
Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική τωνΚέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσηςκαι Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)Απόψεις μελών του προσωπικού τους
Απόστολος Σπαθής1

ΠερίληψηΣκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του τρόπου και τουπλαισίου που διαμορφώνεται και ασκείται εσωτερικά η εκπαιδευτική πο-λιτική των 58 Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) της χώρας, ιδιαίτερα σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπειτη λειτουργία τους. Για τη διεξαγωγή της ακολουθήθηκε η προσέγγιση τουποσοτικού παραδείγματος με τη μέθοδο της επισκόπησης.Η μελέτη φανέρωσε πως το προσωπικό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αναδεικνύει καιοριοθετεί με σαφήνεια το πλαίσιο και το ρόλο του συλλογικού οργάνουδιοίκησης. Στην πλειονότητά τους, οι νεοσύστατες και ιδιόμορφες αυτέςυπηρεσίες, δημιουργούν μια δυναμική ανάπτυξης κατάλληλων προϋποθέ-σεων τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαμόρφωση και ά-σκηση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όχι όμως στο βαθμό πουτο προσωπικό πιστεύει ότι θα έπρεπε. Οι συχνές αλλαγές στο προσωπικόκαι οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι αποτελούν παράγοντες αποδυνά-μωσης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής ενώ η κουλτούρα, η συμ-μετοχή και η συνεργασία του προσωπικού την ενισχύουν. Το προσωπικόεφαρμόζει καινοτόμα και άλλα προγράμματα και χαρακτηρίζεται από ισο-μερή καταμερισμό των εργασιών, συλλογικότητα σε κάθε δράση, ανανέω-ση, πρωτοπορία. Επίσης εκφράζει την άποψη πως για την απεμπλοκή απόσχέσεις εξάρτησης τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. διοικητικώς, να ανήκουν απευθείας στο Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
                                                1 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  ν.Τρικάλων.
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Η μελέτη των απόψεων του προσωπικού στοχεύει στην ανάδειξη τηςσπουδαιότητας της διαμόρφωσης και άσκησης της εσωτερικής εκπαιδευ-τικής πολιτικής των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθώς και στη βελτίωση και ολοκλήρωσητου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους.

