degree of their connection to the professional competence of graduates. 

The first part of the work includes the theoretical framework of the study, while the second one the 

empirical research data. 

In the theoretical part of the work a conceptual approach of the key terms of the research is 

attempted regarding the Curricula. Moreover, the types of Curricula, their main design and 

evaluation models as well as the legislative approach of Curriculum on the part of the official state 

are presented. 

The empirical part of our thesis shows the quantitative research conducted among teachers who 

teach in Secondary Vocational Education in our country. This section contains the research 

methodology, the purposes and specific objectives, the investigative field, the exploratory questions 

and the means of data collection. The issue of research focused on the perception of teachers of 

applied arts sector about the meaning and importance of Curriculum , the role of Curriculum on 

upgrading  artistic education, their contribution to the professional competence of graduates, their 

consistency with the scientific and educational developments, and the degree of successful 

implementation and efficiency in teaching practice. A detailed description of the results of the 

research and an interpretation - discussion of results according to the probing questions will be 

presented below. 

The conclusions and the general findings of the research, which arise through the perceptions and 

experiences of the teachers themselves, revealed that the Curricula of Applied Arts sector contribute 

to the promotion of the artistic education of students and the professional competence of graduates. 

Keywords:  Curricula, artistic education, professional competence of graduates, evaluation 

Curricula. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Τα Αναλυτικά και τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών αποτελούν τα βασικότερα συστατικά 

στοιχεία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει το θεωρητικό 

πλαίσιο και την πρακτική εφαρμογή του και κατέχει ξεχωριστή θέση ως γνωστικό αντικείμενο στις 

Εκπαιδευτικές Σπουδές. Για τη σωστή τους οριοθέτηση απαιτείται μια διεπιστημονική προσέγγιση 

δεδομένου ότι για να απαντήσουμε στο ερώτημα «τι είδους γνώση θα προσφέρει ένας εκπαιδευτικός 

οργανισμός και με τι τρόπο» απαιτείται η συνεργασία επιστημών όπως της παιδαγωγικής, της 

ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης του γνωστικού αντικειμένου, κλπ. 

Συνάμα, τα πολιτικά ρεύματα σε ένα κράτος πρεσβεύουν διαφορετικές θεωρήσεις  στο τι είναι 

γνώση, πως αποκτάται, ποιος ο κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης και η σχέση της με τα οικονομικά 

συστήματα.    

Τα προγράμματα σπουδών οδηγούν σε προτάσεις για την οργανωτική δομή και το περιεχόμενο 

κύκλων σπουδών με διάφορα χρονικά πλαίσια. Την τελευταία δεκαετία γίνεται μια προσπάθεια να 

αλλάξει η φιλοσοφία των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (ΑΠΣ) ώστε από παραδοσιακά και 

στατικά να μετατραπούν σε σύγχρονα και δυναμικά. Αυτό σημαίνει ότι τείνει να εγκαταλειφθεί το 

δασκαλοκεντρικό, συγκεντρωτικό και κλειστό μοντέλο που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίτευξη 

των γνωστικών στόχων και ελάχιστη στη μαθησιακή διαδικασία. Τη θέση του παραδοσιακού 

μοντέλου αντικαθιστούν τα νέα ΑΠΣ όπου επιχειρείται η διαθεματική προσέγγιση, η διασύνδεση 

των γνωστικών αντικειμένων, οι βιωματικές και συμμετοχικές διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης, 

η κατανόηση των αναγκών των μαθητών, η ποικιλία διδακτικών μεθόδων. 

Στην εργασία μας αυτή θα επιχειρήσουμε, στηριζόμενοι στη σχετική  βιβλιογραφία, μια κριτική 

προσέγγιση των αναλυτικών προγραμμάτων του Τομέα  Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  σε σχέση με την οργάνωση της σχολικής γνώσης 

και την τεχνική δόμησης τής. Μελετώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών του τομέα σχετικά με την 

Εφαρμογή και Αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του τομέα και της επίδρασης 

τους στην προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών καθώς και του βαθμού συσχέτισης 

τους με την επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

1.1. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

1.1.1.  Εννοιολογική Προσέγγιση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

 

Ο ορισμός της έννοιας του ''Αναλυτικού Προγράμματος'' εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένας ορισμός τον οποίο να αποδέχεται ο επιστημονικός κόσμος στο 

σύνολό του (Connelly, Lantz, 1991). Σύμφωνα με τον Φλουρή, όταν ένας επιστήμονας προσπαθήσει 

να ορίσει την έννοια ''Αναλυτικό Πρόγραμμα'', αυτός ο ορισμός θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως 

η πολιτική του ιδεολογία, η φιλοσοφία που έχει αναπτύξει σχετικά με τη σημασία του σχολείου, 

καθώς και από τους στόχους και τρόπους με τους οποίους θεωρεί πως θα πρέπει να προσεγγίζεται η 

γνώση (Φλουρής, 2008). 

Ο λόγος ύπαρξης πολλών ορισμών, είναι  ότι δεν υπάρχει ένας μόνο τύπος Αναλυτικού 

Προγράμματος καθώς και ότι μέχρι να πάρει τη σημερινή του μορφή έχει περάσει από πολλά 

στάδια. 

Κατά τα τέλη του 16ου αιώνα σύμφωνα με τον Hamilton εμφανίζεται  ο όρος ''Curriculum'' και 

χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της εποχής που θεωρούσαν ότι μέσω της καλύτερης 

οργάνωσης των σπουδών θα μπορούσαν να επιτευχθούν βελτιωμένες μαθησιακές επιδόσεις αλλά 

και αποτελεσματικότερη διαχείριση των προσφερόμενων πόρων.  

Αρκετούς αιώνες αργότερα, ο όρος εισάγεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία το 1902 από τον 

Deway, ενώ λίγα χρόνια μετά ο όρος επαναλαμβάνεται από τον μελετητή των αναλυτικών 

προγραμμάτων Bobbit (1971). Από τότε μέχρι και στις μέρες μας έχουν δοθεί ποικίλοι ορισμοί των 

αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες, που πολλές φορές 

διαφωνούν μεταξύ τους. 

Αν θέλαμε να επιχειρήσουμε μια εννοιολογική προσέγγιση του όρου ''Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών'' (ΑΠΣ) θα διαπιστώναμε πως η ρίζα του εντοπίζεται στη Λατινική γλώσσα ως 

''Curriculum'' που προέρχεται από το ρήμα ''Curro'' που σημαίνει ''τρέχω''. Σύμφωνα με τον  Φλουρή 

(1995) το curriculum συνιστά μία ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας η οποία εκτός από την 

αναφορά της στην ύλη που πρέπει να διδαχθεί κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού 

διαστήματος, περιλαμβάνει και την εξήγηση γενικών και ειδικών στόχων που θα πρέπει να 

επιτευχθούν μέσω της διεξαγωγής της διδασκαλίας. Ο Χατζηγεωργίου (2004) θεωρεί πως ο όρος 

''Curriculum'' σχετίζεται εννοιολογικά με τη λέξη ''course'' που έχει τη σημασία της ''πορείας'' και 
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που όταν χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πρόγραμμα σπουδών αποκτά την έννοια του 

''κύκλου μελέτης'' ή του ''κύκλου σπουδών''.  

Άλλοι ορισμοί του  ΑΠΣ που βρίσκουμε σε σχετική βιβλιογραφία αναφέρουν ότι το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών είναι ένας ορισμένος κύκλος μαθημάτων που προσφέρονται από ένα 

εκπαιδευτικό ίδρυμα και που δεν περιορίζεται ως προς το περιεχόμενό του από χρονικά και χωρικά 

όρια ( Deway 1902) ή σύμφωνα με τον Bobbit (1971) το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών συνιστά 

το καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που συμβάλει στην αναπτυξιακή διαμόρφωση 

ικανοτήτων, από το σπουδαστή που θα το παρακολουθήσει. 

Κατά την άποψη του Tyler (Tyler, 1949) ο σχεδιασμός ενός αναλυτικού προγράμματος θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του μαθητή, τις κοινωνικές συνθήκες που κάθε φορά 

επικρατούν καθώς και τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς διδασκαλία κλάδου. Επίσης θα 

πρέπει να διαθέτει πληροφορίες, ώστε μέσω αυτών να προκύπτουν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:  

α) ποιοί είναι οι στόχοι που θα πρέπει να ικανοποιούνται μέσω των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,  

β) ποιό είναι το περιεχόμενο που θα πρέπει να διδαχθεί ώστε να ικανοποιηθούν αυτοί οι στόχοι,  

γ) πώς μπορεί να επιτευχθεί η οργάνωση αυτού του περιεχομένου με αποτελεσματικότητα,  

δ) με ποιούς τρόπους αξιολόγησης θα κριθεί το εάν οι στόχοι αυτοί επετεύχθησαν ή όχι, καθώς 

και σε ποιό βαθμό (Tyler (1971). Στα ΑΠ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι διδακτικές και 

μεθοδολογικές καινοτομίες , που μπορούν να επιφέρουν βελτίωση της διδασκαλίας και πρέπει να 

εκπονούνται μετά από διάλογο όλων των ενδιαφερομένων. Θα πρέπει να εφαρμόζονται πιλοτικά και να 

καθιερώνονται σταδιακά, αφού  γίνουν οι απαραίτητες αναθεωρήσεις (Westphalen 1980,  στο Ξωχέλλης κ.α. 

1982 : 39). Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας . Ο Stenhouse λέει: « 

Θέλω να επιχειρηματολογήσω ενάντια στο διαχωρισμό ανάμεσα στο σχεδιαστή και τον αξιολογητή , και υπέρ 

της ενιαίας έρευνας για το ΑΠ». Αξιολόγηση σημαίνει εκτίμηση της αποδοτικότητας του ΑΠ . Η εκτίμηση 

αυτή δεν μπορεί να γίνει εξολοκλήρου από εξωτερικούς φορείς καθώς απαιτείται , εκείνο το είδος 

προσωπικής γνώσης στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι συμμετέχοντες σε αυτήν (Grudy S., 2003:91). 

Σύμφωνα με τον Stenhouse το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί την προσπάθεια 

πρακτικής εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής θεωρίας. Δηλώνει πως αυτό προσφέρει ένα στυλοβάτη 

πάνω στον οποίο θα πρέπει να στηρίζεται η οργάνωση και ο σχεδιασμός του μαθησιακού 

περιεχομένου. Ορίζει ως Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, όλες τις ενέργειες που γίνονται για να 

εφαρμοστεί στην πράξη μια εκπαιδευτική θεώρηση, μέσω της οποίας θα μεταφερθούν οι αρχές και 

οι ιδέες που αυτή πρεσβεύει. Με άλλα λόγια αναφέρει πως Πρόγραμμα Σπουδών είναι η προσπάθεια 

εφαρμογής μιας θεωρητικής εκπαιδευτικής ιδέας στη πράξη της σχολικής πραγματικότητας 

(Stenhouse, 1975). 
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Οι Taylor και Richards (1979) θεωρούν πως ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για να 

σχεδιαστεί, θα πρέπει να δοθεί έμφαση τόσο στο πρακτικό και θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, 

όσο και στην επαγγελματική πρακτική πραγματικότητα και ορίζουν ως τέτοιο όλες τις εμπειρίες, τις 

γνώσεις και τις ικανότητες που λαμβάνονται από τους σπουδαστές μέσω μιας οργανωμένης 

εκπαιδευτικής πρακτικής.  

Το 1981 οι Saylor, Alexander και Lewis, διατυπώνουν ένα περισσότερο περιεκτικό ορισμό, που 

αναφέρει ως Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών όλο το μαθησιακό περιεχόμενο που προορίζεται να 

διδαχθεί στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες ή σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα.  

Ο Eisner (1985) ορίζει ως τέτοιο όλες εκείνες τις οργανωμένες δράσεις που συμβαίνουν, με στόχο 

την επίτευξη παιδαγωγικών ζητουμένων και που απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους σπουδαστές 

όσο και σε μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών. 

Σύμφωνα με το Φλουρή, για την εκπόνηση ενός Προγράμματος Σπουδών, θα πρέπει να δίνεται 

βάση στα πορίσματα των επιστημονικών κλάδων της Φιλοσοφίας, της Παιδείας και της Ψυχολογίας 

της Μάθησης, όπως επίσης στην ιστορία και τη παράδοση ενός λαού, όσο και στη σύγχρονη 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση και στη ψυχοσύνθεση των ατόμων(Φλουρής, 1983:126-127). 

Ο Χατζηγεωργίου αναφέρει πως Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι ένα πρόγραμμα το οποίο 

έχει διαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε η οργάνωση του περιεχομένου του να οδηγήσει στη 

κατάκτηση της μάθησης σύμφωνα με κάποιον σκοπό. Ο ίδιος επιχειρεί να αναδείξει τα βασικά 

συστατικά του και θεωρεί πως αυτό μπορεί να γίνει, αν αναλογιστεί κάποιος που θέλει να διδάξει 

κάτι σε κάποιον άλλο τρείς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με το τί θα πρέπει να 

διδαχθεί, τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα από αυτήν. Έτσι σαν χαρακτηριστικά προκύπτουν ο σχεδιασμός, η οργάνωση, το 

περιεχόμενο, η επίτευξη της μάθησης και ο σκοπός αυτής (Χατζηγεωργίου, 2004). Επίσης 

επισημαίνει πως με βάση τους ορισμούς που έχουν δοθεί για τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, 

παρουσιάζονται διαφορές και ασάφειες που σχετίζονται με το αν αυτά προσφέρουν στους 

σπουδαστές εμπειρίες ή συγκεκριμένη μάθηση μέσω της διδασκαλίας μιας ορισμένης ύλης και με το 

αν αυτές οι εμπειρίες ή η μάθηση περιορίζονται στο φυσικό χώρο του σχολείου ή αν επεκτείνονται 

και έξω από αυτό. 
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1.1.2.  Συνοπτική Ιστορική Αναδρομή 

 

Τα πρώτα  στοιχεία για το Αναλυτικό Πρόγραμμα, με την ευρεία σημασία του όρου απαντώνται 

ήδη στην αρχαιότητα ελληνική και ρωμαϊκή (π.χ. στο έργο του Πλάτωνα). Σχηματοποιήθηκαν όμως 

στην ελληνιστική και αργότερα στη βυζαντινή περίοδο για την «εγκύκλια παιδεία». Τα 

προγράμματα διδασκαλίας, με την γνωστή μας σήμερα μορφή, εμφανίζονται κυρίως από τον 18ο 

αιώνα και μετά με αποκορύφωμα την Eρβατιανή Σχολή κατά το δεύτερο μισό του 19ου και τις αρχές 

του 20ού αιώνα (Δενδρινού, Ξωχέλλης, 2000). 

Την επταετία της δικτατορίας το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε με βάση το ιδεολογικό 

περιεχόμενο που έπρεπε να προωθήσει το καθεστώς. Καθώς λοιπόν το ιδεολογικό περιεχόμενο 

άλλαξε κατά τη μεταπολίτευση, μαζί του άλλαξε και η φιλοσοφία σχεδιασμού του Αναλυτικού 

Προγράμματος. Χαρακτηριστικό στοιχείο άλλωστε των ΑΠΣ διαχρονικά αποτελεί το γεγονός πως 

αυτά αντικατοπτρίζουν την ιδεολογία αυτών που έχουν την εξουσία. 

Πρώιμες προσπάθειες εκδηλώθηκαν από το 1974 έως το 1976, οι οποίες περιλάμβαναν αλλαγές 

των σχολικών βιβλίων και των προγραμμάτων των μαθημάτων, μέσω της σύνταξης σχετικών 

εγκυκλίων. Το 1976 ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και δημιουργήθηκαν εκ νέου, 

τόσο για τη Πρωτοβάθμια όσο και για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών. Αυτά χαρακτηρίζονταν ως παραδοσιακά, καθώς ουσιαστικά επρόκειτο για καταλόγους 

περιεχομένων που έπρεπε να διδαχθούν σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. 

Κατά τη δεκαετία του 1980 παρατηρείται μια προσπάθεια ανανέωσης της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν νέα διδακτικά εγχειρίδια για μαθητές και δασκάλους. 

Τη δεκαετία του 1990 επιχειρείται η ανανέωση τόσο της Γενικής όσο και της Τεχνικής 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ανανέωση αυτή επιχειρήθηκε μέσω της ανανέωσης των ΑΠΣ και 

περιλάμβανε τη συγγραφή νέων βιβλίων για μαθητές και καθηγητές. Κατά την ίδια χρονική περίοδο 

παρατηρείται μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των σχολείων, μέσω της εισαγωγής της διδασκαλίας 

του μαθήματος της πληροφορικής και της δεύτερης ξένης γλώσσας. Τόσο τα νέα ΑΠΣ της 

Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Τεχνικής εκπαίδευσης, διατήρησαν το 

παραδοσιακό τους χαρακτήρα, καθώς εστίαζαν στο μεγαλύτερο βαθμό στο περιεχόμενο του 

εκάστοτε μαθήματος που έπρεπε να διδαχτεί. Ο χαρακτήρας λοιπόν των ΑΠΣ από το 1974 έως και 

το 1997 ήταν δασκαλοκεντρικός και ενώ δινόταν έμφαση στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πράξης, 

αγνοούνταν σχεδόν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών (Βρεττός, Καψάλης, 2009:58-59). 

Το 1997 και το 1998 με τη ψήφιση των νόμων 2525/1997 και 2640/1998 για το Ενιαίο και 

Τεχνικό Λύκειο αντίστοιχα, μεταρρυθμίζονται εκ νέου τα Αναλυτικά Προγράμματα (Παιδαγωγικό 
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Ινστιτούτο, 1998).  Κατά τη περίοδο αυτή παρατηρείται μια νέα φιλοσοφία προσέγγισης του ΑΠΣ, 

ως κάτι που θα πρέπει να έχει συνέχεια. Η ίδια φιλοσοφία θα πρέπει να ξεκινά από το Νηπιαγωγείο, 

να συνεχίζεται στο Δημοτικό και ακολούθως στο Λύκειο και στοχεύει στη κατάργηση του 

αποσπασματικού χαρακτήρα που μέχρι τότε διέκρινε τα ΑΠΣ. Η ασυνέχεια ήταν χαρακτηριστικό 

γνώρισμα καθώς παρατηρούνταν το φαινόμενο η συγγραφή των βιβλίων της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να γινόταν με χρήση ΑΠΣ της δεκαετίας του 1980, ενώ κάποια βιβλία Γυμνασίου που 

χρησιμοποιούνταν να έχουν γραφτεί στα μέσα της δεκαετίας του 1980.  

Παρόλα αυτά η προσπάθεια καθιέρωσης μιας συνέχειας δεν πέτυχε, καθώς η σχολική 

μεταρρύθμιση του 1998 δεν αναθεώρησε τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών όλων των 

μαθημάτων και των διδακτικών εγχειριδίων.  

Έτσι τα σχολικά εγχειρίδια που εκδόθηκαν μετά το 1981, (Μπονίδης, 2004) χαρακτηρίζονται ως 

ογκώδη καθώς περιέχουν πολλές λεπτομέρειες, με επακόλουθο η αποτελεσματική κάλυψη της ύλης 

να αποτελεί μόνιμο πρόβλημα των εκπαιδευτικών. Επίσης είναι μονοδιάστατα καθώς αναφέρουν τη 

κυρίαρχη θεωρία χωρίς να κάνουν λόγο για τον αντίλογο, ενώ το περιεχόμενό τους σε κάποιες 

περιπτώσεις είναι αναχρονιστικό. Τέλος η φιλοσοφία τους δε συμπλέει πάντοτε με τη φιλοσοφία του 

ΑΠΣ. 

Το 2000 δημοσιεύεται το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών. Με αυτό επιχειρείται η εκ νέου σύνταξη 

των ΑΠΣ για κάθε μάθημα. Σε αυτό εντοπίζεται η πρόθεση να τονιστεί η επικοινωνία μεταξύ των 

διάφορων επιστημών, καθώς όταν συσχετίζονται οι γνώσεις που αποκομίζονται, οι μαθητές 

κατορθώνουν να δημιουργήσουν ένα δικό τους συνεκτικό σχήμα μέσω των εμπειριών τους. Επίσης 

πρόθεση είναι πλέον να αποκτήσει ο μαθητής ενεργότερο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα 

νέα ΑΠΣ που συντάσσονται, διαφοροποιούνται σε σχέση με τα παρελθόντα καθώς παρατηρείται μια 

μετάβαση από τα παραδοσιακά ΑΠΣ στα προγράμματα curriculum. 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια προσπάθεια αλλαγής του χαρακτήρα των ΑΠΣ από 

παραδοσιακά και στατικά σε σύγχρονα και δυναμικά. Από τη σύζευξη του curriculum με το ΄΄απλό΄΄ 

Αναλυτικό Πρόγραμμα προέκυψε το Αναλυτικό Πρόγραμμα ΄΄νέου τύπου΄΄ του οποίου το 

χαρακτηριστικό είναι ότι  δεν είναι δεσμευτικό ως προς τη διδασκαλία του για τον εκπαιδευτικό σε 

αντίθεση με το παραδοσιακού τύπου. (Βρεττός & Καψάλης, 2009: 59). 

Μέσω της πρόθεσης για μια διαθεματική προσέγγιση της διδακτικής ύλης και τη κατανόηση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μαθητών, φαίνεται να εγκαταλείπεται το δασκαλοκεντρικό 

μοντέλο μάθησης και να υιοθετείται ένα μοντέλο που να εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο ο 

μαθητής θα διδάσκεται πώς να μαθαίνει.  
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1.1.3.  Μοντέλα Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών σε σχέση με τη φιλοσοφία την οποία έχουν δημιουργηθεί, 

διαθέτουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και με βάση αυτά, διαχωρίζονται σε κατηγορίες.  

Ο Goodlad (1979) τα εντάσσει σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες:  

Στο Ιδανικό Αναλυτικό πρόγραμμα, που αποτελεί ουσιαστικά την επίσημη πρόταση της πολιτικής 

ηγεσίας και των διάφορων φορέων που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Στο Επίσημο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, που αποτελεί το εγκεκριμένο πρόγραμμα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί.  

Στο Αντιληπτό Αναλυτικό Πρόγραμμα που είναι αυτό το οποίο οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν.  

Στο Λειτουργικό Αναλυτικό Πρόγραμμα που είναι αυτό το οποίο εντοπίζεται και εφαρμόζεται στις 

εκπαιδευτικές αίθουσες και που αποτελεί προϊόν παρατήρησης και ανάλυσης από ερμηνευτές.  

Και τέλος στο Βιωματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα που αποτελεί αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ο 

σπουδαστής και που μας γίνεται γνωστό μέσω ερευνητικών εργαλείων όπως τα ερωτηματολόγια, οι 

συνεντεύξεις και τα σχόλια των μαθητών. 

Ο Goodlad προχωρεί σε μία περαιτέρω κατηγοριοποίηση. Διαχωρίζει τα προγράμματα σε σχέση 

τη δυνατότητα που διαθέτει ο εκπαιδευτικός να παρέμβει σε Ανοικτά και Κλειστά. Όταν 

παρατηρείται πως ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να παρέμβει στο πρόγραμμα, τότε αυτό 

χαρακτηρίζεται ως Ανοικτό, ενώ όταν παρατηρείται μειωμένη ή καθόλου δυνατότητα παρέμβασης, 

τότε το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως Κλειστό. O ίδιος μελετητής λαμβάνοντας υπόψη του το τί 

είναι αυτό που οι σπουδαστές πραγματικά διδάχθηκαν στο σχολείο, διαχωρίζει τα προγράμματα σε 

Επίσημα και Κρυφά 

Επίσης μια άλλη κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τον Ξωχέλλη λαμβάνει υπόψη της τον τρόπο με 

τον οποίο οργανώνεται το περιεχόμενο και διαμορφώνεται η εσωτερική δομή του και έτσι μέσω 

αυτής προκύπτουν τα Γραμμικά ,τα Σπειροειδή Προγράμματα με μορφή Πυραμίδας και με μορφή 

project (Ξωχέλλης ,1987:59). 

Τα Αναλυτικά προγράμματα, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την 

μεθοδολογία και την φιλοσοφία τους, χωρίζονται σε τρείς γενικότερες κατηγορίες: στα παραδοσιακά 

προγράμματα, στα προγράμματα curriculum και στα προγράμματα διαδικασίας. 
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 Παραδοσιακό Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Τα παραδοσιακά προγράμματα ουσιαστικά αναφέρουν την ύλη που ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

καλύψει κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας και τον χρόνο που έχει στη 

διάθεσή του για να το κάνει. Αυτό δεσμεύει κατά κάποιον τρόπο τον διδάσκοντα. Επίσης από αυτά 

απουσιάζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει ο 

εκπαιδευτικός για την επίτευξη των οριζόμενων στόχων, γεγονός που μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

θετικό ή αρνητικό στοιχείο. Ως θετικό, γιατί ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τρόπο 

που αυτός θεωρεί ιδανικό για το συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται και ως 

αρνητικό γιατί η έλλειψη προτεινόμενης μεθοδολογίας επωμίζει την ευθύνη στον διδάσκοντα για 

την αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας (Βρεττός, Καψάλης, 2009:55-56). 

 

 Πρόγραμμα  Curriculum 

Το πρόγραμμα τύπου curriculum σε σχέση με το παραδοσιακό είναι περισσότερο λεπτομερές, 

καθώς αναφέρει τους στόχους που η προσφερόμενη γνώση θα πρέπει να ικανοποιήσει καθώς και το 

περιεχόμενό της. Η επιλογή του περιεχομένου, της ύλης δηλαδή που θα πρέπει να καλυφθεί, γίνεται 

με κριτήριο την συμβολή της στην επίτευξη των στόχων (Βρεττός, Καψάλης, 2009:69). Ο τύπος 

αυτών των προγραμμάτων επίσης προσφέρει τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

αξιολογήσει των βαθμό επίτευξης των ορισμένων στόχων. Και αυτό είναι σημαντικό καθώς η 

αξιολόγηση αποτελεί βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον Grundy 

(Grundy, 2003:146) η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να γίνεται εξ ολοκλήρου από εξωτερικούς φορείς, 

καθώς αναγκαίο συστατικό μιας ορθής αξιολόγησης είναι να ληφθεί υπόψη η γνώμη όσων 

εμπλέκονται άμεσα στη διδασκαλική διαδικασία. Εξάλλου μια επιτυχημένη αξιολόγηση μπορεί να 

παράσχει χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν στη βελτίωση του Αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών. 

Το πρόγραμμα curriculum ανάλογα με τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του χωρίζεται σε τρείς 

κατηγορίες. Το κλειστό curriculum, το ανοιχτό curriculum και το Αναλυτικό πρόγραμμα μορφής ή 

τύπου curriculum (Χρυσαφίδης, 2004. Μπονίδης, 2006).  
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 Κλειστό Curriculum 

Χαρακτηριστικό στοιχείο των Κλειστών Προγραμμάτων Σπουδών (κλειστό curriculum) αποτελεί 

ο συγκεντρωτικός τους χαρακτήρας, καθώς για τον σχεδιασμό τους ασχολείται μια ομάδα ειδικών η 

οποία προβαίνει στη λεπτομερή καταγραφή των ποικίλων μορφών δράσεων, για κάποιο 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο που διδάσκεται σε μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα 

και η οποία ορίζει με λεπτομέρειες τον σχεδιασμό του μαθήματος, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

αποτέλεσμα που θα πρέπει να έχει η μάθηση. Από την προσφερόμενη γνώση απουσιάζει κάθε 

μορφή διεπιστημονικότητας και διαθεματικότητας. (Μπαγάκης, 2003:82).  

Το βάρος για τη διάδοση της γνώσης πέφτει στον διδάσκοντα, κάτι που προσδίδει στο πρόγραμμα 

δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα. Ο διδάσκων πρέπει να αντιμετωπίσει και να εκτελέσει τη διδασκαλία 

μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο, που ορίζει τους τρόπους με τους οποίους θα 

διαμορφωθεί και θα διεξαχθεί το κάθε μάθημα και η δυνατότητα παρέμβασής του είναι 

περιορισμένη. Από τη φύση τους τα Κλειστά Προγράμματα Σπουδών είναι δημιουργημένα με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να περιορίζουν τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επιχείρησης μιας 

εναλλακτικής προσέγγισης, καθώς θεωρείται πως έτσι θα επηρεαστεί το τελικό αποτέλεσμα. Το εάν 

θα παρατηρηθεί  απόκλιση από το αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τις ικανότητες προσέγγισης του γνωστικού αντικειμένου που διαθέτει ο εκπαιδευτικός, καθώς και 

από την αντίληψή του για τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζονται σε διαφορετικές αίθουσες 

διδασκαλίας. (Μαυραγιώργος, 1986). Σε δεύτερη μοίρα έρχεται λοιπόν η διαδικασία που θα πρέπει 

να ακολουθηθεί με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να επωμίζεται αυτή την ευθύνη, καθώς χωρίς 

αναλυτικές οδηγίες θα πρέπει να διαμορφώσει το έργο του κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ιδιαιτερότητες των μαθητών του. 

