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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, κε καζεηνθεληξηθφ 

ραξαθηήξα θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο εμειίμεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίαο. ηε ρψξα καο, ε δηνίθεζε εθπαίδεπζεο αθφκα θαη 

ζήκεξα, δελ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ελψ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζπλερψο ακθηζβεηείηαη θαη 

απνηειεί ζεκείν πξνζηξηβψλ θαη αληηπαξαζέζεσλ ρσξίο σζηφζν λα έρεη εθαξκνζηεί 

έλαο έγθπξνο θαη θνηλά απνδεθηφο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.      

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ην βαζκφ γλψζεο θαη 

εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) ζηε δηνίθεζε ησλ 

ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ θαη λα  δηαπηζηψζεη, εάλ ην ππάξρνλ 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην εκπνδίδεη ή δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ΓΟΠ ζηε δηνίθεζε ησλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ. Ζ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο. βαζίδεηαη ζηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, 

ηα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ απφ 160 ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο  θαη Γηεπζπληέο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραίαο. Γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην S.P.S.S. version23. 

Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί παξφηη δελ έρνπλ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία δηνίθεζεο, γλσξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ελψ ιίγνη 

γλσξίδνπλ ηηο αξρέο ΓΟΠ θαη αξθεηνί ζεσξνχλ φηη  νη αξρέο απηέο δελ αμηνπνηνχληαη 

ζηελ Δθπαίδεπζε. Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα επίζεο, πξνθχπηεη φηη ε αδπλακία 

εθαξκνγήο αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα εθαξκνγήο 

ΓΟΠ ζηε δηνίθεζε ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ. Ζ έξεπλα ηέινο,  απνθάιπςε φηη ζηα 

ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθαξκφδνληαη εκπεηξηθά θαη άηππα πνιιέο 

πξαθηηθέο νη νπνίεο απνηεινχλ αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε.  

Λέμεηο θιεηδηά: Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, εθπαίδεπζε, απνηειεζκαηηθφηεηα,  

Δθπαηδεπηηθφο Οξγαληζκφο,  Διιάδα. 
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ABSTRACT 

In recent years in our country, the interest of policy-makers focuses on improving the 

quality of education, with a student-centered nature and focusing on the developments 

and needs of an ever-changing society. In our country, education management is still 

not addressed with the required scientific approach, while the effectiveness of our 

education system is constantly being questioned and is a point of friction and 

controversy without having a valid and commonly accepted measure of educational 

effectiveness. 

The aim of this dissertation is to examine the degree of knowledge and application of 

Total Quality Management (TQM) practices in the administration of Primary 

Education schools, to explore the perceptions of teachers on this issue and to 

determine whether the existing educational framework prevents or facilitates the 

application of TQM to the administration of School Units. The methodology of this 

research is based on the quantitative analysis of data generated by appropriately 

designed questionnaires, answered by 160 in service teachers and Primary Education 

headmasters of Achaia Regional Unity.  For the analysis of the data, the statistical 

packet S.P.S.S. version 23 was used. 

This research study has shown that although teachers do not have previous 

management experience, they are aware of education legislation, few know the TQM 

principles while many consider that these principles are not being used in Education. 

This research also shows that the failure to apply valuation procedures is an inhibiting 

factor in the application of TQM in the administration of School Units. The research 

study also revealed that in primary schools there are many empirical and  non formal 

practices that are the principles of Total Quality Management in education. 

Keywords: Total Quality Management, education, efficiency, Educational 

Organization, Greece. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ενχκε ζε έλαλ θφζκν πνπ δηαξθψο αιιάδεη, γίλεηαη φιν θαη πην πνιχπινθνο, αιιά 

θαη αληηθαηηθφο, εμ' αηηίαο ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ  θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπλερή εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. Οη παξαπάλσ θνηλσληθέο θαη 

ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο επηβάιινπλ αληίζηνηρεο πξνζαξκνγέο ζηηο δνκέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μέζα ζ' απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε επηβίσζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηά ηνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

εμειίμεηο θαη λα ελαξκνληζηεί ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ (Κνπκέληνο, 

2017 ζ. 4). 

ηε ρψξα καο, ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο αθφκα θαη ζήκεξα, δελ αληηκεησπίδεηαη 

κε ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζπλερψο ακθηζβεηείηαη θαη απνηειεί ζεκείν 

πξνζηξηβψλ θαη αληηπαξαζέζεσλ ρσξίο σζηφζν λα έρεη εθαξκνζηεί έλαο έγθπξνο θαη 

θνηλά απνδεθηφο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Ο ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζήκεξα, έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο φπσο είλαη ε γξαθεηνθξαηία, ε 

πνιπλνκία, ν ζπγθεληξσηηζκφο ηα νπνία ηελ θαζηζηνχλ δχζθακπηε, θνζηνβφξα θαη 

ζπλεπψο αλαπνηειεζκαηηθή
1

. Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ε έιιεηςε ζπληνληζκέλσλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη πεξηνξηζκέλνη 

νηθνλνκηθνί πφξνη, ε ειιηπήο θαηάξηηζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζε ζέκαηα 

management αιιά θαη ε κε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ, απνηεινχλ επηπιένλ εκπφδηα 

γηα πνηνηηθή εθπαίδεπζε. 

Ζ παξνχζα εξγαζία, έρεη ζθνπφ κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ  

ραξαθηεξηζηηθψλ δηνίθεζεο,  φπσο απνηππψλνληαη ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή  ησλ 

ζρνιείσλ, λα εληνπίζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα πεξηζψξηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ηξφπνπ δηνίθεζεο, ν νπνίνο ζα 

εζηηάζεη ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ζπληειεζηψλ ψζηε λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ φζν θαη ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο.  

πγθεθξηκέλα, ε κειέηε απηή κε βάζε ην ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο, ζέηεη ηα 

εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

α) Γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί/δηεπζπληέο  ηη είλαη Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

(ΓΟΠ); 

                                                           
1
Σπανόσ Κ., 1996 
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β) Σν ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην, επηηξέπεη θαη ζε πνηφ βαζκφ ηελ εθαξκνγή αξρψλ ηεο 

ΓΟΠ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο; 

 γ) Με πνηφ ηξφπν εθαξκφδνληαη ζηνηρεία ηεο ΓΟΠ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ; 

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηεινχκελνπ απφ 41 εξσηήζεηο κε 

δηαβάζκηζε ζηελ θιίκαθα Likert. Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ελ ελεξγεία Γ/ληέο 

θαη εθπαηδεπηηθνί  φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζε ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραταο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ρνξεγήζεθαλ ηφζν ζε έληππε 

κνξθή ηδηνρείξσο, φζν θαη κε ειεθηξνληθή απνζηνιή κέζσ θφξκαο google, θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα Απξηιίνπ - Ματνπ 2018. πκπιεξψζεθαλ ζπλνιηθά 160 

εξσηεκαηνιφγηα, ηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά θαη 

αμηνπνηήζεθαλ ζηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 23 θαη ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (descriptive statistics) φπσο 

είλαη ε κέζε ηηκή (Μ), ε ηππηθή απφθιηζε (SD), ε ζπρλφηεηα  (frequency) ε 

εθαηνζηηαία ζπρλφηεηα (percentage frequency) θαη ν κέζνο φξνο (average).  

Πεξηνξηζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη έιαβε ρψξα ζε 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή γη' απηφ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ κπνξνχλ λα 

γεληθεπζνχλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Θα πξέπεη αθφκε λα ιεθζεί ππφςηλ, ην 

ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ησλ απαληήζεσλ, θαζψο θαη ε δπζθνιία ησλ εξσηψκελσλ ζε 

έλλνηεο πνπ δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη ή δελ ήηαλ απφιπηα ζίγνπξνη γηα ηε ζεκαζία 

ηνπο (ΓΟΠ, αλαηξνθνδφηεζε, ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θηι).  

Παξάκεηξνη πνπ επίζεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ, είλαη φηη  ε παξνχζα κειέηε 

δηεμήρζε θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαζψο ε Διιάδα 

δηέξρεηαη ηε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε απφ ην 2010, κε αληίθηππν ζε πνιινχο ηνκείο 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Δπηπιένλ, ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξηβάιινλ 

επεξεαζκέλν απφ ηηο ηειεπηαίεο λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, θαζψο θαη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο  

αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο  έιαβαλ ρψξα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2011-2013 θαη 

πξνθάιεζαλ πξνβιεκαηηζκφ θαη αλεζπρία ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

δεκηνπξγψληαο ζπγθξνχζεηο  θαη αληηπαξαζέζεηο. 
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Χο πξνο ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία επηρεηξείηαη κέζσ ηεο 

ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, ζην 1ν  θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ζηελ 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο γεληθά, πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζηνλ νξγαληζκφ 

θαη επηρεηξείηαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ.   

ην  2ν θεθάιαην, επηρεηξείηαη εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο 

(ΓΟΠ), πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, γίλεηαη ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή, αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο ζρνιέο ΓΟΠ κε ηα βαζηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηα 14 ζεκεία ηνπ Deming γηα ην management θαη 

ην ζχζηεκα βαζηάο γλψζεο θαη επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε ζχγθξηζε ησλ θπξηφηεξσλ 

ζεσξηψλ ΓΟΠ. 

ην 3ν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο θαη πεξηγξάθνληαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ δηαθξίλνπλ, θαζψο θαη νη ηδηνκνξθίεο ζηε δηνίθεζή 

ηνπ. Δπίζεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο θαη πεξηγξαθήο 

ηνπ εγέηε  ηνπ νξγαληζκνχ, σο θαηαιπηηθνχ παξάγνληα γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηνλ νξγαληζκφ, ελψ επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο αιιαγήο 

θιίκαηνο θαη θνπιηνχξαο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ΓΟΠ θαη ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο. 