Λέξεις - κλειδιά: Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, συλλογικό όργανοδιοίκησης, εσωτερική αξιολόγηση, διοικητική οργάνωση, ειδική αγωγή
AbstractThe purpose of this paper is to examine the ways and the frameworkused for the formation and application of internal educational policy in the58 Centers for Differential Diagnosis, Diagnosis and Support (KE.D.D.Y.)existing in the country, especially with regards to the institutional frame-work that governs their operation. For its conduct was followed the ap-proach of quantitative example with the method of survey.The study has revealed that the personnel employed by the KE.D.D.Y.Centers, clearly accentuates and outlines the framework and the role of thecollective administrative body. In their majority, these newly-formed andparticular Centers are creating a potential for development that containsthe proper requirements while conforming to the prescribed proceduresfor the formation and application of internal educational policy, althoughnot to the extent that the personnel believes that it should be exercised.The frequent personnel changes and the limited funding are factors thatweaken the internal educational policy, while culture, participation andpersonnel cooperation are reinforcing it. The personnel members employinnovative programs as well as other programs, and are characterized byan equal distribution of work, collectivity in every action, renovation andinnovation. They also express the view that in order to be disengaged fromrelations of dependency, the KE.D.D.Y. Centers should be placed in the di-rect jurisdiction of the Greek Ministry of Education, Lifelong Learning andReligious Affairs.The purpose of the personnel’s views study is to underline the impor-tance of the formation and application of the KE.D.D.Y. Centers’ internaleducation strategy, as well as the improvement and completion of the insti-
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tutional framework that governs their operation.
Key words: Internal educational policy, collective administrative body, in-ternal evaluation, administrative organization, special education.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.1. Επιλογή του θέματος - Αναγκαιότητα διεξαγωγής της έρευναςΜετά την πάροδο 7 έως 9 ετών από της ιδρύσεως των Κ.Δ.Α.Υ.-Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., ουδέποτε επιχειρήθηκε ενιαία, συστηματική και ολοκληρωμένηκαταγραφή της λειτουργίας του θεσμού με βάση συγκεκριμένους δείκτες,ώστε να προσδιοριστεί η στάθμη και η ποιότητα του παραγόμενου έργου.Βεβαίως, το κάθε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. συντάσσει στο τέλος της σχολικής χρονιάς τηδική του έκθεση πεπραγμένων αλλά χωρίς καμία κεντρική ανατροφοδό-τηση. Η έλλειψη ανατροφοδοτήσεων σημαίνει στασιμότητα στον τρόπολειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς βελτιώσεις και ποιοτι-κές αποδόσεις.Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. λειτουργούν σε ένα σύνθετο νομικό πλαίσιο το οποίο χα-ρακτηρίζεται από πολλαπλές ελλείψεις και ασάφειες με αποτέλεσμα ναπαρατηρούνται δυσλειτουργίες κατά τη λειτουργία τους. Σε αυτό το θε-σμικό πλαίσιο, το συλλογικό όργανο διοίκησης με τη λήψη αποφάσεων,στο πλαίσιο της σχετικής «αυτονομίας» επιπέδου αποκεντρωμένης υπηρε-σίας, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση και άσκηση της εσω-τερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι παρεμβάσεις του συλλογικού οργάνουδιοίκησης αναδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικές καθόσον απαιτείται καιενδυναμώνεται η συμμετοχή, η συνεργασία αλλά και η συναίνεση του προ-σωπικού σε ζητήματα καθορισμού και εκτέλεσης δραστηριοτήτων της υ-πηρεσίας. Η κατάρτιση σωστού στρατηγικού και βραχυπρόθεσμου προ-γραμματισμού αποκαλύπτει τη σημαντική συμβολή του συλλογικού οργά-νου διοίκησης στην ομαλή λειτουργία των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ο προγραμματισμόςεκφράζει την αποστολή του οργανισμού και διαμορφώνει τις απαραίτητεςπροϋποθέσεις συντονισμού (Κουτούζης, 1999, σελ. 45). Η συνολική καικαθαρή εικόνα για το πώς διαμορφώνεται και ασκείται η εσωτερική εκ-παιδευτική πολιτική των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένη α-
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φού πρόκειται για νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες οι οποίες αντιμετωπίζουν λει-τουργικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την αποστολή και οδηγούν τοπροσωπικό σε συγχύσεις, συγκρούσεις, αδιέξοδα και εγκατάλειψη τωνδραστηριοτήτων. Η επιλογή της μελέτης του συγκεκριμένου θέματος υπα-γορεύθηκε τόσο από προσωπικό ενδιαφέρον για ποιοτική βελτίωση τωνυπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όσο και από τη γενικότερηστάση για ενίσχυση και στήριξη του νεοσύστατου θεσμού. Με τον όρο βελ-τίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου εννοούνται «οι αναγκαίες
αλλαγές στο μορφωτικό περιβάλλον των σχολείων και σε άλλους τομείς της
λειτουργίας τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι »(Van Velzen, 1985, σελ. 48). Θετικά επίσης συνέβαλαν η πολύχρονη απα-σχόληση με την ειδική αγωγή και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και ε-πικοινωνίας με μέλη και προϊσταμένους άλλων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.Η διερεύνηση της ιδιαιτερότητας του θεσμού αυτού, ο οποίος δυστυ-χώς δεν είναι γνωστός και κατανοητός στον ευρύτερο εκπαιδευτικό πλη-θυσμό, καθιστά τη μελέτη αυτή επιτακτική. Θεωρούμε λοιπόν πως η πα-ρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί ελάχιστη αλλά θεμελιακή συμβολήγια το μετασχηματισμό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε φορείς ικανούς ώστε να διαμορ-φώνουν και να ασκούν τη «δική» τους, προσαρμοσμένη στις τοπικές ιδιαι-τερότητες, εκπαιδευτική πολιτική.
1.2. Υποθέσεις της παρούσας έρευναςΟι υποθέσεις της παρούσας έρευνας είναι πως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αντιμετω-πίζουν πολλά προβλήματα και παρεμποδίζονται στο να διαμορφώνουν καινα ασκούν σε ικανοποιητικό βαθμό την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτικήτους. Το εύρος των αρμοδιοτήτων τους, η ιδιαιτερότητά τους ως φορείςδιαφοροδιάγνωσης – διάγνωσης και υποστήριξης, η μεγάλη λίστα αναμο-νής των περιστατικών, οι συχνές μετακινήσεις του προσωπικού, η έλλειψηεπιμόρφωσης σε θέματα ειδικής αγωγής, η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδο-μών, χρηματικών πόρων, σταθερού και ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισί-ου καθιστούν αδύναμο το θεσμό, ώστε να ανταποκριθεί και να προσαρμο-στεί στην πολυπλοκότητα των παιδαγωγικών χειρισμών που απαιτούνται,αφήνοντας εκτεθειμένη την ίδια την υπηρεσία και το προσωπικό της.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 445
1.3. Σκοπός και στόχοιΣκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου και του πλαισίουπου διαμορφώνεται και ασκείται εσωτερικά η εκπαιδευτική πολιτική των58 ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της χώρας, μέσα από τις απόψεις και εμπειρίες των μελώντους (συμπεριλαμβανομένων και των Προϊσταμένων), ιδιαίτερα σε σχέσημε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους. Ουσιαστικά θα ανα-δυθούν στην πράξη οι δυνατότητες οργάνωσης που θεσμικά τους έχουν α-νατεθεί, ο ρόλος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, οι προϋποθέσεις καιοι διαδικασίες κατά τη λήψη αποφάσεων αλλά και το ίδιο το σύστημαδράσης, που συνίσταται στην ορθολογική χρησιμοποίηση των διαθέσιμωνπόρων (ανθρώπινων και υλικών) των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και που επιδιώκουν τηνπραγματοποίηση των στόχων.Διερευνώνται, στο πλαίσιο της σχετικής αυτονομίας που διαθέτουν, οισυνθήκες διαμόρφωσης και άσκησης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολι-τικής, οι δράσεις της υπηρεσίας και οι διαδικασίες συμμετοχής του προ-σωπικού σε δραστηριότητες, το πλαίσιο λειτουργίας, ο τρόπος λήψης τωναποφάσεων, ο προγραμματισμός, η λειτουργία της εσωτερικής αξιολόγη-σης, ο τρόπος διοίκησης και η κουλτούρα συνεργασιών μεταξύ των μελώντου προσωπικού.Αναλυτικότερα οι επιδιωκόμενοι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι:Να καταδειχτούν οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης της εσωτερικής εκ-παιδευτικής πολιτικής (βαθμός «αυτονομίας» σε σχέση με το υφιστάμενοθεσμικό πλαίσιο, δυνατότητα διαμόρφωσης και άσκησης από το συλλογι-κό όργανο εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, συχνότητα ενεργοποίη-σής του, συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις της ολομέλειας, άσκησηκριτικής στην υποδοχή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής). Οι στόχοιαυτοί επιτυγχάνονται με τις ερωτήσεις 9 έως 17.Να διερευνηθούν οι απόψεις του προσωπικού σχετικά με τις διαδικα-σίες διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (εί-δος προγραμματισμού, αρμοδιότητα σύνταξης και κατάθεσης αναπτυξια-κού σχεδίου, συζήτηση προβλημάτων και λεπτομερειών στο συλλογικόόργανο διοίκησης, τήρηση δημοκρατικών διαδικασιών). Για την εκπλήρω-ση των σκοπών αυτών διατυπώθηκαν οι ερωτήσεις 18 έως 22.Να διερευνηθεί ο ρόλος του συλλογικού οργάνου διοίκησης (αρμοδιό-τητες και ιεράρχησή τους, ανάπτυξη και σκοπός των πρωτοβουλιών από
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τα μέλη, ανάπτυξη συνεργασιών, εκπόνηση καινοτόμων και άλλων προ-γραμμάτων). Για τους σκοπούς αυτούς συντάχτηκαν οι ερωτήσεις 23 έως27. Να αναδειχτεί και διερευνηθεί η κουλτούρα των μελών των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(βαθμός ικανοποίησης από την προσφορά εργασίας και τη στάση των υ-πολοίπων εργαζομένων, ικανοποίηση από την αλληλεπίδραση μεταξύ τωνμελών και τις σχέσεις συνεργασίας, ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικάτων μελών, ποιοτική ανταπόκριση στην προσφορά υπηρεσιών τουΚΕ.Δ.Δ.Υ. Για το σκοπό αυτόν διατυπώθηκαν οι ερωτήσεις με αύξοντα α-ριθμό 28 έως και 33.Να καταδειχτούν οι παράγοντες και ο βαθμός στον οποίο ενισχύουν ήαποδυναμώνουν την άσκηση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής(κατάρτιση-επιμόρφωση προσωπικού, συμπεριφορές, παρεμβάσεις τρί-των, μετακινήσεις προσωπικού, ανεπάρκεια χρόνου, υλικοτεχνικός εξο-πλισμός, διαθέσιμος χώρος, ενημέρωση μέσω εγγράφων, σύνδεση με τηνεσωτερική αξιολόγηση κ.λ.π). Για τους σκοπούς αυτούς χρησιμοποιούνταιοι ερωτήσεις 34 έως 38. Να καταδειχτεί ο επιθυμητός τρόπος διοικητικής οργάνωσης τωνΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ο τρόπος αυτός διερευνάται με τις ερωτήσεις 39 και 40 του ερω-τηματολογίου.
1.4. Μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευναςΑπό τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, που αφορά το πεδίο τωνεπιστημονικών ερευνών (Bell, 2001˙ Cohen & Manion, 1997˙ Faulkner etal., 1999˙ Howard & Sharp, 2001˙ Javeau, 1996), διαπιστώνεται ότι οι έρευ-νες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Η τα-ξινόμηση γίνεται με κριτήρια που αφορούν τόσο στον τρόπο που συλλέγο-νται τα δεδομένα και αναλύονται, όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτάπαρουσιάζονται.Για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας ακολουθήθηκε ηπροσέγγιση του ποσοτικού παραδείγματος. Οι ποσοτικές μέθοδοι συλλέ-γουν τα δεδομένα από ένα αρκετά μεγάλο δείγμα, με τη χρήση προκαθορι-σμένων ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγια συνέντευξη, κ.ά) και ταπαρουσιάζουν με αριθμούς. Περιγράφουν επίσης και εξηγούν τα δεδομένα,χρησιμοποιώντας πίνακες και στατιστικές αναλύσεις. Ενδιαφέρονται για
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την καταγραφή των προβλημάτων που υπάρχουν σε ένα χώρο, καθώς καιγια τις επιπτώσεις τους (Faulkner et al., 1999, σελ. 29). Στις ποιοτικές μέ-θοδοι οι πληροφορίες ή τα δεδομένα δεν μετατρέπονται σε αριθμούς ή πί-νακες αλλά παρουσιάζονται ως λεκτικά σύνολα. Έχουν την τάση να χρησι-μοποιούν «μη δομημένα δεδομένα» τα οποία και ερμηνεύουν. Δίνουν έμ-φαση στη διαδικασία και την ανακάλυψη νέων στοιχείων, μελετούν καιπροσπαθούν να κατανοήσουν τα θέματα σε βάθος (Bird, et al., 1999, σελ.27). Προς επίτευξη του σκοπού της συγκεκριμένης εργασίας, δηλαδή τηςδιερεύνησης των απόψεων του προσωπικού για την ανάδειξη του συλλο-γικού οργάνου διοίκησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ως φορέα διαμόρφωσης και άσκη-σης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, χρησιμοποιείται η περιγραφικήμέθοδος της επισκόπησης καθώς οι επισκοπήσεις «συλλέγουν δεδομένα σε
ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, αποσκοπώντας να περιγράψουν τη φύση
των υπαρχουσών συνθηκών ή να προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν
ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα» (Cohen & Manion, 1997, σελ. 122). Ησυγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μορφή ποσοτικήςεμπειρικής έρευνας (Βεργίδης, 1999, 2003˙ Cohen & Manion, 1994˙ Κυρια-ζή, 2002).Αφού εντοπίστηκε ο πληθυσμός - στόχος της έρευνας (προσωπικό ό-λων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) άρχισε η διερεύνηση για την επιλογή του δείγματοςγιατί δεν υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σ’ ένα μεγάλο πληθυ-σμό, γεωγραφικά κατανεμημένο σε όλη την Ελλάδα. Αναγκαστικά η διεξα-γωγή της έρευνας θα στηριχτεί στο δείγμα που επιλέγει ο ερευνητής, έτσιώστε τα ευρήματα να μπορούν να γενικευτούν και σε πληθυσμό μεγαλύτε-ρο από αυτόν του δείγματος.Στην παρούσα εμπειρική έρευνα πρόκειται για καταγραφή - διερεύ-νηση απόψεων του προσωπικού από όλα τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της χώρας, διαφό-ρων ειδικοτήτων, ανεξαρτήτου φύλου, που εργάζονται με οποιαδήποτεσχέση εργασίας. Κατά τον τρόπο αυτό η αντιπροσώπευση του δείγματοςείναι καθολική και πανελλαδική αφού συλλέγει δεδομένα από μέλη που υ-πηρετούν σε κάθε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Ελλάδας.Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχτηκε και χρησιμοποιήθηκε α-νώνυμο ερωτηματολόγιο απόψεων. Το ερωτηματολόγιο, ως χρήσιμο εργα-λείο της ποσοτικής έρευνας αξιοποιείται ευρύτατα στις κοινωνικές επι-στήμες καθώς επιτρέπει τη συλλογή πλήθους δεδομένων σε σχετικά σύ-
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ντομο χρονικό διάστημα. Παρόλο που «η συνέντευξη σε σύγκριση προς το
ερωτηματολόγιο, θεωρείται εγκυρότερο ερευνητικό μέσο» (Παρασκευό-πουλος, 1993, τόμος Β΄, σελ. 129) η χρήση της συνέντευξης αποκλείστηκεκαθώς δεν μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σε σχετικά μικρό χρονικό διά-στημα από τόσο μεγάλο δείγμα, το οποίο μάλιστα κατανέμεται σε διάφο-ρες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Οι Cohen & Manion, (1994, σελ. 138)υποστηρίζουν «Τα επίπεδα ανταπόκρισης στις επισκοπήσεις μέσω ταχυ-
δρομείου συχνά είναι ίσα και σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνούν εκείνα που
επιτυγχάνονται στις συνεντεύξεις».Το προσδοκώμενο δείγμα από το κάθε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι περίπου 4 συ-μπληρωμένα ερωτηματολόγια. Απαιτείται όμως η αποστολή μεγαλύτερουαριθμού ερωτηματολογίων (τουλάχιστον 58 Χ 6 = 348). Με την επιλογήαυτή του δείγματος αποφεύγεται τα δεδομένα και οι πληροφορίες πουλαμβάνουμε να προέρχονται από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. συγκεκριμένης γεωγραφικήςπεριοχής όπου πιθανόν να κυριαρχούν έντονα διαφοροποιημένες τοπικέςσυνθήκες λειτουργίας ή έντονα στερεοτυπικές ή  ιδιάζουσες αντιλήψειςγια τα θέματα που διερευνώνται.Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό απασχολούμενων (περίπου 40%) σεκάθε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. θα δηλώσουν απροθυμία στη συμπλήρωση του ερωτηματο-λογίου. Συνεπώς το δείγμα από το οποίο θα προέλθουν τελικώς τα προς α-νάλυση δεδομένα μπορεί να διαφέρει από το προσδοκώμενο δείγμα. Αυτόσυμβαίνει γιατί «σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων δεν παρέχει πλη-
ροφορίες ή άλλα στοιχεία, για διάφορους λόγους ο καθένας» (Bird, Ham-mersley, Gomm, & Woods, 1999, σελ. 355). Εξ άλλου τα ποσοστά απόκρι-σης για ερωτηματολόγια που μοιράζονται «επί τόπου» είναι πολύ πιο υψη-λά από τα ποσοστά απόκρισης των ερωτηματολογίων τα οποία διανέμο-νται ταχυδρομικώς (Faulkner, et al. 1999, σελ. 90).
1.5. Το ερωτηματολόγιο της έρευναςΜετά την αποδελτίωση και την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμαβιβλιογραφίας, της διατύπωσης του σκοπού και των υποθέσεων της έρευ-νας καθώς και του καθορισμού του μεθοδολογικού πλαισίου που θα ακο-λουθηθεί, συντάχτηκε επιμελώς το εργαλείο συλλογής πληροφοριών. Αξί-ζει να επισημανθεί πως ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στην τήρηση του α-πορρήτου των πληροφοριών και στη διατήρηση της ανωνυμίας των υπο-
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κειμένων. Διασφαλίστηκε επίσης η μη δυσάρεστη εμπειρία ή συνέπεια απότη συμμετοχή στην έρευνα και το δικαίωμα των υποκειμένων να γνωρί-ζουν το σκοπό της έρευνας (Παρασκευόπουλος, 1993, σελ. 96).Τις ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας αποτελούν τα δημογραφικά -προσωπικά στοιχεία των υποκειμένων. Κρίθηκε πως τα χαρακτηριστικάαυτά σχετίζονται άμεσα με το ρόλο του συλλογικού οργάνου διοίκησης ωςδιαμορφωτή και διεκπεραιωτή των δράσεων της υπηρεσίας. Τις εξαρτημέ-νες μεταβλητές, αποτελούν οι διαβαθμισμένες απόψεις - απαντήσεις τωνυποκειμένων οι οποίες προέκυψαν από την ανασκόπηση της σχετικής βι-βλιογραφίας και σχετίζονται άμεσα με το θέμα που ερευνάται.Οι ανεξάρτητες μεταβλητές καθώς και οι θεματικοί άξονες που συνθέ-τουν οι εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας, παρουσιάζονται στον Πίνακα1 που ακολουθεί:Πίνακας 1: Ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩ-ΠΙΚΟΥ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