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό τους είναι πως εστιάζουν στα αποτελέσματα που θα πρέπει να 

προσφέρουν οι αποκτηθείσες γνώσεις και όχι στους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να 

γίνουν κτήμα των σπουδαστών. Το γεγονός αυτό αντανακλάται και στους τρόπους αξιολόγησης των 

προγραμμάτων αυτών, καθώς η επιτυχία τους ή η αποτυχία τους εξαρτάται από το τελικό 

αποτέλεσμα. Απόρροια αυτής της φιλοσοφικής προσέγγισης είναι η αυξημένη σημασία που δίδεται 

στις γνώσεις που αποκτήθηκαν, με την παράλληλη αδιαφορία για την απόκτηση ικανοτήτων που 

μπορούν να συμβάλουν στη διάπλαση της προσωπικότητας του σπουδαστή (Bruner, 1966, Piaget, 

1979:81). 
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 Ανοικτό Curriculum 

Το ανοιχτό curriculum αναλύει τους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν καθορίζοντας 

παράλληλα ένα ελαστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο εκπαιδευτικός. Ο 

εκπαιδευτικός απ' τη μεριά του είναι υποχρεωμένος να κινηθεί μέσα σ' αυτό το πλαίσιο που όμως 

δεν είναι ασφυκτικό, καθώς ο ίδιος ορίζει τους ειδικούς στόχους του μαθήματος και μπορεί να 

προσαρμόζει τη μέθοδο ή την πρακτική που ακολουθεί βασιζόμενος στις ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν στην αίθουσα διδασκαλίας του. Με άλλα λόγια τα Ανοικτά Αναλυτικά Προγράμματα 

ορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί ο εκπαιδευτικός αφήνοντάς του ωστόσο χώρο 

για ανάληψη πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ορίζουν τους στόχους που θα πρέπει 

να ικανοποιηθούν, όμως αυτοί οι στόχοι είναι καταγραμμένοι όχι με λεπτομέρειες, αλλά με τη 

μορφή κατευθυντήριων οδηγιών οι οποίες λειτουργούν ως οριοθέτηση του μαθήματος. Αυτό 

επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αναλογιστεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τις εκάστοτε ανάγκες που 

εμφανίζονται στην κάθε σχολική αίθουσα και αναλόγως να διαμορφώσει την διδασκαλική του 

τακτική (Carr, Kemmis, 2002:22-25).  

Η φιλοσοφία των Ανοικτών Προγραμμάτων εστιάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις διαδικασίες 

που θα πρέπει να ακολουθηθούν για να κατακτηθεί η γνώση και όχι στη γνώση αυτή καθ' αυτή 

(Piaget, 1979, Bruner, 1966). Με άλλα λόγια στόχος αποτελεί το να μάθει ο μαθητής τους τρόπους 

μέσω των οποίων μπορεί να μάθει και ως εκ τούτου η μαθησιακή διαδικασία δεν θεωρείται ως 

συλλογή γνώσεων, αλλά ως ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που θα επιτρέψουν την κατάκτηση 

της γνώσης μέσω της καλλιέργειας ενός περιβάλλοντος που θα ευνοήσει τη δημιουργία μιας θετικής 

αντίληψης των μαθητών σχετικά με τη γνώση. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την εμπλοκή του σπουδαστή 

στη διδασκαλική διαδικασία, γεγονός που μπορεί να χαρακτηρίσει την προσέγγιση αυτή ως 

μαθητοκεντρική και όχι δασκαλοκεντρική (Χρυσαφίδης, 2003:50) πρακτική που μπορεί να οδηγήσει 

σε ένα δημιουργικό και ενδιαφέρον μάθημα. 

 

 Το Αναλυτικό πρόγραμμα μορφής ή τύπου Curriculum 

Το Αναλυτικό πρόγραμμα μορφής ή τύπου curriculum εμπεριέχει τις αρχές του ανοικτού 

curriculum, όμως παρέχει επιπλέον βοήθεια στον εκπαιδευτικό. Με τη παροχή οδηγιών και 

ενδεικτικών σχεδίων που θα πρέπει να έχει το μάθημα, διευκολύνεται το έργο του καθώς με βάση 

αυτές μπορεί να διαμορφώσει την εκπαιδευτική πρακτική που κρίνει ως ιδανική για το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. 
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 Πρόγραμμα  Διαδικασίας 

Το Πρόγραμμα Διαδικασίας τέλος, είναι ένας τύπος Αναλυτικού προγράμματος που διακρίνεται 

από τη φιλοσοφία του να εμπλέξει τον μαθητή στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης, καθιστώντας 

την εκπαιδευτική πρακτική ευέλικτη και δημιουργική. Ο στόχος είναι οι μαθητές να μάθουν τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να μάθουν. Ο μαθητής εμπλεκόμενος στη διαδικασία θεωρεί τη 

παρουσία του στην αίθουσα σημαντική, αφού πλέον παίζει ενεργό ρόλο και όχι το ρόλο του 

παθητικού δέκτη. 

Ενώ τα Κλειστά Προγράμματα δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο σχολικό εγχειρίδιο και στη 

διδακτική ύλη, κάτι που τα καθιστά δασκαλοκεντρικά, τα Ανοιχτά Προγράμματα και τα 

Προγράμματα Διαδικασίας επικεντρώνονται στους στόχους που αποβλέπει η διδασκαλία και στο 

τρόπο με τον οποίο ο μαθητής μπορεί να διδαχθεί πώς να μαθαίνει.  

 

 Κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα   

Σκόπιμο κρίνεται να γίνει λόγος και στο Κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ο Jackson (1968) 

καθιέρωσε τον όρο ''Κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα'' για να διαχωρίσει αυτό που επισήμως 

διδάσκονται οι σπουδαστές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από αυτό που τελικώς μαθαίνουν και που 

περιλαμβάνει όλους τους ανεπίσημους τρόπους μάθησης που εντοπίζονται σε μία σχολική αίθουσα. 

Οι Apple (1996) και McLaren (1994) αναφέρουν πως μέσω του Κρυφού Προγράμματος οι 

σπουδαστές γνωρίζουν τις μεθόδους που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να επιβιώσουν 

μέσα στο σύστημα του καπιταλισμού.  

Το ερώτημα που τίθεται σχετικά με την πολιτισμική πολιτική της εκπαίδευσης  για  το κρυφό 

αναλυτικό πρόγραμμα από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα είναι ποιου τα συμφέροντα εξυπηρετεί 

η οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης και ποιες είναι οι γνώσεις του ερευνητή (Popkewitz και 

Νικολακάκη 2012 : 242). 

Η προσέγγιση του  Apple (1986) ότι η κουλτούρα σχετίζεται άμεσα  με την οικονοµική δοµή και 

τις σχέσεις εξουσίας  είναι αρκετά απλοϊκή. Η συνειδητοποίηση της πολιτισµικής ταυτότητας 

βασίζεται σε ένα πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων, σε τάσεις και κατευθύνσεις εκπαίδευσης οι οποίες δια 

μέσου των ανθρώπινων ενεργειών καθορίζουν τα πλαίσια και τις νόρμες που θα δημιουργήσουν την 

κοινή λογική. Στη βάση της  άποψης που θέλει την εκπαίδευση ως χώρο προετοιμασίας των ατόμων 

για  την πλήρωση της καταμερισμένης  εργασίας καθώς και σαν σύστημα  αναπαραγωγής της 

κυρίαρχης ιδεολογίας, η εκπόνηση ενός αναλυτικού προγράμματος νοείται ως πολιτική πράξη. 
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Οι Βρεττός και Καψάλης (2009:85-92) επίσης εντοπίζουν κάποια γνωρίσματα αυτού του άτυπου 

προγράμματος σπουδών. Κάποια από αυτά περιλαμβάνουν τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η 

διαρρύθμιση της σχολικής αίθουσας και τους τρόπους με τους οποίους κινούνται οι άνθρωποι μέσα 

στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το διαχωρισμό και τον ρόλο των μαθητών και γενικότερα τη σχολική 

κουλτούρα. Επίσης εντοπίζουν την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αντίληψης περί της γνώσης, η οποία 

αποτελεί προϊόν του τρόπου με τον οποίο διδάσκονται τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Δίδεται 

έτσι η βεβαιότητα στους μαθητές πως υπάρχει η αναμφισβήτητη επιστημονική γνώση η οποία 

προκύπτει αβίαστα χωρίς να υπάρχει αντίλογος ή σύγκρουση μεταξύ των επιστημόνων.  

 

1.1.4.  Μοντέλα Σχεδιασμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

 

Ο χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος βασίζεται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

και για την οριοθέτηση του πλαισίου τους απαραίτητος κρίνεται ο συγκερασμός επιστημονικών 

πορισμάτων όχι μόνο της Παιδαγωγικής, αλλά και της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας και της 

Φιλοσοφίας. Η σύνταξη ενός Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών επηρεάζεται και από τους 

πολιτικούς φορείς που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές φιλοσοφικές, κοινωνικές, οικονομικές και 

ιδεολογικές θεωρήσεις. Μάλιστα η σύνταξή του απασχολεί όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά και 

τους γονείς και τους μαθητές, καθώς αυτό αποτελεί την ουσία του εκπαιδευτικού συστήματος 

(Ευαγγέλου, 2007:12,134). 

Το εκπαιδευτικό σύστημα διαμορφώνεται μέσα στο πλαίσιο που κάθε φορά σκιαγραφείται μέσω 

αυτών. Το Αναλυτικό πρόγραμμα ορίζει το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, τους στόχους που θα 

πρέπει να ικανοποιήσει η ολοκλήρωση της διδασκαλίας της κάθε ενότητας, τη διάταξη της 

διδασκόμενης ύλης στις τάξεις, όπως επίσης και το ποιές γνώσεις θα πρέπει να λάβει κάθε μαθητής 

σε σχέση με το τύπο του σχολείου στο οποίο φοιτά. Μέσω αυτών ορίζονται επίσης οι τρόποι που η 

διδασκαλία θα πρέπει να διεξάγεται, όπως επίσης και οι στόχοι που η διδακτική διαδικασία κάθε 

μαθήματος θα πρέπει να ικανοποιεί. Οι μαθητές ως κοινωνοί της προσφερόμενης γνώσης θα 

διαμορφωθούν τόσο σε επίπεδο δεξιοτήτων, όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, γεγονός που θα 

διευκολύνει την ένταξή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ενηλίκων.  

Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει το βιβλίο του 

μαθητή και του καθηγητή και τα τελευταία χρόνια τα εκπαιδευτικά λογισμικά που προσπαθούν να 

χρησιμοποιήσουν την τεχνολογική εξέλιξη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Φυσικά δεν θα πρέπει να 

παραβλεφθεί το γεγονός πως η διάπλαση των μαθητών δεν συντελείται μόνο μέσα στο σχολείο, 

αλλά επεκτείνεται στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που βιώνει ο μαθητής. Το γεγονός 
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αυτό αποδεικνύει το ότι το ίδιο πρόγραμμα σπουδών που προορίζεται να εφαρμοστεί απ' όλα τα 

σχολεία της επικράτειας, αλλάζει και προσαρμόζεται άτυπα, στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε 

σχολικού περιβάλλοντος (Apple, 1980).  

Ο σχεδιασμός λοιπόν των Αναλυτικών προγραμμάτων επηρεάζεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες 

που επικρατούν σε κάθε κοινωνία και φανερώνει τις κυρίαρχες ιδεολογικές της προτιμήσεις, τις 

αξίες και τις αντιλήψεις που τη χαρακτηρίζουν σε μία δεδομένη ιστορική περίοδο. 

Ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί με βάση μαθητοκεντρικά, γνωστικά ή 

κοινωνικά κριτήρια, ανάλογα με τους στόχους που θεωρεί ότι πρέπει κάθε φορά να επιτύχει. Μια 

πρώτη προσπάθεια σχεδιασμού παρατηρείται το 1924, χρονιά κατά την οποία ο Bobbit 

ακολουθώντας συγκεκριμένη τακτική, προχώρησε στον αναλυτικό σχεδιασμό ενός προγράμματος 

σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη του τις εμπειρίες που είχε αποκομίσει και τους στόχους που 

θεωρούσε πως έπρεπε να επιτευχθούν. Λίγα χρόνια αργότερα ο Murray (1929) χρησιμοποίησε ως 

βάση για τη δημιουργία ενός προγράμματος το περιεχόμενο που θεώρησε πως θα έχει τη 

σπουδαιότερη αξία, τους τρόπους με τους οποίους το περιεχόμενο αυτό θα πρέπει να διδάσκεται, την 

εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία θα πρέπει να διδάσκεται το συγκεκριμένο περιεχόμενο και τους 

τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε να οργανωθεί αποτελεσματικά. 

Ο Tyler (1971) σε μια οργανωμένη προσπάθεια σχεδιασμού ενός προγράμματος ήταν ο πρώτος 

που χρησιμοποίησε ένα θεωρητικό υπόβαθρο. Αρχικά αναλογίστηκε τους παιδαγωγικούς σκοπούς 

που θα πρέπει να επιδιώκει ένα πρόγραμμα, θεωρώντας ως δεδομένο πως ένα τέτοιο πρόγραμμα θα 

εφαρμοστεί σε ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο είναι ενσωματωμένο σε μια κοινωνία με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά στοιχεία. Επομένως θεώρησε πως θα πρέπει να προωθηθούν στόχοι που 

προσβλέπουν στην απόκτηση εμπειριών που αναπτύσσουν τη μαθητική σκέψη, που λαμβάνουν 

υπόψη τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών και που προτείνουν κοινωνικές στάσεις. Επίσης προτείνει 

πως η οργάνωση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε οι γνώσεις να μην 

παρουσιάζονται κατακερματισμένες, αλλά να διαθέτουν κάποια λογική συνέχεια με στόχο την 

ολοκλήρωσή τους. Τέλος θεωρεί πως το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να αξιολογείται όχι μόνο 

κατά την ολοκλήρωσή του, αλλά πως η αξιολόγησή του θα πρέπει να υπάρχει και κατά τη διάρκεια 

της εφαρμογής του, καθώς αυτό θα επιτρέπει την παρατήρηση των αλλαγών που συμβαίνουν 

σταδιακά. 

Σύμφωνα με μελετητές ο σχεδιασμός που προτείνει ο Tyler διαθέτει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Ο Marsh (1997) σαν πλεονέκτημα αναφέρει πως ο εν λόγω σχεδιασμός μπορεί να 

λειτουργήσει για κάθε γνωστικό αντικείμενο και για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς η θεωρία του 

μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε πρακτικό επίπεδο. Ως μειονέκτημα θεωρείται πως δεν προτείνεται 

μία σαφή διαδικασία που ορίζει ποιές μαθησιακές εμπειρίες πρέπει να επιδιώκονται, ποιές θα πρέπει 
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να απορρίπτονται και γιατί, όπως επίσης και η διάθεση για μια συνεχή αξιολόγηση που θα βασίζεται 

σε μετρήσιμα αποτελέσματα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρόλα αυτά η 

προσπάθεια του Tyler θεωρήθηκε καινοτόμα για την εποχή του και προκάλεσε συζητήσεις μεταξύ 

μελετητών, που οδήγησαν στη δημιουργία εναλλακτικών και πιο σύγχρονων τρόπων σκέψης γύρω 

από την οργάνωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών. 

Ο Kelly (1989) πρότεινε ένα μοντέλο στο οποίο καταγράφονται οι επιδιώξεις στις οποίες θα 

πρέπει να δίνεται έμφαση κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας και που αφορούν τις 

μαθησιακές εμπειρίες και ικανότητες που θα πρέπει να αποκτηθούν. Επίσης προτάθηκαν μοντέλα 

που εστίαζαν στο περιεχόμενο και στη δημιουργία ενοτήτων των γνωστικών αντικειμένων που θα 

διδάσκονταν σε ένα ορισμένο χρόνο. Ο Deway (1933) και ο Bruner (1966) προτείνουν ένα 

μαθητοκεντρικό μοντέλο στο οποίο δίνεται έμφαση όχι τόσο στην ίδια τη γνώση, αλλά στην 

ικανότητα που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές για να την προσεγγίζουν, μέσω της 

διαθεματικής και διερευνητικής προσέγγισής της και μέσω της μεθόδου project. Τέλος προτάθηκε το 

φουτουριστικό μοντέλο, η φιλοσοφία του οποίου εστιάζει στον εφοδιασμό των σπουδαστών με 

ικανότητες που θεωρούνται χρήσιμες για την επιτυχή αντιμετώπιση καταστάσεων που θα 

προκύψουν στο μέλλον (McNeil, 1990). 

Μια παράμετρος σχεδιασμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, η οποία εξαρτάται από 

πολιτικά κίνητρα αλλά και από την προτίμηση ή απόρριψη φιλοσοφικών παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων, αποτελεί το ποιός είναι ο πλέον αρμόδιος για το σχεδιασμό τους. Κάποιοι θεωρούν 

πως αυτά θα πρέπει να σχεδιάζονται από μια κεντρική διοίκηση, γεγονός που ενισχύει έναν απόλυτα 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Οι υπέρμαχοι αυτής της άποψης θεωρούν πως για τον σχεδιασμό ενός 

προγράμματος θα έρθουν αντιμέτωπες πολλές παιδαγωγικές, κοινωνικές, οικονομικές και 

φιλοσοφικές προσεγγίσεις, που θα καταστήσουν προβληματικό το σχεδιασμό του και άρα θεωρούν 

πως αρμόδιος για αυτό θα πρέπει να είναι μια κεντρική διοίκηση, η οποία θα καταφέρει να 

ενσωματώσει ή να απορρίψει κάποιες θεωρήσεις. Επίσης θεωρούν πως ο σχεδιασμός του 

προγράμματος αποτελεί μια απαιτητική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει να αναλαμβάνεται από 

ειδικούς του χώρου και να μην αφήνεται σε μη ειδικούς όπως στους καθηγητές ή στους διευθυντές 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Marsh, 1997). Ο Coulby (2000) σαν πλεονέκτημα του κεντρικού 

σχεδιασμού θεωρεί και το γεγονός πως μέσω αυτού θα υπάρχει διαφάνεια σχετικά με το αντικείμενο 

των σπουδών σε εθνικό επίπεδο, κάτι που σημαίνει πως σε περίπτωση που κάποιος μαθητής 

αποφασίσει να αλλάξει σχολείο για οποιονδήποτε λόγο, θα μπορέσει να παρακολουθήσει το 

πρόγραμμα σπουδών στη νέα περιοχή καθώς αυτό θα είναι ίδιο με αυτό του παλιού του σχολείου. 

Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο να συμβεί στην περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών ήταν 

διαφορετικό σε κάθε γεωγραφική περιοχή μέσα σε ένα κράτος. Ο ίδιος σαν πλεονέκτημα επίσης 
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θεωρεί το γεγονός πως ένα ενιαίο πρόγραμμα είναι περισσότερο εύκολο να αξιολογηθεί και πως τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης θα είναι συνολικά και όχι μεμονωμένα. 

Κάποιοι άλλοι θεωρούν πως ο σχεδιασμός θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα των σχολικών 

μονάδων, καθώς αυτές είναι οι πλέον ενημερωμένες για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες, όπως 

επίσης και για τα ιδιαίτερα κοινωνικά και τοπικά γνωρίσματα που εντοπίζονται σε ένα σχολικό 

περιβάλλον. Οι υπέρμαχοι αυτής της θεώρησης πιστεύουν ότι τελικώς τα προγράμματα σχεδιασμένα 

με τον εν λόγω τρόπο, δεν θα είναι τόσο διαφοροποιημένα όπως πιστεύεται, καθώς υποστηρίζουν 

πως υπάρχουν κάποιες αξίες οι οποίες κατά γενική ομολογία είναι αποδεκτές. Σαν επιχείρημα επίσης 

χρησιμοποιούν και το ότι ένα τοπικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, εξαιτίας της κοινωνικής ανισότητας 

που εντοπίζεται στο σύνολο της κοινωνίας θα είναι περισσότερο πετυχημένο. Θεωρούν με άλλα 

λόγια πως ένα πρόγραμμα τα οποίο έχει σχεδιαστεί για να υπηρετήσει ανάγκες μαθητών με χαμηλό 

οικογενειακό εισόδημα θα το καταφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό από ένα πρόγραμμα που έχει 

σχεδιαστεί να ικανοποιήσει ανάγκες μαθητών με μεγαλύτερο οικογενειακό εισόδημα. Σύμφωνα με 

τον Coubly (2000) σαν μειονέκτημα του κεντρικού σχεδιασμού (και άρα σαν πλεονέκτημα του 

τοπικού σχεδιασμού) συγκαταλέγεται και το ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος επηρεάζεται από 

τα πολιτικά συμφέροντα που εντοπίζονται σε ένα κράτος. Θεωρεί πως όταν η πολιτικοποίηση 

εισέλθει στο σχεδιασμό, τότε η γνώση θα πληγεί καθώς θα εξυπηρετεί πολιτικά συμφέροντα και όχι 

την πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξη των επιστημών και της έρευνας. Σαν παραδείγματα αναφέρει 

την περίπτωση της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της χούντας και της Ισπανίας του Φράνκο. 

Ο March (1997) παρατήρησε πως σε βάθος χρόνου υπάρχουν εναλλαγές μεταξύ των δύο 

απόψεων. Σύμφωνα με τον Φλουρή (1997) στον ελλαδικό χώρο όλη η προτεινόμενη γνώση καθώς 

και οι τρόποι με την οποία αυτή πρόκειται να επιτευχθεί σχεδιάζονται από τη κεντρική διοίκηση. 

Έτσι η φύση των Αναλυτικών Προγραμμάτων είναι συγκεντρωτική, καθώς ο κεντρικός σχεδιασμός 

δεν λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές και ο 

εκπαιδευτικός κατά την εργασία του θα πρέπει να κινείται σε ένα ασφυκτικά ορισμένο πλαίσιο που 

ελέγχεται από το κράτος. Παρόλα αυτά ο Φλουρής θεωρεί πως ο εκπαιδευτικός ερχόμενος 

αντιμέτωπος με αυτήν τη κατάσταση, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες ανάγκες που 

παρουσιάζονται, αναπτύσσει κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες προβλέπονται από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα.  

Σύμφωνα με τον Coulby (2000) η τακτική αυτή εντοπίζεται και σε άλλες χώρες και ως 

ανησυχητικό θεωρείται το ότι αυτού του είδους ο σχεδιασμός αποτελεί δεδομένο, χωρίς να υπάρχει 

η διάθεση για να αντιμετωπιστεί από μια διαφορετική οπτική γωνία.  

Πάντως χώρες όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία προσπαθούν να μην 

υιοθετήσουν ούτε ένα άκρατο συγκεντρωτικό μοντέλο ούτε ένα μοντέλο που θα παραχωρήσει όλες 
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τις αρμοδιότητες για το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών σε κάθε τοπική σχολική μονάδα, 

αλλά προσπαθούν να εφαρμόσουν μια λύση που θα συμβιβάζει τις δύο θεωρήσεις. 

 

1.1.5.  Μοντέλα αξιολόγησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

 

Ο Χατζηγεωργίου (2003) θεωρεί πως ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα, μέσω της διαδικασίας της 

αξιολόγησής του, μπορεί να αναμορφωθεί.  Τα παραδοσιακά μοντέλα αξιολόγησης στην 

πλειονότητά τους, παίρνουν ως δεδομένο τους διάφορους στόχους που είχαν επιλεγεί από τα 

προγράμματα και τις διαδικασίες μέσω των οποίων αυτοί οι στόχοι επρόκειτο να επιτευχθούν και 

αξιολογούν το κατά πόσο και τον αν αυτοί οι στόχοι τελικώς επετεύχθησαν. Η παραπάνω όμως 

διαδικασία θεωρείται παρωχημένη και προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης. Ο Marsh 

(1997) αναφέρει πως υπάρχουν διάφορα μοντέλα αξιολόγησης και τα χωρίζει ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά τους σε κατηγορίες. Έτσι κάνει λόγο για το μοντέλο της αυθεντικής αξιολόγησης, 

της παραστατικής, της στοχοθετικής, της έμπρακτης, της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης 

μέσω φακέλου. Σύμφωνα με το διαχωρισμό του Χατζηγεωργίου (2001) υπάρχει το 

επιστημονικό/τεχνοκρατικό μοντέλο και το ανθρωπιστικό/πλουραλιστικό. 

Το επιστημονικό/τεχνοκρατικό μοντέλο εστιάζει στη διατύπωση των στόχων που θα πρέπει να 

επιτευχθούν, αναφέρεται στους γενικούς στόχους και περιγράφει αναλυτικά τους ειδικούς στόχους 

που θα πρέπει να ικανοποιούνται. Επίσης ορίζει τόσο το περιεχόμενο όσο και τις δραστηριότητες 

εκείνες που θα επιτρέψουν την ικανοποίηση των ορισμένων στόχων. Εν συνεχεία ακολουθεί η 

συγκέντρωση δεδομένων και τελικώς επιχειρείται μια σύγκριση μεταξύ του επιδιωκόμενου 

αποτελέσματος και του αποτελέσματος που έχει εν τέλει επιτευχθεί. Τα δεδομένα για τη 

πραγματοποίηση της αξιολόγησης συλλέγονται μέσω της χρήσης μεθοδολογικών εργαλείων όπως οι 

συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και η συμπλήρωση τεστ και ερωτηματολογίων από τους μαθητές, 

γεγονός που  ενισχύει το επίπεδο της πρακτικής του εφαρμογής.  

Η ύπαρξη ασυμφωνίας μεταξύ επιδιωκόμενου αποτελέσματος και πραγματικότητας, θεωρείται 

από το μοντέλο αυτό, ως ένδειξη αποτυχίας του αρχικού σχεδιασμού του προγράμματος και δεν 

εκλαμβάνεται ως αποτυχία των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν μέσα σε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον (Χατζηγεωργίου, 2004). 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο μετά το τέλος της αξιολόγησης θα μπορούν να απαντηθούν 

ερωτήματα όπως το αν οι διαδικασίες που προτάθηκαν για την ικανοποίηση των επιδιωκόμενων 

στόχων ήταν αποτελεσματικές, όπως επίσης και να προτείνει τρόπους μέσω των οποίων μπορεί να 
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επέλθει βελτίωση και σε ποιούς τομείς. Η αξιολόγηση αυτή ανατροφοδοτεί με χρήσιμα δεδομένα τη 

διαδικασία διαμόρφωσης του Αναλυτικού Προγράμματος (Stenhouse, 2000). 

Το μοντέλο αυτό επικρίθηκε κυρίως για την απλουστευμένη τακτική που ακολουθεί κατά τη 

διάρκεια της αξιολόγησης, για την απουσία ορισμού κριτηρίων μέσω των οποίων καθορίζεται το εάν 

υπάρχει απόκλιση και σε ποιόν βαθμό μεταξύ του στόχου και του ποσοστού ικανοποίησής του, όπως 

επίσης και για το γεγονός ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν συνδέονται με τις πρακτικές που θα 

πρέπει να ακολουθηθούν και η θεώρηση πως το σχολικό περιβάλλον δεν επηρεάζει την επίτευξη των 

οριζόμενων στόχων. Με άλλα λόγια το τεχνοκρατικό αυτό μοντέλο φαίνεται να παραγνωρίζει πως 

εκτός από τους στόχους ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα θα πρέπει να αξιολογεί επίσης και τις μεθόδους 

που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Stenhouse, 2000). Επίσης θεωρείται πως 

μια αξιολόγηση η οποία συντελείται αποκλειστικά με θετικούς όρους και η οποία χρησιμοποιεί μόνο 

ποσοτικά δεδομένα, δεν μπορεί παρά να είναι ανεπαρκής για την αξιολόγηση εμπειρικών δεδομένων 

όπως είναι η μάθηση και η επίτευξή της (Eisner, 1985). Συνοψίζοντας αναφέρουμε πως το 

επιστημονικό/ τεχνοκρατικό μοντέλο έχει σαν επιδίωξη τη δημιουργία στόχων, τη κατανόηση του 

ποσοστού επίτευξης των ορισμένων στόχων μέσω μεθόδων με αντικειμενικό χαρακτήρα και 

ποσοτική διερεύνηση, και τη διατύπωση προτάσεων πάνω στις οποίες θα στηριχθούν μελλοντικές 

εκπαιδευτικές αποφάσεις. 

 Ο Stenhouse (2000) θεωρεί πως ένα μοντέλο αξιολόγησης θα πρέπει να έχει ως στόχο την 

εξάλειψη των εμποδίων που διαχωρίζουν το σχεδιασμό ενός Αναλυτικού Προγράμματος από την 

αξιολόγησή του και πως θα πρέπει αυτήν να εστιάζει στην έρευνα των πιθανών αποτελεσμάτων ή 

προβλημάτων που προκύπτουν. 

Οι παραπάνω αδυναμίες του επιστημονικού/τεχνοκρατικού μοντέλου αξιολόγησης είχαν σαν 

αποτέλεσμα τη χρησιμοποίηση μιας άλλης προσέγγισης, αυτής που προτεινόταν από το 

ανθρωπιστικό/ πλουραλιστικό μοντέλο. Αυτό, εκτός του ότι θεωρεί σημαντικά τα εμπειρικά 

δεδομένα, εστιάζει και σε μία ευρύτερη αξιολόγηση παραγόντων που επεκτείνονται εκτός του 

παράγοντα της ικανοποίησης των οριζόμενων στόχων (Worthen, Sanders, Fitzpatrick, 1997). 

Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε με κάποιες παραλλαγές. Η νατουραλιστική αξιολόγηση 

προϋποθέτει για την επιτυχία της τη συλλογή δεδομένων μέσω της παρατήρησης ή μέσω άλλων 

πηγών και εν συνεχεία την επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την ερμηνεία τους (Lincoln, Cuba, 

1985).  Η ανταποκριτική αξιολόγηση εστιάζεται στις διαδικασίες που ακολουθεί το πρόγραμμα για 

την επίτευξη των οριζόμενων στόχων και όχι στους στόχους αυτούς καθ' αυτούς (Μπαγάκης, 

2004:70-78). Η διαφωτιστική αξιολόγηση επεκτείνει το εύρος της αξιολόγησης σε κάθε πιθανό 

παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά ένα πρόγραμμα και εν συνεχεία προσπαθεί 

να ερμηνεύσει τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν (Χατζηγεωργίου, 2001). Και τέλος η 
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αντιμαχόμενη αξιολόγηση που προσπαθεί να εντοπίσει την αντικειμενικότητα και την αλήθεια μέσω 

της διερεύνησης δύο αντικρουόμενων απόψεων (Wolf, 1975). 