ην 4ν θεθάιαην, επηρεηξείηαη λα γίλεη πεξηγξαθή ηνπ ειιεληθνχ  εθπαηδεπηηθνχ 

δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πεξηγξάθεηαη ζε αδξέο γξακκέο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ηεο ΔΔ, αλαιχνληαη νη ηειεπηαίεο λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαη γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηελ επηκνξθσηηθή 

πνιηηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά, ηα 14 ζεκεία 

ηνπ Deming γηα ηελ εθπαίδεπζε, παξνπζηάδνληαη νη δπζθνιίεο εθαξκνγήο ΓΟΠ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη ηέινο, πξνζδηνξίδεηαη ε αμία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ΓΟΠ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη ηε ζρνιηθή ηάμε.   

ην 5ν θεθάιαην, γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε, 

δηαηππψλνληαη ν ζθνπφο, νη ζηφρνη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, 

παξνπζηάδεηαη ην κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία 

κέηξεζεο. 

ην 6ν θεθάιαην, γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο, παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ θαη 

ζρνιηαζκφο ηνπο θαη ηέινο, αθνινπζεί εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ζπδήηεζε θαη 

πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ έξεπλα. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο φζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ. Ζ παξνχζα κειέηε, θηινδνμεί λα θαηαδείμεη φηη ε Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο (ΓΟΠ), σο ζχγρξνλνο ηξφπνο δηνίθεζεο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηε 

δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζπκβάιινληαο ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 

Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή βαζηθψλ αξρψλ ΓΟΠ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, ε εθπαίδεπζε  σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη βαζηθφ πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν 

ελφο ιανχ  πνπ νδεγεί ζηελ πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ αλάπηπμε, ζα επηηχρεη ηε 

δηαζθάιηζε κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ "πειάηε"- 

καζεηή, ηελ αμηνπνίεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.  

Ζ παξνχζα κειέηε θηινδνμεί επηπιένλ, λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο 

γχξσ απφ ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

κειινληηθήο έξεπλαο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή πεξηνρή2. 

 

 

 

 

  

                                                           
2
Ρετρίδου Ε., 2002 ςτο οφςθ, 2007 
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ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

1. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

1.1 Ζ έλλνηα ηεο πνηόηεηαο 

Ο φξνο  πνηφηεηα κε ηελ απφιπηε ζεκαζία ηνπ, ππνδειψλεη ηα παξαγφκελα πξντφληα 

ή ππεξεζίεο ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πςειά πξφηππα θαη δελ κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ. Σα πξντφληα απηά δηαθξίλνληαη απφ ηειεηφηεηα, έρνπλ αμία θαη δίλνπλ 

θχξνο ζε απηνχο πνπ ηα θαηέρνπλ, ελψ ζπλήζσο είλαη ζπάληα θαη αθξηβά. 

Ζ πνηφηεηα κε ηε ζρεηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ ζεκαίλεη φηη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ 

πξνζθέξεηαη εθπιεξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο φπσο δηαηππψζεθαλ ζηνπο αξρηθνχο 

ζηφρνπο. Ζ ζρεηηθή πνηφηεηα αθνξά πξψηνλ, ηε κέηξεζε ε νπνία πξέπεη λα 

εθπιεξψλεη ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο θαη δεχηεξνλ, αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε
3
.  

 ρεηηθά κε ην πνηνο νξίδεη ηελ πνηφηεηα  ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, νη 

απφςεηο δε ζπκπίπηνπλ. Έλα πξντφλ ην νπνίν έγηλε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο δε 

ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζα απμεζνχλ νη πσιήζεηο ηνπ. Οη νξγαληζκνί πνπ πηνζεηνχλ 

ηε θηινζνθία ηεο ΓΟΠ ζεσξνχλ φηη ε πνηφηεηα νξίδεηαη απφ ηνλ πειάηε ν νπνίνο 

είλαη θαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ηνπ πξντφληνο ή ησλ ππεξεζηψλ. Γηα λα γλσξίδνπκε ηα 

θξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε ρξεζηκνπνηνχκε ηηο κειέηεο αλαγθψλ ή ηελ 

έξεπλα αγνξάο
4
 

1.2 Οξηζκνί ηεο πνηόηεηαο 

Ο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο είλαη δχζθνινο θαη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε απνζαθήληζε, παξά 

ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε ηνπ φξνπ είλαη ζπρλή απφ φινπο.  

Παξαζέηνληαη ζηε ζπλέρεηα νξηζκέλνη νξηζκνί ηνπ φξνπ πνηφηεηα νη νπνίνη 

δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο ΓΟΠ.  

χκθσλα κε ην Juran, πνηφηεηα είλαη ε θαηαιιειφηεηα ελφο πξντφληνο ή  κηαο 

ππεξεζίαο πξνο ρξήζε. 

                                                           
3
Gower, 1997 ςτο Μανιατζασ,2001 

4
Π.π. 
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Καηά ηνλ Grosby, πνηφηεηα είλαη ε ζπκκφξθσζε ελφο πξντφληνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε. 

χκθσλα κε ηνλ Deming, πνηφηεηα απνηειεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πειάηε, φπνπ ε ηθαλνπνίεζε εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε:  

ηθαλνπνίεζε = ησξηλή απφδνζε - αλακελφκελε απφδνζε. 

χκθσλα κε ηνλ Feigenbaum, "πνηφηεηα είλαη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο θαη ησλ ππεξεζηψλ, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ην marketing, ηελ ηερλνινγία 

ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε, κέζσ ησλ νπνίσλ ην πξντφλ ή ππεξεζία ηθαλνπνηεί 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε". 

Καηά ηνλ Taguchi "ε πνηφηεηα είλαη απψιεηα πνπ έλα πξντφλ πξνθαιεί ζηελ θνηλσλία 

κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ". Δίλαη δειαδή, νη ζπλέπεηεο ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ 

πξντφληνο ή ησλ ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ J. Oakland, ε πνηφηεηα βξίζθεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ. 

Ο επίζεκνο ηέινο νξηζκφο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛ.Ο.Σ. πεξηέρεηαη ζην 

πξφηππν ΔΝ ISO 8402 «Γηαρείξηζε ηεο Πνηφηεηαο θαη Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο –

Λεμηιφγην»  φπνπ σο πνηφηεηα νξίδεηαη "ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο 

νληφηεηαο πνπ ηεο απνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηθαλνπνηεί εθθξαζκέλεο θαη 

ζπλεπαγφκελεο  αλάγθεο" (ηεθαλάηνο, 2000). 

Απφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη ε πνηφηεηα έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε θαη επηηπγράλεηαη φηαλ ην παξαγφκελν πξντφλ ή 

ππεξεζία αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. 

1.3  Ζ πνηόηεηα ζηνλ νξγαληζκό 

Πνηφηεηα γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ ζεκαίλεη θέξδνο αιιά θαη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ δελ αληηγξάθεηαη. Ζ θαθή πνηφηεηα ζεκαίλεη 

απψιεηα θεξδψλ θαη θαθή θήκε πνπ πξνζβάιεη ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Γηα ηνλ "πειάηε" ε πνηφηεηα απνηειεί παξάγνληα βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα επελδχζεη ηα 

ρξήκαηά ηνπ ζε έλα πνηνηηθφ πξντφλ ή κηα πνηνηηθή ππεξεζία. πλεπψο, έλαο 

πνηνηηθφο νξγαληζκφο, έρεη ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο, θαιχηεξα νηθνλνκηθά 
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απνηειέζκαηα, θαιχηεξε θήκε θαη εηθφλα θαη φια απηά ηνλ νδεγνχλ ζε επλντθφηεξν 

κέιινλ
5
.
 

1.4  Ζ πνηόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ πνηφηεηα εθηφο απφ ηα παξαγφκελα πξντφληα, αθνξά θαη ηελ παξερφκελε 

εθπαίδεπζε  ε νπνία απνηειεί παξνρή ππεξεζίαο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηελ θνηλσλία. 

Χο πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ηθαλνπνηνχληαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ ηειεηφηεηα ηεο γλψζεο, ηα 

αληαγσληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλψζεο, ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ 

παξαγσγή ηεο γλψζεο, ηα κεδεληθά ιάζε ηφζν θαηά ηελ παξαγσγή φζν θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο γλψζεο
6
.  

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηνλ πειάηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ δελ είλαη κφλν ν καζεηήο - ζπνπδαζηήο, αιιά θαη αιιειεπηδξψζεο 

κε ηελ εθπαίδεπζε νκάδεο φπσο ε νηθνγέλεηα, νη εξγνδφηεο, νη εξγαδφκελνη, νη 

θαηαλαισηέο, παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. 

χκθσλα κε ηελ Πεηξίδνπ, ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο πνηφηεηαο δηαθξίλεηαη απφ ην 

ζπλήζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά παξαθάησ πίλαθα: 

 

Δθπαηδεπηηθόο  νξγαληζκόο πνηόηεηαο 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε 

 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ πξφιεςε 

πξνβιεκάησλ 

ηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφο κε φξακα 

απνζηνιή, πνιηηηθέο 

Πξνζδηνξηζκφο πξνηχπσλ πνηφηεηαο 

Γέζκεπζε ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ζηε 

θηινζνθία ηεο πνηφηεηαο 

Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πλήζεο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο εζσηεξηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ 

Βξαρππξφζεζκεο πνιηηηθέο απνθάζεηο 

 

Αλππαξμία πξνηχπσλ 

Σα αλψηεξα ζηειέρε ειέγρνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί θφζηνο 

 

                                                           
5
Τςιότρασ, 2002 ςτο Σαίτθσ, 2016 

6
Ρετρίδου2002, ς. 57 
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πκκεηνρή φισλ ησλ παξαγφλησλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

πλερείο κεηξήζεηο θαη αμηνινγήζεηο 

Ζ πνηφηεηα απνηειεί κέξνο ηεο 

θνπιηνχξαο 

 

Αληηκεηψπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ σο 

εζσηεξηθνί πειάηεο πνπ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπο. 