• Φύλο
• Ηλικία
• Ειδικότητα
• Σχέση εργασίας
• Εκπαιδευτική προϋπηρεσία
• Εμπειρία στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
• Μορφωτικό επίπεδο

• Προϋποθέσεις διαμόρφωσης εσωτερικής εκ-παιδευτικής πολιτικής
• Διαδικασίες διαμόρφωσης ΕΕΠ
• Ο ρόλος του συλλογικού οργάνου διοίκησης
• Κουλτούρα των μελών των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
• Παράγοντες που ενισχύουν ή αποδυναμώνουντην άσκηση της εσωτερικής πολιτικής
• Διοικητική οργάνωση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣΣτην έρευνα ανταποκρίθηκαν 49 ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποστέλλοντας συνολικά226 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Τα δεδομένα των 8 ερωτηματολο-γίων που απέστειλαν τα 2 ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με μεγάλη καθυστέρηση δεν συμπερι-λαμβάνονται στην επεξεργασία, αφού αυτή είχε ολοκληρωθεί. Αφού συ-
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γκεντρώθηκαν αριθμήθηκαν με τυχαία σειρά από το 1 έως το 226. Στη συ-νέχεια οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν ώστε να εισαχθούν ηλεκτρονικάόλα τα δεδομένα σε Η.Υ. και να επεξεργαστούν με το λογισμικό πρόγραμμαSPSS 15.0 (Πρόγραμμα Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων ΚοινωνικώνΕπιστημών). Από τη στατιστική ανάλυση (ατομική και ομαδική των δηλώ-σεων) προέκυψαν Πίνακες και Διαγράμματα τα οποία δείχνουν μια συνο-πτική και καθαρή εικόνα τόσο για το προφίλ των υποκειμένων όσο και γιατις απόψεις τους στο συγκεκριμένο θέμα που ερευνάται. Διερευνήθηκανξεχωριστά οι ανεξάρτητες μεταβλητές (δημογραφικά στοιχεία), οι εξαρτη-μένες μεταβλητές (απόψεις των υποκειμένων) και εξετάστηκαν οι σχέσειςεπιρροής τους. Για την ερμηνεία των ευρημάτων μέσα από τους Πίνακεςκαι τα Διαγράμματα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος τόσο της περιγραφικήςστατιστικής (συχνότητες, μέσος όρος, τυπική απόκλιση, ποσοστά, επικρα-τούσα τιμή, κ.λ.π.) όσο και της επαγωγικής (t-test, χ2 ).Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση αποτελούνπλαίσιο αναφοράς για τον ερευνητή και τα οποία μέσα από ερμηνείες, πε-ριγραφές, ισχυρισμούς και συσχετίσεις χρησιμοποιούνται και συνδέονταιμε τους στόχους καθώς και για τη διάψευση ή την επαλήθευση των υπο-θέσεων της έρευνας.Διάγραμμα 1: Κατανομή των υποκειμένων ως προς την ηλικία (n=226)