Καθώς όμως το πλουραλιστικό/ ανθρωπιστικό μοντέλο χρησιμοποιεί ποιοτικά δεδομένα και 

προσπαθεί να τα ερμηνεύσει, τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσω αυτού μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα μιας διεξοδικής έρευνας πολλών πτυχών ενός προγράμματος, χαρακτηρίζονται ωστόσο 

από έλλειψη αντικειμενικότητας, καθώς κατά την επεξεργασία των δεδομένων εισέρχεται το 

υποκειμενικό στοιχείο. Ένα άλλο μειονέκτημά της είναι πως για την διαδικασία της αξιολόγησης με 

τους παραπάνω τρόπους απαιτείται χρόνος, με αποτέλεσμα αυτή πολλές φορές να μην 

ολοκληρώνεται, όπως επίσης και το αυξημένο της κόστος. 

Συνοψίζοντας στόχος του ανθρωπιστικού/ πλουραλιστικού προγράμματος αποτελεί η εις βάθος 

κατανόηση όλων των διεργασιών που συντελούνται κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και της πρακτικής 

εκτέλεσής του, μέσω χρήσης ποιοτικών δεδομένων (Χατζηγεωργίου, 2004). 

Στην Ελληνική πραγματικότητα αυτό που παρατηρεί ο Μπαγάκης (2004:517) πως συμβαίνει 

είναι η ύπαρξη πολλών αναλυτικών προγραμμάτων, οι συζητήσεις για το πόσο αποτελεσματικό ή 

όχι κρίνεται το χορηγούμενο εκπαιδευτικό υλικό και συζητήσεις που αφορούν την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Αυτό που απουσιάζει συστηματικά είναι η κάθε είδους αξιολόγηση των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών. Ο Χατζηγεωργίου (2004) προτείνει πως μια καλή αρχή για την 

αξιολόγηση θα αποτελούσε η εμπλοκή του εκπαιδευτικού στην ίδια την διαδικασία αξιολόγησης των 

προγραμμάτων. Και αυτό γιατί ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που αξιολογείται για την εφαρμογή ενός 

προγράμματος, στον σχεδιασμό όμως του οποίου δεν συμμετείχε και παράλληλα είναι ο μόνος που 

διαθέτει μέσω της καθημερινής εμπειρίας του στη σχολική αίθουσα, πληροφορίες που μπορούν να 

φανούν χρήσιμες για το σχεδιασμό την οργάνωση και την αξιολόγηση ενός προγράμματος. 

 

1.1.6.  Νομοθεσία και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

 

Σύμφωνα με τον Φλουρή (1997) η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια καθιέρωσης μιας σύγχρονης 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης παρατηρήθηκε το 1964, όμως αυτή η προσπάθεια δεν στέφθηκε με 

επιτυχία καθώς λίγα χρόνια αργότερα επιβλήθηκε η χούντα των συνταγματαρχών. Η προσπάθεια 

μεταρρύθμισης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας συνεχίστηκε το 1976, μέσω της καθιέρωσης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, της εισαγωγής της δημοτικής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και της 

ίδρυσης ενός επίσημου οργάνου (ΚΕΜΕ) για το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός Αναλυτικού 

Προγράμματος. Ο Νόμος 1566 που ψηφίστηκε το 1985 «Δομή και Λειτουργία της Εκπ/σης» ισχύει 

ακόμα και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος του και στη φιλοσοφία του.  
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Το πρώτο άρθρο αυτού του νόμου ορίζει ως σκοπό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, τη διάπλαση των μαθητών σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες μέσω της διανοητικής 

και ψυχοσωματικής τους ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει πως ''Σκοπός της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας 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.'' 

Ο νόμος επίσης αναφέρει πως για την επίτευξη της διάπλασης μιας ολοκληρωμένης 

προσωπικότητας θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία η κατάλληλη κατάρτιση των διδασκόντων που θα 

σέβονται την προσωπικότητα του σπουδαστή, το εκπαιδευτικό υλικό που θα χορηγείται με τη μορφή 

βιβλίων, η ύπαρξη αναλυτικών προγραμμάτων και η διασφάλιση της λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει πως ''Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των παραπάνω 

σκοπών είναι: α) η προσωπικότητα και η κατάρτιση του προσωπικού όλων των κλάδων και των 

βαθμίδων της εκπαίδευσης, β) τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά 

διδακτικά μέσα, καθώς και η σωστή χρήση τους, γ) η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων 

προϋποθέσεων και μέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και δ) η δημιουργία του 

απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο 

σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μαθητή.'' 

Ο νόμος αναφέρεται και πιο συγκεκριμένα στα Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών και 

περιγράφει πως αυτά θα πρέπει να διαθέτουν τους σκοπούς που κάθε μάθημα σε κάθε εκπαιδευτική 

βαθμίδα θα πρέπει να ικανοποιούν, την ύλη η οποία θα διδάσκεται καθώς και τις προτεινόμενες 

μεθόδους που θα πρέπει να ακολουθεί ο διδάσκων για αυτόν τον σκοπό, με βάση ένα ρυθμισμένο 

χρονοδιάγραμμα. Επίσης αναφέρει πως τα Αναλυτικά Προγράμματα αποτελούν προϊόν αξιολόγησης 

και πως εξελίσσονται με βάση τις κοινωνικές ανάγκες και τα πορίσματα της επιστήμης. Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: ''Τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν άρτιους οδηγούς του 

εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνουν κυρίως: (αα) σαφώς διατυπωμένους, κατά μάθημα, 

σκοπούς μέσα στα πλαίσια των γενικών και ειδικών, κατά βαθμίδα, σκοπών της εκπαίδευσης, (ββ) 

διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, σε κάθε επίπεδο, ανάλογη και 

σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και προς τις αφομοιωτικές δυνατότητες των μαθητών, 

διαρθρωμένη άρτια σε επιμέρους ενότητες και θέματα, (γγ) ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο 

και τα μέσα διδασκαλίας κάθε ενότητας ή θέματος. β) Τα αναλυτικά προγράμματα 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.'' 
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Στην Υ.Α. Γ2/4219/Β/31-12-1999 (ΦΕΚ 2321/τ.Β/1999) «Προγράμματα σπουδών ΤΕΕ» 

αποτυπώνονται, για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες των νεοσυσταθέντων Τεχνικών 

Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) της Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ). Συγκεκριμένα διατυπώνονται με σαφήνεια οι σκοποί, οι στόχοι, το 

περιεχόμενο και οι δραστηριότητες για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα ενώ μερικές φορές ο 

νομοθέτης παρέχει στον εκπαιδευτικό περιθώρια ευελιξίας, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, έναντι 

της πλήρους συμμόρφωσης στην πιστή και αυστηρή εφαρμογή των ΑΠΣ στην καθημερινή 

διδακτική πρακτική.  

Στην Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/2002) «Καθήκοντα και 

αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού…» αναφέρεται πως υπεύθυνος για τη εφαρμογή των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών είναι ο Προϊστάμενος του τμήματος της Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Αυτός μέσω των Σχολικών Συμβούλων ενημερώνεται για την πορεία 

εφαρμογής των αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων στα σχολεία της εκάστοτε περιφερειακής 

ενότητας και πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε προσπάθεια καινοτομίας με συμπάθεια. Ο νόμος 

αναφέρει  πως ο προϊστάμενος ''Παρακολουθεί, μέσω των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων, την 

εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των ωρολογίων προγραμμάτων των σχολείων της 

Περιφέρειας και υποστηρίζει όλες τις καινοτόμες δράσεις του εκπαιδευτικού συστήματος''. 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΦΕΚ 1340/2002, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, είναι επιφορτισμένος εκτός των άλλων και για το σχεδιασμό 

του ωρολογίου προγράμματος με τον τρόπο που αυτός θεωρεί τον πλέον αποτελεσματικό και 

παράλληλα ενημερώνει τους διδάσκοντες για όλες τις εγκυκλίους που αφορούν την εκτέλεση των 

προγραμμάτων σπουδών. Πιο συγκεκριμένα: ''3.Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη 

της σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία 

του'' και ''Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους 

και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης''. 

Στον ίδιο νόμο περιγράφονται και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών. Αναφέρεται πως αυτοί 

οφείλουν να προετοιμάζουν το καθημερινό τους μάθημα με βάση τις εγκεκριμένες μεθόδους 

διδασκαλίας, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε αντικειμένου και του 

κάθε εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Επίσης πως αυτοί θα πρέπει να διδάσκουν το περιεχόμενο του 

κάθε μαθήματος σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών και τέλος πως θα 

πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων που ορίζονται μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Αρωγοί σε αυτό τους το έργο αποτελούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Πιο συγκεκριμένα ''1. Διδάσκουν 

στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. 
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Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της 

εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των Σχολικών 

Συμβούλων και των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης. 3. Προετοιμάζουν καθημερινά και 

οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με 

βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.'' 

Το  άρθρο 7 του Ν.4327 (ΦΕΚ 50, /τ.Α΄/2015) «Επείγοντα Μέτρα για την Β/θμια Εκπ/ση…», 

αναφέρεται στα Αναλυτικά προγράμματα σπουδών του  Επαγγελματικού Λυκείου. Ποιο 

συγκεκριμένα αντικαθιστά το άρθρο 10 του ν.4186 /2013 (Α΄ 193), όπως είχε αντικατασταθεί με την 

παρ.4 του άρθρου 72 του ν. 4310/2014 (Α΄258) . Ο νόμος αναφέρει  ότι τα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών που αφορούν το ''Δευτεροβάθμιο και Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών'' και το 

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

ύστερα από γνώμη του ΙΕΠ και περιλαμβάνουν τα εξής: 

''1.α) Σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα όπου αναλύονται σε γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες ανά μάθημα, τομέα και ειδικότητα. β) Η διδακτέα ύλη διαμορφώνεται 

σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. κάθε μαθήματος .Επίσης στα μαθήματα 

εργαστηριακής εκπαίδευσης η διδακτέα ύλη συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον 

απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίηση τους. γ) Οδηγίες διδασκαλίας, διδακτικές 

τεχνικές, μεθόδους διδασκαλίας και ενδεδειγμένα εποπτικά μέσα. 2. Τα αναλυτικά προγράμματα 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων 

για την επαγγελματική εκπαίδευση (European Credit System for Vocational and Education and 

Training- ECVET), που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009(E.E. C 155/02 της 8.7.2009).3.Στη διαμόρφωση των 

προγραμμάτων σπουδών κάθε τομέα και ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη , εφόσον υπάρχουν , και 

τα σχετικά  επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου3 του ν.3369/2005 (Α΄171). 4. Τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών επανεκτιμώνται και αξιολογούνται και, αν κριθεί σκόπιμο ανανεώνονται.5. Ο καθορισμός 

κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας''. 

Ολοκληρώνοντας πρέπει να αναφέρουμε πως καθώς τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

αναμορφώνονται διαρκώς με σκοπό να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές, 

επιστημονικές και φιλοσοφικές ανάγκες που προκύπτουν, μαζί τους θα πρέπει να αναμορφώνεται 

και το νομοθετικό πλαίσιο που τα ορίζει. 
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1.2.  Αναλυτικά Προγράμματα Εφαρμοσμένων  Τεχνών  

 

1.2.1  Ιστορικό συγκριτική μελέτη των ΑΠΣ των Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 

 Τα  ΑΠΣ  στα Τεχνικά και Επαγγελματικά  Λύκεια (ΤΕΛ) 

Τα πρώτα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών  στα Τεχνικά 

και Επαγγελματικά  Λύκεια (ΤΕΛ) τα εντοπίζουμε στο ΠΔ.217/85 (ΦΕΚ/τ.Α΄/79/07-05-1985) το 

οποίο αναφέρεται στα Αναλυτικά προγράμματα των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών 

λυκείων μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το άρθρο 1 αναφέρεται στα διδασκόμενα 

μαθήματα της Α΄ τάξης των ημερήσιων επαγγελματικών λυκείων για όλους τους τομείς 

συμπεριλαμβανομένου και του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών. Tο άρθρο 7 αναφέρεται στα 

διδασκόμενα μαθήματα και τις αντίστοιχες εβδομαδιαίες ώρες της Β΄τάξης του τομέα 

Εφαρμοσμένων τεχνών καθώς και στα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων των ειδικοτήτων. 

Τα τμήματα (ειδικότητες) ορίζονται ως εξής: 

1. Διακοσμητών εσωτερικών χώρων 

2. Γραφικών τεχνών 

3. Συντηρητών έργων τέχνης και αρχαιολογικών ευρημάτων 

4. Ψηφιδογραφίας και υαλογραφίας 

Το άρθρο 18 αναφέρεται αντίστοιχα στα διδασκόμενα μαθήματα και τις αντίστοιχες εβδομαδιαίες 

ώρες της Γ΄ τάξης του τομέα Εφαρμοσμένων τεχνών καθώς και στα αναλυτικά προγράμματα των 

μαθημάτων των ειδικοτήτων. 

file:///C:/Users/v/Downloads/document%20(78).pdf  

Με το (ΦΕΚ/τ.Β΄/623/28-09-1990) αναπροσαρμόζονται τα Ωρολόγια Προγράμματα του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών στα Τεχνικά και Επαγγελματικά  Λύκεια (ΤΕΛ). 

Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΛ γίνεται μία αναφορά των διδακτικών ενοτήτων 

ανά μάθημα χωρίς καμία ανάλυση των περιεχομένων και των στόχων , των προτεινόμενων 

διδακτικών ωρών ανά διδακτική ενότητα ή προτεινόμενες δραστηριότητες , εποπτικά μέσα, 

μεθόδους διδασκαλίας. 

 

 ΤΑ ΑΠΣ  στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια 

Ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών ιδρύεται και στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια όπου 

λειτουργούν τμήματα ειδίκευσης που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του 

Downloads/document%20(78).pdf
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Ν. 1566/85 και τα οποία αντιστοιχούν στους κλάδους που έχουν ιδρυθεί με το άρθρο 2 του Π.Δ. 

313/86(ΦΕΚ /τ.Β΄/137/12-09-1986) ως εξής: 

ε) Τμήμα ειδίκευσης γραφιστών του κλάδου εφαρμοσμένων τεχνών. 

file:///C:/Users/v/Downloads/document%20(82).pdf 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ/τ.Β΄/349/23-05-1986 καθορίζονται τα αναλυτικά και το περιεχόμενο 

(διδακτέα ύλη) των  μαθημάτων της Β΄ τάξης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου. 

file:///C:/Users/v/Downloads/document%20(80).pdf 

Στο  ΦΕΚ/τ.Α΄/63/12-05-1987 άρθρο 2 καθορίζεται το Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα της 

Β΄ Τάξης του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (συμπεριλαμβανομένου και του 4ου κύκλου 

Μηχανική Τεχνολογία στον οποίο ανήκουν και οι Εφαρμοσμένες Τέχνες που ερευνούμε) και στο 

άρθρο 3 το Ωρολόγιο και Αναλυτικό πρόγραμμα της Γ΄ τάξης συμπεριλαμβανομένου και του  

Κλάδου 10 :Εφαρμοσμένων Τεχνών . 

file:///C:/Users/v/Downloads/document%20(81).pdf 

Το ΠΔ 423/87(ΦΕΚ /τ.Α΄/190/26-10-1987) αναφέρεται στην οργάνωση των τμημάτων 

ειδίκευσης των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων. 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων είναι στην ίδια 

φιλοσοφία με αυτά των ΤΕΛ. 

 Τa  ΑΠΣ  στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια  

Το 1998 αλλάζει σημαντικά το θεσμικό πλαίσιο στην τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση με την 

ψήφιση του Ν. 2640/1998. Τα ΤΕΛ (Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια) και οι ΤΕΣ (Τεχνικές 

Επαγγελματικές Σχολές) συγχωνεύτηκαν και δημιουργήθηκε το τεχνικό-επαγγελματικό 

εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) δύο κύκλων, εκ των οποίων ο διετής α΄ κύκλος αντιστοιχούσε στις ΤΕΣ και 

στον β' κύκλο.  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ/τ.Β΄/1717/13-09-1999 καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες των ΤΕΕ 

καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων. Στο άρθρο 1 καθορίζονται οι τομείς στους 

οποίους ανήκει και ο Τομέας Καλλιτεχνικών Εφαρμογών.  Στο άρθρο 2 καθορίζονται τα Ωρολόγια 

Προγράμματα της Α΄ τάξης του Α΄ κύκλου. Στο άρθρο 3 ορίζονται οι ειδικότητες της Β΄ τάξης του 

Α΄ κυκλου σπουδών των ΤΕΕ όπου στον τομέα Καλλιτεχνικών Εφαρμογών όπου διατηρούνται οι 

ειδικότητες του ΤΕΛ με διαφοροποίηση της ονομασίας τους και προστίθενται και νέες. 

 Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 

 Γραφικών Τεχνών 

 Συντήρησης - Αποκατάστασης Έργων Τέχνης 
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 Ψηφιδογραφίας- Υαλογραφίας 

Στο άρθρο 4 ορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ τάξης των ειδικοτήτων του 1ου κύκλου 

ανά τομέα που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 1999-2000. Στο άρθρο 5 καθορίζονται οι 

ειδικότητες του 2ου κύκλου σπουδών των ΤΕΕ οι οποίες είναι αντίστοιχες με της Β΄ τάξης  του 1ου 

κύκλου. 

Στο άρθρο 6 καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα  των ειδικοτήτων του 2ου κύκλου ανά τομέα 

που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 1999-2000. 

file:///C:/Users/v/Downloads/document%20(83).pdf 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) 

για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες και των δύο κύκλων καθορίζονται σύμφωνα με το 

ΦΕΚ/τ.Β΄/2321/31-12-1999  

file:///C:/Users/v/Downloads/document%20(84).pdf 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 επισημαίνεται η 

αναγκαιότητα καθορισμού νέων Προγραμμάτων Σπουδών για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες 

για όλες τις τάξεις των Τ.Ε.Ε, με βάση τα οποία θα συγγραφούν τα βιβλία .  

Προς αυτή την κατεύθυνση στα  νέα  ΑΠΣ γίνεται στροφή στον τρόπο διαμόρφωσης τους. 

Ορίζονται για πρώτη φορά στα θεωρητικά μαθήματα οι σκοποί και οι στόχοι του μαθήματος και 

γίνεται μια ποιο λεπτομερείς ανάλυση των περιεχομένων  και των στόχων κάθε διδακτικής  ενότητας 

καθώς και οι προτεινόμενες διδακτικές ώρες και δραστηριότητες ανά ενότητα.  

Όσον αφορά τα εργαστηριακά και τα σχεδιαστικά μαθήματα διατυπώνεται ο σκοπός της 

διδασκαλίας  οι δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές καθώς επίσης και οι διδακτικοί 

στόχοι και το περιεχόμενο δίνοντας στους διδάσκοντες μια ευελιξία το να προσαρμόσουν το 

προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο στις εκάστοτε εκπαιδευτικές και 

παιδαγωγικές συνθήκες. Επίσης τα  περιεχόμενα αναλύονται σε διδακτικές  ενότητες με 

συγκεκριμένους στόχους και προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες 

/δραστηριότητες και μέσα -όργανα -εργαλεία -μηχανήματα. 

 

 ΤΑ ΑΠΣ  από το 2006 έως το 2017 

 

Με το νόμο 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 

εκπαίδευσης» τα ΤΕΕ ξαναχώρισαν Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), παρόμοια των πρώην ΤΕΛ και 

σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), παρόμοια των πρώην ΤΕΣ. 

https://edu.klimaka.gr/arxeio/nomothesia-fek/fek-146-2006-organwsh-lesitourgia-epaggelmatikhs-

ekpaidevshs-n3475-klimaka.pdf 
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Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών, του 

τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

παραμένει ίδιο με αυτό των ΤΕΕ του 1999 ( ΦΕΚ/τ.Β΄/1275/02-06-2008). 

file:///C:/Users/v/Downloads/document%20(77).pdf 

Στις ΕΠΑΣ παρατηρούμε ότι σύμφωνα με τις ''οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων 

Επαγγελματικών Σχολών για το σχολικό έτος 2012-2013'' τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

παραμένουν ίδια με των ΤΕΕ(1999). 

Με την υπουργική απόφαση 73030/30-6-2011 ιδρύθηκε το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο, το οποίο 

λειτούργησε,  δύο χρόνια .  

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/n._4186-2013.pdf 

Στα τελευταία αναλυτικά προγράμματα των ΕΠΑΛ (ΦΕΚ/465/τ.Α΄/24-2-2016) για την  Α΄και τη 

Β΄ τάξη και στο (ΦΕΚ/τ.Β΄/08-06-2016) για τη Γ΄ τάξη, παρατηρούμε στην πλειοψηφία των 

μαθημάτων εξακολουθούν  να χρησιμοποιούνται τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των ΤΕΕ 

και μόνο σε μερικές εξαιρέσεις έχουν σχεδιαστεί νέα. 

Συνοψίζοντας καταλήγουμε ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του τομέα επιδέχονται 

εκσυγχρονισμό καθώς σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν αναλλοίωτα από το 1999. 
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1.3.  Βιβλιογραφική Επισκόπηση  

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας δεν κατέδειξε ερευνητικές εργασίες που να 

εξετάζουν και να αξιολογούν το ρόλο των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα τους στην εκπαιδευτική πρακτική και την επίδραση τους στην προαγωγή της 

καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών. Ωστόσο, σε ορισμένες μελέτες υπάρχουν στοιχεία που 

μπορούν να καταδείξουν τον ευρύτερο ρόλο των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών στη 

Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση . 

Από την έρευνα του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

(2008) προέκυψαν σημαντικά ευρήματα αναφορικά με τα στοιχεία που απαρτίζουν την εκπαίδευση 

(Βλάχος & Δαγκλής, 2008) με σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την παρακολούθηση της 

προόδου στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη βελτίωση της ποιότητάς του. Διενεργήθηκαν ποσοτική 

και ποιοτική έρευνα με βάση τη συστημική προσέγγιση επικεντρώνοντας στο εκπαιδευτικό έργο και 

την αποτελεσματικότητά του. Το δείγμα της ποσοτικής έρευνας αποτέλεσαν μέλη εκατό (100) 

σχολικών μονάδων (συνολικά 4.164 ερωτώμενοι) μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν και 

εκπαιδευτικοί εστιάζοντας στη σκιαγράφηση των απόψεων της εκπαιδευτικής κοινότητας 

αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η ποιοτική 

έρευνα διενεργήθηκε με τη χρήση ημιδομημένης συνέντευξης σε δέκα (10) από τις εκατό (100) 

σχολικές μονάδες για τον εμπλουτισμό των στοιχείων της ποσοτικής έρευνας.  

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών προέκυψε ότι αποτελούν σε σημαντικό βαθμό κείμενα 

αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ωστόσο ανέφεραν την ανάγκη μεγαλύτερων 

περιθωρίων προσαρμογής με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις εκάστοτε εκπαιδευτικές συνθήκες 

(σχολική μονάδα, μέγεθος τάξης, αριθμός τμημάτων κλπ). Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε 

ότι οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης έχουν λάβει αθροιστικά 

υψηλά ποσοστά ενημέρωσης (72%) και συγκεκριμένα πολύ ενημέρωση το 31%, το 41% «αρκετή» 

ενώ «λίγο» και «καθόλου» αντίστοιχα το 18 και 8%. Αναφορικά με τη διδακτική μέθοδο του σχεδίου 

εργασίας, το 68% των εκπαιδευτικών ανέφερε «αρκετή» έως «πολύ» ενημέρωση. Για τους 

εκπαιδευτικούς των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) τα ΑΠΣ αποτελούν 

συμβουλευτικό εργαλείο (73% συνολικά, «αρκετά» 34% και «πολύ» 39%) ενώ το 52% 

συμβουλεύεται το βιβλίο του εκπαιδευτικού/οδηγίες διδασκαλίας για την οργάνωση του έργου του. 

Οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με τις προσδοκίες τους από το σχολείο σε ποσοστό 54% δήλωσαν 

«αρκετά» ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο σπουδών, ως «λίγο» από τους στόχους του (48%), 
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«αρκετά» από τις διδακτικές πρακτικές (48%) και «αρκετά» (50%) από τις αξίες που προωθεί. Ο 

χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία κάθε μαθήματος δεν επαρκεί σύμφωνα με το 57% για την 

κατανόηση της ύλης ενώ και τα σχολικά εγχειρίδια έχουν κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: για το 59% των εκπαιδευτικών περιέχουν έγκυρη επιστημονική γνώση, 

για το 41% ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών, για το 43% δίνουν τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να μεθοδεύσει πολλαπλώς τη διδασκαλία του, για το 40% προωθείται 

η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, για το 30% προτείνουν διδακτικές προσεγγίσεις που 

ανταποκρίνονται στις συνθήκες εργασίας της τάξη και για το 44% είναι ευχάριστα στους μαθητές 

από αισθητική άποψη. Σχετικά με την προώθηση νέων τεχνολογιών, οι εκπαιδευτικοί λυκείου κατά 

42% ανέφεραν «λίγο» ενώ «αρκετά» (54%) ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.Ε. Στη χρήση νέων 

τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία για τους εκπαιδευτικούς τοποθετήθηκε θετικά το 25% των 

εκπαιδευτικών για εκπαιδευτικό λογισμικό, το 29% για το e – mail, το 57% για τις εκπαιδευτικές 

πύλες, και το 47% για δικτυακού τόπους. 

Οι Νικολαΐδου & Λουκαΐδη (2008) διεξήγαγαν έρευνα σε εσπερινά σχολεία Μέσης Γενικής και 

Τεχνικής Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2007 - 2008 (Ν = 7) στην Κύπρο με συμμετέχοντες 

μαθητές (Ν = 315) και εκπαιδευτικούς (Ν = 132) με σκοπό την αξιολόγησή τους. Για την 

πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο και ημιδομημένες 

συνεντεύξεις προς εκπαιδευτικούς και μαθητές. Για την ανάλυση των δεδομένων των 

ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS ενώ επιχειρήθηκε και σύγκριση 

απόψεων. Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε η ανάγκη στήριξης των εκπαιδευτικών σε θέματα 

εκπαίδευσης με επιμόρφωση και κατάρτισή τους, η ανάγκη αναθεώρησης του αναλυτικού 

προγράμματος καθώς δεν ανταποκρίνεται στις μαθησιακές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες 

των μαθητών. Σε σχέση με τον προγραμματισμό και την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, 

οι εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη αναθεωρήσεων και βελτιώσεων ώστε να ανταποκρίνεται στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ αλλαγές απαιτούνται σε επίπεδο επάρκειας του διδακτικού χρόνου, στα 

σχολικά εγχειρίδια και την επάρκεια των υποδομών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της μελέτης του Κέντρου Μελετών και 

Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., 2008) της ΟΛΜΕ με σκοπό τη διερεύνηση και καταγραφή της γνώμης 

των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα σχολικά προγράμματα, τα 

βιβλία και τα διδακτικά υλικά που παρέχονται προς χρήση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο 

πλαίσιο των ΑΠΣ. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 1.475 εκπαιδευτικοί της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, Ειδικών 

Σχολείων) από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Το ερευνητικό εργαλείο ήταν το 

ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  
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Από την έρευνα του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. (2008) προέκυψαν ορισμένα χρήσιμα στοιχεία που είναι 

σκόπιμο να αναφερθούν για το ρόλο των ΑΠΣ στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 

πρακτικής αλλά και στην παιδεία των μαθητών. Αρχικά, το ΑΠΣ αναφορικά με την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, της αυτενέργειας και των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών δεν 

αξιολογήθηκε θετικά (67,% από «καθόλου» έως «λίγο»).  

Οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό μόλις 11,1%  θεωρούν ότι τα βιβλία κατευθύνουν στην επίτευξη 

των εκπαιδευτικών στόχων, καλύπτουν την εκπαιδευτική ύλη και προάγουν την κριτική σκέψη ενώ 

το 55,6% θεωρεί ότι έχουν επιστημονική εγκυρότητα και τεκμηρίωση.  

Επίσης, σε συντριπτικό ποσοστό (> 80%) οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο δημιουργώντας επιπλέον δυσκολίες 

στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πρακτικής. Η αναγκαιότητα συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση και οργάνωση των ΑΠΣ αλλά και στη σύνταξη σχολικών 

εγχειριδίων και βιβλίων καταγράφηκε θετικά από το 92% με τους εκπαιδευτικούς να διεκδικούν 

ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία διαμόρφωσης των ΑΠΣ και των σχολικών βιβλίων.  

Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πρακτικής αποτυπώθηκε και από τις απαντήσεις 

αναφορικά με την επάρκεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα ΑΠΣ και στα αντίστοιχα 

εγχειρίδια/βιβλία της εκάστοτε ειδικότητας. Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών όλων 

των βαθμίδων συμπεριλαμβανομένων και των ΕΠΑΛ τοποθετήθηκε αρνητικά («καθόλου» έως 

«λίγο» 88,9% του δείγματος) ως προς την ύπαρξη και επάρκεια σεμιναρίων, ημερίδων ενώ πολλές 

φορές παρουσιάζονταν ελλείψεις και σε εκπαιδευτικό υλικό. Τέλος, ως προς την επάρκεια της 

υλικοτεχνικής υποδομής οι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν αρνητικά (71,4% «καθόλου» έως «λίγο») 

διαμορφώνοντας αρνητικές συνθήκες για αποτελεσματική εκπαίδευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1. Ερευνητική Προσέγγιση - Μέθοδος - Τεχνική Έρευνας 

 

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της ερευνητικής προσέγγισης περιλαμβάνει τον καθορισμό 

σαφούς μεθοδολογίας και τεχνικής. Μέσω της ερευνητικής προσέγγισης (research approach) 

καθορίζονται οι συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας ώστε να επιτευχθεί μέγιστη εγκυρότητα και 

αξιοπιστία των ευρημάτων. Μεταξύ των ερευνητικών προσεγγίσεων που καλείται ο ερευνητής να 

επιλέξει συγκαταλέγονται οι εξής (Κορρές, 2011:1-14) 

1) Διερευνητική – περιγραφική: Πολύπλευρη προσέγγιση του υπό εξέταση θέματος με 

σημασία στον εντοπισμό σχέσεων και τάσεων των μεταβλητών. 

2) Πειραματική: Ακριβής προσδιορισμός σχέσης και φύσης των μεταβλητών.  

3) Σύγκριση διαφορικών ομάδων: Μελέτη διαφοροποίησης μεταξύ δύο (2) ομάδων που 

διαφοροποιούνται σε μία μεταβλητή.  

4) Συναφειακή: Μελέτη σχέσεων μεταβλητών με τη χρήση δεικτών συνάφειας. 

Πέραν της ένταξης της ερευνητικής προσέγγισης σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, η βάση 

εξαγωγής αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων προσδιορίζει και την επιλογή της κατάλληλης 

μεθόδου. Η μέθοδος της ερευνητικής προσέγγισης είναι επαγωγική, παραγωγική ή συνδυασμός τους 

(Κορρές, 2011). Στην επαγωγική προσέγγιση τα εμπειρικά αποτελέσματα δημιουργούν νέα θεωρία 

σε αντίθεση με την παραγωγική όπου η μετάβαση γίνεται από το γενικό (θεωρία) στο ειδικό 

(έρευνα) με έλεγχο υποθέσεων για την επιβεβαίωση ή όχι της θεωρίας (Δαρβίρη, 2009:29-180; 

Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011).  

Για τη διεξαγωγή της έρευνα επιλέχθηκε η παραγωγική προσέγγιση η οποία έγινε πράξη μέσω 

της ποσοτικής (quantitative) μεθόδου. Η ποσοτική μέθοδος έχει σκοπό την εύρεση των σχέσεων 

μεταξύ μεταβλητών και τον προσδιορισμό της εξέλιξης του υπό εξέτασης θέματος χωρίς να 

παρεμβάλλεται ο ερευνητής αξιοποιώντας το κατάλληλο ερευνητικό εργαλείο (Παναγιωτάκος, 

2005:35-80). 

Σε επίπεδο τεχνικής ακολουθήθηκε η έρευνα επισκόπησης (survey research) ώστε μέσω της 

συλλογής πρωτογενών δεδομένων από το ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο, προσωπική 

συνέντευξη κ.ά.) να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα, να επιβεβαιωθούν ή να 

απορριφθούν οι αντίστοιχες υποθέσεις και να εμπλουτιστεί η υπάρχουσα θεωρία επί του θέματος 

(Καραγεώργος, 2002). 
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2.2 Σκοπός, Στόχοι, Ερευνητικά Ερωτήματα και Υποθέσεις  

 

2.2.1. Σκοπός & Ερευνητικοί Στόχοι  

 

Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας κατέδειξε ότι δεν υφίστανται 

ερευνητικές εργασίες που να εξετάζουν και να αξιολογούν το ρόλο των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε 

σχέση με την αποτελεσματικότητα τους στην εκπαιδευτική πρακτική και την επίδραση τους στην 

προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών οπότε αυτό το ερευνητικό κενό αποτέλεσε και 

το έναυσμα για την ενασχόληση με το υπό εξέταση θέμα. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την 

εφαρμογή και αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του τομέα και της επίδραση 

τους στην προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών καθώς και του βαθμού συσχέτισης 

τους με την επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων. Με βάση τον παραπάνω σκοπό προκύπτουν οι 

εξής ερευνητικοί στόχοι: 

1) Ερευνητικός Στόχος 1: Να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν την 

έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

2) Ερευνητικός Στόχος 2: Να εξεταστεί η συμβολή των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης στην προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών και στην 

επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων. 

3) Ερευνητικός Στόχος 3: Να ανιχνευτεί η δυνατότητα των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, να ακολουθήσουν τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς διδασκαλία 

κλάδου σε θέματα όπως η διαφοροποίηση, η προσαρμογή, οι καινοτομίες και ο σχεδιασμός. 

4) Ερευνητικός Στόχος 4: Να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την 

αποτελεσματική εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και των παραγόντων 

που την επηρεάζουν. 
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5) Ερευνητικός Στόχος 5: Να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την επιθυμία 

τους να συμμετέχουν ενεργά σε ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών και για τους παράγοντες που την επηρεάζουν. 

 

 

2.2.2. Ερευνητικά Ερωτήματα – Ερευνητικές Υποθέσεις  

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν από τους ερευνητικούς στόχους που τέθηκαν είναι τα 

ακόλουθα:  

1) Ερευνητικό Ερώτημα 1: Η γνώση των εκπαιδευτικών του Τομέα Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με το ΑΠΣ επηρεάζεται 

από συγκεκριμένους παράγοντες όπως: η οργάνωση περιεχομένου διδασκαλίας, οι οδηγίες, 

τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας, ο προγραμματισμός διδασκαλίας, η εποπτεία τήρησης 

προγράμματος και η προαγωγή διαθεματικής προσέγγισης; 

2) Ερευνητικό Ερώτημα 2: Ποια είναι η συμβολή των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης στην προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών και στην 

επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων; 

3) Ερευνητικό Ερώτημα 3: Θα μπορούσαν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του 

Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να 

διαφοροποιούνται και να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες/απαιτήσεις ή και ανάγκες της 

τοπικής κοινωνίας, με την εισαγωγή παιδαγωγικών και διδακτικών καινοτομιών μέσω 

σχεδιασμού που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του μαθητή και τις κοινωνικές 

συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν ακολουθώντας τις εξελίξεις του επιστημονικού και 

προς διδασκαλία κλάδου; 

4) Ερευνητικό Ερώτημα 4: Ποιοι παράγοντες επιδρούν στην αποτελεσματική εφαρμογή 

των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης; 

5) Ερευνητικό Ερώτημα 5: Πως αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί σε έναν ενδεχόμενο 

σχεδιασμό μέρους των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών από τους ίδιους; 

Αντίστοιχα, προέκυψαν οι ερευνητικές υποθέσεις ώστε να δοθούν απαντήσεις επί των 

ερευνητικών ερωτημάτων. Ειδικότερα:  
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1) Ερευνητική Υπόθεση 1: Το επίπεδο γνώσης των εκπαιδευτικών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών συσχετίζεται με παράγοντες αναφορικά με την διδασκαλία 

(οργάνωση περιεχομένου, οδηγίες - τεχνικές – μέθοδοι, προγραμματισμός), την εποπτεία 

τήρησής του και την προαγωγή διαθεματικής προσέγγισης. 

2) Ερευνητική Υπόθεση 2: Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συμβάλλουν 

στην προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών και στην επαγγελματική επάρκεια 

των αποφοίτων. 

3) Ερευνητική Υπόθεση 3: Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις ή και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, 

με την εισαγωγή παιδαγωγικών και διδακτικών καινοτομιών μέσω σχεδιασμού που λαμβάνει 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες (μαθητών και κοινωνικών συνθηκών) που κάθε φορά επικρατούν 

ακολουθώντας τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς διδασκαλία κλάδου. 

4) Ερευνητική Υπόθεση 4: Παράγοντες, όπως ο διδακτικός χρόνος, τα σχολικά 

εγχειρίδια, τα εποπτικά μέσα, οι εργαστηριακές υποδομές, τα εργαστηριακά υλικά και το 

σχολικό περιβάλλον επιδρούν στην αποτελεσματική εφαρμογή των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

5) Ερευνητική Υπόθεση 5: Παράγοντες που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του 

σχεδιασμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

και η διαδικασία σχεδιασμού (επανεκτίμηση - αξιολόγηση, αναθεώρηση - πιλοτική 

εφαρμογή - καθιέρωση) επιδρούν στην επιθυμία των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν οι ίδιοι 

ενεργά σε τέτοια διαδικασία. 
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2.3. Μεθοδολογία 

 

2.3.1. Πεδίο Διεξαγωγής Έρευνας – Διαδικασία Δειγματοληψίας – Δείγμα Έρευνας  

 

Ο προσδιορισμός του πεδίου διεξαγωγής της έρευνας και ο καθορισμός του δείγματος ώστε να 

επιτευχθεί η αντιπροσωπευτικότητα του γενικού πληθυσμού είναι καθοριστικής σημασίας. Το 

εκπαιδευτικό πεδίο του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή και αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η επιτυχία ωστόσο της ερευνητικής προσέγγισης του θέματος 

βασίζεται στην επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος με όρια μεταξύ 1 – 10% του συνολικού 

πληθυσμού ώστε να επιτευχθεί αντιπροσωπευτικότητα και να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της 

δειγματοληψίας (Kotler & Keller, 2006:48-79;Cohen, 2008). Μεταξύ των διαδικασιών 

δειγματοληψίας ξεχωρίζουν: 

1) Απλή τυχαία δειγματοληψία: Οι πιθανότητες συμμετοχής στο δείγμα είναι ίδιες για 

οποιοδήποτε μέλος του πληθυσμού. Βασικό σημείο ο προσδιορισμός των κριτηρίων επιλογής 

ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως η γεωγραφική κάλυψη, ο χρόνος συλλογής των 

ερωτηματολογίων κ.ά. (Δημητρόπουλος, 2004). 

2) Δειγματοληψία κατά στρώματα: Το σύνολο του πληθυσμού διαχωρίζεται σε 

μικρότερες ομάδες πληθυσμών με βάση κριτήρια όπως η ηλικία, η επαγγελματική ιδιότητα, 

το φύλο κλπ. με την τυχαία επιλογή να ακολουθεί (Καραγεώργος, 2002).  

3) Δειγματοληψία κατά συστάδες: Η επιλογή του δείγματος κατά συστάδες 

πραγματοποιείται με δείγμα μια συγκεκριμένη ομάδα εντός γεωγραφικών ορίων (Cohen et al, 

2000). 

4) Συστηματική δειγματοληψία. Το δείγμα επιλέγεται τυχαία ωστόσο με πιο 

συστηματικό τρόπο (Τομαράς, 2009:181-215). 

5) Δειγματοληψία ποσοστώσεων. Για τη συμμετοχή όλων των ομάδων του πληθυσμού 

επιλέγεται συγκεκριμένο ποσοστό ανά κατηγορία για την εξασφάλιση συμμετοχής όλων των 

ομάδων στο δείγμα (Cohen, 2008). 

6) Δειγματοληψία ευκολίας. Χαρακτηριστικό της στοιχείο η ευκολία συγκέντρωσης του 

δείγματος (Σταθακόπουλος, 2005:131-159). 

7) Δείγμα χιονοστιβάδας. Κριτήρια και χαρακτηριστικά προσδιορίζουν μια ομάδα 

πληθυσμού η οποία συνακόλουθα επιλέγει ή κατευθύνει στη συγκρότηση ολόκληρου του 

δείγματος (Cohen et al, 2000,2008). 
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Για τη μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή και αξιολόγηση των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του τομέα και της επίδρασής τους στην προαγωγή της 

καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών καθώς και του βαθμού συσχέτισης τους με την επαγγελματική 

επάρκεια των αποφοίτων, ως καταλληλότερη διαδικασία δειγματοληψίας επιλέχθηκε η απλή τυχαία 

δειγματοληψία με διανομή του δομημένου ερωτηματολογίου σε συνολικά 170 διορισμένους 

εκπαιδευτικούς του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης από τους 174 (πληθυσμός) που είναι συνολικά διορισμένοι στη χώρα μας. Το δείγμα 

αποτελούνταν από πενήντα (50) εκπαιδευτικούς του Τομέα που θεωρείται ως αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσμού εφόσον καλύπτουν το 29,41% του συνολικού πληθυσμού των ερωτηματολογίων που 

διανεμήθηκαν. Η διανομή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε μέσω προώθησης στο 

προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των εκπαιδευτικών από την Ένωση Εκπαιδευτικών 

Εφαρμοσμένων Τεχνών, η οποία διέθετε τα προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών και για λόγους 

τήρησης απορρήτου μεσολάβησε ώστε να επικοινωνήσει την διεξαγωγή της έρευνας και την 

επιθυμία της ερευνήτριας να συμμετάσχουν στην έρευνα. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονταν για τις 

οδηγίες συμμετοχής στην έρευνα και καθοδηγούνταν σε συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο (Google 

Forms) όπου και συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο. 

 

2.3.2. Ερευνητικό Εργαλείο  

 

Η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων βασίζεται στην επιλογή του κατάλληλου ερευνητικού 

εργαλείου. Το συχνότερα χρησιμοποιούμενο εργαλείο στις περισσότερες έρευνες είναι το 

ερωτηματολόγιο (questionnaire). Το ερωτηματολόγιο πρέπει να δομηθεί με τέτοιο τρόπο και να 

περιλαμβάνει τέτοιες ερωτήσεις ώστε να επιτευχθούν οι ερευνητικοί στόχοι που τίθενται  (McDaniel 

&Gates, 2007). Επίσης, το είδος των δεδομένων που θα αντληθούν πρωτογενώς (ποσοτικά ή 

ποιοτικά) διαμορφώνουν και το πλαίσιο τυχόν κλιμάκων στις ερωτήσεις επιλογών πολλαπλών 

απαντήσεων (Likert), ανοικτών ερωτημάτων. Η δημιουργία του ερευνητικού εργαλείου 

περιλαμβάνει στάδια όπως: α) κατανόηση σκοπού και είδους απαιτούμενων ερευνητικών 

δεδομένων, β) προσδιορισμός μεταβλητών, γ) ορισμός ερωτήσεων και τυχόν διορθώσεις, δ) 

διατύπωση ερωτημάτων και ε) αξιολόγηση ερωτήσεων και ερευνητικού εργαλείου (Javeau, 2010:11-

145 & Σαμαντά, 2011). 
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Για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας για την καταγραφή των απόψεων των 

εκπαιδευτικών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή και αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, 

διαμορφώθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με τριάντα επτά (37) ερωτήσεις κλειστού τύπου με τη 

χρήση επιλογών απαντήσεων και κλιμάκων. Η επιλογή των ερωτήσεων σε κλειστό τύπο βασίζεται 

στην ευκολία συμπλήρωσης, στην ταχύτερη ανάλυση των δεδομένων και στην καλύτερη δυνατή 

κωδικοποίηση. Τα ερωτήματα προς τους εκπαιδευτικούς διατυπώθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποφευχθούν ασάφειες, παρερμηνείες και παρανοήσεις. Μετά τη δοκιμαστική διανομή του 

ερωτηματολογίου ώστε να πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις, την εξασφάλιση της σχετικής 

συγκατάθεσης και τη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών και των δεδομένων, το 

ερωτηματολόγιο έλαβε την τελική του μορφή. Για την επίτευξη των επιμέρους στόχων αλλά και τον 

ευκολότερο έλεγχο των υποθέσεων (επιβεβαίωση ή απόρριψη), οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με 

συγκεκριμένη σειρά καλύπτοντας έξι (6) ενότητες.  

Συγκεκριμένα: 

1) Μέρος 1
ο
: Ερωτήσεις 1 – 9: Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών. Οι εννέα (9) 

αρχικές ερωτήσεις εστιάζουν στην άντληση δημογραφικών στοιχείων των ερωτώμενων 

εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, οι ερωτήσεις κλειστού τύπου και πολλαπλών επιλογών 

εστιάζουν σε ατομικά στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία, ο νομός, το εκπαιδευτικό επίπεδο και 

η γνώση ξένων γλωσσών και σε επαγγελματικά στοιχεία όπως η ειδικότητα, τα χρόνια 

συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, το είδος σύμβασης εργασίας και η επαγγελματική 

κατάρτιση.  

2) Μέρος 2
ο
: Ερωτήσεις 10 – 15: Γνώση Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Μέσω 

των συγκεκριμένων έξι (6) ερωτημάτων στοχεύεται να διαπιστωθεί κατά πόσο οι 

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και κατανοούν την έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών. Ειδικότερα, οι ερωτήσεις εστιάζουν στη γνώση αναφορικά με τη νομοθεσία των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, την οργάνωση περιεχομένου της διδασκαλίας, την 

καταλληλότητα των οδηγιών - τεχνικών - μεθόδων διδασκαλίας, τον προγραμματισμό της 

διδασκαλίας, την συχνότητα εποπτείας των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και τη 

συμβολή τους στην προαγωγή της διαθεματικής προσέγγισης. 

3) Μέρος 3
ο
: Ερωτήσεις 16 – 20: Συμβολή Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών στην 

προαγωγή καλλιτεχνικής παιδείας και επαγγελματικής επάρκειας των αποφοίτων. Οι 

ερωτήσεις αποσκοπούν στην αξιολόγηση του ρόλου των μαθημάτων και των εκπαιδευτικών 

επισκέψεων στην προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών, του λογισμικού των 
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εργαστηριακών μαθημάτων, του ρόλου των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών στην 

ανάπτυξη της αυτοέκφρασης και της ανάγκης εκσυγχρονισμών.  

4) Μέρος 4
ο
: Ερωτήσεις 21 – 25: Δυνατότητα Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών να 

ακολουθήσουν τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς διδασκαλία κλάδου. Μέσω πέντε (5) 

ερωτήσεων με κλίμακα Likert αντλούνται δεδομένα αναφορικά με τις δυνατότητες 

διαφοροποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος, προσαρμογής της εκπαιδευτικής ύλης, 

ενθάρρυνσης των καινοτομιών, των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών και των εξελίξεων σε 

επίπεδο διδασκαλίας. 

5) Μέρος 5
ο
: Ερωτήσεις 26 – 31: Απόψεις εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών. Σε πέντε (5) ερωτήσεις αξιολογείται ο 

ετήσιος διαθέσιμος χρόνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων, η επικαιροποίηση των 

εγχειριδίων, η χρησιμότητα των εποπτικών μέσων στην εφαρμογή των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών και η επίδραση σχολικών παραγόντων. 

6) Μέρος 6
ο
: Ερωτήσεις 32– 37: Απόψεις εκπαιδευτικών για την επιθυμία τους να 

συμμετέχουν ενεργά σε ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών. Σε έξι (6) ερωτήσεις αξιολογήθηκε με την κλίμακα Likert η συμμετοχή στη 

διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, η επιθυμία συμμετοχής, η 

αναγκαιότητα επιμόρφωσης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η επανεκτίμηση των ΑΠΣ 

πριν την αναθεώρηση και η πιλοτική εφαρμογή τους. 

 

2.3.3. Αιτιολόγηση Στατιστικής Ανάλυσης  

 

Η πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται μπορεί να γίνει 

με τη χρήση του κατάλληλου κατά περίπτωση λογισμικού. Η συγκεκριμένη διαδικασία διενεργείται 

μετά την κατάλληλη κωδικοποίηση ώστε ο ερευνητής να οδηγηθεί τελικά στην εξαγωγή των 

σχετικών συμπερασμάτων. Στην παρούσα έρευνα, ως καταλληλότερο λογισμικό επεξεργασίας των 

δεδομένων θεωρείται το IBM - Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Το συγκεκριμένο 

λογισμικό χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή τόσο περιγραφικών όσο και επαγωγικών στατιστικών 

αποτελεσμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων για να εξαχθούν τελικά τα στατιστικά 

αποτελέσματα και συμπεράσματα. 

Για τη διενέργεια της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης επιλέχθηκαν τα Frequencies Statistics 

(Frequency ή Πλήθος, Percent ή Ποσοστιαία Κατανομή, Valid Percent ή Ισχύουσα Ποσοστιαία 

Κατανομή και Cumulative Percent ή Αθροιστική Ποσοστιαία Κατανομή) τα οποία σχηματικά 
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παρουσιάζονται με Γραφήματα και τα Descriptive Statistics (Mean ή Μέσος Όρος και Standard 

Deviation ή Τυπική Απόκλιση) τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά μέσω συγκεκριμένων Πινάκων 

(Κατσής κ.α ,2010 : 26, Φράγκος, 2004:141-180).  

Για την επαγωγική στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε έλεγχος των υποθέσεων (επιβεβαίωση 

ή απόρριψη) επιλέγοντας την διαδικασία Bivariate Correlations ώστε να προσδιοριστεί ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson Correlation για να εντοπιστεί ο πιθανός γραμμικός συσχετισμός 

των υπό εξέταση μεταβλητών και στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί η αντίστοιχη 

ερευνητική υπόθεση (Κατσής κ.α,  2010 : 75,   Νόβα, 2006:25-84).  Ο έλεγχος υποθέσεων μέσω του 

συντελεστή συσχέτιση Pearson Correlation γίνεται μέσω του Πίνακα Correlations με την ανάδειξη 

της αντίστοιχης πιθανότητας του ελέγχου Asymp. Sig. (2-sided) ή p-value. Η επιβεβαίωση της 

ερευνητικής υπόθεσης βασίζεται στη συνθήκη όπου η p-value είναι μικρότερη του 0,05 ή 5% ενώ 

στην περίπτωση τιμών που ξεπερνούν το 0,05 ή 5%, η ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται (Κατσής 

κ.α., 2010: 88, 109). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

3.1. Ανάλυση Αξιοπιστίας Με Δείκτη Εσωτερική Συνέπεια Alpha Του Cronbach 

Για τον υπολογισμό της αξιοπιστίας του ερευνητικού εργαλείου επιλέχθηκε ο συντελεστής 

αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha. Με την χρήση του Reliability Test προσδιορίζεται ο δείκτης 

Cronbach’s που μπορεί να ισούται με τιμές από το 0 έως και το 1. Όταν ο δείκτης βρίσκεται πλησίον 

της τιμής 1 μαρτυρά υψηλή αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής του ερωτηματολογίου. Η συνθήκη ενός 

ικανοποιητικού δείκτη αξιοπιστίας προσδιορίζεται σε τιμές που ξεπερνούν το 70% ή 0,07 (Κατσής 

κ.α., 2010:115,320).  

Στην ανάλυση της αξιοπιστίας προσδιορίζεται ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha για 

κάθε Μέρος του Ερωτηματολογίου αλλά και για το Ερωτηματολόγιο συνολικά. Ο Πίνακας 1 που 

ακολουθεί: 

1. ΜΕΡΟΣ 1
ο
: Δημογραφικά Στοιχεία Εκπαιδευτικού: Συντελεστής αξιοπιστίας 

Cronbach’s Alpha = 0,058 (Χαμηλός δείκτης, κυμαίνεται σε επίπεδα < 0,70), 

2. ΜΕΡΟΣ 2
ο
: Γνώση Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών: Συντελεστής αξιοπιστίας 

Cronbach’s Alpha = 0,669 (Λιγότερο επιθυμητός δείκτης, κυμαίνεται σε επίπεδα < 0,70), 

3. ΜΕΡΟΣ 3
ο
: Συμβολή Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών στην προαγωγή 

καλλιτεχνικής παιδείας και στην επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων: Συντελεστής 

αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha = 0,535 (Λιγότερο επιθυμητός δείκτης, κυμαίνεται σε επίπεδα 

< 0,70), 

4. ΜΕΡΟΣ 4
ο
: Απόψεις εκπαιδευτικών για τη δυνατότητα των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών να ακολουθήσουν τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς 

διδασκαλία κλάδου: Συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha = 0,524 (Λιγότερο 

επιθυμητός δείκτης, κυμαίνεται σε επίπεδα < 0,70), 

5. ΜΕΡΟΣ 5
ο
: Απόψεις εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών: Συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha = 0,877 

(Επιθυμητός δείκτης, κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα > 0,85), 

6. ΜΕΡΟΣ 6
ο
: Απόψεις εκπαιδευτικών για την επιθυμία τους να συμμετέχουν ενεργά σε 

ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών: Συντελεστής 

αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha = 0,701 (Επιθυμητός δείκτης, κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα > 

0,70), 

7. Συνολικό Ερωτηματολόγιο: Συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha = 0,872  
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 (Επιθυμητός δείκτης, κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα > 0,85). 

Πίνακας 1. Συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha 

Reliability Statistics 
Cronbach'

s Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of 

Items 

ΜΕΡΟΣ 1
ο
:  

Δημογραφικά Στοιχεία 

Εκπαιδευτικού 

0,058 -0,063 10 

ΜΕΡΟΣ 2
ο
:  

Γνώση Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών 

0,669 0,704 16 

ΜΕΡΟΣ 3
ο
:  

Συμβολή Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών στην 

προαγωγή καλλιτεχνικής παιδείας και 

στην επαγγελματική επάρκεια των 

αποφοίτων 

0,535 0,582 15 

ΜΕΡΟΣ 4
ο
:  

Απόψεις εκπαιδευτικών για τη 

δυνατότητα των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών να 

ακολουθήσουν τις εξελίξεις του 

επιστημονικού και προς διδασκαλία 

κλάδου 

0,524 0,522 5 

ΜΕΡΟΣ 5
ο
:  

Απόψεις εκπαιδευτικών για την 

αποτελεσματική εφαρμογή των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

0,877 0,851 22 

ΜΕΡΟΣ 6
ο
:  

Απόψεις εκπαιδευτικών για την 

επιθυμία τους να συμμετέχουν ενεργά 

σε ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

0,701 0,722 6 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 0,872 0,882 74 
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3.2. Ανάλυση Δημογραφικών Στοιχείων  

 

Για την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

χρησιμοποιούνται περιγραφικά στατιστικά: Frequencies και Descriptive Statistics αναφορικά με τα 

ατομικά στοιχεία τους. Πιο αναλυτικά: 

Σε ότι αφορά το φύλο από τις απαντήσεις που δόθηκαν  οι γυναίκες αποτελούν το 84,4% και οι  

άνδρες 15,6% όπως φαίνεται και στο γράφημα 1.  

 

Γράφημα 1: Ισχύουσα Ποσοστιαία Κατανομή – Φύλο Εκπαιδευτικών 

                

 

Φύλο 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 7 14,0 15,6 15,6 

Γυναίκα 38 76,0 84,4 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   
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Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος  σε ποσοστό 52% τοποθετείται ηλικιακά στα  40-49 έτη. Το 

46%  ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 50-59 και το 2% είναι 30-39. Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος 

είναι τα 51,8 έτη .  

 

 

 

Γράφημα 2: Ισχύουσα Ποσοστιαία Κατανομή – Ηλικία Εκπαιδευτικών 

                   

 

 

 

 

Ηλικία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 30 - 39 1 2,0 2,0 2,0 

40 - 49 26 52,0 52,0 54,0 

50 - 59 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Σε ότι αφορά την κατανομή των εκπαιδευτικών ανά νομό η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο είναι από το νομό Αττικής το 59,6%, το νομό Θεσσαλονίκης το 

14,9%, Αχαΐας το 12,8 και Χίου, Καβάλας, Δωδεκανήσου, Λάρισας, Ημαθίας, Χανίων 2,1% ανά 

νομό.  

Γράφημα 3: Ισχύουσα Ποσοστιαία Κατανομή – Νομός Εκπαιδευτικών 

                  

 

Νομός 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αττικής 28 56,0 59,6 59,6 

Θεσσαλονίκης 7 14,0 14,9 74,5 

Χίου 1 2,0 2,1 76,6 

Αχαΐας 6 12,0 12,8 89,4 

Καβάλας 1 2,0 2,1 91,5 

Δωδεκανήσου 1 2,0 2,1 93,6 

Λάρισας 1 2,0 2,1 95,7 

Ημαθίας 1 2,0 2,1 97,9 

Χανίων 1 2,0 2,1 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   
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Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο του δείγματος το 56% είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ, το 2% 

είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ , το 38% έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 2% κατέχει 

διδακτορικό. 

 

Γράφημα 4: Ισχύουσα Ποσοστιαία Κατανομή – Εκπαιδευτικό Επίπεδο Εκπαιδευτικών 

 

                

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό επίπεδο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πτυχίο (Α.Ε.Ι.) 1 2,0 2,0 2,0 

Πτυχίο (Τ.Ε.Ι.) 28 56,0 56,0 58,0 

Μεταπτυχιακό 19 38,0 38,0 96,0 

Διδακτορικό 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Σε ότι αφορά την γνώση ξένων γλωσσών το μεγαλύτερο ποσοστό 46% γνωρίζει 1 ξένη γλώσσα , 

το 36%  γνωρίζει 2, το 6% περισσότερες και το 12% καμία.  

 

Γράφημα 5: Ισχύουσα Ποσοστιαία Κατανομή – Ξένες Γλώσσες Εκπαιδευτικών 

 

                

 

 

 

Ξένες γλώσσες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καμία 6 12,0 12,0 12,0 

Μία 23 46,0 46,0 58,0 

Δύο 18 36,0 36,0 94,0 

Περισσότερες 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας  

Πίνακας 2: Frequencies και Descriptive Statistics Ατομικών Στοιχείων Εκπαιδευτικών 

 

Ατομικά  

Στοιχεία 

Frequencies 

Statistics 

Descriptive 

Statistics 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
Mean 

Std. 