Τπάξρεη δηάθξηζε απηψλ πνπ ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο θαη απηψλ πνπ ηηο εθηεινχλ 

Διιηπήο δηαδηθαζία επαλαπιεξνθφξεζεο 

Ζ πνηφηεηα ζεσξείηαη σο ζεηηθφ 

απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

Αληηκεηψπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

αθνινπζψληαο ηελ ηεξαξρία. 

Πίλαθαο 1.4: Φαξ/θα εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ πνηόηεηαο7 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη αλαγλσξίζεη ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο 

θαη πξνζπαζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ηελ εηζάγεη θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ειέγρνληαη 

θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο γνλείο, ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγεζίαο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

καζεηέο θαη ηέινο, ηνπο θνξείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Κάζε ζρνιείν είλαη έλαο νξγαληζκφο παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ έρεη ηα δηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ηνπ επηβάινπλ λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ 

ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. 

Σν ζρνιείν θαη νη εθπαηδεπηηθνί, εθαξκφδνπλ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα  ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ "πειαηψλ" καζεηψλ θαη 

γνληψλ αιιά θαη ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί
8
. 

2.  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
: ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (TQM) 

2.1  Ζ Έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο  - TQM  (Total Quality 

Management) 

Ο επίζεκνο νξηζκφο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο TQM (Total Quality 

Management), φπσο αλαθέξεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 8402 είλαη ν 

                                                           
7
Ρετρίδου2002, ς. 57-58 

8
Ζαβλανόσ 2003, ς. 162-163 
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αθφινπζνο:  "Σξφπνο δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ  εζηηαδφκελνο ζηελ Πνηφηεηα, ν 

νπνίνο βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ζηνρεχεη ζηε 

καθξνπξφζεζκε επηηπρία κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη ζηελ παξνρή 

νθειψλ ζε φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ θνηλσλία"
9
.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ θαη ζχκθσλα κε ην Εαβιαλφ 2003, ε 

"ΓΟΠ είλαη ε ακνηβαία ζπλεξγαζία φισλ ησλ αηφκσλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε" 

 Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε ΓΟΠ απνηειεί κηα θηινζνθία δηνίθεζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ ηθαλνπνηνχληαη ηφζν νη 

αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη ηεο θνηλσλίαο, φζν θαη νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ, αθνινπζψληαο κηα δηαξθή πνξεία βειηίσζεο
10

. 

2.2 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη αξρέο ΓΟΠ 

χκθσλα κε ηνλ Λνγνζέηε 1992, Θεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΟΠ απνηεινχλ: 

 Ζ δέζκεπζε γηα ηε δηαξθή  βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ θαηλνηνκία. 

 Ζ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηηο ηερληθέο αιιαγέο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ψζηε φινη λα απνηεινχλ κία νκάδα πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ αιιαγή.  

Σα ηξία απηά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηφζν ζεκαληηθά ψζηε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

ηα αμηψκαηα ηεο θνπιηνχξαο ηεο ΓΟΠ  (TQM), είλαη ηζνδχλακεο αμίαο θαη 

αλαπαξηζηψληαη ζρεκαηηθά κε ηζνζθειέο ηξίγσλν
11

.  

             ΓΔΜΔΤΖ 

 

 

 

 

                                                        ΤΜΜΔΣΟΥΖ                  ΓΝΧΖ 

ρήκα 1. Σα βαζηθά ραξ/θά ηεο ΓΟΠ 

 

Ζ ζεκαζία ησλ αμησκάησλ ηεο ΓΟΠ είλαη δηαρξνληθή θαη θακία αλάιπζε δελ είλαη 

νινθιεξσκέλε, αλ δελ πξνθχςνπλ απφ απηή σο ζπκπεξάζκαηα θαη ηα ηξία αμηψκαηα. 

                                                           
9
https://eclass.aspete.gr 

10
Ζαβλανόσ Μ. 2003, ς 30-31 

11
Λογοκζτθσ Ν., (1992) ς. 29 
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Αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά σο βαζηθέο αξρέο ΓΟΠ, πεξηγξάθεη θαη ε Γεξβηηζηψηε 

2001, ε νπνία επηζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ ζα ζπκβάιεη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε,  ζηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, ζηε 

βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ
12

.  

Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο νξγαληζκφο, φπσο 

ππνζηεξίδεη ν αίηεο 2000, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθά ηε ΓΟΠ, 

πξέπεη λα δηαζέηεη φξακα πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, λα εμαζθαιίδεη ηε 

δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ επηινγή ηεο ΓΟΠ, λα εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ πειάηε, λα  ζηεξίδεηαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, λα εμαθξηβψζεη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη λα δίλεη έκθαζε ζηελ πξφιεςε ησλ ιαζψλ
13

. 

2.3 Ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη θηινζνθηθέο ζρνιέο ΓΟΠ 

Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε θαηά ηνλ 17ν - 18ν αηψλα ζηελ Δπξψπε θαη ε καδηθή 

παξαγσγή πξντφλησλ δεκηνχξγεζε θαη ηελ αλάγθε γηα έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ 

καδηθά παξαγφκελσλ πξντφλησλ ψζηε λα πξνσζνχληαη ζηελ αγνξά κφλν ηα πξντφληα 

εθείλα πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο.  

Σν 1920 ν Elton Mayo πξαγκαηνπνηεί πεηξάκαηα γηα ηε ζρέζε κεηαμχ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο, παξαθίλεζεο ππαιιήισλ θαη παξαγσγηθφηεηαο. 

ηε ζπλέρεηα ν F. Taylor εηζήγαγε ην επηζηεκνληθφ management, ππνζηεξίδνληαο  

φηη νη εξγάηεο ηεο βηνκεραλίαο ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηνχλ έλαλ κηθξφ αξηζκφ 

θαζεθφλησλ, κε ηξφπν επαλαιακβαλφκελν θαη φηη ην θχξην ελδηαθέξνλ πξέπεη λα 

απνηειεί ε πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο ελψ ηα ιάζε αληρλεχνληαη ζην ηέινο ηεο 

παξαγσγήο. 

Ο W. Deming ην 1900, επεζήκαλε ηελ απηαξρηθή κέζνδν ζηε βηνκεραλία θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο,  πνπ ππνβάζκηδε ηνλ αλζξψπηλν λνπ θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ππαιιήισλ. 

Αξγφηεξα, ν Deming φπσο θαη ν Shewhart  ν νπνίνο εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πξνζδηφξηζαλ ηελ θπθιηθή δηαδηθαζία ησλ ηξηψλ 

βεκάησλ πνπ είλαη νη πξνδηαγξαθέο, ε παξαγσγή, ε επηζεψξεζε. 

Ο Deming επίζεο, ππνζηήξημε φηη ε πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζα 

βειηησζεί κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εξγαηψλ θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Σν 1940-50,  ν Deming θιήζεθε ζηελ Ηαπσλία ε νπνία είρε 
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θαηαζηξαθεί νηθνλνκηθά απφ ηνλ πφιεκν θαη επεδίσθε ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε. 

Δθεί  νη απφςεηο ηνπ πηνζεηήζεθαλ θαη ε νηθνλνκηθή επηηπρία ηεο Ηαπσλίαο, πνπ 

ραξαθηεξίζηεθε σο ηαπσληθφ ζαχκα, ζηεξίρζεθε ζηε θηινζνθία θαη ηηο ηερληθέο πνπ 

αλέπηπμε ν Deming, φπνπ ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο βιέπεη ηνλ πειάηε σο ηνλ πην 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ παξαγσγηθή γξακκή.  

ήκεξα, ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο (ΓΟΠ) απνηειεί δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ηνπ 

20νπ αηψλα αθνχ ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο, ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ππεξεζηψλ,  

απνκαθξχλνληαο ηε δηνηθεηηθή εζσζηξέθεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη 

εζηηάδνληαο θπξίσο ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ
14

. 

Οη θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ησλ θηινζνθηθψλ ζρνιψλ ΓΟΠ είλαη: 

Ο Juran, Ακεξηθαλφο βαιθαληθήο θαηαγσγήο, ε θηινζνθία ηνπ νπνίνπ εζηηάδεηαη ζε 

ηξεηο θχξηεο δηαδηθαζίεο πνηφηεηαο πνπ νλνκάδεη "Ζ ηξηινγία πνηφηεηαο".  

Σν πξψην ζεκείν είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο πνηφηεηαο θαη αθνξά  ηνλ  πξνζδηνξηζκφ  

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ, ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξντφληνο ηα νπνία πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ην 

ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. 

Σν δεχηεξν ζεκείν, είλαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε ησλ 

πξνηχπσλ απφδνζεο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο ηνπ πξντφληνο, ηε 

ζχγθξηζε ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο κε ηα πξφηππα πνπ αξρηθά ηέζεθαλ θαη ηηο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο φηαλ δηαπηζηψλεηαη απφζηαζε κεηαμχ πξνηχπσλ θαη 

απνηειεζκάησλ. 

Σν ηξίην ζεκείν, είλαη ε βειηίσζε πνηφηεηαο φπνπ γίλεηαη εγθαηάζηαζε ησλ 

ππνδνκψλ θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε, 

ζπγθξνηνχληαη νη νκάδεο ζηηο νπνίεο παξέρνληαη φια ηα κέζα, φπσο εθπαίδεπζε θαη 

θίλεηξα γηα λα δηαγλψζνπλ ηηο αηηίεο ησλ απνθιίζεσλ θαη παξέρνληαη νη 

απαηηνχκελεο ιχζεηο
15

. 