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 451
Διάγραμμα 2: Κατανομή των υποκειμένων κατά ειδικότητες (n=226)

Διάγραμμα 3
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Διάγραμμα 4: Ε19. Πιστεύεις πως η διαμόρφωση κάθε είδους αναπτυξιακούσχεδίου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (προγραμματισμός, πολιτικές που ακολουθούνταικ.λ.π.), πρέπει να γίνεται από:
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Διάγραμμα 5: Συγκριτική παράσταση των ποσοστών των απαντήσεωντων υποκειμένων στις ερωτήσεις 20 και 21 του ερωτηματολογίου (n=226)

Διάγραμμα 6
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Διάγραμμα 7: Οι ερωτήσεις 12 και 13 του ερωτηματολογίου και η συγκρι-τική παράσταση των ποσοστών των απαντήσεων των υποκειμένων(n=226)
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Πίνακας 2: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και επικρατούσες τιμές στις δη-λώσεις της ερώτησης 31 κατά ειδικότητες (n=226, p >0,05)E31. Σε ποιο βαθμό είσαι ικανοποιημένος/η από τις σχέσεις συνεργασίαςπου έχεις με:

ΕΚΠ/ΚΟ ΠΡΟ-ΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠ/ΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΔΗΛΩΣΕΙΣ Μ.Ο. Τ.Α. Ε.Τ. Μ.Ο. Τ.Α. Ε.Τ. Μ.Ο. Τ.Α. Ε.Τ. t p1. Άλλες υπηρεσίες ή φο-ρείς 2,58 1,054 3 2,71 1,149 3 2,84 1,167 3 -,811 ,4182. Γονείς μαθητών με α-ναπηρίες ή ειδικές εκπαι-δευτικές ανάγκες 3,21 0,777 3 3,16 0,904 3 3,26 1,046 3 ,495 ,621
3. Διευθυντές Εκπαίδευ-σης 2,64 1,077 3 2,87 1,277 3 3,00 1,155 3 -1,384 ,1684.Διευθυντές ΣχολικώνΜονάδων 3,06 0.982 3 2,90 1,036 3 2,95 0,911 3 1,152 ,2515. Διευθυντές ΣχολικώνΜονάδων Ειδικής Αγωγής 3,15 1,029 3 3,17 1,067 3 3,16 1,015 3 -,083 ,9346. Εκπαιδευτικούς 2,96 0,849 3 3,06 0,891 3 2,89 1,049 3 -,791 ,4307. Ιατροπαιδαγωγικά Κέ-ντρα 2,71 1,218 3 2,87 1,241 3 2,68 1,455 1 -,918 ,3598. Μαθητές που προσέρ-χονται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. γιααξιολόγηση, διάγνωση 3,63 0,724 4 3,71 0,785 4 3,47 1,020 4 -,700 ,485
9. Προϊσταμένους Γρα-φείων Εκπαίδευσης 2,88 1,212 3 2,95 1,287 3 3,05 1,026 3 -,439 ,66110. Σχολικούς Συμβού-λους Γενικής Αγωγής 2,86 1,210 3 2,91 1,316 3 2,84 1,015 3 -,290 ,77211. Σχολικούς Συμβού-λους Ειδικής Αγωγής 2,89 1,192 3 3,06 1,234 4 2,84 1,068 -1,044 ,298Ελεύθερη συμπλήρωση:Με τον Προϊστάμενο τουΚΕ.Δ.Δ.Υ. n=1
Κλίμακα μέτρησης: 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5 = Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ*M.0.= Μέσος Όρος, Τ.Α.= Τυπική απόκλιση, Ε.Τ. = Επικρατούσα τιμή
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Διάγραμμα 8: Ποσοστά των απαντήσεων των υποκειμένων στην ερώτηση35 (n=226)