Deviation 

Φύλο 
Άνδρας 7 14 15,6 15,6 

1,8444 0,36653 
Γυναίκα 38 76 84,4 100 

Ηλικία 

30 - 39 1 2 2 2 

3,44 0,5406 40 - 49 26 52 52 54 

50 - 59 23 46 46 100 

Νομός 

Αττικής 28 56 59,6 59,6 

2,2128 2,01015 

Θεσ/κης 7 14 14,9 74,5 

Χίου 1 2 2,1 76,6 

Αχαΐας 6 12 12,8 89,4 

Καβάλας 1 2 2,1 91,5 

Δωδ/σου 1 2 2,1 93,6 

Λάρισας 1 2 2,1 95,7 

Ημαθίας 1 2 2,1 97,9 

Χανίων 1 2 2,1 100 

Εκπ/κό 

Επίπεδο 

Πτυχίο 

(Α.Ε.Ι.) 
1 2 2 2 

3,44 0,61146 
Πτυχίο 

(Τ.Ε.Ι.) 
28 56 56 58 

Μετ/κό 19 38 38 96 

Διδ/κό 2 4 4 100 

Ξένες Καμία 6 12 12 12 2,36 0,77618 
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Γλώσσες Μία 23 46 46 58 

Δύο 18 36 36 94 

Περ/ρες 3 6 6 100 

 

Ανάλυση  Επαγγελματικών Στοιχείων  των Εκπαιδευτικών 

Το δείγμα αποτελείται  από ειδικότητες του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και η συμμετοχή τους 

είναι σε ποσοστό 50% των Γραφικών Τεχνών/Γραφιστική, 32% των Διακοσμητών, 16% των 

Συντηρητών Έργων Τέχνης και 2% άλλο (Φωτογραφίας) όπως αποτυπώνεται στον πίνακα. 

 

 

Γράφημα 6: Ισχύουσα Ποσοστιαία Κατανομή – Ειδικότητα Εκπαιδευτικών 

                     

Ειδικότητα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διακοσμητών 16 32,0 32,0 32,0 

Γραφικών τεχνών/γραφιστική 25 50,0 50,0 82,0 

Συντηρητών έργων τέχνης 8 16,0 16,0 98,0 

Άλλο 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Όσον αφορά τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών προκύπτει ότι το 

32% έχει 11-15 έτη προϋπηρεσίας , το 32% 16-20 έτη, το 24% 21-25 έτη, το 8% 26-30 και τέλος το 

4% έχει τη λιγότερη προϋπηρεσία από 6-10 έτη. 

 

 

Γράφημα 7: Ισχύουσα Ποσοστιαία Κατανομή – Συνολική Προϋπηρεσία Εκπαιδευτικών 

 

 

                      

 

 

 

Χρόνια συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6 - 10 2 4,0 4,0 4,0 

11 - 15 16 32,0 32,0 36,0 

16 - 20 16 32,0 32,0 68,0 

21 - 25 12 24,0 24,0 92,0 

26 - 30 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Το δείγμα αποτελείται  μόνο από μόνιμους εκπαιδευτικούς του τομέα Εφαρμοσμένων  Τεχνών. 

 

 

Γράφημα 8: Ισχύουσα Ποσοστιαία Κατανομή – Θέση Εργασίας Εκπαιδευτικών 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μόνιμη/ος 47 94,0 100,0 100,0 

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   
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Όσον αφορά τη  συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε Σεμινάρια οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι το 

2%  «Καθόλου», το 54%  «Λίγες Φορές», το 22%  «Αρκετά Συχνά» και  το 22% « Πολύ Συχνά».  

 

Γράφημα 9: Ισχύουσα Ποσοστιαία Κατανομή – Συμμετοχή Εκπαιδευτικών Σε Σεμινάρια 

 

 

                         

 

 

 

 

Σεμινάρια 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ Συχνά 11 22,0 22,0 22,0 

Αρκετά Συχνά 11 22,0 22,0 44,0 

Λίγες Φορές 27 54,0 54,0 98,0 

Καθόλου 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Όσον αφορά τη  συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε Ημερίδες οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι το 

6,5% «Καθόλου», το 50%  «Λίγες Φορές», το 28,3%  «Αρκετά Συχνά» και  το 15, το 2,3% « Πολύ 

Συχνά».  

 

Γράφημα 10: Ισχύουσα Ποσοστιαία Κατανομή – Συμμετοχή Εκπαιδευτικών Σε Ημερίδες 

 

                      

 

 

Ημερίδες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ Συχνά 7 14,0 15,2 15,2 

Αρκετά Συχνά 13 26,0 28,3 43,5 

Λίγες Φορές 23 46,0 50,0 93,5 

Καθόλου 3 6,0 6,5 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   
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Σε ότι  αφορά τη  συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε Συνέδρια  οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι 

το 22,2% «Καθόλου», το 51,1%  «Λίγες Φορές», το 17,8%  «Αρκετά Συχνά» και  το 8,9% « Πολύ 

Συχνά».  

 

Γράφημα 11: Ισχύουσα Ποσοστιαία Κατανομή – Συμμετοχή Εκπαιδευτικών Σε Συνέδρια 

 

                           

 

 

Συνέδρια 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ Συχνά 4 8,0 8,9 8,9 

Αρκετά Συχνά 8 16,0 17,8 26,7 

Λίγες Φορές 23 46,0 51,1 77,8 

Καθόλου 10 20,0 22,2 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   
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Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας 

Πίνακας 3: Frequencies και Descriptive Statistics Επαγγελματικών Στοιχείων Εκπαιδευτικών 

Επαγγελματικά  

Στοιχεία  

Εκπαιδευτικών 

Frequencies 

Statistics 

Descriptive 

Statistics 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
Mean 

Std. 

Deviation 

 

Ειδικότητα 

Διακοσμητών 16 32 32 32 

1,88 0,74615 

Γραφικών 

τεχνών / 

Γραφιστική 

25 50 50 82 

Συντηρητών 

έργων τέχνης 
8 16 16 98 

Άλλο 1 2 2 100 

 

Χρόνια 

συνολικής 

εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας 

6 - 10 2 4 4 4 

4 1,03016 

11 - 15 16 32 32 36 

16 - 20 16 32 32 68 

21 - 25 12 24 24 92 

26 - 30 4 8 8 100 

 
Υπηρεσία Μόνιμη/ος 47 94 100 100 3 0 

 

Σεμινάρια 

Πολύ Συχνά 11 22 22 22 

2,36 0,85141 
Αρκετά Συχνά 11 22 22 44 

Λίγες Φορές 27 54 54 98 

Καθόλου 1 2 2 100 

 

Ημερίδες 
Πολύ Συχνά 7 14 15,2 15,2 

2,4783 0,83637 
Αρκετά Συχνά 13 26 28,3 43,5 
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Λίγες Φορές 23 46 50 93,5 

Καθόλου 3 6 6,5 100 

 

Συνέδρια 

Πολύ Συχνά 4 8 8,9 8,9 

2,8667 0,86865 
Αρκετά Συχνά 8 16 17,8 26,7 

Λίγες Φορές 23 46 51,1 77,8 

Καθόλου 10 20 22,2 100 
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3.3. Ανάλυση Και Δικαιολόγηση Αποτελεσμάτων Που Αφορούν Τους Στόχους Με Παράλληλη 

Δικαιολόγηση ή Απόρριψη Υποθέσεων  

 

3.3.1. Αποτελέσματα 1
ου

 ερευνητικού στόχου 

 

 Με γνώμονα τον 1
ο
 Ερευνητικό Στόχο «Να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν 

την έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» δημιουργήθηκε η 1
η
 Ερευνητική Υπόθεση «Το 

επίπεδο γνώσης των εκπαιδευτικών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών συσχετίζεται με 

παράγοντες αναφορικά με την διδασκαλία (οργάνωση περιεχομένου, οδηγίες - τεχνικές – μέθοδοι, 

προγραμματισμός), την εποπτεία τήρησής του και την προαγωγή διαθεματικής προσέγγισης». Στο 

στόχο αυτό αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 10,11,12,13,14,15 του ερωτηματολογίου. 

Ο έλεγχος της 1
ης

 Ερευνητικής Υπόθεσης πραγματοποιείται με την εκτέλεση της εντολής 

Bivariate Correlation, της επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων όπου και ζητήθηκε ο 

υπολογισμός του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης Pearson Correlation που αναδεικνύει την 

συσχέτιση των υπό εξέταση μεταβλητών και προσδιορίζει την θετική ή αρνητική γραμμική 

συσχέτισή τους. 

 

Στον Πίνακα 4 αναδεικνύονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αναφορικά με την γνώση στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών. Ειδικότερα: 

1.  Γνώση Αναλυτικού Προγράμματος: Μέτρια γνώση των εκπαιδευτικών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αναφορικά με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Mean = 2,6327, Std. Deviation = 1,1491). Πιο 

συγκεκριμένα χαμηλό επίπεδο γνώσης παρουσίασε το 44,9% των εκπαιδευτικών, μέτριο 

επίπεδο το 36,7% και υψηλό επίπεδο το 18,4%. 
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Ερώτηση 10. Γνώση εκπαιδευτικής νομοθεσία που σχετίζεται με την 

εφαρμογή και την αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 9 18,0 18,4 18,4 

Λίγο 13 26,0 26,5 44,9 

Μέτρια 18 36,0 36,7 81,6 

Πολύ 5 10,0 10,2 91,8 

Πάρα πολύ 4 8,0 8,2 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   

 

2. Οργάνωση Περιεχομένου: Υπερτερούν οι Αρχές Σύνθεσης (Mean = 3,6250, Std. Deviation 

= 0,8660). 

  Ερώτηση 11.1 Διαμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος (Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ) 

για κατάκτηση της μάθησης σύμφωνα με τους γενικούς σκοπούς και τους 

στόχους του Ελεύθερου Σχεδίου                                 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 6,1 6,1 

Λίγο 3 6,0 6,1 12,2 

Μέτρια 16 32,0 32,7 44,9 

Πολύ 22 44,0 44,9 89,8 

Πάρα πολύ 5 10,0 10,2 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   

Ερώτηση 11.2 Διαμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος (Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ) 

για κατάκτηση της μάθησης σύμφωνα με τους γενικούς σκοπούς και τους 

στόχους του Γραμμικού Σχεδίου 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 6,3 6,3 

Λίγο 5 10,0 10,4 16,7 

Μέτρια 15 30,0 31,3 47,9 

Πολύ 22 44,0 45,8 93,8 

Πάρα πολύ 3 6,0 6,3 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   
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Ερώτηση 11.3 Διαμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος (Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ) 

για κατάκτηση της μάθησης σύμφωνα με τους γενικούς σκοπούς και τους 

στόχους της Ιστορίας της Τέχνης 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 5 10,0 10,4 10,4 

Μέτρια 26 52,0 54,2 64,6 

Πολύ 13 26,0 27,1 91,7 

Πάρα πολύ 4 8,0 8,3 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 11.4 Διαμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος (Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ) 

για κατάκτηση της μάθησης σύμφωνα με τους γενικούς σκοπούς και τους 

στόχους της Αρχές Σύνθεσης 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 4 8,0 8,3 8,3 

Μέτρια 18 36,0 37,5 45,8 

Πολύ 18 36,0 37,5 83,3 

Πάρα πολύ 8 16,0 16,7 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 11.5 Διαμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος (Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ) 

για κατάκτηση της μάθησης σύμφωνα με τους γενικούς σκοπούς και τους 

στόχους των Εφαρμοσμένων Τεχνών με χρήση Η/Υ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 6,3 6,3 

Λίγο 6 12,0 12,5 18,8 

Μέτρια 22 44,0 45,8 64,6 

Πολύ 12 24,0 25,0 89,6 

Πάρα πολύ 5 10,0 10,4 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   
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Ερώτηση 11.6 Διαμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος (Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ) 

για κατάκτηση της μάθησης σύμφωνα με τους γενικούς σκοπούς και τους 

στόχους της Φωτογραφίας και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Εικόνας 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 8,0 8,3 8,3 

Λίγο 6 12,0 12,5 20,8 

Μέτρια 15 30,0 31,3 52,1 

Πολύ 18 36,0 37,5 89,6 

Πάρα πολύ 5 10,0 10,4 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

 

 

 

 

3. Οδηγίες, Τεχνικές Και Μέθοδοι Διδασκαλίας: Είναι διαμορφωμένες σε επίπεδα κάτω του 

μετρίου (Mean = 2,7347, Std. Deviation = 0,8360) ώστε να επιτυγχάνουν μαθησιακά 

αποτελέσματα. 

 

Ερώτηση 12. Οδηγίες διδασκαλίας, διδακτικές τεχνικές & μέθοδοι 

διδασκαλίας κατάλληλα διαμορφωμένες  για τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 8,0 8,2 8,2 

Λίγο 13 26,0 26,5 34,7 

Μέτρια 24 48,0 49,0 83,7 

Πολύ 8 16,0 16,3 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   
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4. Προγραμματισμός Διδασκαλίας: Υπερτερεί η αρχή της σχολικής χρονιάς (Mean = 3,9149, 

Std. Deviation = 1,1388). 

Ερώτηση 13.1 Προγραμματισμός διδασκαλίας στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς                              

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 2,1 2,1 

Λίγο 6 12,0 12,8 14,9 

Μέτρια 8 16,0 17,0 31,9 

Πολύ 13 26,0 27,7 59,6 

Πάρα πολύ 19 38,0 40,4 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Ερώτηση 13.2 Προγραμματισμός διδασκαλίας στην αρχή κάθε τετραµήνου                       

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 2,5 2,5 

Λίγο 5 10,0 12,5 15,0 

Μέτρια 14 28,0 35,0 50,0 

Πολύ 15 30,0 37,5 87,5 

Πάρα πολύ 5 10,0 12,5 100,0 

Total 40 80,0 100,0  

Missing System 10 20,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 13.3 Προγραμματισμός διδασκαλίας κάθε µήνα                                                   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 7,3 7,3 

Λίγο 5 10,0 12,2 19,5 

Μέτρια 15 30,0 36,6 56,1 

Πολύ 18 36,0 43,9 100,0 

Total 41 82,0 100,0  

Missing System 9 18,0   

Total 50 100,0   
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Ερώτηση 13.4 Προγραμματισμός διδασκαλίας κάθε εβδομάδα        

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 7,1 7,1 

Λίγο 7 14,0 16,7 23,8 

Μέτρια 8 16,0 19,0 42,9 

Πολύ 14 28,0 33,3 76,2 

Πάρα πολύ 10 20,0 23,8 100,0 

Total 42 84,0 100,0  

Missing System 8 16,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 13.5 Προγραμματισμός διδασκαλίας κάθε μέρα        

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 7,3 7,3 

Λίγο 6 12,0 14,6 22,0 

Μέτρια 5 10,0 12,2 34,1 

Πολύ 14 28,0 34,1 68,3 

Πάρα πολύ 13 26,0 31,7 100,0 

Total 41 82,0 100,0  

Missing System 9 18,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 13.6 Προγραμματισμός διδασκαλίας κάθε ώρα        

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 14 28,0 36,8 36,8 

Λίγο 5 10,0 13,2 50,0 

Μέτρια 8 16,0 21,1 71,1 

Πολύ 6 12,0 15,8 86,8 

Πάρα πολύ 5 10,0 13,2 100,0 

Total 38 76,0 100,0  

Missing System 12 24,0   

Total 50 100,0   
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5. Εποπτεία Τήρησης Αναλυτικού Προγράμματος: Η συχνότητα της εποπτείας φαίνεται να 

υπερβαίνει το μέτριο (Mean = 3,3200, Std. Deviation = 0,9354). Πιο συγκεκριμένα χαμηλό 

επίπεδο εποπτείας παρουσίασε το 16% των εκπαιδευτικών, μέτριο επίπεδο το 36% και υψηλό 

επίπεδο το 38%. 

Ερώτηση 14. Εποπτεία τήρησης Αναλυτικού Προγράμματος 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 2,0 2,0 

Λίγο 7 14,0 14,0 16,0 

Μέτρια 23 46,0 46,0 62,0 

Πολύ 13 26,0 26,0 88,0 

Πάρα πολύ 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

6. Διαθεματική Προσέγγιση: Τα ΑΠΣ προάγουν τη διαθεματική προσέγγιση δηλαδή την 

πολύπλευρη και διεπιστημονική των γνωστικών αντικειμένων του Τομέα Εφαρμοσμένων 

Τεχνών σε μέτριο επίπεδο (Mean = 3,0000, Std. Deviation = 0,8897). Μάλιστα το 59,2% των 

εκπαιδευτικών υποστηρίζει το μέτριο επίπεδο, το 20,4% το χαμηλό και το 20,4% το υψηλό. 

 

Ερώτηση 15. Βαθμός συμβολής των ΑΠΣ στη διαθεματική προσέγγιση 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 6,1 6,1 

Λίγο 7 14,0 14,3 20,4 

Μέτρια 29 58,0 59,2 79,6 

Πολύ 7 14,0 14,3 93,9 

Πάρα πολύ 3 6,0 6,1 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   
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Πίνακας 4: Descriptive Statistics Ερωτήσεων 10 έως 15 

 

Descriptive Statistics Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Γνώση Αναλυτικού Προγράμματος 2,6327 1,1491 49 

Οργάνωση Περιεχομένου 

Ελεύθερο Σχέδιο 3,4694 ,9811 49 

Γραμμικό Σχέδιο 3,3542 ,9782 48 

Ιστορίας της Τέχνης 3,3333 ,7809 48 

Αρχές Σύνθεσης 3,6250 ,8660 48 

Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση 

Η/Υ 
3,2083 1,0097 48 

Φωτογραφία και Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία Εικόνας 
3,2917 1,0907 48 

Οδηγίες, Τεχνικές Και Μέθοδοι Διδασκαλίας 2,7347 ,8360 49 

Προγραμματισμός Διδασκαλίας 

Αρχή σχολικής χρονιάς 3,9149 1,1388 47 

Αρχή τετραµήνου 3,4500 ,9594 40 

Μηνιαίως 3,1707 ,9193 41 

Εβδομαδιαίως 3,5000 1,2346 42 

Ημερησίως 3,6829 1,2735 41 

Ωριαία 2,5526 1,4648 38 

Εποπτεία Τήρησης Αναλυτικού Προγράμματος 3,3200 ,9354 50 

Διαθεματική Προσέγγιση 3,0000 ,8897 49 
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Στη συνέχεια ακολουθεί ο έλεγχος της Ερευνητικής Υπόθεσης 1 με την χρήση του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson Correlation ο οποίος παρατίθεται στον Πίνακα 5 Correlations. Η επιβεβαίωση 

της Ερευνητικής Υπόθεσης 1 βασίζεται στη συνθήκη όπου η πιθανότητα του αντίστοιχου 

επαγωγικού ελέγχου Sig. (2-tailed) (ή p-value) < 0,05 ή 5%, σε αντίθετη περίπτωση η Ερευνητική 

Υπόθεση 1 απορρίπτεται. Στον Πίνακα 4 προκύπτουν οι συσχετίσεις μεταξύ του επίπεδου γνώσης 

των εκπαιδευτικών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης σχετικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και πέντε (5) κύριων παραγόντων, 

όπως: η οργάνωση περιεχομένου διδασκαλίας, οι οδηγίες – τεχνικές – μέθοδοι διδασκαλίας, ο 

προγραμματισμός της διδασκαλίας, η εποπτεία τήρησης του ΑΠΣ και η προαγωγή διαθεματικής 

προσέγγισης. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 5 παρατηρείται η ικανοποίηση του κριτηρίου συσχέτισης (Sig. (2-

tailed) < 0,05) της γνώσης των εκπαιδευτικών σχετικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών με 

δύο (2) παράγοντες, τους εξής: 

1. Για τον Παράγοντα «Οργάνωση Περιεχομένου διδασκαλίας στο Ελεύθερο Σχέδιο» ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson Correlation ισούται με 0,331 με την πιθανότητα του 

αντίστοιχου επαγωγικού ελέγχου Sig. (2-tailed) να ισούται με 0,022. Αναδεικνύεται θετική 

γραμμική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών με υψηλή στατιστική σημαντικότητα. 

2. Για τον Παράγοντα «Οδηγίες, Τεχνικές & Μέθοδοι Διδασκαλίας» ο συντελεστής συσχέτισης 

Pearson Correlation ισούται με 0,422 με την πιθανότητα του αντίστοιχου επαγωγικού 

ελέγχου Sig. (2-tailed) να ισούται με 0,003. Αναδεικνύεται θετική γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών με υψηλή στατιστική σημαντικότητα. 

Για τις υπόλοιπες συσχετίσεις δεν ικανοποιείται το κριτήριο συσχέτισης Sig. (2-tailed) < 0,05, 

οπότε και δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ τους.  

Από την παραπάνω στατιστική ανάλυση μπορεί να διεξαχθεί το συμπέρασμα ότι στο επίπεδο 

γνώσης των εκπαιδευτικών σχετικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών επιδρούν θετικά η 

οργάνωση περιεχομένου της διδασκαλίας για το Ελεύθερο Σχέδιο η οποία μπορεί να οδηγήσει στην 

κατάκτηση της μάθησης σύμφωνα με τους γενικούς σκοπούς και τους στόχους που έχουν τεθεί 

αντίστοιχα σε κάθε διδακτική ενότητα του συγκεκριμένου μαθήματος και οι οδηγίες, τεχνικές και 

μέθοδοι διδασκαλίας οι οποίες είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να λαμβάνονται τα 

επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Όποτε η Ερευνητική Υπόθεση 1 επιβεβαιώνεται. 
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Πίνακας 5. Bivariate Correlations: Γνώση ΑΠΣ – Παράγοντες: Οργάνωση περιεχομένου 

διδασκαλίας, οδηγίες – τεχνικές – μέθοδοι διδασκαλίας, προγραμματισμός διδασκαλίας, 

εποπτεία τήρησης ΑΠΣ και προαγωγή διαθεματικής προσέγγισης  

 

Correlations 

Γνώση Αναλυτικών 

Προγραμμάτων 

Σπουδών 

Οργάνωση 

Περιεχομένου 

Ελεύθερο Σχέδιο 

Pearson Correlation ,331
*
 

Sig. (2-tailed) ,022 

N 48 

Γραμμικό Σχέδιο 

Pearson Correlation ,207 

Sig. (2-tailed) ,162 

N 47 

Ιστορίας της Τέχνης 

Pearson Correlation ,086 

Sig. (2-tailed) ,567 

N 47 

Αρχές Σύνθεσης 

Pearson Correlation ,239 

Sig. (2-tailed) ,106 

N 47 

Εφαρμοσμένες Τέχνες 

με χρήση Η/Υ 

Pearson Correlation ,077 

Sig. (2-tailed) ,606 

N 47 

Φωτογραφία και 

Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία Εικόνας 

Pearson Correlation ,065 

Sig. (2-tailed) ,666 

N 47 

Οδηγίες, Τεχνικές & Μέθοδοι Διδασκαλίας Pearson Correlation ,422
**
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Sig. (2-tailed) ,003 

N 48 

Προγραμματισμός 

Διδασκαλίας 

Αρχή σχολικής 

χρονιάς 

Pearson Correlation ,058 

Sig. (2-tailed) ,703 

N 46 

Αρχή τετραµήνου 

 

Pearson Correlation -,056 

Sig. (2-tailed) ,735 

N 39 

Μηνιαίως 

 

Pearson Correlation -,057 

Sig. (2-tailed) ,725 

N 40 

Εβδομαδιαίως 

 

Pearson Correlation -,160 

Sig. (2-tailed) ,319 

N 41 

Ημερησίως 

 

Pearson Correlation ,108 

Sig. (2-tailed) ,507 

N 40 

Ωριαία 

Pearson Correlation ,051 

Sig. (2-tailed) ,765 

N 37 

Εποπτεία Τήρησης ΑΠΣ 

Pearson Correlation ,170 

Sig. (2-tailed) ,242 

N 49 

Διαθεματική Προσέγγιση ΑΠΣ Pearson Correlation ,143 
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Sig. (2-tailed) ,332 

N 48 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

3.3.2. Αποτελέσματα 2
ου

 ερευνητικού στόχου 

 

Με γνώμονα τον 2
ο
 Ερευνητικό Στόχο «Να εξεταστεί η συμβολή των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην 

προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών και στην επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων» 

δημιουργήθηκε η 2
η
 Ερευνητική Υπόθεση «Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συμβάλλουν στην 

προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών και στην επαγγελματική επάρκεια των 

αποφοίτων». Στο στόχο αυτό αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 16,17,18,19,20 του ερωτηματολογίου. Ο 

έλεγχος της 2
ης

 Ερευνητικής Υπόθεσης πραγματοποιείται με την εκτέλεση της εντολής Bivariate 

Correlation, της επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων όπου και ζητήθηκε ο υπολογισμός 

του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης Pearson Correlation που αναδεικνύει την συσχέτιση των υπό 

εξέταση μεταβλητών και προσδιορίζει την θετική ή αρνητική γραμμική συσχέτισή τους. 

Στον Πίνακα 6 αναδεικνύονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αναφορικά με την συμβολή των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών στην προαγωγή καλλιτεχνικής παιδείας και στην επαγγελματική επάρκεια 

των αποφοίτων. Ειδικότερα: 

1. Διδασκαλία μαθημάτων σύμφωνα µε ΑΠΣ και οδηγίες του ΙΕΠ: Η διδασκαλία των 

μαθημάτων Αρχές Σύνθεσης (Mean = 3,6875, Std. Deviation = 0,9488) και Ελεύθερο Σχέδιο 

(Mean = 3,6875, Std. Deviation = 0,9261) του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (Β΄ τάξης 

ΕΠΑ.Λ) σύμφωνα µε το ΑΠΣ και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π. συμβάλλουν στην προαγωγή της 

καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών. 
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Ερώτηση 16.1 Βαθμός συμβολής Ελεύθερου Σχεδίου σύµφωνα µε το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π. στην προαγωγή της 

καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών                                 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 2,1 2,1 

Λίγο 4 8,0 8,3 10,4 

Μέτρια 12 24,0 25,0 35,4 

Πολύ 23 46,0 47,9 83,3 

Πάρα πολύ 8 16,0 16,7 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 16.2 Βαθμός συμβολής Γραμμικού Σχεδίου σύµφωνα µε το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π. στην προαγωγή της 

καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 2,1 2,1 

Λίγο 7 14,0 14,6 16,7 

Μέτρια 16 32,0 33,3 50,0 

Πολύ 20 40,0 41,7 91,7 

Πάρα πολύ 4 8,0 8,3 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 16.3 Βαθμός συμβολής Ιστορίας της Τέχνης σύµφωνα µε το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π. στην προαγωγή της 

καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 7 14,0 15,6 15,6 

Μέτρια 15 30,0 33,3 48,9 

Πολύ 17 34,0 37,8 86,7 

Πάρα πολύ 6 12,0 13,3 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   
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Ερώτηση 16.4 Βαθμός συμβολής των Αρχών Σύνθεσης σύµφωνα µε το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π. στην προαγωγή της 

καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 2,1 2,1 

Λίγο 3 6,0 6,3 8,3 

Μέτρια 16 32,0 33,3 41,7 

Πολύ 18 36,0 37,5 79,2 

Πάρα πολύ 10 20,0 20,8 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

Ερώτηση 16.5 Βαθμός συμβολής Εφαρμοσμένων Τεχνών με χρήση Η/Υ 

σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π. στην 

προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 8,0 8,3 8,3 

Λίγο 5 10,0 10,4 18,8 

Μέτρια 15 30,0 31,3 50,0 

Πολύ 20 40,0 41,7 91,7 

Πάρα πολύ 4 8,0 8,3 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

Ερώτηση 16.5 Βαθμός συμβολής Φωτογραφίας και Ηλεκτρονικής 

Επεξεργασίας Εικόνας σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τις 

οδηγίες του Ι.Ε.Π. στην προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των 

μαθητών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 8,0 8,7 8,7 

Λίγο 5 10,0 10,9 19,6 

Μέτρια 11 22,0 23,9 43,5 

Πολύ 19 38,0 41,3 84,8 

Πάρα πολύ 7 14,0 15,2 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   
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2. Εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις και εξωσχολικές δραστηριότητες: Η πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών (μουσεία, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους), επισκέψεων και 

άλλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο επίσημο ΑΠΣ βρήκε 

σύμφωνους τους εκπαιδευτικούς του τομέα σε υψηλό επίπεδο (Mean = 4,7800, Std. 

Deviation = 0,4646) καθώς θεωρούν πως συμβάλλει στην προώθηση των στόχων του ΑΠΣ 

και στην προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών κατά 98%. 

 

Ερώτηση 17. Συμβολή εκπαιδευτικών εκδρομών (μουσεία, εκθέσεις, 

αρχαιολογικοί χώροι), επισκέψεων και άλλων εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων στην προώθηση των στόχων του Α.Π.Σ.  και στην 

προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέτρια 1 2,0 2,0 2,0 

Πολύ 9 18,0 18,0 20,0 

Πάρα πολύ 40 80,0 80,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

3. Προσαρμογή / αναβάθμιση ΑΠΣ με λογισμικό: Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να πιστεύουν σε 

υψηλό επίπεδο (Mean = 2,5400, Std. Deviation = 0,9082 )ότι  στα εργαστηριακά μαθήματα 

του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών με το αντίστοιχο λογισμικό τους είναι προσαρμοσμένα 

και αναβαθμισμένα ώστε να διασφαλίζουν την επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων. Τα 

επίπεδα διαφωνίας τους φτάνουν στο 42% και συμφωνίας στο 12%. 