O Ph. Crosby πνπ ζεσξείηαη γθνπξνχ ηεο ΓΟΠ, ππνζηήξημε φηη ην κνλαδηθφ 

απνδεθηφ πξφηππν απφδνζεο είλαη "κεδέλ ειαηηψκαηα" πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα φισλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Γείθηε απφδνζεο 

απνηειεί ην θφζηνο πνηφηεηαο, αθνχ ε πνηφηεηα κεηψλεη ην θφζηνο παξαγσγήο, ελψ 
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ην θφζηνο είλαη αλάινγν κε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εληνπίδεηαη ην ιάζνο ηζρχνληαο ν 

θαλφλαο 1 -10-10
16

. 

Ο Armand Feigenbaum,  ν νπνίνο ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο 

γηα ηελ πνηφηεηα θαη ππνζηήξημε φηη ε δηνίθεζε πξέπεη λα εγεζεί ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα ηελ επηηπρία ηεο πνηφηεηαο, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη ζπλερήο,  πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη λέεο ηερληθέο θαη λα ππάξρεη ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη παξαθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Σέινο, ε θηινζνθία ηνπ Ishikawa πνπ αλέπηπμε ηελ έλλνηα ησλ αιεζηλψλ θαη 

ππνθαηάζηαησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο
17

 θαη ε θηινζνθία ηνπ άζθεζε επίδξαζε 

ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε πνηφηεηαο ζηελ Ηαπσλία. 

2.4  Ζ θηινζνθία, ην ζύζηεκα βαζηάο γλώζεο θαη ν θύθινο ηνπ Deming γηα ην 

management 

Ζ θηινζνθία ηνπ Deming έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην management γη' απηφ θαη 

ν ίδηνο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπ επαλαζηάηεο ζνθνχο ηεο αλζξσπφηεηαο 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε πνηφηεηα ρξεηάδεηαη  παληνχ ζηε δσή, ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηνπο νξγαληζκνχο. Πηζηεχεη φηη ηα άηνκα απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα 

δχλακε γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φηη ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα θάζε 

απνηπρία ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνβιεκάησλ νθείιεηαη ζην ζχζηεκα θαη κφλν 

έλα κηθξφ κέξνο νθείιεηαη ζην πξνζσπηθφ
18

. 

Ο Deming πηνζεηεί έλαλ ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ν νπνίνο 

βαζίδεηαη ζε 14 ζεκεία ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή εγγπάηαη ηελ επηβίσζε ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ ζην κέιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

επελδπηψλ θαη ησλ πειαηψλ. 

Σα 14 ζεκεία ηνπ Deming γηα ην management, αθνξνχλ έλα ζχλνιν απφ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο ηεο δηνίθεζεο, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ε απφιπηε δέζκεπζε ζηα νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηεο 

δηαξθνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 
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χκθσλα ηέινο κε ηνλ Deming, ε επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ κέζα 

ζηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ, ζα εμαξηεζεί απφ ηε ζηαζεξφηεηα πνπ έρεη ζην 

ζθνπφ γηα πνηφηεηα, παξαγσγηθφηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ
19

.  

Σα ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο βαζηάο γλψζεο, αθνξνχλ ηελ εθηίκεζε 

ζην ζχζηεκα ή ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ  Deming, πξέπεη λα 

βιέπνπκε ηνλ νξγαληζκφ σο έλα ζχζηεκα. Γηα λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφ ην 

ζχζηεκα πξέπεη λα ειεγρζεί ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηα κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα πνπ ην 

πεξηέρνπλ θαη ηα αλζξψπηλα γεγνλφηα.  Πξέπεη αθφκε λα ειεγρζνχλ νη 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ δέρεηαη θαη νη αιιειεμαξηήζεηο ηνπ απφ άιια ζπζηήκαηα, ν 

ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Υσξίο 

ηελ χπαξμε ζαθνχο ζθνπνχ δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα βειηίσζήο ηνπ
20

. 

Σν δεχηεξν ζηνηρείν, αθνξά ηε ζεσξία ησλ κεηαβνιψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί έλα άηνκν είλαη απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ θαη 

παξαγφλησλ νη νπνίεο δηαξθψο κεηαβάιινληαη επεξεάδνληαο ην απνηέιεζκα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ αηφκνπ.  

Οη κεηαβνιέο άιιεο θνξέο απμάλνληαη θαη άιινηε κεηψλνληαη ελψ νη  πεξηζζφηεξεο 

κεηαβνιέο ζε έλαλ νξγαληζκφ νθείινληαη ζηηο θνηλέο αηηίεο κεηαβνιψλ πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζην ζχζηεκα. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλαο δηεπζπληήο αληηκεησπίδεη έλα πξφβιεκα εμαξηάηαη απφ 

ην θαηά πφζν απηφ πξνέξρεηαη απφ ηηο θνηλέο αηηίεο κεηαβνιψλ ή απφ εηδηθέο αηηίεο 

κεηαβνιψλ. Δάλ πξνέξρεηαη απφ θνηλέο αηηίεο κεηαβνιψλ ηφηε αληηκεησπίδεηαη κε 

ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο, εάλ πξνέξρεηαη απφ εηδηθέο αηηίεο, πξέπεη ν δηεπζπληήο 

λα αλαδεηήζεη κέζσ ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αηηία ηνπ θαη λα ην αληηκεησπίζεη ζην 

ζεκείν πνπ απηφ δεκηνπξγήζεθε. 

πλεπψο ν δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηελ έλλνηα ησλ κεηαβνιψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη έγθαηξα ηελ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα επηιέμεη ηνλ 

αλάινγν ηξφπν αληηκεηψπηζεο
21

.  

Σν ηξίην ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο, απνηειεί ε ζεσξία ηεο γλψζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ηα άηνκα πξέπεη ζπλερψο λα καζαίλνπλ αθνχ ε κηζή γλψζε πνπ απέρηεζαλ ζηα 

παλεπηζηήκηα απαμηψλεηαη κεηά απφ 7-10 έηε. Οη νξγαληζκνί νθείινπλ λα 
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εθπαηδεχνπλ δηαξθψο ην πξνζσπηθφ ηνπο ψζηε απηφ λα βειηηψλεηαη θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη
22

.  

Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηνηρείν, είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη ησλ ιφγσλ πνπ ηνπο νδήγεζαλ 

ζε απηήλ. Γηα λα θαηαλνήζεη ν δηεπζπληήο γηαηί ηα άηνκα θάλνπλ απηφ πνπ θάλνπλ 

πξέπεη λα ειέγμεη ν ίδηνο ηηο δηθέο ηνπ πξνζδνθίεο (self-fulfilling prophecy) αθνχ ην 

άηνκν πνπ πξνζδνθά λα ηνπ ζπκβνχλ θάπνηα πξάγκαηα, δηακνξθψλεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ έηζη ψζηε λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο λα ηνπ ζπκβνχλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

απφδνζή ηνπο
23

.  

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο βαζηάο γλψζεο ν Deming κίιεζε γηα ηνλ θχθιν (PDSA), 

φπνπ είλαη έλα κνληέιν γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο επηρείξεζεο ή 

ελφο νξγαληζκνχ θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζεκεία ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηα άηνκα λα είλαη κεζνδηθά λα ζπλεξγάδνληαη, λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα 

νξγαλψλνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο.  

 

 

Εηθόλα 1. Ο θύθινο ηνπ Deming 

Σν πξψην ζεκείν είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο (plan) ν νπνίνο πξνυπνζέηεη ηε 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ζε βάζνο ε δηαδηθαζία πνπ 

ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί. 
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 Γηα ηελ εθπαίδεπζε, απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη αξθεηέο νη απιέο κεηξήζεηο tests γηα 

ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή αιιά ρξεηάδεηαη κηα δηαξθήο ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ.   

ην ζηάδην απηφ, εμεηάδεηαη ην ηζηνξηθφ ηεο δηαδηθαζίαο, ζπγθεληξψλνληαη νη 

πιεξνθνξίεο παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία κε δηαγξάκκαηα γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε, 

ελεκεξψλνληαη νη εζσηεξηθνί "πειάηεο" θαη ζρεδηάδεηαη ην πξφγξακκα. 

Σν δεχηεξν ζεκείν είλαη ε πηινηηθή εθηέιεζε (do) ηνπ ζρεδίνπ πνπ επηιέρζεθε φπνπ 

απνηειεί ηελ  πξνζπάζεηα λα βξεζεί ιχζε, ε νπνία ζα πξνθχςεη κέζα απφ ηα 

δεδνκέλα θαη ηε ζεσξία. 

ην ζηάδην απηφ δεκηνπξγείηαη ην πιάλν κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ, ζπγθεληξψλνληαη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, γίλεηαη αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο, πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη επηιέγεηαη ε θαηαιιειφηεξε ή 

ζπλδπαζκφο ιχζεσλ. 

Σν ηξίην ζεκείν είλαη ε κειέηε (study) ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πηινηηθνχ ζηαδίνπ 

πνπ ζπγθεληξψλνληαη ηα δεδνκέλα, αμηνινγνχληαη, ζπγθξίλεηαη ε λέα θαηάζηαζε κε 

ηελ παιηά θαη γίλεηαη πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζεκείν ηνπ θχθινπ ηνπ Deming είλαη ε δξάζε (act) φπνπ 

πινπνηείηαη κηα κφληκε θαη απνηειεζκαηηθή ιχζε.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα άηνκα ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

φινη θαηαζέηνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ελψ ν θχθινο επαλαιακβάλεηαη κε βάζε ηα λέα 

δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ κε ζθνπφ ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ
24

.  