Διάγραμμα 9: Ε 40. Πιστεύεις πως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. διοικητικώς πρέπει να ανή-κουν απευθείας στο Υπ. Παιδείας και στα αντίστοιχα υπηρεσιακά συμβού-λια; (n=226)
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3.1. Παραδοχές και περιορισμοί της έρευναςΤο ερωτηματολόγιο, στο οποίο βασίστηκε η έρευνα, καταγράφει α-πόψεις των μελών από όλα τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της χώρας (ποσοστό συμμετοχής84,5%), οι οποίες σχετίζονται με την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική. Ηπροσοχή του ερευνητή κατά τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου στρά-φηκε κυρίως στη σαφήνεια και απλότητα των ερωτήσεων οι οποίες οργα-νώθηκαν σε θεματικούς άξονες για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της έ-ρευνας και στην κατασκευή αντικειμενικών και κατάλληλων κλιμάκων α-παντήσεων (Javeau, 2000, σελ. 109).  Σημαντική προσπάθεια διερεύνησηςτης εγκυρότητας και της αξιοπιστίας έγινε μέσω της πιλοτικής δοκιμής(tray out).Για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας καταβλήθηκε προσπάθεια έ-τσι ώστε να διακρίνεται από αξιοπιστία και εγκυρότητα. Μια διαδικασίαθεωρείται αξιόπιστη όταν αναπαράγει τα ίδια αποτελέσματα κάτω από τιςίδιες συνθήκες, ενώ έγκυρη όταν μετρά ή περιγράφει αυτό που υποτίθεταιότι μετρά ή καταγράφει (Bell, 1997). Στην παρούσα έρευνα το πλαίσιο τηςεγκυρότητας και αξιοπιστίας συνδέεται άμεσα με τον σαφή προσδιορισμότου εργαλείου συλλογής και μέτρησης των δεδομένων καθώς και με τονκαθορισμό των συγκεκριμένων στατιστικών μεθόδων, βάση των οποίωνολοκληρώνονται οι στατιστικές αναλύσεις, παρουσιάσεις και περιγραφές.Σε μια ποσοτική έρευνα, όπως είναι η παρούσα, κυρίαρχο ρόλο όσον αφο-ρά την εγκυρότητα και την αξιοπιστία ενέχει το εργαλείο της έρευνας δηλ.το ερωτηματολόγιο, το οποίο πρέπει να εξεταστεί κριτικά, ώστε να διαπι-στωθεί ο βαθμός της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς του. Ειδικότερα γιατη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας η επιλογή της συγκεκριμένης μεθό-δου, του δείγματος και της τεχνικής του ερωτηματολογίου, γίνεται με βά-σει τα πιθανά οφέλη που υπολογίζεται ότι θα προκύψουν από την αξιο-ποίηση των αποτελεσμάτων, από τους επιδιωκόμενους στόχους αλλά καιτις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες διεξάγεται (Bell, 2001, σελ. 50˙ Cohen& Manion, 1997, σελ. 126).Τα αποτελέσματα της έρευνας, λόγω του μεγάλου μεγέθους και τουπανελλαδικού χαρακτήρα του δείγματος μπορούν να γενικευτούν. Για ναμπορούν τα αποτελέσματα μιας έρευνας να γενικευτούν στον ευρύτερο
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πληθυσμό, απαιτείται το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυ-σμού από τον οποίο προέρχεται (Cohen & Manion, 1994, σελ. 127˙ Παρα-σκευόπουλου, 1993, τόμος Α΄, σελ. 17 και τόμος Β΄ σελ. 49).
3.2. Συζήτηση – Γενικές ΔιαπιστώσειςΟ πληθυσμός - στόχος στον οποίο απευθυνθήκαμε ήταν οι εργαζόμε-νοι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθώς κρίθηκε πως έπρεπε να καταγραφεί η άποψή τουςγια τον τρόπο που λειτουργεί στην καθημερινότητα ο νεοσύστατος θε-σμός. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από πανελλαδικό δείγμα είναι αρ-κετά και μας επιτρέπουν να βγάλουμε αξιόπιστα αποτελέσματα τα οποίαδύναται να γενικευθούν. Η εικόνα που εμφανίζεται ύστερα από τη στατι-στική ανάλυση των δεδομένων, μας δίνει το επίπεδο της διαμόρφωσης καιάσκησης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ως μιαπραγματικότητα που αφορά στη συνήθη λειτουργία τους. Μας επιτρέπεινα δούμε «εκ των έσω» την αποτελεσματικότητα των ιδιόμορφων αυτώνυπηρεσιών.Από τη συνολική εξέταση και θεώρηση των επιμέρους δεδομένωνμπορούμε να πούμε πως η πλειονότητα των υποκειμένων της έρευνας δη-λώνει ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο παρέχει αρκετή «αυτονομία»στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και ότι ο Σύλλογος Προσωπικού σε συνεργασία με τον Προϊ-στάμενο, γιατί όχι και με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων, δύναται ναδιαμορφώσει και να ασκήσει τη δική του εσωτερική εκπαιδευτική πολιτι-κή. Για τους λόγους αυτούς συνεδριάζει τακτικά, συμμετέχουν και συνερ-γάζονται όλα τα μέλη και ασκείται κριτική στην υποδοχή της κεντρικήςεκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι απόόλα αυτά και πιστεύουν ότι θα έπρεπε ο Σύλλογος να ενεργοποιείται συ-χνότερα με μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών, περισσότερη άσκηση «κρι-τικής» στην υποδοχή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής και συχνότε-ρη συζήτηση των προβλημάτων στις συνεδριάσεις. Τηρούνται οι προβλε-πόμενες διαδικασίες για τη διαμόρφωση της εσωτερικής εκπαιδευτικήςπολιτικής, βάσει δημοκρατικών διαδικασιών, αναπτύσσονται πρωτοβου-λίες από τα μέλη του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. κυρίως για λόγους βελτίωσης του τρόπουοργάνωσης και λειτουργίας και για εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα πουπαρουσιάζονται. Είναι ικανοποιημένοι από την προσφορά εργασίας, απότη στάση των συναδέλφων, από την αλληλεπίδραση και τις συνεργασίες
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που αναπτύσσονται κυρίως με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς καιτους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής. Κανένας όμως δεν δήλωσεπως είναι ικανοποιημένος από τις συνθήκες και το ωράριο εργασίας στηνυπηρεσία. Ως προς τη συνεργασία εκφράζουν επιφυλακτικότητα με τουςΔιευθυντές Εκπαίδευσης, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και άλλες υπηρε-σίες. Προφανώς υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τον τρόπο δράσηςκαι αντιμετώπισης των μαθητών που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικέςανάγκες αλλά και εμμονή στις ιδέες της κάθε πλευράς. Οι παρεμβολές μετον τρόπο αυτόν στο έργο των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθιστούν δύσκολη τη συνεργα-σία τους. Εκφράζουν την άποψη πως τα μέλη των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. πρέπει να ταχαρακτηρίζει ισομερής κατανομή των εργασιών, συλλογικότητα σε κάθεδράση, καινοτομία - πρωτοπορία. Αναλαμβάνουν πρόθυμα την εφαρμογήδιάφορων προγραμμάτων (καινοτόμων και μη) αλλά πιστεύουν πως η έλ-λειψη και οι συχνές αλλαγές στο προσωπικό και οι περιορισμένοι οικονο-μικοί πόροι (ταύτιση με άλλους ερευνητές) αποτελούν εμπόδιο στην ά-σκηση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Αρκεί να αναφέρουμε πωςτα οργανικά κενά μόνο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το2010 στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ανέρχονται σε 104 (έγγραφο υπ΄ αριθμ. 26825/Γ6/9-3-2010, της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.). Η έλ-λειψη χώρου και ο ανεπαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισμός επηρεάζουν επί-σης τη λειτουργία των υπηρεσιών. Το προσωπικό ενημερώνεται για διά-φορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας, θα ήθελε όμωςνα ενημερώνεται περισσότερο. Πιστεύει πως την εσωτερική εκπαιδευτικήπολιτική πρέπει να συνοδεύει η εσωτερική αξιολόγηση της υπηρεσίας. Μετη σωστή ενημέρωση και διάθεση μπορούν να εφαρμόσουν πρόγραμμα ε-σωτερικής αξιολόγησης. Να εντοπίσουν οι ίδιοι τα δυνατά και αδύνατασημεία της λειτουργίας της υπηρεσίας και να κάνουν προτάσεις βελτίωσηςώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της. Προτιμούν τον συνεργατικότρόπο διοίκησης (Προϊστάμενος και Σύλλογος Προσωπικού) ενώ θα προ-τιμούσαν διοικητικώς τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ να ανήκουν απευθείας στο ΥπουργείοΠαιδείας προκειμένου για την απεμπλοκή τους από σχέσεις εξάρτησης πουυποβαθμίζουν το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο.Η συνολική θεώρηση των αποτελεσμάτων δείχνει πως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ α-νταποκρίνονται στο συμβουλευτικό - γνωμοδοτικό ρόλο τους, ακολουθώ-ντας παράλληλα σύννομες διαδικασίες, δρώντας συλλογικά και προσαρ-μοστικά στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Το μέλλον των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. παρα-
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δίδεται στις συμμετοχικές και συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,στη σχετική αυτονομία, στην κουλτούρα, στη συνεργατικότητα και στηνκαινοτομία όπως σωστά εντοπίζει και «προφητεύει» ο Μαυρογιώργος(1999, σελ. 149) «με κέντρο τον εκπαιδευτικό και με μια κουλτούρα συνερ-
γατικότητας, που ευνοεί την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στη λήψη αποφά-
σεων, η εκπαιδευτική μονάδα θα αποτελέσει σημαντικό φορέα στη διαμόρ-
φωση και άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Κάθε συζήτηση γιαποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνει τη στήριξηκαι ενίσχυση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στο πλαίσιο μιας κεντρικής εκπαιδευτικής πο-λιτικής που θα μεριμνά πραγματικά για την πρόσβαση και παροχή ίσωνευκαιριών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι υποθέσεις της έρευνας διαψεύστηκαν, αφού τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. παρόλεςτις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, λειτουργούν συλλογικά, συμμετοχικά,αποτελεσματικά, διαμορφώνουν και ασκούν σε ικανοποιητικό βαθμό τηνεσωτερική εκπαιδευτική πολιτική τους.Στο βαθμό που μας επιτρέπει η σύγκριση των παρόντων ευρημάτωνμε παρόμοια άλλων ερευνών, μπορούμε να πούμε πως βρίσκονται σε αντί-θεση με τα ευρήματα των (Μαλακούδη, 2005˙ Μπαξεβάνη, 2007˙ Καβουνί-δου, 2008) ενώ συμφωνούν με αυτά των (Θρασυβουλίδου, 2005˙ Τόδα,2007˙ Καζάνη, Λάμπα και Τριπόδη, 2008). Σύμφωνα με τον Μαλακούδη(2005, σελ. 7) «στο σύλλογο διδασκόντων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν
επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης, υπάρχουν ομαδοποιήσεις και συγκρούσεις
και δεν συζητιούνται προβλήματα που τους απασχολούν». Κατά την Μπα-ξεβάνη (2007, σελ. 5) «ο σύλλογος διδασκόντων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης δεν αξιοποιεί τις δυνατότητες, ώστε το σχολείο να μετασχηματιστεί σε
φορέα διαμόρφωσης και άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής». ΗΚαβουνίδου (2008, σελ. 2) υποστηρίζει πως «η παροχή Τεχνικής Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης που περιγράφει το θεσμικό πλαίσιο, δεν υλοποιείται
στην πράξη επαρκώς κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες, ούτε σε σχέση με
την αποστολή των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, ούτε σε σχέση με τους μαθητές που απευθύνε-
ται». Η αντίθεση στην προκείμενη περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι, σεσχέση με το θεσμικό πλαίσιο, η αποστολή των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ανταποκρίνεταιστην πράξη, ενώ στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. δεν ανταποκρίνεται επαρκώς.Σύμφωνα όμως με τη Θρασυβουλίδου (2005, σελ. 36-56) «το έργο των
Κ.Δ.Α.Υ., δυσκολεύουν: η έλλειψη προσωπικού, ο αυξημένος αριθμός των αρ-
μοδιοτήτων, προβλήματα στέγασης, και συνθηκών εργασίας, ανεπαρκής οι-
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κονομική επιχορήγηση, κ.ά.». Οι Καζάνη, Λάμπα και Τριπόδης, (2008) υπο-στηρίζουν πως «το προσωπικό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. απαρτίζεται κατά 3/4 από γυ-
ναίκες, το 56,2% έχει ηλικία 36 έως 50 ετών και το μορφωτικό τους επίπεδο
είναι υψηλό λόγω του ότι το 1/3 κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο». Στην ίδια έ-ρευνα επίσης καταγράφηκε έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και έλλειψηειδικοτήτων σε όλες τις περιφέρειες ενώ εκτίμηση του προσωπικού τωνΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι πως η υπηρεσία τους συνεργάζεται ικανοποιητικά και στοσύνολό της λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο Τόδας (2007, σελ. 126) υποστη-ρίζει πως «η πολιτεία δεν δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας των
ΣΜΕΑ με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, αλλά ούτε και με το κα-
τάλληλο ειδικό υλικοτεχνικό υλικό. Οι ειδικοί επιστήμονες των Κ.Δ.Α.Υ., δεν
κατάφεραν να υποστηρίξουν τις Σ.Μ.Ε.Α. στο σύνολό τους, λόγω του πολλα-
πλού ρόλου τους και του μεγάλου πεδίου ενασχόλησής τους».Τα ευρήματα, αφού γνωστοποιηθούν στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., τοΠαιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, δύναταινα αποτελέσουν πηγή ανατροφοδότησης στον τομέα της Ειδικής Αγωγής,αφού εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία που επηρεάζουν τη λει-τουργία των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Επίσης θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιό-τητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού (διαγνωστικού, αξιολογικού, υπο-στηρικτικού) έργου καθώς προσδοκάται η διασφάλιση της κοινοποίησηςτων αποτελεσμάτων σε όλα τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματατης έρευνας, σε τυχόν επανασχεδιασμό του θεσμικού πλαισίου που διέπειτα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να συμπεριληφθούνως βελτιωτικές αλλαγές προς την κατεύθυνση που οδηγεί στην παροχήποιοτικότερων υπηρεσιών.
3.3. ΠροτάσειςΓια να μπορέσουν τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. να γίνουν φορείς αποτελεσματικότερηςδιαμόρφωσης και άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, χρειάζο-νται νέο σχεδιασμό που να δίνει έμφαση τόσο σε οργανωτικά σχήματα(συλλογικό όργανο διοίκησης, υποομάδες και επιτροπές αξιολόγησης, συν-θήκες εργασίας,) όσο και στην εξασφάλιση ανθρώπινων και υλικών πόρων(επάρκεια προσωπικού, αξιολογικές διαδικασίες στελέχωσης και σταθερό-τητα προσωπικού, εύχρηστος και προσβάσιμος εξοπλισμός, οικονομικοίπόροι, αξιολογικά εργαλεία). Να δίνεται έμφαση σε ζητήματα συνεργασίας,
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συμμετοχής, συλλογικότητας, κατανομής δραστηριοτήτων με σαφές καιλεπτομερές καθηκοντολόγιο, κίνητρα για εφαρμογή καινοτόμων προ-γραμμάτων. Να γίνει πραγματική αναβάθμιση και όχι συντήρηση ενός κλί-ματος «εξάρτησης» που οδηγεί σε ρόλο «υποβάθμισης» των εκροών (δια-γνώσεις, συμβουλευτική, εκπαιδευτική και ψυχολογική υποστήριξη) ένα-ντι των άλλων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμιακ.ά.).Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι να προγραμματίζουν δράσεις καιενέργειες βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να κάνουν απολογισμό, ναασκούν κριτική στην «υποδοχή» της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικήςκαι να εφαρμόζουν απαραίτητα πρόγραμμα εσωτερικής αξιολόγησης. Νααναπτύσσουν απρόσκοπτα όλες τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της υπηρε-σίας, να ενεργοποιούν το συλλογικό όργανο διοίκησης ώστε να διαμορφώ-νει και να ασκεί τη «δική του» εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική.Σε μελλοντικές προσπάθειες αναδιαμόρφωσης της κεντρικής εκπαι-δευτικής πολιτικής να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι προτάσεις των ερ-γαζομένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. εξασφαλίζοντας έτσι τη συναίνεσή τους. Έτσι τοΚΕ.Δ.Δ.Υ. δύναται να αναλάβει συλλογική ευθύνη εναρμονιζόμενο πλήρωςμε την τοπική κοινωνία, καθιστάμενο περισσότερο αναγκαίο, χρήσιμο καιαποτελεσματικό.
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δων: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Τόμος Α΄, σ. 115-160.Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό ΠανεπιστήμιοΚυριαζή, Ν. (2002). Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των με-
θόδων και των τεχνικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.Κωτσίκης, Β. (1998). Εκπαιδευτικά Συστήματα. Αθήνα: ΈλληνΛαΐνας, Α. (1993). Διοίκηση της εκπαίδευσης και αναλυτικά προγράμματα:Η θεσμοθέτηση της αποκέντρωσης και της ευρύτερης συμμετο-χής. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τχ. 19, σ. 254-294.Λαΐνας, Α. (1995). Εκπαιδευτική πολιτική: Μια ανασκόπηση των σύγχρο-νων θεωρητικών προσεγγίσεων. Το βήμα των Κοινωνικών Επι-
στημών, τχ. 16, σ. 249-275.Μαλακούδη, Ε. (2005). Η διαμόρφωση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτι-
κής από το σύλλογο διδασκόντων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Η
περίπτωση των σχολικών μονάδων Διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλο-
νίκης. Διπλωματική εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ Μαυρογιώργος, Γ. (1999α). Η εκπαιδευτική μονάδα ως φορέας διαμόρ-φωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο: Αθανασούλα - Ρέππα, Α.,Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Γ., Νιτσόπουλος, Β. & Χαλκιώτης,Δ. (1999β). Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων: Εκπαιδευτική Διοί-
κηση και Πολιτική. Τόμος Α΄, σ. 115-160. Πάτρα: Ελληνικό ΑνοικτόΠανεπιστήμιο
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Μαυρογιώργος, Γ. (1999β). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτι-κή πολιτική στην Ελλάδα. Στο: Αθανασούλα - Ρέππα, Α., Σ. Ανθο-πούλου, Σ., Κατσουλάκης, Σ. & Μαυρογιώργος, Γ. (1999). Διοίκηση
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εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο.Μπαξεβάνη, Α. (2007). Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική - Οι απόψεις των εκπαιδευτικών
του Δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Διπλωματική εργασία. Πάτρα:Ελληνικό Ανοικτό ΠανεπιστήμιοΜπουραντάς, Δ. (2001). Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύγχρονες
Προοπτικές. Αθήνα: Μπένου.Παγκάκης, Γ. (2006). Νεοελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Σάκκου-λα.Παπαδάκης, Ν. (2003). Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Ελληνικά ΓράμματαΠαρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. Τόμος Α΄Αθήνα : ΙδίουΠαρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. Τόμος Β΄Αθήνα : ΙδίουΠετρίδου, Ε. (1998). Διοίκηση - Μάνατζμεντ. Ζυγός: ΘεσσαλονίκηΣ. Ανθοπούλου, Σ. (1999). Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Στο: Αθανα-σούλα - Ρέππα, Α., Σ. Ανθοπούλου, Σ., Κατσουλάκης, Σ. & Μαυρο-γιώργος, Γ. (1999). Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων-Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού. Τόμος Β΄ σ. 17-92. Πάτρα: Ελληνικό Ανοι-κτό ΠανεπιστήμιοΣαΐτης Χ. (2001). Η λειτουργία του σχολείου μέσα από τις αποφάσεις του
συλλόγου διδασκόντων (Ερευνητική μελέτη). Αθήνα: Ατραπός.Σαΐτης, Χ. (1992). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Θεωρία και
πράξη. Αθήνα: ΙδίουΣαΐτης, Χ. (2000). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Θεωρία και
Πράξη. Αθήνα: ΙδίουΣαΐτης, Χ. (2002). Ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα: ΙδίουΣαΐτης, Χ. (2005α). Οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Αθή-να: ΙδίουΣαΐτης, Χ. (2005β). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Ιδίου
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 469ΠαράρτημαΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΑγαπητή συναδέλφισσα, αγαπητέ συνάδελφε,Ονομάζομαι Απόστολος Σπαθής και εργάζομαι στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (πρώηνΚ.Δ.Α.Υ.) ν. Τρικάλων ως εκπαιδευτικός (ΠΕ70) από το έτος 2003. Στοπλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» τουΕλληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, εκπονώ τη διπλωματική μου εργασίαμε θέμα που αφορά στις απόψεις του προσωπικού για το ρόλο των νεο-σύστατων ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ως φορέων διαμόρφωσης και άσκησης εσωτερικήςεκπαιδευτικής πολιτικής.Με τον όρο εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική εννοώ την ανάληψηευθύνης για το σύνολο των κατευθύνσεων, των ενεργειών και των μέσωνπου επιλέγονται κατά τις διαδικασίες λήψης απόφασης από τα διοικητικάόργανα, για την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων, οι ο-ποίοι είναι εναρμονισμένοι με τις εκπαιδευτικές, γεωγραφικές, κοινωνι-κές και άλλες ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας.Για τη συλλογή στοιχείων σε αυτή την εργασία έχω καταρτίσει το ε-ρωτηματολόγιο που ακολουθεί. Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεταικυρίως στη συγκέντρωση στοιχείων σε ζητήματα που αφορούν τη δρα-
στηριοποίηση του Συλλόγου Προσωπικού με τη μορφή Συλλογικού Διοι-κητικού Οργάνου, προκειμένου να ρυθμίσει θέματα που αφορούν την α-ποστολή της υπηρεσίας.Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η χρήση του περιορίζεται α-ποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Προτίθεμαι, ώστε τα α-ποτελέσματα της έρευνας να κοινοποιηθούν σε όλα τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και γιατο λόγο αυτό η βοήθειά σου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, παρακαλώ το κάθε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. να
τα επιστρέψει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@kday.tri.sch.gr ή στηνταχυδρομική: Προς ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων, (Υπόψη Απόστολου Σπαθή) Μπό-
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τσαρη 2, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα.