 

Ερώτηση 18. Βαθμός προσαρμογή/αναβάθμισης ΑΠΣ με το αντίστοιχο 

λογισμικό στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Εφαρμοσμένων 

Τεχνών ώστε να διασφαλίζεται η επαγγελματική επάρκεια των 

αποφοίτων 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 8 16,0 16,0 16,0 

Λίγο 13 26,0 26,0 42,0 

Μέτρια 23 46,0 46,0 88,0 

Πολύ 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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4. Ανάπτυξη αυτοέκφρασης, προετοιμασία για τη ζωή και ανάπτυξη κατανόησης διαφορετικού: 

Η άποψη ότι τα ΑΠΣ του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών συντελούν στην ανάπτυξη της 

αυτοέκφρασης των μαθητών, την κατάλληλη προετοιμασία για τη ζωή και την ανάπτυξη της 

ικανότητας κατανόησης του διαφορετικού δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τους 

περισσότερους εκπαιδευτικούς. Η συχνότητα της φαίνεται να βρίσκεται κοντά στο μέτριο 

(Mean = 2,9800, Std. Deviation = 0,7140). Πιο συγκεκριμένα χαμηλό επίπεδο συμφωνίας 

παρουσίασε το 26% των εκπαιδευτικών, μέτριο το 50% και υψηλό το 24%. 

Ερώτηση 19. Βαθμός συμβολής ΑΠΣ τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 

στην ανάπτυξη αυτοέκφρασης των μαθητών, κατάλληλη 

προετοιμασία για τη ζωή και ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης 

του διαφορετικού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 13 26,0 26,0 26,0 

Μέτρια 25 50,0 50,0 76,0 

Πολύ 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

5. Εκσυγχρονισμός ΑΠΣ: Ο εκσυγχρονισμός των ΑΠΣ για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις του επαγγέλματος βρήκε σύμφωνους τους εκπαιδευτικούς για τα μαθήματα του 

τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ) Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ 

(Mean = 4,0000, Std. Deviation = 1,1180) και Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία 

Εικόνας (Mean = 3,9778, Std. Deviation = 1,1178). Ειδικότερα το 73,2% των εκπαιδευτικών 

υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό για το μάθημα Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ και το 

73,3% για το μάθημα Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας. 

Ερώτηση 20.1 Βαθμός αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού Ελεύθερου Σχεδίου 

ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις                                 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 8,0 12,5 12,5 

Λίγο 7 14,0 21,9 34,4 

Μέτρια 9 18,0 28,1 62,5 

Πολύ 10 20,0 31,3 93,8 

Πάρα πολύ 2 4,0 6,3 100,0 

     

Total 32 64,0 100,0  

Missing System 18 36,0   

Total 50 100,0   
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Ερώτηση 20.2 Βαθμός αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού Γραμμικού Σχεδίου 

ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 9,1 9,1 

Λίγο 5 10,0 15,2 24,2 

Μέτρια 10 20,0 30,3 54,5 

Πολύ 8 16,0 24,2 78,8 

Πάρα πολύ 7 14,0 21,2 100,0 

Total 33 66,0 100,0  

Missing System 17 34,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 20.3 Βαθμός αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού Ιστορία της Τέχνης 

ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 4,0 5,6 5,6 

Λίγο 7 14,0 19,4 25,0 

Μέτρια 9 18,0 25,0 50,0 

Πολύ 9 18,0 25,0 75,0 

Πάρα πολύ 9 18,0 25,0 100,0 

Total 36 72,0 100,0  

Missing System 14 28,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 20.4 Βαθμός αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού των Αρχών 

Σύνθεσης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 4,0 5,0 5,0 

Λίγο 10 20,0 25,0 30,0 

Μέτρια 9 18,0 22,5 52,5 

Πολύ 12 24,0 30,0 82,5 

Πάρα πολύ 7 14,0 17,5 100,0 

Total 40 80,0 100,0  

Missing System 10 20,0   

Total 50 100,0   
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Ερώτηση 20.5 Βαθμός αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού Εφαρμοσμένων 

Τεχνών με χρήση Η/Υ ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 4,0 4,9 4,9 

Λίγο 2 4,0 4,9 9,8 

Μέτρια 7 14,0 17,1 26,8 

Πολύ 13 26,0 31,7 58,5 

Πάρα πολύ 17 34,0 41,5 100,0 

Total 41 82,0 100,0  

Missing System 9 18,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 20.6 Βαθμός αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού Φωτογραφίας και 

Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Εικόνας ώστε να ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες απαιτήσεις 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 4,0 4,4 4,4 

Λίγο 3 6,0 6,7 11,1 

Μέτρια 7 14,0 15,6 26,7 

Πολύ 15 30,0 33,3 60,0 

Πάρα πολύ 18 36,0 40,0 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   
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Πίνακας 6: Descriptive Statistics Ερωτήσεων 16 έως 20 

 

Descriptive Statistics Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Διδασκαλία μαθημάτων 

σύμφωνα µε ΑΠΣ και 

οδηγίες του ΙΕΠ για 

προαγωγή καλλιτεχνικής 

παιδείας μαθητών 

Ελεύθερο Σχέδιο 3,6875 ,9261 48 

Γραμμικό Σχέδιο 3,3958 ,9165 48 

Ιστορίας της Τέχνης 3,4889 ,9200 45 

Αρχές Σύνθεσης 3,6875 ,9488 48 

Εφαρμοσμένες Τέχνες με 

χρήση Η/Υ 
3,3125 1,0550 48 

Φωτογραφία και Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία Εικόνας 
3,4348 1,1479 46 

Συμβολή εκπαιδευτικών εκδρομών, επισκέψεων και 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων στην προαγωγή 

καλλιτεχνικής παιδείας μαθητών 

4,7800 ,4646 50 

Προσαρμογή / αναβάθμιση ΑΠΣ με λογισμικό στα 

εργαστηριακά μαθήματα για επαγγελματική επάρκεια 

αποφοίτων 

2,5400 ,9082 50 

Συμβολή ΑΠΣ στην ανάπτυξη αυτοέκφρασης, κατάλληλη 

προετοιμασία για τη ζωή και ανάπτυξη της ικανότητας 

κατανόησης του διαφορετικού 

2,9800 ,7140 50 

Εκσυγχρονισμός ΑΠΣ για 

ανταπόκριση στις σύγχρονες 

απαιτήσεις του 

επαγγέλματος 

Ελεύθερο Σχέδιο 2,9688 1,1496 32 

Γραμμικό Σχέδιο 3,3333 1,2416 33 

Ιστορίας της Τέχνης 3,4400 1,2290 36 

Αρχές Σύνθεσης 3,3000 1,1810 40 

Εφαρμοσμένες Τέχνες με 

χρήση Η/Υ 
4,0000 1,1180 41 

Φωτογραφία και Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία Εικόνας 
3,9778 1,1178 45 

 



Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» 

Σελίδα 80 από 134 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο έλεγχος της Ερευνητικής Υπόθεσης 2 με την χρήση του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson Correlation ο οποίος παρατίθεται στον Πίνακα 7 Correlations. Η επιβεβαίωση 

της Ερευνητικής Υπόθεσης 2 βασίζεται στη συνθήκη όπου η πιθανότητα του αντίστοιχου 

επαγωγικού ελέγχου Sig. (2-tailed) (ή p-value) < 0,05 ή 5%, σε αντίθετη περίπτωση η Ερευνητική 

Υπόθεση 2 απορρίπτεται. 

 Στον Πίνακα 6 προκύπτουν οι συσχετίσεις μεταξύ της «Προαγωγή Καλλιτεχνικής Παιδείας 

Μαθητών», που εκφράζεται ως εξαρτημένη μεταβλητή μέσα από την ερώτηση 19 «Συμβολή ΑΠΣ 

στην ανάπτυξη αυτοέκφρασης, κατάλληλη προετοιμασία για τη ζωή και ανάπτυξη της ικανότητας 

κατανόησης του διαφορετικού» και των παραγόντων που την προσδιορίζουν «Η διδασκαλία των 

μαθημάτων του τομέα σύμφωνα µε το ΑΠΣ και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π.» (Ερωτήσεις 16.1 έως 16.6) 

και «Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών (μουσεία, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους), 

επισκέψεων και άλλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο επίσημο ΑΠΣ» 

(Ερώτηση 17). 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 7 παρατηρείται η ικανοποίηση του κριτηρίου συσχέτισης (Sig. (2-

tailed) < 0,05) της προαγωγής της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών σχετικά με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών σε πέντε (5) περιπτώσεις, τις εξής: 

1. Η διδασκαλία μαθημάτων του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ) σύμφωνα µε 

το ΑΠΣ και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π. συμβάλλουν στην προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας 

των μαθητών και ειδικά των:  

 Γραμμικό Σχέδιο (Pearson Correlation = 0,292, Sig. (2-tailed)=,044) 

 Αρχές Σύνθεσης (Pearson Correlation = 0,408, Sig. (2-tailed)=,004) 

 Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ (Pearson Correlation = 0,339, Sig. (2-

tailed)=,0019) 

 Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (Pearson Correlation = 0,418, Sig. 

(2-tailed)=,004) 

Αναδεικνύεται θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών με υψηλή στατιστική 

σημαντικότητα. 

2. Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών (μουσεία, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους), 

επισκέψεων και άλλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο επίσημο ΑΠΣ 

συμβάλλει στην προώθηση των στόχων του ΑΠΣ και στην προαγωγή της καλλιτεχνικής 

παιδείας των μαθητών με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson Correlation να ισούται με 

0,356 με την πιθανότητα του αντίστοιχου επαγωγικού ελέγχου Sig. (2-tailed) να ισούται με 
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0,011. Αναδεικνύεται θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών με υψηλή στατιστική 

σημαντικότητα. 

Για τις υπόλοιπες συσχετίσεις δεν ικανοποιείται το κριτήριο συσχέτισης Sig. (2-tailed) < 0,05, 

οπότε και δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ τους.  

Πίνακας 7. Bivariate Correlations: Προαγωγή Καλλιτεχνικής Παιδείας Μαθητών – 

Παράγοντες: Διδασκαλία Μαθημάτων, Εκπαιδευτικές Εκδρομές 

 

Correlations 

Προαγωγή 

Καλλιτεχνικής 

Παιδείας 

Μαθητών 

Διδασκαλία 

μαθημάτων σύμφωνα 

µε ΑΠΣ και οδηγίες 

του ΙΕΠ 

Ελεύθερο Σχέδιο 

 

Pearson Correlation ,193 

Sig. (2-tailed) ,189 

N 48 

Γραμμικό Σχέδιο 

 

Pearson Correlation ,292
*
 

Sig. (2-tailed) ,044 

N 48 

Ιστορίας της Τέχνης 

Pearson Correlation ,268 

Sig. (2-tailed) ,075 

N 45 

Αρχές Σύνθεσης 

 

Pearson Correlation ,408
**

 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 48 

Εφαρμοσμένες Τέχνες με 

χρήση Η/Υ 

 

Pearson Correlation ,339
*
 

Sig. (2-tailed) ,019 

N 48 
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Φωτογραφία και Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία Εικόνας 

Pearson Correlation ,418
**

 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 46 

Συμβολή εκπαιδευτικών εκδρομών (μουσεία, 

εκθέσεις, αρχαιολογικοί χώροι), επισκέψεων και 

άλλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων  

Pearson Correlation ,356
*
 

Sig. (2-tailed) ,011 

N 50 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Στη συνέχεια ολοκληρώνεται ο έλεγχος της Ερευνητικής Υπόθεσης 2 με την χρήση του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson Correlation ο οποίος παρατίθεται στον Πίνακα 8 Correlations όπου 

και προκύπτουν οι συσχετίσεις μεταξύ της «Επαγγελματικής Επάρκειας Αποφοίτων», που 

εκφράζεται ως εξαρτημένη μεταβλητή μέσα από την ερώτηση 18 «Τα ΑΠΣ με το αντίστοιχο 

λογισμικό στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών είναι προσαρμοσμένα / 

αναβαθμισμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων» και του 

εκσυγχρονισμού των ΑΠΣ σε διδάσκοντα μαθήματα για ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις 

του επαγγέλματος των ερωτήσεων 20.1 έως 20.6. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 8 παρατηρείται η ικανοποίηση του κριτηρίου συσχέτισης (Sig. (2-

tailed) < 0,05) της επαγγελματικής επάρκειας αποφοίτων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΑΠΣ 

διδασκόμενων μαθημάτων του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ) σε δύο (2) 

περιπτώσεις, τις εξής: 

1. Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ (Pearson Correlation = -0,453, Sig. (2-tailed)=,003) 

2. Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (Pearson Correlation = -0,365, Sig. (2-

tailed)= 0,014) 

Αναδεικνύεται αρνητική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών με υψηλή στατιστική 

σημαντικότητα. 

Για τις υπόλοιπες συσχετίσεις δεν ικανοποιείται το κριτήριο συσχέτισης Sig. (2-tailed) < 0,05, 

οπότε και δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ τους.  

Από την παραπάνω στατιστική ανάλυση μπορεί να διεξαχθεί το συμπέρασμα ότι το ΑΠΣ 

συμβάλει στην προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών και στην επαγγελματική 
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επάρκεια των αποφοίτων. Πιο συγκεκριμένα στην προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των 

μαθητών συμβάλουν θετικά: 

1. Η διδασκαλία μαθημάτων Γραμμικό Σχέδιο, Αρχές Σύνθεσης, Εφαρμοσμένες Τέχνες με 

χρήση Η/Υ και Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνα σύμφωνα µε το ΑΠΣ και 

τις οδηγίες του Ι.Ε.Π.  

2. Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών (μουσεία, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους), 

επισκέψεων και άλλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο επίσημο ΑΠΣ.  

Τέλος, στην επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων συμβάλει αρνητικά ο εκσυγχρονισμός του 

ΑΠΣ των διδασκόμενων μαθημάτων Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ και Φωτογραφία και 

Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας.  

Όποτε η Ερευνητική Υπόθεση 2 επιβεβαιώνεται. 

Πίνακας 8. Bivariate Correlations: Επαγγελματική Επάρκεια Αποφοίτων – Εκσυγχρονισμός 

ΑΠΣ Διδασκόμενων Μαθημάτων 

 

Correlations 
Επαγγελματική Επάρκεια 

Αποφοίτων 

Εκσυγχρονισμός ΑΠΣ 

Διδασκόμενων 

Μαθημάτων  

Ελεύθερο Σχέδιο 

 

Pearson 

Correlation 
-,173 

Sig. (2-tailed) ,343 

N 32 

 

Γραμμικό Σχέδιο 

 

Pearson 

Correlation 
-,299 

Sig. (2-tailed) ,092 

N 33 

 

Ιστορίας της Τέχνης 

Pearson 

Correlation 
-,300 

Sig. (2-tailed) ,075 

N 36 
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Αρχές Σύνθεσης 

Pearson 

Correlation 
-,254 

Sig. (2-tailed) ,114 

N 40 

Εφαρμοσμένες Τέχνες με 

χρήση Η/Υ 

Pearson 

Correlation 
-,453

**
 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 41 

Φωτογραφία και 

Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία Εικόνας 

Pearson 

Correlation 
-,365

*
 

Sig. (2-tailed) ,014 

N 45 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

3.3.3. Αποτελέσματα 3
ου

 ερευνητικού στόχου 

 

Με γνώμονα τον 3
ο
 Ερευνητικό Στόχο «Να ανιχνευτεί η δυνατότητα των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, να ακολουθήσουν τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς διδασκαλία κλάδου σε 

θέματα όπως η διαφοροποίηση, η προσαρμογή, οι καινοτομίες και ο σχεδιασμός» δημιουργήθηκε η 3
η
 

Ερευνητική Υπόθεση «Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις 

ή και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, με την εισαγωγή παιδαγωγικών και διδακτικών καινοτομιών 

μέσω σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες (μαθητών και κοινωνικών συνθηκών) που 

κάθε φορά επικρατούν ακολουθώντας τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς διδασκαλία κλάδου». 

Στο στόχο αυτό αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 21,22,23,24,25, του ερωτηματολογίου. Ο έλεγχος της 3
ης

 

Ερευνητικής Υπόθεσης πραγματοποιείται με την εκτέλεση της εντολής Bivariate Correlation, της 

επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων όπου και ζητήθηκε ο υπολογισμός του συντελεστή 

γραμμικής συσχέτισης Pearson Correlation που αναδεικνύει την συσχέτιση των υπό εξέταση 

μεταβλητών και προσδιορίζει την θετική ή αρνητική γραμμική συσχέτισή τους. 
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Στον Πίνακα 9 αναδεικνύονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αναφορικά με τη δυνατότητα των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών να ακολουθήσουν τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς διδασκαλία 

κλάδου. Ειδικότερα: 

1. Δυνατότητα διαφοροποίησης ΑΠΣ: Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως υπάρχει δυνατότητα 

διαφοροποίησης των ΑΠΣ, προσεγγίζοντας µε έναν άλλο τρόπο την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα και τη διδακτική πράξη (Mean = 3,7959, Std. Deviation = 0,8411). 

Ειδικότερα εμφανίζονται θετικοί για την δυνατότητα διαφοροποίησης κατά 69,4%. 

Ερώτηση 21. Δυνατότητα διαφοροποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος 

προσεγγίζοντας με διαφορετικό τρόπο την εκπαιδευτική πραγματικότητα 

και τη διδακτική πράξη    

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 4 8,0 8,2 8,2 

Μέτρια 11 22,0 22,4 30,6 

Πολύ 25 50,0 51,0 81,6 

Πάρα πολύ 9 18,0 18,4 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   

 

2. Προσαρμογή εκπαιδευτικής ύλης ΑΠΣ: Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως υπάρχει μικρή 

δυνατότητα προσαρμογής της εκπαιδευτικής ύλης των ΑΠΣ στις ιδιαιτερότητες/απαιτήσεις ή 

και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας (Mean = 2,8800, Std. Deviation = 0,9612). Ειδικότερα 

εμφανίζονται μετριοπαθείς για την δυνατότητα προσαρμογής κατά 50%. 

 

Ερώτηση 22. Βαθμός δυνατότητας προσαρμογής της εκπαιδευτικής ύλης 

του Αναλυτικού Προγράμματος στις ιδιαιτερότητες/απαιτήσεις ή και 

ανάγκες της τοπικής κοινωνίας  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 5 10,0 10,0 10,0 

Λίγο 9 18,0 18,0 28,0 

Μέτρια 25 50,0 50,0 78,0 

Πολύ 9 18,0 18,0 96,0 

Πάρα πολύ 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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3. Ενθάρρυνση καινοτομιών από ΑΠΣ: Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως τα υφιστάμενα ΑΠΣ 

του τομέα ενθαρρύνουν σε μέτριο βαθμό τις καινοτομίες (Mean = 2,8800, Std. Deviation = 

0,9091). Ειδικότερα εμφανίζονται μετριοπαθείς κατά 52%, αρνητικοί 36% και θετικοί μόλις 

κατά 12%. 

Ερώτηση 23. Ενθάρρυνση καινοτομιών από τα υφιστάμενα Αναλυτικά 

Προγράμματα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 5 10,0 10,0 10,0 

Λίγο 13 26,0 26,0 36,0 

Μέτρια 26 52,0 52,0 88,0 

Πολύ 4 8,0 8,0 96,0 

Πάρα πολύ 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

4. Σχεδιασμός ΑΠΣ βάσει ιδιαιτεροτήτων μαθητή και κοινωνικών συνθηκών. Οι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν πως ισχύει ότι ο σχεδιασμός ενός ΑΠΣ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες του μαθητή και τις κοινωνικές συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν (Mean = 

3,6800, Std. Deviation = 1,0190). Ειδικότερα εμφανίζονται θετικοί κατά 66%. 

 

Ερώτηση 24. Βαθμός συμφωνίας στο σχεδιασμό Αναλυτικού 

Προγράμματος σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του μαθητή και τις 

κοινωνικές συνθήκες  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 6,0 6,0 

Λίγο 2 4,0 4,0 10,0 

Μέτρια 12 24,0 24,0 34,0 

Πολύ 24 48,0 48,0 82,0 

Πάρα πολύ 9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

5. Εξελίξεις επιστημονικού και προς διδασκαλία κλάδου. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν τα ΑΠΣ 

του τομέα δεν ακολουθούν τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς διδασκαλία κλάδου 

(Mean = 2,5200, Std. Deviation = 0,9527). Ειδικότερα εμφανίζονται αρνητικοί κατά 44% και 

μετριοπαθείς κατά 42%. 
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Ερώτηση 25. Βαθμός  κατά τον οποίο τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών ακολουθούν τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς 

διδασκαλία κλάδου 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 9 18,0 18,0 18,0 

Λίγο 13 26,0 26,0 44,0 

Μέτρια 21 42,0 42,0 86,0 

Πολύ 7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 9: Descriptive Statistics Ερωτήσεων 21 έως 25 

 

Descriptive Statistics Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Δυνατότητα διαφοροποίησης ΑΠΣ 3,7959 ,84112 49 

Προσαρμογή εκπαιδευτικής ύλης ΑΠΣ σε 

ιδιαιτερότητες/απαιτήσεις ή και ανάγκες τοπικής 

κοινωνίας 

2,8800 ,96129 50 

Ενθάρρυνση καινοτομιών από ΑΠΣ 2,7000 ,90914 50 

Σχεδιασμός ΑΠΣ βάσει ιδιαιτεροτήτων μαθητή και 

κοινωνικών συνθηκών 
3,6800 1,01900 50 

Τα ΑΠΣ ακολουθούν τις εξελίξεις του επιστημονικού 

και προς διδασκαλία κλάδου 
2,5200 ,95276 50 
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Στη συνέχεια ακολουθεί ο έλεγχος της Ερευνητικής Υπόθεσης 3 με την χρήση του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson Correlation ο οποίος παρατίθεται στον Πίνακα 10 Correlations. Η επιβεβαίωση 

της Ερευνητικής Υπόθεσης 3 βασίζεται στη συνθήκη όπου η πιθανότητα του αντίστοιχου 

επαγωγικού ελέγχου Sig. (2-tailed) (ή p-value) < 0,05 ή 5%, σε αντίθετη περίπτωση η Ερευνητική 

Υπόθεση 3 απορρίπτεται. 

 Στον Πίνακα Correlations 10 προκύπτουν οι συσχετίσεις για την ανίχνευση της δυνατότητας των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών να ακολουθήσουν τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς 

διδασκαλία κλάδου μεταξύ της ερώτησης 25 την «Θεωρείτε ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών του τομέα σας ακολουθούν τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς διδασκαλία κλάδου» 

που εκφράζεται ως εξαρτημένη μεταβλητή και των παραγόντων που την επηρεάζουν, ήτοι: 

Δυνατότητα διαφοροποίησης, Προσαρμογή εκπαιδευτικής ύλης σε ιδιαιτερότητες / απαιτήσεις ή και 

ανάγκες τοπικής κοινωνίας, Ενθάρρυνση καινοτομιών και Σχεδιασμός βάσει ιδιαιτεροτήτων μαθητή 

και κοινωνικών συνθηκών, μέσα από τις Ερωτήσεις 21 έως και 24. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα Correlations 10 παρατηρείται η ικανοποίηση του κριτηρίου 

συσχέτισης (Sig. (2-tailed) < 0,05) της παραδοχής ότι τα ΑΠΣ ακολουθούν τις εξελίξεις του 

επιστημονικού και προς διδασκαλία κλάδου σε δύο (2) περιπτώσεις, τις εξής: 

1. Δυνατότητα διαφοροποίησης των ΑΠΣ (Pearson Correlation = -0,353, Sig. (2-tailed) = 

0,013). Αναδεικνύεται αρνητική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών με υψηλή 

στατιστική σημαντικότητα. 

2. Ενθάρρυνση καινοτομιών από τα ΑΠΣ (Pearson Correlation = 0,490, Sig. (2-tailed) = 0,000). 

Αναδεικνύεται θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών με υψηλή στατιστική 

σημαντικότητα. 

Για τις υπόλοιπες συσχετίσεις δεν ικανοποιείται το κριτήριο συσχέτισης Sig. (2-tailed) < 0,05, 

οπότε και δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ τους.  

Από την παραπάνω στατιστική ανάλυση μπορεί να διεξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα ΑΠΣ 

ακολουθώντας τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς διδασκαλία κλάδου παρέχουν την 

δυνατότητα διαφοροποίησης και μπορούν να εισάγουν παιδαγωγικές και διδακτικές καινοτομίες.  

Όποτε η Ερευνητική Υπόθεση 3 επιβεβαιώνεται. 
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Πίνακας 10. Bivariate Correlations: Ανίχνευση ακολουθίας ΑΠΣ των εξελίξεων του 

επιστημονικού και προς διδασκαλία κλάδου - Παράγοντες: Διαφοροποίηση, Προσαρμογή, 

Καινοτομίες, Σχεδιασμός  

 

Correlations 

Τα ΑΠΣ ακολουθούν τις 

εξελίξεις του επιστημονικού 

και προς διδασκαλία κλάδου 

Δυνατότητα διαφοροποίησης ΑΠΣ 

Pearson Correlation -,353
*
 

Sig. (2-tailed) ,013 

N 49 

Προσαρμογή εκπαιδευτικής ύλης ΑΠΣ 

σε ιδιαιτερότητες/απαιτήσεις ή και 

ανάγκες τοπικής κοινωνίας 

Pearson Correlation ,070 

Sig. (2-tailed) ,631 

N 50 

Ενθάρρυνση καινοτομιών από ΑΠΣ 

Pearson Correlation ,490
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 50 

Σχεδιασμός ΑΠΣ βάσει ιδιαιτεροτήτων 

μαθητή και κοινωνικών συνθηκών 

Pearson Correlation -,077 

Sig. (2-tailed) ,593 

N 50 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

3.3.4. Αποτελέσματα 4
ου

 ερευνητικού στόχου 

 

Με γνώμονα τον 4
ο
 Ερευνητικό Στόχο «Να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και των παραγόντων που την επηρεάζουν» 

δημιουργήθηκε η 4
η
 Ερευνητική Υπόθεση «Παράγοντες, όπως ο διδακτικός χρόνος, τα σχολικά 
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εγχειρίδια, τα εποπτικά μέσα, οι εργαστηριακές υποδομές, τα εργαστηριακά υλικά και το σχολικό 

περιβάλλον επιδρούν στην αποτελεσματική εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του 

Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». Στο στόχο αυτό 

αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 26,27,28,29,30 και 31 του ερωτηματολογίου. 

 Ο έλεγχος της 4
ης

 Ερευνητικής Υπόθεσης πραγματοποιείται με την εκτέλεση της εντολής 

Bivariate Correlation, της επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων όπου και ζητήθηκε ο 

υπολογισμός του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης Pearson Correlation που αναδεικνύει την 

συσχέτιση των υπό εξέταση μεταβλητών και προσδιορίζει την θετική ή αρνητική γραμμική 

συσχέτισή τους. 

Στον Πίνακα 11 αναδεικνύονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών του Τομέα Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αναφορικά με την αποτελεσματική 

εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και των παραγόντων που την επηρεάζουν. 

Ειδικότερα: 

1. Χρόνου διδασκαλίας: Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως υπάρχει σχετικά επαρκής διαθέσιμος 

χρόνος διδασκαλίας για κάλυψη ύλης του ΑΠΣ για το μάθημα Αρχές Σύνθεσης (Mean = 

3,2250, Std. Deviation = 0,8619). Ειδικότερα εμφανίζονται μετριοπαθείς για την χρονική 

επάρκεια διδασκαλίας των μαθημάτων. 

 

 

 

Ερώτηση 26.1 Επάρκεια διαθέσιμου χρόνου διδασκαλίας Ελεύθερου 

Σχεδίου για την κάλυψη της ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος                                 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 3,0 3,0 

Λίγο 4 8,0 12,1 15,2 

Μέτρια 19 38,0 57,6 72,7 

Πολύ 8 16,0 24,2 97,0 

Πάρα πολύ 1 2,0 3,0 100,0 

Total 33 66,0 100,0  

Missing System 17 34,0   

Total 50 100,0   
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Ερώτηση 26.2 Επάρκεια διαθέσιμου χρόνου διδασκαλίας Γραμμικού 

Σχεδίου για την κάλυψη της ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 3,2 3,2 

Λίγο 7 14,0 22,6 25,8 

Μέτρια 19 38,0 61,3 87,1 

Πολύ 3 6,0 9,7 96,8 

Πάρα πολύ 1 2,0 3,2 100,0 

Total 31 62,0 100,0  

Missing System 19 38,0   

Total 50 100,0   

 

 

 

Ερώτηση 26.3 Επάρκεια διαθέσιμου χρόνου διδασκαλίας Ιστορία της 

Τέχνης  για την κάλυψη της ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 7 14,0 20,0 20,0 

Μέτρια 22 44,0 62,9 82,9 

Πολύ 6 12,0 17,1 100,0 

Total 35 70,0 100,0  

Missing System 15 30,0   

Total 50 100,0   

 

 

 

Ερώτηση 26.4 Επάρκεια διαθέσιμου χρόνου διδασκαλίας Αρχών Σύνθεσης 

για την κάλυψη της ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 7 14,0 17,5 17,5 

Μέτρια 21 42,0 52,5 70,0 

Πολύ 8 16,0 20,0 90,0 

Πάρα πολύ 4 8,0 10,0 100,0 

Total 40 80,0 100,0  

Missing System 10 20,0   

Total 50 100,0   
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Ερώτηση 26.5 Επάρκεια διαθέσιμου χρόνου διδασκαλίας Εφαρμοσμένων 

Τεχνών με χρήση Η/Υ για την κάλυψη της ύλης του Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 7,3 7,3 

Λίγο 12 24,0 29,3 36,6 

Μέτρια 14 28,0 34,1 70,7 

Πολύ 8 16,0 19,5 90,2 

Πάρα πολύ 4 8,0 9,8 100,0 

Total 41 82,0 100,0  

Missing System 9 18,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 26.6 Επάρκεια διαθέσιμου χρόνου διδασκαλίας Φωτογραφίας 

και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Εικόνας για την κάλυψη της ύλης του 

Αναλυτικού Προγράμματος 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 7,0 7,0 

Λίγο 6 12,0 14,0 20,9 

Μέτρια 19 38,0 44,2 65,1 

Πολύ 11 22,0 25,6 90,7 

Πάρα πολύ 4 8,0 9,3 100,0 

Total 43 86,0 100,0  

Missing System 7 14,0   

Total 50 100,0   

 

 

2. Σχολικό εγχειρίδιο: Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν σε μια σχετική επικαιρότητα του σχολικού 

εγχειριδίου για τη διευκόλυνση του προγραμματισμού της διδασκαλίας σύμφωνα µε ΑΠΣ 

και τις οδηγίες του ΙΕΠ και ειδικά για το μάθημα Αρχές Σύνθεσης (Mean = 3,2000, Std. 