2.5  ύγθξηζε ζεσξηώλ ΓΟΠ 

χκθσλα κε ηνλ Deming ε πςειή πνηφηεηα νδεγεί ζηελ πςειή παξαγσγηθφηεηα ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Ο Deming αγλνεί ην θφζηνο πνηφηεηαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο ηξεηο 

ζεσξεηηθνχο, ηνλ Crosby, ηνλ Feigenbaum θαη ηνλ Juran, πνπ πηζηεχνπλ φηη ε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο απνηειεί θχξην ζηφρν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ελψ ζεσξεί φηη 

κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ηελ εηζαγσγή ηεο πνηφηεηαο κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη 

ηεο αιιαγήο ηεο νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο. 

Ο Juran δίλεη θπξίσο έκθαζε ζηε δηνίθεζε, ζεσξψληαο φηη έλαο νξγαληζκφο πξέπεη 

λα δηνηθείηαη θαηάιιεια γηα λα επηηχρεη ηελ εηζαγσγή ηεο πνηφηεηαο θαη ηε βειηίσζε,  

ελψ ζε αληίζεζε κε ηνλ Deming, δελ πηζηεχεη φηη φινη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ πξέπεη 
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λα γλσξίδνπλ ηηο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο. Οξίδεη επίζεο, ηελ πνηφηεηα σο ηελ 

θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε ελψ ν Deming δε δίλεη νξηζκφ γη' απηφ. 

Οη νκνηφηεηεο ζηηο απφςεηο ησλ δχν ζεσξεηηθψλ Deming θαη juran κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο βαζηθά ζεκεία: 

Δζηηάδνπλ θαη νη δχν ζηελ αλάγθε γηα βειηίσζε, δίλνπλ ζεκαζία ζηηο ηερληθέο 

ειέγρνπ πνηφηεηαο, δίλνπλ ζεκαζία ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηέινο, δίλνπλ βαξχηεηα ζηε δέζκεπζε ηνπ αλψηαηνπ management 

σο πξνο ηηο αξρέο εθαξκνγήο ΓΟΠ
25

.  

 

3. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ - 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ 

3.1 Δθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο - Ο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο σο ζύζηεκα 

Με ηνλ φξν νξγαληζκφ, ελλννχκε έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ επηδηψθεη ζπγθεθξηκέλνπο 

ζθνπνχο κέζσ ηεο ζρεκαηνπνίεζεο ηεο αλζξψπηλεο  ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο
26

 

Κάζε νξγαληζκφο επηηπγράλεη ην ζθνπφ ηνπ κέζα απφ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο , 

ηα απαηηνχκελα κέζα θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ.  

χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε ε εθπαηδεπηηθή ζρνιηθή κνλάδα είλαη νξγαληζκφο γηαηί 

απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο (εθπαηδεπηηθνχο , καζεηέο, γνλείο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

θ.α.) δηαζέηεη δνκή νξγάλσζεο κε αξρέο θαη θαλφλεο θαη έρεη ζθνπφ θαη ζηφρνπο 

φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Ν.1566/85 
27

. 

Δθηφο φκσο απφ νξγαληζκφ, ην ζρνιείν απνηειεί θαη έλα αλνηθηφ ζχζηεκα αθνχ 

δέρεηαη εηζξνέο απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ φπσο είλαη νη καζεηέο θαη κέζα 

απφ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παξάγεη ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα (εθπαίδεπζε), ηα νπνία δηνρεηεχεη πάιη πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. 

 Έηζη, ην ζρνιείν αιιειεπηδξά κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ,  δέρεηαη ηηο επηξξνέο 

απ' απηφ θαη κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπλεπψο ηελ  

θνηλσλία κέζσ ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ.  
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 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ην ζρνιείν γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη δηαξθψο ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα δηαξθή 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ.   

3.2  Ο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο σο ζύζηεκα 

χκθσλα κε ην Εαβιαλφ 2003, ζχζηεκα είλαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ ή 

ππνζπζηεκάησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Κάζε αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη ζε έλα 

ππνζχζηεκα επεξεάδεη θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ ππνζπζηεκάησλ θαη ηειηθά ηε 

ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν ζχζηεκα επηηπγράλεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιεηηνπξγία ηνπ, είλαη 

"βειηηζηνπνηεκέλν", φηαλ φια ηα ππνζπζηήκαηά ηνπ ιεηηνπξγνχλ κε πςειή πνηφηεηα 

θαη ππάξρεη ζπλέξγεηα. Αληίζεηα, φηαλ θάπνην ζχζηεκα ή δηαδηθαζία ππνιεηηνπξγεί 

ηφηε ην ζχζηεκα δελ είλαη "βειηηζηνπνηεκέλν". 

Σν ζεκεξηλφ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, εζηηάδεη θπξίσο ζηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα θαη φρη ηδηαίηεξα ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηα παξάγνπλ. Δίλαη φκσο  θνηλά 

απνδεθηφ φηη ηα παξαγφκελα πξντφληα ή ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο πξνέξρνληαη 

αληίζηνηρα απφ δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα  πςειήο πνηφηεηαο. 

πλεπψο, εάλ ηα ζπζηήκαηα θαη νη αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο δελ έρνπλ πνηφηεηα, 

ηφηε θαη ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηά ηνπο ζα έρνπλ ρακειή πνηφηεηα, κε ζπλέπεηα 

κειινληηθά ην ζχζηεκα θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ λα νδεγεζνχλ ζηελ θαηάξξεπζε. 

Χο ππνζπζηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο κάζεζεο ηεο ηάμεο, ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαθεξζνχλ νη θαζεγεηέο ή νη καζεηέο, νη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, νη δηαζέζηκεο 

ππνδνκέο θαζψο θαη άιινη ηερληθνί πφξνη, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ 

ππνζχζηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε νπνία είλαη ππνζχζηεκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πεξηθέξεηαο θιπ..  

Οη δηαδηθαζίεο ηνπ θαζελφο απ' απηά ηα ππνζπζηήκαηα επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

άιισλ ππνζπζηεκάησλ, πνπ ηειηθά έρνπλ επίδξαζε ζηελ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ.  

Ζ δηαδηθαζία ινηπφλ ηεο κάζεζεο επεξεάδεηαη απφ εκπεηξίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνέξρνληαη φρη κφλν κέζα απφ ηελ ηάμε αιιά θαη έμσ απ' απηήλ. Γηα παξάδεηγκα ε 

ηειεφξαζε, ην δηαδίθηπν, ε νηθνγέλεηα, ε γεηηνληά, θ. α. είλαη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ ηάμε θαη κε 
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ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ελψ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν 

επεξεάδνληαη θαη νη εθπαηδεπηηθνί.  

πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη  νη άιινη θνξείο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο - ππνζπζηήκαηα (γνλείο, ηνπηθνί 

θνξείο, ζχιινγνη θ.α.) ηα νπνία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα 

ή αλ αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηα βέιηηζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα πξνο φθεινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο
28

.  

3.3  Ζ ηάμε σο ζύζηεκα 

χκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ Deming γηα ην ζχζηεκα βαζηάο γλψζεο, ε ζρνιηθή  

ηάμε απνηειεί θη απηή έλα ππνζχζηεκα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ 7 δηαθνξεηηθά κέξε πνπ είλαη: 

Ο ζθνπφο πνπ θάζε ηάμε έρεη λα εθπιεξψζεη, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ζαθήο, 

κεηξήζηκνο θαη πξαγκαηνπνηήζηκνο θαη επίζεο, λα είλαη γλσζηφο θαη θαηαλνεηφο απφ 

ηνπο καζεηέο γηα λα κπνξνχλ λα ηνλ πινπνηήζνπλ. 

Ο πξνκεζεπηήο πνπ είλαη νη καζεηέο ηεο πξνεγνχκελεο ηάμεο, νη νπνίνη ζα γξαθηνχλ 

ζηελ επφκελε. 

Ζ είζνδνο ζηελ ηάμε, πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνπο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο, ην κέγεζνο ηεο ηάμεο, ηα βηβιία, ηα πιηθά, ηα έπηπια θιπ. 

Ζ δηαδηθαζία, ε νπνία είλαη ε δηδαζθαιία - κάζεζε, ν ηξφπνο δειαδή κε ηνλ νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηνπο καζεηέο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.  

Ζ έμνδνο, πνπ είλαη νη καζεηέο πνπ πέξαζαλ απφ ην ζχζηεκα ηεο ηάμεο θαη ζην ηέινο 

ηεο ρξνληάο ε κάζεζή ηνπο έγηλε πξντφλ ζηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο.  

θνπφο ησλ δηδαζθφλησλ είλαη θάζε ρξφλν λα βξίζθεηαη ζηελ έμνδν θαιχηεξν πξντφλ 

κάζεζεο ην νπνίν ζα δηαπηζησζεί κε ηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ 

δεδνκέλσλ. 

Οη πειάηεο, πνπ είλαη νη εμσηεξηθνί φπσο ε θνηλσλία, νη επηρεηξήζεηο, νη γνλείο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο επφκελεο ηάμεο θαη νη εζσηεξηθνί πνπ είλαη άκεζα  νη καζεηέο νη 

νπνίνη ζπκκεηέρνπλ θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε 

ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σέινο, ε αλαηξνθνδφηεζε,  ε νπνία παξέρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα γλσξίδνπλ πψο αηζζάλνληαη νη καζεηέο γηα ηελ ηάμε, ηη καζαίλνπλ 
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θαη πψο ην καζαίλνπλ θαη αθφκα αλ εθπιεξψζεθαλ νη αλάγθεο ησλ πξνεγνχκελσλ 

καζεηψλ θαη ησλ γνληψλ ηνπο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

καζεηέο ψζηε λα ζπκβάιεη ζηε δηαπίζησζε αλ πέηπραλ νη ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ ηάμε, θαζψο θαη νη ζηφρνη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Όπσο ινηπφλ πξνθχπηεη, ε ηάμε είλαη δσληαλφ ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ πνιιά 

κέξε, ε θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ ζα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ηνπ θαζελφο 

ππνζπζηήκαηνο μερσξηζηά θαη ζα νδεγήζεη ζηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ζπληειέζεη θαη ζηε βειηίσζε 

ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο
29

.   