Σε ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και για το χρόνο που αφιε-ρώνεις. Με εκτίμησηΑπόστολος ΣπαθήςΕκπαιδευτικός ΠΕ70
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Α΄ ΜΕΡΟΣΠαρακαλώ να συμπληρώσεις με Χ τα κάτωθι ατομικά στοιχεία:
1. Φύλο : Άνδρας  Γυναίκα 
2. Ηλικία :Έως 30 ετών 31 - 40 ετών 41 - 50 ετών Άνω των 50
3. Ανήκω στο:Εκπαιδευτικό Προ-σωπικό Ειδικό ΕκπαιδευτικόΠροσωπικό Διοικητικό Προσωπι-κό (Γραμματέων)
4. Σχέση εργασίας: Μόνιμος/η , Αναπληρωτής/τρια , Ωρομίσθιος/α 
5. Συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας:Έως 10 έτη 11 - 20 έτη 21 - 30 έτη Άνω των 30
6. Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.:Έως 2 έτη 2 - 4 έτη 4 - 6 έτη 6 - 8 έτη Άνω των 8
7. Εκτός του βασικού, κατέχω δεύτερο πτυχίο; Ναι  Όχι 8. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Όχι ο τίτλος Διδασκαλείου):9. Ναι  Όχι  Αν ναι, τότε σε ποιο επίπεδο :Master DEA Διατριβή Άλλο
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Β΄ ΜΕΡΟΣΠαρακαλώ να συμπληρώσεις με Χ την άποψή σου σε όλα τα μέρη του ερω-τηματολογίου που ακολουθούν, με βάση το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στο οποίο εργάζεσαι:
9. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις πως το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Νόμος3699/2008, Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Υ., (υπ΄ αριθμ.4494/Γ6/1.11.2001, ΦΕΚ 1503 Β΄) παρέχει «αυτονομία» στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
10. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι ο Σύλλογος Προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δύ-ναται να διαμορφώσει τη δική του «εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική;»Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
11. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι ο Σύλλογος Προσωπικού, δύναται να α-σκήσει τη δική του «εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική;»Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
12. Πόσο συχνά ενεργοποιείται ο Σύλλογος Προσωπικού, ως συλλογικόδιοικητικό όργανο, για τη λήψη διοικητικών και άλλων αποφάσεων;Ποτέ 1 φορά τηνεβδομάδα 1 φοράτο μήνα 2 φορέςτο μήνα Μόνο ε-κτάκτως Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
13. Πόσο συχνά θεωρείς πως θα έπρεπε να ενεργοποιείται ο ΣύλλογοςΠροσωπικού, ως συλλογικό διοικητικό όργανο, για τη λήψη διοικητικώνκαι άλλων αποφάσεων;Ποτέ 1 φορά τηνεβδομάδα 1 φοράτο μήνα 2 φορέςτο μήνα Μόνο ε-κτάκτως Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
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14. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις πως συμμετέχουν όλα τα μέλη κατά τις συνε-δριάσεις του Συλλόγου Προσωπικού (ανεξάρτητα από τη θεματολογία),για τη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
15. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις, πως στην υπηρεσία σας θα έπρεπε να συμμε-τέχουν όλα τα μέλη κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Προσωπικού (α-νεξάρτητα από τη θεματολογία), για τη λήψη και εκτέλεση των αποφάσε-ων που λαμβάνονται;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
16. Κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Προσωπικού, σε ποιο βαθμό α-σκείται κριτική στην «υποδοχή» της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής;(Υπουργείο Παιδείας)Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
17. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις πως ο Σύλλογος Προσωπικού πρέπει να ασκείκριτική στην «υποδοχή» της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής; (Υπουρ-γείο Παιδείας)Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
Γ΄ ΜΕΡΟΣ