Deviation = 0,9114). Ειδικότερα εμφανίζονται σχετικά μετριοπαθείς. 
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Ερώτηση 27.1 Επικαιρότητα σχολικού εγχειριδίου Ελεύθερου Σχεδίου για 

διευκόλυνση προγραμματισμού διδασκαλίας σύµφωνα µε το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π                                 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 9,7 9,7 

Λίγο 5 10,0 16,1 25,8 

Μέτρια 10 20,0 32,3 58,1 

Πολύ 11 22,0 35,5 93,5 

Πάρα πολύ 2 4,0 6,5 100,0 

Total 31 62,0 100,0  

Missing System 19 38,0   

Total 50 100,0   

 

Ερώτηση 27.2 Επικαιρότητα σχολικού εγχειριδίου Γραμμικού Σχεδίου για 

διευκόλυνση προγραμματισμού διδασκαλίας σύµφωνα µε το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 6 12,0 18,2 18,2 

Λίγο 5 10,0 15,2 33,3 

Μέτρια 15 30,0 45,5 78,8 

Πολύ 5 10,0 15,2 93,9 

Πάρα πολύ 2 4,0 6,1 100,0 

Total 33 66,0 100,0  

Missing System 17 34,0   

Total 50 100,0   

 

Ερώτηση 27.3 Επικαιρότητα σχολικού εγχειριδίου Ιστορία της Τέχνης  για 

διευκόλυνση προγραμματισμού διδασκαλίας σύµφωνα µε το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 2,9 2,9 

Λίγο 9 18,0 25,7 28,6 

Μέτρια 13 26,0 37,1 65,7 

Πολύ 11 22,0 31,4 97,1 

Πάρα πολύ 1 2,0 2,9 100,0 

Total 35 70,0 100,0  

Missing System 15 30,0   

Total 50 100,0   
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Ερώτηση 27.4 Επικαιρότητα σχολικού εγχειριδίου Αρχών Σύνθεσης για 

διευκόλυνση προγραμματισμού διδασκαλίας σύµφωνα µε το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 2,5 2,5 

Λίγο 7 14,0 17,5 20,0 

Μέτρια 18 36,0 45,0 65,0 

Πολύ 11 22,0 27,5 92,5 

Πάρα πολύ 3 6,0 7,5 100,0 

Total 40 80,0 100,0  

Missing System 10 20,0   

Total 50 100,0   

 

Ερώτηση 27.5 Επικαιρότητα σχολικού εγχειριδίου Εφαρμοσμένων Τεχνών 

με χρήση Η/Υ για διευκόλυνση προγραμματισμού διδασκαλίας σύµφωνα µε 

το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 12 24,0 30,0 30,0 

Λίγο 9 18,0 22,5 52,5 

Μέτρια 13 26,0 32,5 85,0 

Πολύ 5 10,0 12,5 97,5 

Πάρα πολύ 1 2,0 2,5 100,0 

Total 40 80,0 100,0  

Missing System 10 20,0   

Total 50 100,0   

 

Ερώτηση 27.6 Επικαιρότητα σχολικού εγχειριδίου Φωτογραφίας και 

Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Εικόνας για διευκόλυνση προγραμματισμού 

διδασκαλίας σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τις οδηγίες του 

Ι.Ε.Π 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 10 20,0 24,4 24,4 

Λίγο 11 22,0 26,8 51,2 

Μέτρια 11 22,0 26,8 78,0 

Πολύ 9 18,0 22,0 100,0 

Total 41 82,0 100,0  

Missing System 9 18,0   

Total 50 100,0   
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3. Εποπτικά μέσα: Οι εκπαιδευτικοί είναι πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η χρήση εποπτικών 

μέσων (π.χ. Βιντεοπροβολείς, Διαδραστικοί πίνακες κλπ) για την εφαρμογή των ΑΠΣ στην 

διδασκαλία των μαθημάτων του τομέα (Mean = 4,8000, Std. Deviation = 0,4040). Ειδικότερα 

εμφανίζονται θετικοί κατά 100% για την αναγκαιότητα χρήσης των εποπτικών μέσων. 

 

Ερώτηση 28. Βαθμός χρησιμότητας εποπτικών μέσων για την εφαρμογή 

των Αναλυτικών Προγραμμάτων στην διδασκαλία των μαθημάτων του 

τομέα  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ 10 20,0 20,0 20,0 

Πάρα πολύ 40 80,0 80,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

4. Εργαστηριακές υποδομές: Οι εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν ένα μέτριο βαθμό ανταπόκρισης 

των εργαστηριακών υποδομών στις ανάγκες των ΑΠΣ της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ του τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών, ειδικά: 

 Εργαστήριο Ελευθέρου Σχεδίου (Mean = 3,3913, Std. Deviation = 1,1828) 

 Σχεδιαστήριο (Mean = 3,5510, Std. Deviation = 1,0420)  

 Εργαστήριο Πληροφορικής (Mean = 3,1633, Std. Deviation = 1,1058)  

 Εργαστήριο Φωτογραφίας (Mean = 2,8200, Std. Deviation = 1,3951)  

Ερώτηση 29.1 Βαθμός ανταπόκρισης εργαστηριακών υποδομών 

Ελεύθερου Σχεδίου στις ανάγκες των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 6,5 6,5 

Λίγο 7 14,0 15,2 21,7 

Μέτρια 15 30,0 32,6 54,3 

Πολύ 11 22,0 23,9 78,3 

Πάρα πολύ 10 20,0 21,7 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 29.2 Βαθμός ανταπόκρισης εργαστηριακών υποδομών 
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Σχεδιαστηρίου στις ανάγκες των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών της 

Β΄ τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 2,0 2,0 

Λίγο 7 14,0 14,3 16,3 

Μέτρια 15 30,0 30,6 46,9 

Πολύ 16 32,0 32,7 79,6 

Πάρα πολύ 10 20,0 20,4 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   

 

Ερώτηση 29.3 Βαθμός ανταπόκρισης εργαστηριακών υποδομών 

Πληροφορικής στις ανάγκες των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών της 

Β΄ τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 2,0 2,0 

Λίγο 15 30,0 30,6 32,7 

Μέτρια 16 32,0 32,7 65,3 

Πολύ 9 18,0 18,4 83,7 

Πάρα πολύ 8 16,0 16,3 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» 

Σελίδα 97 από 134 

Ερώτηση 29.4 Βαθμός ανταπόκρισης εργαστηριακών υποδομών 

Φωτογραφίας στις ανάγκες των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 11 22,0 22,0 22,0 

Λίγο 12 24,0 24,0 46,0 

Μέτρια 10 20,0 20,0 66,0 

Πολύ 9 18,0 18,0 84,0 

Πάρα πολύ 8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

5. Εργαστηριακά υλικά: Οι εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν ένα κακό βαθμό επάρκειας 

εργαστηριακών υλικών για την διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων (Mean = 2,5000, 

Std. Deviation = 1,2163). Ειδικότερα εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την μη επάρκεια 

υλικών κατά 56%. 

Ερώτηση 30. Επάρκεια εργαστηριακών υλικών υλικά για την διεξαγωγή 

των εργαστηριακών ασκήσεων 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 11 22,0 22,0 22,0 

Λίγο 17 34,0 34,0 56,0 

Μέτρια 13 26,0 26,0 82,0 

Πολύ 4 8,0 8,0 90,0 

Πάρα πολύ 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

6. Σχολικοί παράγοντες: Οι εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν ένα σύνολο σχολικών παραγόντων που 

επιδρούν στην εφαρμογή του διδακτικού προγραμματισμού, ειδικά: 

 Πολυπληθή τμήματα (Mean = 3,4348, Std. Deviation = 1,2587) 

 Ύπαρξη κατάλληλων εποπτικών μέσων διδασκαλίας (Mean = 4,1667, Std. Deviation = 

0,9527)  

 Δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία (Mean = 4,2708, Std. Deviation = 

1,0667)  

 Καλή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών (Mean = 4,5208, Std. Deviation = 0,6838)  

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με την επίδραση των παραπάνω παραγόντων σε 

υψηλά ποσοστά για τα πολυπληθή τμήματα 54,3%, τα εποπτικά μέσα 81,3%, τις νέες 

τεχνολογίες 81,2% και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 89,6%. 
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Ερώτηση 31.1 Επίδραση πολυπληθών τμημάτων – όταν υπάρχουν - στην 

εφαρμογή του διδακτικού προγραμματισμού          

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 5 10,0 10,9 10,9 

Λίγο 5 10,0 10,9 21,7 

Μέτρια 11 22,0 23,9 45,7 

Πολύ 15 30,0 32,6 78,3 

Πάρα πολύ 10 20,0 21,7 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 31.2 Επίδραση ύπαρξης κατάλληλων εποπτικών μέσων 

διδασκαλίας στην εφαρμογή του διδακτικού προγραμματισμού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 2,1 2,1 

Λίγο 2 4,0 4,2 6,3 

Μέτρια 6 12,0 12,5 18,8 

Πολύ 18 36,0 37,5 56,3 

Πάρα πολύ 21 42,0 43,8 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

 

Ερώτηση 31.3 Επίδραση δυνατότητας χρήσης νέων τεχνολογιών στην 

εφαρμογή του διδακτικού προγραμματισμού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 2,1 2,1 

Λίγο 4 8,0 8,3 10,4 

Μέτρια 4 8,0 8,3 18,8 

Πολύ 11 22,0 22,9 41,7 

Πάρα πολύ 28 56,0 58,3 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   
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Ερώτηση 31.4 Επίδραση καλής συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 

στην εφαρμογή του διδακτικού προγραμματισμού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέτρια 5 10,0 10,4 10,4 

Πολύ 13 26,0 27,1 37,5 

Πάρα πολύ 30 60,0 62,5 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακας 11: Descriptive Statistics Ερωτήσεων 26 έως 31 

 

Descriptive Statistics Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Επάρκεια διαθέσιμου χρόνου 

διδασκαλίας για κάλυψη ύλης 

του ΑΠΣ 

Ελεύθερο Σχέδιο 3,1212 0,7809 33 

Γραμμικό Σχέδιο 2,8710 0,7634 31 

Ιστορίας της Τέχνης 2,9714 0,6176 35 

Αρχές Σύνθεσης 3,2250 0,8619 40 

Εφαρμοσμένες Τέχνες με 

χρήση Η/Υ 
2,9512 1,0943 41 

Φωτογραφία και Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία Εικόνας 
3,1628 1,0219 43 

Επικαιρότητα σχολικού 

εγχειριδίου για διευκόλυνση 

προγραμματισμού διδασκαλίας 

σύμφωνα µε ΑΠΣ και οδηγίες 

ΙΕΠ 

Ελεύθερο Σχέδιο 3,1290 1,0875 31 

Γραμμικό Σχέδιο 2,7576 1,1188 33 

Ιστορίας της Τέχνης 3,0571 0,9056 35 

Αρχές Σύνθεσης 3,2000 0,9114 40 

Εφαρμοσμένες Τέχνες με 

χρήση Η/Υ 
2,3500 1,1220 40 

Φωτογραφία και Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία Εικόνας 
2,4634 1,0976 41 

Βαθμός χρήσης εποπτικών μέσων στην εφαρμογή των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών στην διδασκαλία των 
4,8000 0,4040 50 
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μαθημάτων του τομέα 

Βαθμός ανταπόκρισης 

εργαστηριακών υποδομών στις 

ανάγκες των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών της Β΄ 

τάξης ΕΠΑΛ του τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών 

Εργαστήριο Ελευθέρου Σχεδίου 3,3913 1,1828 46 

Σχεδιαστήριο 3,5510 1,0420 49 

Εργαστήριο Πληροφορικής 3,1633 1,1058 49 

Εργαστήριο Φωτογραφίας 2,8200 1,3951 50 

Επάρκεια εργαστηριακών υλικών για την διεξαγωγή των 

εργαστηριακών ασκήσεων 
2,5000 1,2163 50 

Σχολικοί παράγοντες αναφορικά 

με την επίδραση τους στην 

εφαρμογή του διδακτικού 

προγραμματισμού 

Πολυπληθή τμήματα  3,4348 1,2587 46 

Ύπαρξη κατάλληλων 

εποπτικών μέσων διδασκαλίας 
4,1667 0,9527 48 

Δυνατότητα χρήσης νέων 

τεχνολογιών στη διδασκαλία 
4,2708 1,0667 48 

Καλή συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών 
4,5208 0,6838 48 

 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο έλεγχος της Ερευνητικής Υπόθεσης 4 με την χρήση του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson Correlation ο οποίος παρατίθεται στον Πίνακα 12 Correlations. Η επιβεβαίωση 

της Ερευνητικής Υπόθεσης 4 βασίζεται στη συνθήκη όπου η πιθανότητα του αντίστοιχου 

επαγωγικού ελέγχου Sig. (2-tailed) (ή p-value) < 0,05 ή 5%, σε αντίθετη περίπτωση η Ερευνητική 

Υπόθεση 4 απορρίπτεται. 

 Στον Πίνακα Correlations 12 προκύπτουν οι συσχετίσεις για την ανίχνευση της επίδρασης 

παραγόντων στην αποτελεσματική εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η συσχέτιση 

πραγματοποιείται μεταξύ της ερώτησης 10 την «Σας είναι γνωστή η εκπαιδευτική νομοθεσία που 

σχετίζεται με την εφαρμογή και την αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών » που 

εκφράζεται ως εξαρτημένη μεταβλητή και των παραγόντων που την επηρεάζουν, ήτοι: ο διδακτικός 

χρόνος, τα σχολικά εγχειρίδια, τα εποπτικά μέσα, οι εργαστηριακές υποδομές, τα εργαστηριακά 

υλικά και το σχολικό περιβάλλον, μέσα από τις Ερωτήσεις 26 έως και 31. 
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Από τα στοιχεία του Πίνακα Correlations 12 παρατηρείται η ικανοποίηση του κριτηρίου 

συσχέτισης (Sig. (2-tailed) < 0,05) της επίδρασης παραγόντων στην αποτελεσματική εφαρμογή των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε τέσσερις (4) περιπτώσεις, τις εξής: 

1. Εργαστηριακές υποδομές - Εργαστήριο Ελευθέρου Σχεδίου (Pearson Correlation = 0,330, 

Sig. (2-tailed) = 0,027). Αναδεικνύεται θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών 

με υψηλή στατιστική σημαντικότητα. 

2. Εργαστηριακές υποδομές - Σχεδιαστήριο (Pearson Correlation = 0,372, Sig. (2-tailed) = 

0,009). Αναδεικνύεται θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών με υψηλή 

στατιστική σημαντικότητα. 

3. Εργαστηριακές υποδομές - Εργαστήριο Φωτογραφίας (Pearson Correlation = 0,435, Sig. (2-

tailed) = 0,002). Αναδεικνύεται θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών με 

υψηλή στατιστική σημαντικότητα. 

4. Επάρκεια εργαστηριακών υλικών για διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων (Pearson 

Correlation = 0,564, Sig. (2-tailed) = 0,000). Αναδεικνύεται θετική γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών με υψηλή στατιστική σημαντικότητα. 

 Για τις υπόλοιπες συσχετίσεις δεν ικανοποιείται το κριτήριο συσχέτισης Sig. (2-tailed) < 

0,05, οπότε και δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ τους.  

Από την παραπάνω στατιστική ανάλυση μπορεί να διεξαχθεί το συμπέρασμα ότι στην 

αποτελεσματική εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιδρούν οι εργαστηριακές υποδομές και 

η επάρκεια των εργαστηριακών υλικών.  

Όποτε η Ερευνητική Υπόθεση 4 επιβεβαιώνεται. 
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Πίνακας 12. Bivariate Correlations: Εφαρμογή ΑΠΣ - Παράγοντες: Διαφοροποίηση, 

Προσαρμογή, Καινοτομίες, Σχεδιασμός  

 

Correlations Εφαρμογή ΑΠΣ 

Επάρκεια διαθέσιμου 

χρόνου διδασκαλίας 

για κάλυψη ύλης του 

ΑΠΣ 

Ελεύθερο Σχέδιο 

Pearson Correlation -0,106 

Sig. (2-tailed) 0,565 

N 32 

Γραμμικό Σχέδιο 

Pearson Correlation -0,225 

Sig. (2-tailed) 0,231 

N 30 

Ιστορίας της Τέχνης 

Pearson Correlation 0,127 

Sig. (2-tailed) 0,473 

N 34 

Αρχές Σύνθεσης 

Pearson Correlation 0,298 

Sig. (2-tailed) 0,065 

N 39 

Εφαρμοσμένες Τέχνες 

με χρήση Η/Υ 

Pearson Correlation 0,12 

Sig. (2-tailed) 0,463 

N 40 

Φωτογραφία και 

Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία Εικόνας 

Pearson Correlation 0,261 

Sig. (2-tailed) 0,095 

N 42 

Επικαιρότητα 

σχολικού εγχειριδίου 

για διευκόλυνση 

προγραμματισμού 

διδασκαλίας σύμφωνα 

µε ΑΠΣ και οδηγίες 

ΙΕΠ 

Ελεύθερο Σχέδιο 

Pearson Correlation 0,033 

Sig. (2-tailed) 0,861 

N 30 

Γραμμικό Σχέδιο 
Pearson Correlation 0,195 

Sig. (2-tailed) 0,284 
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N 32 

Ιστορίας της Τέχνης 

Pearson Correlation 0,242 

Sig. (2-tailed) 0,161 

N 35 

Αρχές Σύνθεσης 

Pearson Correlation 0,18 

Sig. (2-tailed) 0,273 

N 39 

Εφαρμοσμένες Τέχνες 

με χρήση Η/Υ 

Pearson Correlation 0,234 

Sig. (2-tailed) 0,152 

N 39 

Φωτογραφία και 

Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία Εικόνας 

Pearson Correlation 0,013 

Sig. (2-tailed) 0,934 

N 40 

Βαθμός χρησιμότητας εποπτικών μέσων για την 

εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών στην διδασκαλία των μαθημάτων του 

τομέα 

Pearson Correlation 0,059 

Sig. (2-tailed) 0,687 

N 49 

Βαθμός ανταπόκρισης 

εργαστηριακών 

υποδομών στις 

ανάγκες των 

Αναλυτικών 

Προγραμμάτων 

Σπουδών της Β΄ τάξης 

ΕΠΑΛ του τομέα 

Εφαρμοσμένων 

Τεχνών 

Εργαστήριο Ελευθέρου 

Σχεδίου 

Pearson Correlation ,330* 

Sig. (2-tailed) 0,027 

N 45 

Σχεδιαστήριο 

Pearson Correlation ,372** 

Sig. (2-tailed) 0,009 

N 48 

Εργαστήριο 

Πληροφορικής 

Pearson Correlation 0,223 

Sig. (2-tailed) 0,129 

N 48 

Εργαστήριο Pearson Correlation ,435** 
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Φωτογραφίας Sig. (2-tailed) 0,002 

N 49 

Επάρκεια εργαστηριακών υλικών υλικά για την 

διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων 

Pearson Correlation ,564** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 49 

Σχολικοί παράγοντες 

αναφορικά με την 

επίδραση τους στην 

εφαρμογή του 

διδακτικού 

προγραμματισμού 

Πολυπληθή τμήματα 

(όταν υπάρχουν) 

Pearson Correlation -0,165 

Sig. (2-tailed) 0,28 

N 45 

Ύπαρξη κατάλληλων 

εποπτικών μέσων 

διδασκαλίας 

Pearson Correlation -0,051 

Sig. (2-tailed) 0,733 

N 47 

Δυνατότητα χρήσης 

νέων τεχνολογιών κατά 

τη διδασκαλία 

Pearson Correlation 0,123 

Sig. (2-tailed) 0,410 

N 47 

Καλή συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευτικών 

Pearson Correlation -0,022 

Sig. (2-tailed) 0,881 

N 47 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

3.3.5. Αποτελέσματα 5
ου

 ερευνητικού στόχου 

 

Με γνώμονα τον 5
ο
 Ερευνητικό Στόχο «Να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την επιθυμία τους να 

συμμετέχουν ενεργά σε ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και 

για τους παράγοντες που την επηρεάζουν» δημιουργήθηκε η 5
η
 Ερευνητική Υπόθεση «Παράγοντες 

που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 
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του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η διαδικασία σχεδιασμού (επανεκτίμηση - αξιολόγηση, 

αναθεώρηση - πιλοτική εφαρμογή - καθιέρωση) επιδρούν στην επιθυμία των εκπαιδευτικών να 

συμμετέχουν οι ίδιοι ενεργά σε τέτοια διαδικασία». Στο στόχο αυτό αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 

32,33,34,35,36,37 του ερωτηματολογίου. 

Ο έλεγχος της 5
ης

 Ερευνητικής Υπόθεσης πραγματοποιείται με την εκτέλεση της εντολής 

Bivariate Correlation, της επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων όπου και ζητήθηκε ο 

υπολογισμός του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης Pearson Correlation που αναδεικνύει την 

συσχέτιση των υπό εξέταση μεταβλητών και προσδιορίζει την θετική ή αρνητική γραμμική 

συσχέτισή τους. 

Στον Πίνακα 13 αναδεικνύονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών του Τομέα Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αναφορικά με την επιθυμία τους να 

συμμετέχουν ενεργά σε ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

και των παραγόντων που τον επηρεάζουν. Ειδικότερα: 

1) Βαθμός συμμετοχής εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό ΑΠΣ: Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως 

συμμετέχουν σε υψηλό βαθμό στη διαμόρφωση των ΑΠΣ των μαθημάτων του τομέα τους 

(Mean = 4,3469, Std. Deviation = 1,1096). Ειδικότερα εμφανίζονται να συμφωνούν σε 

υψηλό ποσοστό κατά 85,7%, να διαφωνούν κατά 8,2% και να είναι μετριοπαθείς κατά 6,1%. 

 

Ερώτηση 32. Βαθμός συμμετοχής εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων των μαθημάτων                                                   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 6,0 6,1 6,1 

Λίγο 1 2,0 2,0 8,2 

Μέτρια 3 6,0 6,1 14,3 

Πολύ 11 22,0 22,4 36,7 

Πάρα πολύ 31 62,0 63,3 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   

  

2) Επιθυμία ενεργής συμμετοχής εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό ΑΠΣ: Οι εκπαιδευτικοί 

επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των ΑΠΣ του τομέα τους σε μεγάλο 

βαθμό (Mean = 3,7347, Std. Deviation = 1,1138). Ειδικότερα εμφανίζονται να συμφωνούν σε 
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υψηλό ποσοστό κατά 65,3%, να διαφωνούν κατά 18,3% και να είναι μετριοπαθείς κατά 

16,3%.   

Ερώτηση 33. Επιθυμία ενεργής συμμετοχής εκπαιδευτικού στη 

διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων των μαθημάτων του τομέα 

του 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 2,0 2,0 2,0 

Λίγο 8 16,0 16,3 18,4 

Μέτρια 8 16,0 16,3 34,7 

Πολύ 18 36,0 36,7 71,4 

Πάρα πολύ 14 28,0 28,6 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   

 

3) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο σχεδιασμό ΑΠΣ: Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

πολύ απαραίτητη προϋπόθεση την επιμόρφωσή τους προκειμένου να συμμετάσχουν σε 

διαδικασίες σχεδιασμού και σύνταξης των ΑΠΣ (Mean = 4,4000, Std. Deviation = 0,8806). 

Ειδικότερα παρουσιάζονται να συμφωνούν σε υψηλό ποσοστό κατά 86%, να διαφωνούν 

κατά 6% και να είναι μετριοπαθείς κατά 8%. 

Ερώτηση 34. Βαθμός σημασίας επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού και σύνταξης 

Αναλυτικών Προγραμμάτων; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 3 6,0 6,0 6,0 

Μέτρια 4 8,0 8,0 14,0 

Πολύ 13 26,0 26,0 40,0 

Πάρα πολύ 30 60,0 60,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

  

4) Αναγκαιότητα διαδικασίας αξιολόγησης ΑΠΣ: Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πάρα πολύ 

απαραίτητη την διαδικασία αξιολόγησης του ΑΠΣ ώστε να οδηγήσει σε ανατροφοδότηση 

και κατά συνέπεια σε βελτίωση της διδακτικής πράξης (Mean = 4,4583, Std. Deviation = 

0,9215). Ειδικότερα παρουσιάζονται να συμφωνούν σε υψηλό ποσοστό κατά 87,5%, να 

διαφωνούν κατά 8,3% και να είναι μετριοπαθείς κατά 12,5%. 
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Ερώτηση 35. Αναγκαιότητα διαδικασίας αξιολόγησης του Αναλυτικού 

Προγράμματος ώστε να οδηγεί στην ανατροφοδότηση και στη βελτίωση της 

διδακτικής πράξης 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 4 8,0 8,3 8,3 

Μέτρια 2 4,0 4,2 12,5 

Πολύ 10 20,0 20,8 33,3 

Πάρα πολύ 32 64,0 66,7 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

   

5) Αναγκαιότητα επανεκτίμησης και αξιολόγησης ΑΠΣ: Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα 

Ωρολόγια και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών πρέπει να επανεκτιμώνται και να 

αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς πριν κριθεί σκόπιμο να ανανεωθούν (Mean = 

4,5714, Std. Deviation = 0,6455). Ειδικότερα παρουσιάζονται να συμφωνούν σε υψηλό 

ποσοστό κατά 96%, να διαφωνούν κατά 2% και να είναι μετριοπαθείς κατά 2%. 

 

Ερώτηση 36. Αναγκαιότητα επανεκτίμησης και αξιολόγησης Ωρολόγιων 

και Αναλυτικών Προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς πριν την 

ανανέωση 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 1 2,0 2,0 2,0 

Μέτρια 1 2,0 2,0 4,1 

Πολύ 16 32,0 32,7 36,7 

Πάρα πολύ 31 62,0 63,3 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   

 

 

6) Αναγκαιότητα αναθεώρησης - πιλοτικής εφαρμογής - καθιέρωσης ΑΠΣ: Οι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι τα Ωρολόγια και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών πρέπει να 

εφαρμόζονται πιλοτικά και να καθιερώνονται σταδιακά, αφού γίνουν οι απαραίτητες 
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αναθεωρήσεις (Mean = 4,3750, Std. Deviation = 0,6724). Ειδικότερα παρουσιάζονται να 

συμφωνούν σε υψηλό ποσοστό κατά 89,6% και να είναι μετριοπαθείς κατά 10,4%.  

 

Ερώτηση 37. Αναγκαιότητα πιλοτικής εφαρμογής και σταδιακής 

καθιέρωσης Ωρολόγιων και Αναλυτικών Προγραμμάτων κατόπιν 

απαραίτητων αναθεωρήσεων 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέτρια 5 10,0 10,4 10,4 

Πολύ 20 40,0 41,7 52,1 

Πάρα πολύ 23 46,0 47,9 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

 

Πίνακας 13: Descriptive Statistics Ερωτήσεων 31 έως 36 

 

Descriptive Statistics Mean Std. Deviation N 

Συμμετοχή εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό ΑΠΣ 4,3469 1,10964 49 

Επιθυμία ενεργής συμμετοχής εκπαιδευτικού στο 

σχεδιασμό ΑΠΣ 
3,7347 1,11384 49 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο 

σχεδιασμό ΑΠΣ  
4,4000 ,88063 50 

Αναγκαιότητα διαδικασίας αξιολόγησης του ΑΠΣ 

ώστε να οδηγεί σε ανατροφοδότηση και βελτίωση 

διδακτικής πράξης 

4,4583 ,92157 48 

Αναγκαιότητα επανεκτίμησης και αξιολόγησης 

ΑΠΣ 
4,5714 ,64550 49 

Αναγκαιότητα αναθεώρησης - πιλοτικής 

εφαρμογής - καθιέρωσης ΑΠΣ 
4,3750 ,67240 48 
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Στη συνέχεια ακολουθεί ο έλεγχος της Ερευνητικής Υπόθεσης 5 με την χρήση του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson Correlation ο οποίος παρατίθεται στον Πίνακα 14 Correlations. Η επιβεβαίωση 

της Ερευνητικής Υπόθεσης 5 βασίζεται στη συνθήκη όπου η πιθανότητα του αντίστοιχου 

επαγωγικού ελέγχου Sig. (2-tailed) (ή p-value) < 0,05 ή 5%, σε αντίθετη περίπτωση η Ερευνητική 

Υπόθεση 5 απορρίπτεται. 