3.4  Ηδηνκνξθίεο ζηε δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ 

Δθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο φπσο ηνλ νξίζακε θαη παξαπάλσ (παξ. 3.1), είλαη κηα 

νκάδα αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ πνπ είλαη ε παξνρή 

εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο θαζηεξσκέλεο ζρέζεηο
30

.  

Απφ ηνλ νξηζκφ ήδε, πξνθχπηεη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ σο 

πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ. 

Μηα εκπνξηθή επηρείξεζε  ή κηα επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ (μελνδνρείν), έρεη 

έλαλ δηαηππσκέλν θαη ζαθή ζθνπφ πνπ είλαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ 

ηεο θαη  ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. 

θνπφο φκσο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ είλαη ε παξνρή εθπαίδεπζεο θαη φπσο 

δηαηππψλεηαη θαη ζην ειιεληθφ χληαγκα ε εθπαίδεπζε έρεη ζθνπφ "ηελ εζηθή, 

πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή αγσγή ησλ ειιήλσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο 

εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηάπιαζή ηνπο ζε ειεχζεξνπο θαη 

ππεχζπλνπο πνιίηεο" (άξζξν 16, παξ. 2)
31

. 

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ νξηζκφ, ε εθπαίδεπζε είλαη έλαο  πνιχ γεληθφο φξνο κε 

πνιιέο παξακέηξνπο φπσο ε κεηάδνζε γλψζεσλ, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ε 

θαιιηέξγεηα εζηθψλ αμηψλ, ε πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, ε θνηλσληθνπνίεζε 

θαη ε παξαγσγή δπλακηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο
32

.  

Γεδνκέλνπ φηη ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο δηνίθεζεο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο,  

πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε δηαηχπσζε ζθνπνχ θαη ζηφρσλ, ν 
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εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο  έρεη δπζθνιία ζην ζαθή θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ 

ζηφρσλ ηνπ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ σο νξγαληζκνχ.  

Έλα αθφκε ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζε εξγαδφκελνπο, πειάηεο θαη 

παξαγφκελν πξντφλ. χκθσλα κε ην ατηε 2005, εξγαδφκελνο είλαη έλα κέινο ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ εξγάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ. 

Πειάηεο είλαη απηφο πνπ σθειείηαη απφ ην παξαγφκελν πξντφλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

πξντφλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ νξγαληζκνχ
33

. 

Γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ φκσο, νη καζεηέο είλαη θαη εξγαδφκελνη θαη πειάηεο, 

ελψ ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ην απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ην 

παξαγφκελν πξντφλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ
34

. 

Οη ππεχζπλνη δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ζνβαξά ππφςηλ ηηο παξαπάλσ ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζή ηνπο.  

3.5  Ζ εγεζία 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, φπσο θαη θάζε 

άιινπ νξγαληζκνχ,  έρεη ε εγεζία.  

χκθσλα κε ην Μπνπξαληά, σο εγεζία ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί "ε δηαδηθαζία 

επεξεαζκνχ ηεο ζθέςεο, ησλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ κηαο κηθξήο ή κεγάιεο 

νκάδαο αλζξψπσλ κε ηξφπν ψζηε εζεινληηθά θαη πξφζπκα θαη κε ηελ θαηάιιειε 

ζπλεξγαζία, λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ γηα λα πινπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά 

νξάκαηα θαη ζηφρνπο πνπ  πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο θαη ηε 

θηινδνμία ηεο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ" (Μπνπξαληάο, 2005). 

Σν πξψην απφ ηα δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ, είλαη ε άζθεζε ζεηηθήο επηξξνήο ελφο αηφκνπ πάλσ ζε άιινπο κε 

απνηέιεζκα λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θνηλνχ 

νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ. 

Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εγεζίαο είλαη ε εζεινληηθή θαη πξφζπκε ζπκκεηνρή 

ησλ αλζξψπσλ ψζηε λα πινπνηήζνπλ νξάκαηα θαη ζηφρνπο ηεο νκάδαο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ αθνξνχλ θηινδνμίεο θαη ηδαληθά γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ
35

. 
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Οη ζχγρξνλνη νξγαληζκνί, έρνπλ αλάγθε απφ εγεζία ζε φια ηνπο ηα επίπεδα, 

πξνθεηκέλνπ εγέηεο θαη πθηζηάκελνη λα εξγάδνληαη απφ θνηλνχ γηα λα πξνσζήζνπλ 

κηα αιιαγή πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ εγεζία δελ είλαη απιψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε, αιιά κηα δηαδηθαζία πνπ 

πξνυπνζέηεη φηη εγέηεο θαη πθηζηάκελνη ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα πεηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εγεζίαο
36

.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο εγεζίαο πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά ζην παξαθάησ δηάγξακκα 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ν εγέηεο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο πθηζηακέλνπο.       

 

                              Ζγείζζαη  Αθνινπζία 

               (άζθεζε επηξξνήο)                (ππαθνή) 

                                                                                           Ζγεζία          Απνηειέζκαηα 

 

                  Αθνινπζία                             Ζγείζζαη 

                 (ππαθνή)                  (άζθεζε επηξξνήο) 

 

                  ρήκα 2 : Η δηαδηθαζία ηεο εγεζίαο
37

 

 

χκθσλα κε ηνλ Osborn et all 2016,  ε εγεζία δελ εθδειψλεηαη  πάληνηε εζθεκκέλα, 

αιιά κεξηθέο θνξέο αθνινπζνχκε άηνκα πνπ βιέπνπκε ζε απηά κηα εγεηηθή 

θπζηνγλσκία ή καο αξέζνπλ ηα ιφγηα ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εγεζία δελ αζθείηαη 

κφλν ηεξαξρηθά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ αιιά θαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ ή 

νξηδφληηα. 

Έηζη, θαηψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε κπνξνχλ λα πείζνπλ αλψηεξα, λα πηνζεηήζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο ή λα γίλεη θάπνηνο εγέηεο ησλ ζπλαδέιθσλ απνηειψληαο ην πξφζσπν 

πνπ νη άιινη ζα απεπζπλζνχλ γηα ζπκβνπιέο, ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε. 

3.5.1  Ο εγέηεο ζηνλ νξγαληζκό 

Χο εγέηεο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ην άηνκν πνπ αζθεί ζεηηθή επηξξνή ζε άιια άηνκα 

ψζηε λα ηνλ αθνινπζνχλ πξφζπκα θαη εζεινληηθά. Οη αθφινπζνί ηνπο, βιέπνπλ ζηνπο 

εγέηεο ηελ αμία ησλ ηδεψλ πνπ πξεζβεχνπλ ελψ ε επηξξνή ηνπο πξνθχπηεη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα, ηελ πεηζψ θαη ηηο αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο. 
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Ο εγέηεο θεξδίδεη ηνλ ελζνπζηαζκφ, ην θέθη, ην πάζνο , ηελ αθνζίσζε, ηε δέζκεπζε, 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπο θάλεη λα δίλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο άηνκα 

θαη σο νκάδα  γηα λα πεηχρνπλ ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο κηαο νκάδαο γηα έλα 

θαιχηεξν κέιινλ. 

Ζγέηεο ινηπφλ, κπνξεί λα είλαη έλαο ππνπξγφο, έλαο γεληθφο δηεπζπληήο, έλαο 

δάζθαινο, έλαο παηέξαο ή αθφκα έλα παηδί ζε άιια παηδηά ηεο παξέαο ηνπ. 

Δθηφο φκσο απφ ην φξακα, ν εγέηεο έρεη ηελ επζχλε ηφζν ησλ καθξνπξφζεζκσλ φζν 

θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία επηηπγράλεη ρηίδνληαο ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ κέιινληνο θαη πξνεηνηκάδνληαο ηθαλνχο δηαδφρνπο πνπ ζα ζπλερίζνπλ 

ην έξγν ηνπ.   

3.5.2  Ζγεηηθά ζηπι θαη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ν εγέηεο ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη ζπλεπψο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ,  πξέπεη λα έρεη φξακα, λα πηζηεχεη ζε αμίεο θαη λα ζέηεη 

ζηνλ νξγαληζκφ πξνηεξαηφηεηεο. 

Σν φξακα πξέπεη λα δηαηππψλεη κε ζαθήλεηα απηφ πνπ απνηειεί ην ζηξαηεγηθφ ζθνπφ 

ηνπ νξγαληζκνχ, λα απαληά δειαδή ζηελ εξψηεζε "ηη ζέινπκε λα γίλνπκε;"  

Σν φξακα επίζεο, πξέπεη λα γίλεηαη γλσζηφ ζε φια ηα κέιε θαη λα απνηειεί ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ γηα θάζε νξγαληζκφ, ψζηε λα μέξεη κε αθξίβεηα πξνο ηα πνχ 

θαηεπζχλεηαη θαη πνηα κέζα ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ην πινπνηήζεη
38

.  

Ο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο ηνπ νξγαληζκνχ  πξέπεη λα πηζηεχεη ζε αμίεο νη νπνίεο 

απνηεινχλ πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηνη είκαζηε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηνπ νξγαληζκνχ θαζνδεγείηαη κε βάζε ηηο αμίεο 

ζηηο νπνίεο πηζηεχεη, νη νπνίεο θαηεπζχλνπλ θαη ηελ πνξεία ηνπ πξνο ην φξακα. 