18. Θεωρείς πως το κάθε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. πρέπει να καταρτίζει και να υποβάλλειστα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια κατά την έναρξη του σχολικού έτους:(Σημείωσε μόνο ένα Χ)



ΣΠΑΘΗΣ Α.474
1. Στρατηγικό Προγραμματισμό ( μακροπρόθεσμους στόχους )2. Λειτουργικό προγραμματισμό ( βραχυπρόθεσμους στόχους )3. Στρατηγικό και Λειτουργικό Προγραμματισμό4. Κανέναν προγραμματισμό5. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ

19. Πιστεύεις πως η διαμόρφωση κάθε είδους αναπτυξιακού σχεδίου τουΚΕ.Δ.Δ.Υ. (προγραμματισμός, πολιτικές που ακολουθούνται κ.λ.π.), πρέπεινα γίνεται από:ΤονΠροϊστάμενο Το Σύλλογοτου Προσω-πικού
Συνεργατικά(Προϊστάμε-νος, ΣύλλογοςΠροσωπικού)

Συνεργατικάμε τη συμμε-τοχή και τωντοπικών φο-ρέων
Δεν γνωρίζω,Δεν απαντώ

20. Πόσο συχνά συζητιούνται στο Σύλλογο Προσωπικού, προβλήματα πουεπηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία της υπηρεσίας;Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
21. Πόσο συχνά, πιστεύεις πως πρέπει να συζητιούνται στο Σύλλογο Προ-σωπικού, προβλήματα που επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία της υπη-ρεσίας;Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
22. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι τηρούνται δημοκρατικές διαδικασίες κατάτις συνεδριάσεις του Συλλόγου Προσωπικού;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
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Δ΄ ΜΕΡΟΣ