 Στον Πίνακα Correlations 14 προκύπτουν οι συσχετίσεις για την ανίχνευση της επίδρασης 

παραγόντων στην επιθυμία συμμετοχής σε ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης. Η συσχέτιση πραγματοποιείται μεταξύ της ερώτησης 33 «Θα επιθυμούσατε να 

συμμετέχετε ενεργά στη διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των μαθημάτων 

του τομέα σας;» που εκφράζεται ως εξαρτημένη μεταβλητή και των παραγόντων που την 

επηρεάζουν, ήτοι: συμμετοχή εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό ΑΠΣ, επιμόρφωση εκπαιδευτικών για 

συμμετοχή στο σχεδιασμό ΑΠΣ, διαδικασία σχεδιασμού (επανεκτίμηση - αξιολόγηση, αναθεώρηση 

- πιλοτική εφαρμογή - καθιέρωση), μέσα από τις Ερωτήσεις 32 έως και 37. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα Correlations 14 παρατηρείται η ικανοποίηση του κριτηρίου 

συσχέτισης (Sig. (2-tailed) < 0,05) της επίδρασης παραγόντων στην επιθυμία συμμετοχής σε ένα 

αποτελεσματικό σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε τρεις (3) περιπτώσεις, τις εξής: 

1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο σχεδιασμό ΑΠΣ (Pearson Correlation = 

0,358, Sig. (2-tailed) = 0,012). Αναδεικνύεται θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών με υψηλή στατιστική σημαντικότητα. 

2. Αναγκαιότητα διαδικασίας αξιολόγησης του ΑΠΣ ώστε να οδηγεί σε ανατροφοδότηση και 

βελτίωση διδακτικής πράξης (Pearson Correlation = 0,364, Sig. (2-tailed) = 0,011). 

Αναδεικνύεται θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών με υψηλή στατιστική 

σημαντικότητα. 

3. Αναγκαιότητα επανεκτίμησης και αξιολόγησης ΑΠΣ (Pearson Correlation = 0,360, Sig. (2-

tailed) = 0,011). Αναδεικνύεται θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών με 

υψηλή στατιστική σημαντικότητα. 

 Για τις υπόλοιπες συσχετίσεις δεν ικανοποιείται το κριτήριο συσχέτισης Sig. (2-tailed) < 

0,05, οπότε και δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ τους.  

Από την παραπάνω στατιστική ανάλυση μπορεί να διεξαχθεί το συμπέρασμα ότι στην επιθυμία 

των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν ενεργά σε ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών επιδρούν η επιμόρφωσή τους, η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας διαδικασίας 



Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» 

Σελίδα 110 από 134 

αξιολόγησης και το αρχικό στάδιο της αξιολόγησης και επανεκτίμησης κατά τον σχεδιασμό των 

ΑΠΣ.  

Όποτε η Ερευνητική Υπόθεση 5 επιβεβαιώνεται. 

Πίνακας 14. Bivariate Correlations: Σχεδιασμός ΑΠΣ - Παράγοντες: Συμμετοχή, Επιμόρφωση, 

Διαδικασία Σχεδιασμού (επανεκτίμηση - αξιολόγηση, αναθεώρηση - πιλοτική εφαρμογή - 

καθιέρωση) 

Correlations 

Επιθυμία ενεργής 

συμμετοχής 

εκπαιδευτικού στη 

διαμόρφωση των ΑΠΣ 

Συμμετοχή εκπαιδευτικού στο 

σχεδιασμό ΑΠΣ 

Pearson Correlation ,110 

Sig. (2-tailed) ,453 

N 49 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για 

συμμετοχή στο σχεδιασμό ΑΠΣ 

Pearson Correlation ,358
*
 

Sig. (2-tailed) ,012 

N 49 

Αναγκαιότητα διαδικασίας 

αξιολόγησης του ΑΠΣ ώστε να οδηγεί 

σε ανατροφοδότηση και βελτίωση 

διδακτικής πράξης 

Pearson Correlation ,364
*
 

Sig. (2-tailed) ,011 

N 48 

Αναγκαιότητα επανεκτίμησης και 

αξιολόγησης ΑΠΣ 

Pearson Correlation ,360
*
 

Sig. (2-tailed) ,011 

N 49 

Αναγκαιότητα αναθεώρησης - 

πιλοτικής εφαρμογής - καθιέρωσης 

ΑΠΣ 

Pearson Correlation ,133 

Sig. (2-tailed) ,374 

N 47 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3.4 Πίνακας Θεματοποίησης  

 

 Ο παρακάτω Πίνακας Θεματοποίησης 15 συναθροίζει τα στατιστικά αποτελέσματα της 

έρευνας συγκεντρώνοντας τα διεξαγόμενα συμπεράσματα αλλά και επιβεβαιωθείσες Ερευνητικές 

Υποθέσεις 1, 2, 3 , 4 και 5.  
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Πίνακας 15. Πίνακας Θεματοποίησης 

 

Ερευνητικός Στόχος Ερευνητικό Ερώτημα Ερευνητική Υπόθεση 

Αποτελέσματα – 

Συμπεράσματα Στατιστικής 

Ανάλυσης Ερευνητικών 

Στόχων 

Επιβεβαίωση ή 

Απόρριψη 

Ερευνητικής 

Υπόθεσης 

Ερευνητικός Στόχος 1: 

Να διαπιστωθεί κατά 

πόσο οι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν την έννοια 

του Αναλυτικού 

Προγράμματος 

Σπουδών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης. 

Ερευνητικό Ερώτημα 

1: Η γνώση των 

εκπαιδευτικών του 

Τομέα Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης σχετικά με 

το ΑΠΣ επηρεάζεται από 

συγκεκριμένους 

παράγοντες όπως: η 

οργάνωση περιεχομένου 

διδασκαλίας, οι οδηγίες, 

τεχνικές και μέθοδοι 

διδασκαλίας, ο 

προγραμματισμός 

διδασκαλίας, η εποπτεία 

τήρησης προγράμματος 

και η προαγωγή 

διαθεματικής 

προσέγγισης; 

Ερευνητική Υπόθεση 1: Το 

επίπεδο γνώσης των 

εκπαιδευτικών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

σχετικά με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών 

συσχετίζεται με παράγοντες 

αναφορικά με την διδασκαλία 

(οργάνωση περιεχομένου, 

οδηγίες - τεχνικές – μέθοδοι, 

προγραμματισμός), την 

εποπτεία τήρησής του και την 

προαγωγή διαθεματικής 

προσέγγισης. 

Στο επίπεδο γνώσης των 

εκπαιδευτικών σχετικά με το 

ΑΠΣ επιδρούν θετικά η 

οργάνωση περιεχομένου της 

διδασκαλίας για το Ελεύθερο 

Σχέδιο (PC=0,331, Sig. (2-

tailed)=0,022 και οι οδηγίες, 

τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας 

(PC=0,422, Sig. (2-

tailed)=0,003). 

Επιβεβαίωση 
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Ερευνητικός Στόχος 2: 

Να εξεταστεί η συμβολή 

των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων 

Σπουδών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης στην 

προαγωγή της 

καλλιτεχνικής παιδείας 

των μαθητών και στην 

επαγγελματική επάρκεια 

των αποφοίτων. 

Ερευνητικό Ερώτημα 

2: Ποια είναι η συμβολή 

των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών 

του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης στην 

προαγωγή της 

καλλιτεχνικής παιδείας 

των μαθητών και στην 

επαγγελματική επάρκεια 

των αποφοίτων; 

 

Ερευνητική Υπόθεση 2: Τα 

Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

συμβάλλουν στην προαγωγή 

της καλλιτεχνικής παιδείας 

των μαθητών και στην 

επαγγελματική επάρκεια των 

αποφοίτων. 

Το ΑΠΣ συμβάλει στην 

προαγωγή της καλλιτεχνικής 

παιδείας των μαθητών θετικά: 

1. Η διδασκαλία μαθημάτων 

Γραμμικό Σχέδιο(PC=0,292, 

Sig. (2-tailed)=0,044), Αρχή 

Σύνθεσης (PC=0,408, Sig. 

(2-tailed)=0,004), 

Εφαρμοσμένες Τέχνες με 

χρήση Η/Υ (PC=0,339, Sig. 

(2-tailed)=0,019) και 

Φωτογραφία και Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία Εικόνα 

σύμφωνα µε το ΑΠΣ και τις 

οδηγίες του Ι.Ε.Π. 

(PC=0,418, Sig. (2-

tailed)=0,004). 

2. Η πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών 

(μουσεία, εκθέσεις, 

αρχαιολογικούς χώρους), 

επισκέψεων και άλλων 

εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων που δεν 

εμπίπτουν στο επίσημο ΑΠΣ 

(PC=0,356, Sig. (2-

tailed)=0,011). 

Επιβεβαίωση 
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Στην επαγγελματική επάρκεια 

των αποφοίτων συμβάλει 

αρνητικά ο εκσυγχρονισμός του 

ΑΠΣ των διδασκόμενων 

μαθημάτων Εφαρμοσμένες 

Τέχνες με χρήση Η/Υ (PC=-

0,453, Sig. (2-tailed)=,003) και 

Φωτογραφία και Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία Εικόνας (PC=-

0,365, Sig. (2-tailed)=0,014). 

Ερευνητικός Στόχος 3: 

Να ανιχνευτεί η 

δυνατότητα των 

Αναλυτικών 

Προγραμμάτων 

Σπουδών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, να 

ακολουθήσουν τις 

εξελίξεις του 

επιστημονικού και προς 

διδασκαλία κλάδου σε 

θέματα όπως η 

διαφοροποίηση, η 

προσαρμογή, οι 

καινοτομίες και ο 

Ερευνητικό Ερώτημα 

3: Θα μπορούσαν τα 

Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών 

του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης να 

διαφοροποιούνται και να 

προσαρμόζονται στις 

ιδιαιτερότητες/απαιτήσει

ς ή και ανάγκες της 

τοπικής κοινωνίας, με 

την εισαγωγή 

παιδαγωγικών και 

διδακτικών καινοτομιών 

μέσω σχεδιασμού που να 

λαμβάνει υπόψη τις 

Ερευνητική Υπόθεση 3: Τα 

Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

διαφοροποιούνται και 

προσαρμόζονται στις 

απαιτήσεις ή και ανάγκες της 

τοπικής κοινωνίας, με την 

εισαγωγή παιδαγωγικών και 

διδακτικών καινοτομιών 

μέσω σχεδιασμού που 

λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες (μαθητών και 

κοινωνικών συνθηκών) που 

κάθε φορά επικρατούν 

ακολουθώντας τις εξελίξεις 

του επιστημονικού και προς 

Τα ΑΠΣ ακολουθώντας τις 

εξελίξεις του επιστημονικού και 

προς διδασκαλία κλάδου 

παρέχουν την δυνατότητα 

διαφοροποίησης (PC=-0,353, 

Sig. (2-tailed)=0,013) και 

μπορούν να εισάγουν καινοτομίες 

(PC=0,490, Sig. (2-

tailed)=0,000). 

Επιβεβαίωση 
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σχεδιασμός. ιδιαιτερότητες του 

μαθητή και τις 

κοινωνικές συνθήκες που 

κάθε φορά επικρατούν 

ακολουθώντας τις 

εξελίξεις του 

επιστημονικού και προς 

διδασκαλία κλάδου; 

διδασκαλία κλάδου. 

Ερευνητικός Στόχος 4: 

Να καταγραφούν οι 

απόψεις των 

εκπαιδευτικών του 

Τομέα Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης για την 

αποτελεσματική 

εφαρμογή των 

Αναλυτικών 

Προγραμμάτων 

Σπουδών και των 

παραγόντων που την 

επηρεάζουν. 

Ερευνητικό Ερώτημα 

4: Ποιοι παράγοντες 

επιδρούν στην 

αποτελεσματική 

εφαρμογή των 

Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών 

του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης; 

Ερευνητική Υπόθεση 4: 

Παράγοντες, όπως ο 

διδακτικός χρόνος, τα 

σχολικά εγχειρίδια, τα 

εποπτικά μέσα, οι 

εργαστηριακές υποδομές, τα 

εργαστηριακά υλικά και το 

σχολικό περιβάλλον επιδρούν 

στην αποτελεσματική 

εφαρμογή των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών του 

Τομέα Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης. 

Στην αποτελεσματική εφαρμογή 

των ΑΠΣ του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης επιδρούν οι 

εργαστηριακές υποδομές: 

Εργαστήριο Ελευθέρου Σχεδίου 

(PC=0,330, Sig. (2-

tailed)=0,027), Σχεδιαστήριο 

(PC=0,372, Sig. (2-

tailed)=0,009), Εργαστήριο 

Φωτογραφίας (PC=0,435, Sig. 

(2-tailed)=0,002) και η επάρκεια 

των εργαστηριακών υλικών 

(PC=0,564, Sig. (2-

tailed)=0,000). 

Επιβεβαίωση 
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Ερευνητικός Στόχος 5: 

Να καταγραφούν οι 

απόψεις των 

εκπαιδευτικών του 

Τομέα Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης για την 

επιθυμία τους να 

συμμετέχουν ενεργά σε 

ένα αποτελεσματικό 

σχεδιασμό των 

Αναλυτικών 

Προγραμμάτων 

Σπουδών και για τους 

παράγοντες που την 

επηρεάζουν. 

 

Ερευνητικό Ερώτημα 

5: Πως αντιδρούν οι 

εκπαιδευτικοί σε έναν 

ενδεχόμενο σχεδιασμό 

μέρους των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών 

από τους ίδιους; 

 

Ερευνητική Υπόθεση 5: 

Παράγοντες που 

εξασφαλίζουν την 

αποτελεσματικότητα του 

σχεδιασμού των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών του 

Τομέα Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, όπως η 

επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και η 

διαδικασία σχεδιασμού 

(επανεκτίμηση - αξιολόγηση, 

αναθεώρηση - πιλοτική 

εφαρμογή - καθιέρωση) 

επιδρούν στην επιθυμία των 

εκπαιδευτικών να 

συμμετέχουν οι ίδιοι ενεργά 

σε τέτοια διαδικασία. 

 

Στην επιθυμία των 

εκπαιδευτικών να συμμετέχουν 

ενεργά σε ένα αποτελεσματικό 

σχεδιασμό των ΑΠΣ επιδρούν η 

επιμόρφωσή τους PC=0,358, 

Sig. (2-tailed)=0,012), η 

αναγκαιότητα ύπαρξης μιας 

διαδικασίας αξιολόγησης 

(PC=0,364, Sig. (2-

tailed)=0,011) και το αρχικό 

στάδιο της αξιολόγησης και 

επανεκτίμησης κατά τον 

σχεδιασμό των ΑΠΣ (PC=0,360, 

Sig. (2-tailed)=0,011). 

 

 

 

 

 

 

 

Επιβεβαίωση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

4.1. Συζήτηση  

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια προσέγγιση αποκάλυψης των απόψεων των εκπαιδευτικών του 

Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αναφορικά με τα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Μάλιστα η έρευνα διεξήχθη στο σύνολο των διορισμένων 

εκπαιδευτικών στοιχείο που αναδεικνύει την σημαντικότητά της. Από την έρευνα προέκυψαν τα 

εξής σημαντικά συμπεράσματα: 

1. Στο επίπεδο γνώσης των εκπαιδευτικών σχετικά με το ΑΠΣ επιδρούν θετικά η οργάνωση 

περιεχομένου της διδασκαλίας για το μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο (PC=0,331, Sig. (2-

tailed)=0,022) η οποία μπορεί να οδηγήσει στην κατάκτηση της μάθησης σύμφωνα με τους 

γενικούς σκοπούς και τους στόχους που έχουν τεθεί αντίστοιχα σε κάθε διδακτική ενότητα 

του συγκεκριμένου μαθήματος και οι οδηγίες, τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας οι οποίες 

είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να λαμβάνονται τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα (PC=0,422, Sig. (2-tailed)=0,003). Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και 

η έρευνα του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2008) 

(Βλάχος & Δαγκλής, 2008) όπου οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης και της Επαγγελματικής εμφανίζονται αρκετά 

ικανοποιημένοι σε ποσοστό 54% από το περιεχόμενο σπουδών, έως λίγο από τους στόχους 

του 48% και αρκετά από τις διδακτικές πρακτικές 

2. Το ΑΠΣ συμβάλει στην προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών και στην 

επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων. Ειδικά στην προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας 

των μαθητών συμβάλουν θετικά: 

 Η διδασκαλία μαθημάτων Γραμμικό Σχέδιο (PC=0,292, Sig. (2-tailed)=0,044), Αρχή 

Σύνθεσης (PC=0,408, Sig. (2-tailed)=0,004), Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ 

(PC=0,339, Sig. (2-tailed)=0,019) και Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνα 

σύμφωνα µε το ΑΠΣ και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π. (PC=0,418, Sig. (2-tailed)=0,004). 

 Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών (μουσεία, εκθέσεις, αρχαιολογικούς 

χώρους), επισκέψεων και άλλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο 

επίσημο ΑΠΣ (PC=0,356, Sig. (2-tailed)=0,011). 

Ενώ στην επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων συμβάλει αρνητικά ο εκσυγχρονισμός 

του ΑΠΣ των διδασκόμενων μαθημάτων Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ (PC=-
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0,453, Sig. (2-tailed)=,003) και Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας 

(PC=-0,365, Sig. (2-tailed)=0,014). 

3. Τα ΑΠΣ ακολουθώντας τις εξελίξεις του επιστημονικού και προς διδασκαλία κλάδου 

παρέχουν την δυνατότητα διαφοροποίησης (PC=-0,353, Sig. (2-tailed)=0,013) και μπορούν 

να εισάγουν παιδαγωγικές και διδακτικές καινοτομίες (PC=0,490, Sig. (2-tailed)=0,000). 

4. Στην αποτελεσματική εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιδρούν οι 

εργαστηριακές υποδομές: Εργαστήριο Ελευθέρου Σχεδίου (PC=0,330, Sig. (2-tailed)=0,027), 

Σχεδιαστήριο (PC=0,372, Sig. (2-tailed)=0,009), Εργαστήριο Φωτογραφίας (PC=0,435, Sig. 

(2-tailed)=0,002) και η επάρκεια των εργαστηριακών υλικών (PC=0,564, Sig. (2-

tailed)=0,000). Ανάλογα ήταν τα ευρήματα της  έρευνας του Κέντρου Μελετών και 

Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., 2008) καθώς προέκυψε ότι δεν υπάρχει επάρκεια υλικοτεχνικών 

υποδομών με αρνητικές συνέπειες  στην αποτελεσματική εκπαίδευση.  

5. Στην επιθυμία των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν ενεργά σε ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό 

των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών επιδρούν η επιμόρφωσή τους PC=0,358, Sig. (2-

tailed)=0,012), η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας διαδικασίας αξιολόγησης (PC=0,364, Sig. (2-

tailed)=0,011) και το αρχικό στάδιο της αξιολόγησης και επανεκτίμησης κατά τον σχεδιασμό 

των ΑΠΣ (PC=0,360, Sig. (2-tailed)=0,011). Παρόμοια ήταν τα ευρήματα της  έρευνας του 

Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., 2008) που η αναγκαιότητα συμμετοχής 

των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση και οργάνωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών καταγράφηκε θετικά . 

Σύμφωνα με την έρευνα  προέκυψε ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του  τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών προάγουν σε μέτριο βαθμό τη διαθεματική προσέγγιση δηλαδή την 

πολύπλευρη και διεπιστημονική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων του τομέα με το 59,2% 

των εκπαιδευτικών υποστηρίζει το μέτριο επίπεδο, το 20,4% το χαμηλό και το 20,4% το υψηλό. 

Αντίστοιχα από τα στοιχεία της έρευνας του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2008) (Βλάχος & Δαγκλής, 2008) προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης και της Επαγγελματικής 

έχουν λάβει γνώση αναφορικά με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης σε υψηλά ποσοστά 

ενημέρωσης το 72% ,  πολύ ενημέρωση το 31%, αρκετή το 41% ενώ λίγο και καθόλου αντίστοιχα το 

18 και 8%.  

Οι εκπαιδευτικοί του  τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών πιστεύουν πως υπάρχει σχετικά επαρκής 

διαθέσιμος χρόνος διδασκαλίας για κάλυψη ύλης του ΑΠΣ για το μάθημα Αρχές Σύνθεσης (Mean = 
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3,2250, Std. Deviation = 0,8619). Ωστόσο γενικότερα  εμφανίζονται μετριοπαθείς για την χρονική 

επάρκεια διδασκαλίας των μαθημάτων. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα του Τμήματος 

Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2008) (Βλάχος & Δαγκλής, 2008) όπου 

προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

συμπεριλαμβανομένης και της Επαγγελματικής πιστεύουν σύμφωνα με το 57% ότι ο χρόνος που 

αφιερώνεται στη διδασκαλία κάθε μαθήματος δεν επαρκεί για την κατανόηση της ύλης.  

Επίσης οι εκπαιδευτικοί του  τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών πιστεύουν σε μια σχετική 

επικαιροποίηση του σχολικού εγχειριδίου για τη διευκόλυνση του προγραμματισμού της 

διδασκαλίας σύμφωνα µε ΑΠΣ και τις οδηγίες του ΙΕΠ και ειδικά για το μάθημα Αρχή Σύνθεσης 

(Mean = 3,2000, Std. Deviation = 0,9114). Ειδικότερα η αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων του 

τομέα κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. 

Από τα στοιχεία της έρευνας του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (2008) (Βλάχος & Δαγκλής, 2008) προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης και της Επαγγελματικής πιστεύουν ότι τα 

σχολικά εγχειρίδια έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: για το 59% των εκπαιδευτικών περιέχουν 

έγκυρη επιστημονική γνώση, για το 41% ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των 

μαθητών, για το 43% δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να μεθοδεύσει πολλαπλώς τη 

διδασκαλία του. Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα της έρευνας που διεξήχθη σε εσπερινά 

σχολεία Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο από τους Νικολαΐδου & Λουκαΐδη 

(2008) καθώς προκύπτει ότι σε σχέση με τον προγραμματισμό και την κατάρτιση του ωρολογίου 

προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη αναθεωρήσεων και βελτιώσεων ώστε να 

ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ αλλαγές απαιτούνται σε επίπεδο επάρκειας του 

διδακτικού χρόνου, στα σχολικά εγχειρίδια και την επάρκεια των υποδομών. Από τα στοιχεία της 

έρευνας του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., 2008) προκύπτει ότι μόλις το 11,1% 

των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι τα βιβλία κατευθύνουν στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, 

καλύπτουν την εκπαιδευτική ύλη και προάγουν την κριτική σκέψη ενώ το 55,6% θεωρεί ότι έχουν 

επιστημονική εγκυρότητα και τεκμηρίωση. 

Η άποψη ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών συντελούν 

στην ανάπτυξη της αυτοέκφρασης των μαθητών, την κατάλληλη προετοιμασία για τη ζωή και την 

ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης του διαφορετικού δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τους 

περισσότερους εκπαιδευτικούς του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών. Στην έρευνα του  Τμήματος 

Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2008) (Βλάχος & Δαγκλής, 2008) 

προκύπτει ότι το 40% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι προωθείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

των μαθητών. Από τα στοιχεία της έρευνας του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., 
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2008) προκύπτει ότι το ΑΠΣ αναφορικά με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της αυτενέργειας και 

των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών αξιολογήθηκε αρνητικά (67,% από καθόλου έως λίγο).  

Οι εκπαιδευτικοί του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η χρήση 

εποπτικών μέσων (π.χ. Βιντεοπροβολείς, Διαδραστικοί πίνακες κλπ) για την εφαρμογή των ΑΠΣ 

στην διδασκαλία των μαθημάτων του τομέα (Mean = 4,8000, Std. Deviation = 0,4040). Ειδικότερα 

εμφανίζονται θετικοί κατά 100% για την αναγκαιότητα χρήσης των εποπτικών μέσων. 

Στην έρευνα του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2008) 

(Βλάχος & Δαγκλής, 2008) που αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών κατά τη διδασκαλίας,μόνο το 

25% των εκπαιδευτικών τοποθετήθηκε θετικά το για εκπαιδευτικό λογισμικό, το 29% για το e – 

mail, το 57% για τις εκπαιδευτικές πύλες, και το 47% για δικτυακού τόπους. Ενώ σχετικά με την 

προώθηση νέων τεχνολογιών, οι εκπαιδευτικοί λυκείου κατά 42% ανέφεραν λίγο ενώ αρκετά (54%) 

ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.Ε. 

  

4.2. Πρακτική Εφαρμογή Αποτελεσμάτων  

 

Η διερεύνηση της αποδοχής της αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών από τους εκπαιδευτικούς του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορεί να αναδείξει τη σπουδαιότητα της εφαρμογής 

της και του σωστού σχεδιασμού της σε κάθε σχολική μονάδα με απώτερο στόχο το σχηματισμό ενός 

μηχανισμού που θα κατευθύνει σε ποιοτική βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Η 

παρούσα έρευνα  πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικό προσωπικό του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και απέδωσε σημαντικά συμπεράσματα ικανά να 

εισακουστούν από την επίσημη πολιτεία σε μια μελλοντική πρακτική εφαρμογής ενός 

αναθεωρημένου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών σε ένα ευρύ πεδίο σχολικών μονάδων που να 

διέπεται από ένα πιο αυστηρό και επίσημο σχεδιασμό, ώστε να περιφρουρείται η αντικειμενικότητα, 

η αξιόπιστη χρήση και η αποδοχή από το σύνολο των εκπαιδευτικών. Όλα τα παραπάνω 

συμβάλλουν στην υιοθέτηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής προσανατολισμένης στην σπουδαιότητα 

των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα κατευθύνονται από αυτά με 

θετικό αποτέλεσμα στο εκπαιδευτικό έργο που παρέχουν, στην επαγγελματική τους απόδοση και 

στην αναβάθμιση της σχολικής μονάδας που υπηρετούν. 
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4.3. Συστάσεις Για Μελλοντική Έρευνα  

 

Η έρευνα των απόψεων των εκπαιδευτικών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή και αξιολόγηση των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του τομέα και της επίδρασής τους στην προαγωγή της 

καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών καθώς και του βαθμού συσχέτισής τους με την επαγγελματική 

επάρκεια των αποφοίτων, προσέφερε ορισμένα πολύ χρήσιμα στοιχεία. Η εξαγωγή των 

συμπερασμάτων αλλά και η παράθεση των στοιχείων θα μπορούσε να αποτελέσει το εφαλτήριο 

διεξαγωγής μελλοντικών ερευνών. 

Χαρακτηριστικά, πέραν της ανάδειξης του βαθμού εφαρμογής και αξιολόγησης των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών αναφορικά με την επίδρασή τους στους μαθητές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα 

παρουσίαζε η μελέτη των επιδράσεων και σε επίπεδο συνολικά της σχολικής μονάδας. Επίσης, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και η συμμετοχή άλλων ομάδων που εμπλέκονται στην 

υλοποίηση και εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών όπως οι μαθητές, οι διευθυντές, 

οι σχολικοί σύμβουλοι. Τέλος, μελλοντικές έρευνες συστήνεται να εστιάσουν στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας, αναπροσαρμογής και βελτιώσεων στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

περισσότερων τομέων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

4.4. Περιορισμοί Έρευνας  

 

Η ερευνητική προσέγγιση των απόψεων των εκπαιδευτικών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή και αξιολόγηση των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του τομέα και της επίδραση τους στην προαγωγή της 

καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών καθώς και του βαθμού συσχέτισης τους με την επαγγελματική 

επάρκεια των αποφοίτων, αναμφίβολα συνάντησε περιορισμούς. 

Αρχικά, η επιλογή της παραγωγικής προσέγγισης της έρευνας και ο έλεγχος των ερευνητικών 

υποθέσεων δεν συνέβαλλε στη δημιουργία μιας νέας θεωρίας αλλά περισσότερο επιβεβαίωσε ή 

απέρριψε την υπάρχουσα. Επιπλέον, η συλλογή ποσοτικών δεδομένων περιορίζοντας ουσιαστικά το 

εύρος των απαντήσεων στο οποίο μπορούσαν να κινηθούν οι εκπαιδευτικοί δεν επέτρεψε την 

έκφραση προσωπικών τους απόψεων σε ένα πιο ελεύθερο πλαίσιο μέσω ανοικτών ερωτήσεων.  

Επίσης, σημαντικός περιορισμός ήταν το εύρος του δείγματος τόσο σε επίπεδο μεγέθους όσο και 

σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής. Η συμμετοχή ακόμη μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτικών και σε 

ευρύτερα γεωγραφικά όρια θα προσέφερε ακόμη μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα και αξιοπιστία. 
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Η επιλογή της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αφενός εξασφάλισε την 

ευκολότερη συγκέντρωση των δεδομένων και περιόρισε τυχόν άγχος και ανασφάλειες των 

ερωτώμενων από τη φυσική παρουσία της ερευνήτριας, ωστόσο δεν έδωσε τη δυνατότητα επίλυσης 

τυχόν αποριών επί ερωτημάτων. Τέλος, σημείο περιορισμού της γενίκευσης των αποτελεσμάτων 

αποτελεί ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας ο οποίος έχει συγκεκριμένα όρια καθιστώντας αρκετά 

δύσκολη τη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε μελλοντικό χρόνο. 
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