Σέηνηεο αμίεο απνηεινχλ ν ζεβαζκφο ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο, ε εληηκφηεηα, ε 

εηιηθξίλεηα, ε νκαδηθφηεηα, ε αμία ηεο ζπλεξγαζίαο, ε εκπηζηνζχλε θιπ. 

Έλαο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο νξγαληζκνχ πξέπεη επίζεο λα ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο 

φπσο είλαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, νη πειάηεο, ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ, νη πξνκεζεπηέο, ε ζπλερήο βειηίσζε γηα ην θάζε άηνκν ηνπ νξγαληζκνχ, 

ε εκπηζηνζχλε θαη ε αμηνπηζηία
39

. 
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Οη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επηξξνή ηνπο γηα λα πεηχρνπλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηνλ νξγαληζκφ, θαζψο θαη ηελ πιαηζίσζε ηεο επηθνηλσλίαο  

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηα κελχκαηα πνπ ζέινπλ θαη λα απνζαξξχλνπλ εθείλα 

πνπ δελ επηζπκνχλ. 

Γλσξίδνπλ επίζεο, λα δεκηνπξγνχλ αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη δίθηπα κέζσ ηεο 

θνηλσληθήο αληαιιαγήο, ηεο νηθνδφκεζεο δειαδή ζρέζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο κε αληαιιαγή επεξγεηεκάησλ.   

Οη εγέηεο ηέινο, γίλνληαη επηηπρεκέλνη φηαλ ηνπο αθνινπζνχλ νη άλζξσπνη φρη επεηδή 

ππνρξεψλνληαη, αιιά επεηδή ζέινπλ. Σφηε νη αθφινπζνί ηνπο αλαγλσξίδνπλ ζηνπο 

εγέηεο ηηο αμίεο πνπ πξεζβεχνπλ θαη νη εγέηεο δηαθξίλνληαη γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, 

ηελ πεηζψ θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο
40

.   

πλνπηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ηξία εγεηηθά ζηπι: 

Σν απηαξρηθφ ζηπι φπνπ ν δηεπζπληήο δίλεη ηηο εληνιέο, ειέγρεη ν ίδηνο θαη παίξλεη 

κφλνο ηνπ φιεο ηηο απνθάζεηο. 

Σν ζπκκεηνρηθφ ζηπι, φπνπ ν δηεπζπληήο πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηελ νκαδηθή 

εξγαζία ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν ζηπι ελδπλάκσζεο, φπνπ ν δηεπζπληήο είλαη αλνηθηφο ζηηο ηδέεο ησλ άιισλ, 

αλαζέηεη εμνπζία θαη δίλεη ηελ απαηηνχκελε απηνλνκία ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ, ελψ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ακνηβέο γηα λα ειέγμεη ή λα επηβξαβεχζεη ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά.   

Σν εγεηηθφ ζηπι ηεο ελδπλάκσζεο, είλαη απηφ πνπ αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηνπο  εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, αθνχ ν δηεπζπληήο ελζαξξχλεη ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχο λα παίξλνπλ νη ίδηνη απνθάζεηο, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ηφζν ζηε 

ζηνρνζεζία  φζν θαη ζηελ δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ
41

.  

3.5.3 Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία αθνξά ηνπο πξσηνπφξνπο εγέηεο νη νπνίνη είλαη 

αθνζησκέλνη ζηελ αιιαγή ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη, θαη' επέθηαζε, ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ 

νπνίνπ εγνχληαη. Οη εγέηεο απηνί πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ, 

δεμηνηήησλ θαη αληηιήςεσλ.
42

 

Ζ επηξξνή απηψλ ησλ εγεηψλ δελ πξνέξρεηαη απφ ηε ζέζε ηνπο, αιιά θπξίσο απφ ηα 

ίδηα ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ηα νπνία ηνπο αλαζέηνπλ ηελ εμνπζία λα ηνπο 
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θαζνδεγήζνπλ, ελψ ηα ίδηα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο εκπεηξίεο, θαη ηε ζπιινγηθή ηνπο πξνζπάζεηα.  

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, απηφο ν ηχπνο εγεζίαο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο δεζκεχζεηο 

θαη ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, αθνχ πςειφηεξα επίπεδα πξνζσπηθήο 

δέζκεπζεο νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο. 

Ο εγέηεο πνπ πηνζεηεί ηελ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία πξέπεη δηαζθαιίδεη φηη ην φξακα 

γηα ην ζρνιείν είλαη ζαθέο, θαηαλνεηφ απφ φινπο, δηαηππσκέλν ζχκθσλα κε ηηο αμίεο 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθή θνηλσλίαο. 

Δπίζεο,  πξέπεη λα ζπλδέεη ην φξακα κε ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη λα παξαθηλεί 

ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα κηαο 

θνηλήο θνπιηνχξαο, αιιά θαη ηαπηφρξνλα ν ίδηνο, λα είλαη θνξέαο ηεο αιιαγήο θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο
43

. 

χκθσλα κε ηνλ  Leithwood 1994, ππάξρνπλ νθηψ δηαζηάζεηο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε πνπ είλαη: 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ νξάκαηνο 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ 

Ζ παξνρή παξαθίλεζεο 

Ζ εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε 

Ζ παξνρή πξνηχπσλ 

Ζ θαιιηέξγεηα πξνζδνθηψλ πςειήο απφδνζεο 

Ζ δηακφξθσζε απαξαίηεηεο θνπιηνχξαο 

Ζ δηεπθφιπλζε ζηε ζπκκεηνρή ιήςεο απνθάζεσλ 

Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία φπσο θαη 

δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ
44

. 

Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο φκσο, 

ζχκθσλα θαη  κε ηε Υαηδεπαλαγηψηνπ 2001,  δελ αθήλεη πεξηζψξηα αλάπηπμεο 

νξάκαηνο ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίνη πεξηνξίδνληαη ζηελ 

απιή εθηέιεζε απνθάζεσλ πνπ έξρνληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ελψ επαθίεληαη 

ζηελ αιιαγή πνπ ζα έξζεη απφ "έμσ"(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001, ζ. 150 ζην Καηζαξφο, 

2008).  

Ο Ηνξδαλίδεο, 2002 αλαθέξεη ζρεηηθά, φηη "ε πνιχπινθε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ην 

δχζθακπην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε αλαγθαηφηεηα ησλ θαζεκεξηλψλ 

πξνβιεκάησλ, αιινηξηψλνπλ ηε ζθέςε θαη ην φξακα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ 
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Leithwood,et all (1999),ςτοΚατςαρόσ 2008,ς. 114. 
44

Leithwood 1994 ,ςτο Κατςαρόσ 2008 . 



Γνϊςεισ, πρακτικζσ και αντιλιψεισ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ (ΔΟΡ)  
ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ 

35 

θαη δελ ηνπο αθήλνπλ ηα πεξηζψξηα λα αλαπηχμνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ έρνπλ 

νξακαηηζηεί"(Ηνξδαλίδεο, 2002). 

Παξά ηα εκπφδηα θαη ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο, ην κνληέιν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο, είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ 

κεγάιν βαζκφ απηνδηνίθεζεο ζηηο νπνίεο αθνινπζνχληαη  ζπκκεηνρηθέο θαη 

ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο. Υξεηάδεηαη φκσο ε απαξαίηεηε πξνζνρή ψζηε λα κε 

ρξεζηκνπνηεζεί ην κνληέιν απηφ ζαλ πξφζρεκα γηα ηελ επηβνιή ησλ απφςεσλ θαη 

αληηιήςεσλ ησλ εγεηψλ (Bush 2005, ζ. 78 ζην Καηζαξφο, 2008, ζ. 110). 

3.5.4  Δθπαηδεπηηθή εγεζία θαη Οιηθή Πνηόηεηα 

χκθσλα κε ηνλ Deming, ζθνπφο ηεο εγεζίαο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα 

θάλνπλ θαιχηεξε δνπιεηά κε ιηγφηεξν θφπν, δνπιεχνληαο δειαδή εμππλφηεξα. 

Οη εγέηεο πξέπεη λα έρνπλ ζαθέο φξακα ην νπνίν θαινχληαη λα κεηαδψζνπλ κέζα 

απφ μεθάζαξνπο ζηφρνπο, ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο.  

Ζ ζεκαζία ηεο εγεζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηε δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε νξγαληζκφ νιηθήο πνηφηεηαο, έρεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν, αθνχ ε επηηπρία ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ, πξνυπνζέηεη απνθαζηζηηθή θαη ηζρπξή εγεζία. 

χκθσλα κε ηνπο Peters and Austin ζην Ρνχζε 2007, απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία πξνθεηκέλνπ ε ζρνιηθή κνλάδα λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε 

νξγαληζκφ ΓΟΠ, είλαη ε χπαξμε νξάκαηνο, νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηνίθεζεο, λα 

έρεη  ζην επίθεληξν ηα παηδηά, λα ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία θαη λα δεκηνπξγεί ηελ 

αίζζεζε ηνπ ζπλφινπ, λα θαιιηεξγεί ην πάζνο θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη λα βιέπεη ην 

ζρνιείν σο ζχζηεκα ην νπνίν εκπεξηέρεη κηθξφηεξα ππνζπζηήκαηα(ηάμε, ζχιινγν 

εθπαηδεπηηθψλ, ζχιινγν γνλέσλ θ.α.). 