23. Ποιες από τις παρακάτω κατά τη γνώμη σου και σε ποιο βαθμό, πρέπεινα είναι οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Προσωπικού ως συλλογικού διοι-κητικού οργάνου της υπηρεσίας; (Τοποθέτησε τους αριθμούς από το 1 έωςτο 5 όπου: 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5 = Δεν γνωρίζω, δεναπαντώ)1. Αναζήτηση τρόπων και μέτρων προς επίτευξη σκοπών2. Διαχείριση υλικών πόρων3. Έλεγχος δράσεων του προσωπικού4. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων5. Καθορισμός δεικτών απόδοσης της υπηρεσίας6. Καθορισμός λεπτομερειών οργάνωσης και λειτουργίας της υ-πηρεσίας7. Καθορισμός μορφών συνεργασίας με άλλους φορείς8. Κατανομή δραστηριοτήτων στα μέλη του προσωπικού9. Στρατηγικές αντιμετώπισης ειδικών εκπαιδευτικών και επι-στημονικών θεμάτων στους τομείς ανίχνευσης, διάγνωσης καιυποστήριξης10. Συγκρότηση διεπιστημονικών ομάδων, υποομάδων αξιολόγη-σης μαθητών11. Συγκρότηση επιτροπής εσωτερικής αξιολόγησης της υπηρεσί-ας12. Άλλο ………
24. Πόσο συχνά θεωρείς πως τα μέλη του Συλλόγου Προσωπικού ανα-πτύσσουν πρωτοβουλίες κατά τις συνεδριάσεις για τη λήψη αποφάσεων;Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
25. Στην περίπτωση που τα μέλη του προσωπικού αναπτύσσουν πρωτο-βουλίες, έστω και σπάνια, για ποιο λόγο πιστεύεις πως το κάνουν;



ΣΠΑΘΗΣ Α.476
1. Για ανάδειξη των προβλημάτων2. Για εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται3. Για συνδικαλιστικές διεκδικήσεις4. Για τη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τηςυπηρεσίας5. Για την αλλαγή της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής(γραμμής)Άλλο …..

26. Σε ποια από τα παρακάτω θέματα και σε ποιο βαθμό, πιστεύεις ότιπρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους τα μέλη του προσωπικού (ανεξάρ-τητα αν ανήκουν στην ίδια διεπιστημονική ομάδα ή υποομάδα). (Τοποθέ-τησε τους αριθμούς από το 1 έως το 5 όπου: 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Αρ-κετά, 4= Πολύ, 5 = Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ)1. Διαμόρφωση προτάσεων υποστήριξης των μαθητών2. Κατάρτιση Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης(Ε.Π.Ε.)3. Κατάταξη μαθητών στην κατάλληλη σχολική μονάδα4. Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευτικών, γονιών5. Σύνταξη γνωματεύσεων6. Άλλο ….
27. Ποια από τα παρακάτω προγράμματα και σε ποιο βαθμό πιστεύειςπως πρέπει να εφαρμόζονται στα ΚΕΔΔΥ; (Τοποθέτησε τους αριθμούς απότο 1 έως το 5 όπου:1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5 = Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ)1. Διαχείριση άγχους μαθητών Γ΄ Λυκείου2. Διαχείριση πένθους σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-βάθμιας Εκ/σης3. Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εργαζομένων στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.4. Εσωτερική αξιολόγηση στην υπηρεσία5. Υποδοχή και υποστήριξη «νέων» εργαζομένων στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.6. Άλλο …..
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Ε΄ ΜΕΡΟΣ

28. Ως μέλος του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε ποιο βαθμό νιώθεις ικανο-ποίηση από την προσφορά εργασίας;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
29. Σε ποιο βαθμό νιώθεις ικανοποίηση από τη «στάση» των συναδέλφωνσου κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Προσωπικού;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
30. Σε ποιο βαθμό νιώθεις ικανοποίηση από την αλληλεπίδραση που ανα-πτύσσεται μεταξύ των μελών του Προσωπικού;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
31. Σε ποιο βαθμό είσαι ικανοποιημένος/η από τις σχέσεις συνεργασίαςπου έχεις με: (Τοποθέτησε τους αριθμούς από το 1 έως το 5 όπου: 1= Κα-θόλου, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5 = Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ)1. Άλλες υπηρεσίες ή φορείς ( Πρόνοια, Κέντρα Ψυχικής Υγείας,κ.ά.)2. Γονείς μαθητών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες3. Διευθυντές Εκπαίδευσης4. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων5. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής6. Εκπαιδευτικούς7. Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα8. Μαθητές που προσέρχονται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για αξιολόγηση,διάγνωση9. Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης10. Σχολικούς Συμβούλους Γενικής Αγωγής



ΣΠΑΘΗΣ Α.478
11. Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής12. Άλλο …

32. Ποια από τα παρακάτω και σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι πρέπει να χαρα-κτηρίζουν τα μέλη του Συλλόγου Προσωπικού: (Τοποθέτησε τους αριθ-μούς από το 1 έως το 5 όπου: 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5= Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ)1. Αλληλεγγύη, συμβιβασμός2. Ανανέωση, καινοτομία, πρωτοπορία3. Διεκδίκηση, ριζοσπαστισμός4. Ιδεολογικές συγκρούσεις5. Ισομερής καταμερισμός των εργασιών6. Κοινές αντιλήψεις (για την επαγγελματική συμπεριφοράτους)7. Κοινές παραδοχές και αντιλήψεις (γενικά)8. Περιορισμένες, τυπικές σχέσεις9. Συλλογικότητα σε κάθε δράση10. Άλλο ….
33. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις πως το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ανταποκρίνεται (ποιοτικά)στις διαγνωστικές και συμβουλευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμούτης περιοχής ευθύνης του:Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ

34. Ποια από τα παρακάτω και σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι εμποδίζουν τοΣύλλογο Προσωπικού στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών; (Τοποθέτησετους αριθμούς από το 1 έως το 5 όπου: 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4=Πολύ, 5 = Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ)
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1. Αδυναμία συνεργασίας των μελών του Προσωπικού;2. Ανεπάρκεια χρόνου κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Προ-σωπικού3. Αυταρχική συμπεριφορά του Προϊσταμένου/ης4. Έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών κατά τις συνεδριάσεις5. Έλλειψη κατάρτισης του Προσωπικού σε θέματα ειδικής αγω-γής6. Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου Προ-σωπικού7. Παρεμβάσεις διάφορων προσώπων για «αρεστές» διαγνώσεις8. Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι9. Πλημμελής εκτέλεση των δράσεων που αναλαμβάνει το Προ-σωπικό10. Συχνές μετακινήσεις (μεταθέσεις, αποσπάσεις, κ.λ.π.) του Προ-σωπικού11. Άλλο …..

35. Θεωρείς πως ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του ΚΕ.Δ.Δ.Υ είναι:Ανεπαρκής Επαρκής Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
36. Θεωρείς πως ο χώρος που διαθέτει σήμερα το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι:Ανεπαρκής Επαρκής Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
37. Πόσο συχνά θεωρείς ότι ενημερώνεσαι για θέματα που αφορούν ταμέλη του Συλλόγου Προσωπικού και τη λειτουργία της υπηρεσίας, μέσωεγγράφων που καταφτάνουν με οποιοδήποτε τρόπο από ανώτερα κλιμά-κια ή από άλλους φορείς;Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ



ΣΠΑΘΗΣ Α.480
38. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις στη σύνδεση της εσωτερικής εκπαιδευτικήςπολιτικής με την εσωτερική αξιολόγηση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
Ζ΄ ΜΕΡΟΣ

39. Ποιον τρόπο διοίκησης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. θα θεωρούσες ως τον «ιδεώδη»;(Δώσε μόνο μία απάντηση)1. Μονομελές όργανο διοίκησης (Προϊστάμενος)2. Συμμετοχικό τρόπο διοίκησης (Σύλλογος Προσωπικού)3. Συνεργατικός τρόπος διοίκησης (Προϊστάμενος και ΣύλλογοςΠροσωπικού)4. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ
40. Πιστεύεις πως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. διοικητικώς πρέπει να ανήκουν απευθείαςστο Υπουργείο Παιδείας και στα αντίστοιχα κεντρικά υπηρεσιακά συμ-βούλια; (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π)Ναι Όχι Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ
Σχόλια - παρατηρήσεις - επισημάνσεις: …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...