Δπίζεο, πξέπεη λα νξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα 

θαζηεξψλεη θίλεηξα γηα ην πξνζσπηθφ, λα αθνινπζεί ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, λα 

δεκηνπξγεί νκάδεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα έρεη πξνβιέςεη ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη ε πξφνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σέινο, πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηε 

δηαξθή βειηίσζή ηνπο (Peters, T. &Austin, N.,ζ. 393-414 ζην Ρνχζε, 2007, ζ. 50). 

Απφ ηα παξαπάλσ,  πξνθχπηεη φηη γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζε νξγαληζκφ 

νιηθήο πνηφηεηαο, ε ζρνιηθή εγεζία πξέπεη λα παξέρεη ηελ ππνζηήξημή ηεο ζε φια ηα 

επίπεδα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. 
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χκθσλα επίζεο κε ην Εαβιαλφ 2003, ν  εθζπγρξνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηεξίδεηαη ζε έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο φπνπ ν 

δηεπζπληήο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ πξέπεη λα πηζηέςεη ζηε ΓΟΠ, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία  

ζα νδεγήζεη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δπζθνιεχνπλ ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

ηφρν ηνπ δηεπζπληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ζα πξέπεη λα απνηειεί ε 

αλάπηπμε φισλ ησλ  απαξαίηεησλ  δεμηνηήησλ, ψζηε λα θηάζεη ζην ζηπι ηεο 

ελδπλάκσζεο πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε ΓΟΠ.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα αλαξσηηέηαη, αλ κεηαθέξεη ηε γλψζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, αλ επελδχεη ζηελ εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη 

δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αλ ζρεδηάδεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε κεηάβαζε ζηε ΓΟΠ (Εαβιαλφο, Μ. 2003, ζ. 188). 

ε αλάινγεο δηαπηζηψζεηο  θαηαιήγεη θαη ην άξζξν ησλ Μαξθνγηαλλάθε & 

Κνπηξνχθε, 2015, φπνπ επηζεκαίλεηαη φηη ν δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ αξθεί 

λα είλαη απιά δηεθπεξαησηήο θαζεκεξηλψλ ππνζέζεσλ, αιιά πξέπεη λα είλαη εγέηεο 

πνπ έρεη φξακα γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. 

χκθσλα ηέινο, θαη κε ηε Μπξίληα 2008, ν δηεπζπληήο έρεη ξφιν θαζνδεγεηή πνπ  

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη αλαβαζκίδεη ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. 

Έηζη, κέζα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηνγλσζίαο, απηνπεπνίζεζεο θαη άζθεζεο 

ππεχζπλεο πνιηηηθήο, αλαδεηθλχεηαη έλαο δηεπζπληήο πνπ δηαζέηεη ηφζν δηνηθεηηθέο 

φζν θαη εγεηηθέο ηδηφηεηεο
45

. 

Απφ ηα παξαπάλσ, ζπλεπάγεηαη φηη εγεζία θαη management πξέπεη λα ηχρνπλ 

αλάινγεο πξνζνρήο θαη ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπλ ζε απνηειεζκαηηθά 

ζρνιεία πνπ επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, αθνχ φπσο επηζεκαίλνπλ νη Bolman & 

Deal, 1997 ζην Bush, 2007, «ε εγεζία θαη ην κάλαηδκελη είλαη δηαθξηηά, αιιά εμίζνπ 

αλαγθαία»
46

. 
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Μπρίνια, 2008, ςελ. 159 
46

Μαρκογιαννάκθσ Θ. &Κουτροφκθσ Α.,2015 ς. 392 
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3.6  Κνπιηνύξα θαη νξγαληζκόο 

Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα είλαη ην ζχζηεκα ησλ θνηλψλ δξάζεσλ, αμηψλ θαη 

πεπνηζήζεσλ πνπ αλαπηχζζεηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη θαζνδεγεί ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ κειψλ ηνπ
47

.  

Μέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ νξηζκέλεο πηπρέο ηεο θνπιηνχξαο είλαη νξαηέο θαη 

επδηάθξηηεο, άιιεο φκσο δελ είλαη νξαηέο, γηαηί θξχβνληαη ζηελ θνηλή εκπεηξία ησλ 

κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Με βάζε ηνπο Osborn et all, 2016,  ηα επίπεδα αλάιπζεο ηεο θνπιηνχξαο κέζα ζε 

έλαλ νξγαληζκφ, φπσο παξνπζηάδνληαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, είλαη ηξία.  

 

Σρήκα 3  : Τα ηξία επίπεδα αλάιπζεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνύξαο 

Σν πξψην επίπεδν αλάιπζεο  παξνπζηάδεη ηελ νξαηή θνπιηνχξα ή αιιηψο ηνλ ηξφπν 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα άηνκα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Πξφθεηηαη γηα κνλαδηθέο 

ηζηνξίεο, ηειεηέο θαη ηειεηνπξγηθά πνπ απνηεινχλ ζεκειηψδεηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Οξηζκέλεο απφ απηέο δηαθξίλνληαη κέζα απφ θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ελψ άιιεο 

ρξεηάδεηαη λα ηηο αλαθαιχςνπκε.  

Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο θηινζνθίεο, 

ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ π.ρ ηελ εκπηζηνζχλε, ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ νηθεηφηεηα θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία. 

Σν ηξίην επίπεδν, είλαη ην βαζχηεξν επίπεδν αλάιπζεο ηεο θνπιηνχξαο φπνπ 

βξίζθνληαη νη θνηλέο παξαδνρέο, δειαδή αιήζεηεο, πνπ ζεσξνχληαη δεδνκέλεο θαη 

κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ σο απνηέιεζκα ηεο θνηλήο ηνπο 
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 Osborn et all, 2016, ς. 534 
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εκπεηξίαο. Απηέο, παξφηη είλαη δχζθνιν, λα ηηο απνκνλψζνπκε, απνθαιχπηνπλ πψο ε 

θνπιηνχξα επεξεάδεη θάζε πηπρή ηεο νξγαλσζηαθήο δσήο ηνπ νξγαληζκνχ
48

. 

Ο Shein 1985 επίζεο,  ππνζηήξημε φηη ε θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ απνηειείηαη απφ 

έμη δηαζηάζεηο πνπ είλαη: 

Οη επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ  ηηο ηειεηέο, ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο εθθξάζεηο ησλ νκάδσλ, ηηο ηειεηνπξγίεο. 

Οη θπξίαξρεο αμίεο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηηο δηάθνξεο νκάδεο θαη απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

Οη λφξκεο πνπ είλαη κνηίβα ζπκπεξηθνξάο πνπ ηεξνχληα απφ φια ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Οη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ην ηη πξέπεη λα γίλεη. 

Ζ θηινζνθία πνπ θαζξεθηίδεη ηα πηζηεχσ ησλ αλζξψπσλ θαη ην πψο ιεηηνπξγνχλ. 

Σν θιίκα πνπ απνηειείηαη απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο, ην ζηπι management, ηε 

ρσξνζέηεζε ησλ θηηξίσλ θαη φζα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο, κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην Shein, θαλεξψλεη πψο ε 

θνπιηνχξα επεξεάδεη ηνλ νξγαληζκφ θαη πψο ν νξγαληζκφο δηακνξθψλεη ηελ 

θνπιηνχξα.   

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε αιιειεπίδξαζε θνπιηνχξαο - νξγαληζκνχ 

ζχκθσλα κε ην Shein. 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 4 : Αλαπαξάζηαζε θπθιηθήο αιιειεπίδξαζεο θνπιηνύξαο - νξγαληζκνύ
49

 

3.7  Κιίκα - Κνπιηνύξα θαη εθαξκνγή ΓΟΠ ζηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό 

Όπσο θάζε νξγαληζκφο έηζη θαη ε ζρνιηθή κνλάδα, έρεη ηε δηθή ηεο θνπιηνχξα ε 

νπνία ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο, ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο, ηελ θνηλσλία
50

.  
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Βαγιάτθσ, 2002 ς. 251 
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Ζ θνπιηνχξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο ζην 

ζρνιείν, αθνχ μερσξίδεη ην θάζε ζρνιείν απφ φια ηα ππφινηπα θαη  απμάλεη ηελ 

αθνζίσζε ησλ αηφκσλ πξνο ην ζρνιείν. Δπίζεο, απμάλεη ηε ζηαζεξφηεηα ζην 

ζχζηεκα ηνπ ζρνιείνπ, ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθφο θξίθνο θαη δεκηνπξγεί δηάθνξα 

επίπεδα ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ θνπιηνχξα, έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, γηαηί βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο ζπλαδειθηθφηεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κέζα απφ ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο ιχζεηο 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν.  

Βνεζά επίζεο, ζηελ επηηπρία ηεο αιιαγήο θαη ησλ πξνζπαζεηψλ βειηίσζεο θαη 

νηθνδνκεί ηελ αθνζίσζε θαη ηελ ηαχηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

δηεπζπληψλ κε ην ζρνιείν.  

Δληζρχεη αθφκε ηελ ελεξγεηηθφηεηα, ηα θίλεηξα θαη ηε δσηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο, ελψ παξάιιεια απμάλεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά θαη επηθεληξψλεη ζε απηά πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή ζεκαζία 

θαη αμία γηα ην ζρνιείν
51

.  

Ζ έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζεσξείηαη απφ πνιινχο ηαπηφζεκε κε ηελ έλλνηα  

ηεο θνπιηνχξαο  θαη πνιινί  εξεπλεηέο εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη ην ζρνιηθφ θιίκα 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ππνζχλνιν ηεο ππάξρνπζαο θνπιηνχξαο  ε νπνία 

δεκηνπξγεί ζηαδηαθά ην θιίκα
52

. 

Ο Εαβιαλφο 2003, σο θιίκα νξγαληζκνχ νξίδεη έλα ζχλνιν αμηψλ, "πηζηεχσ", 

πξνηχπσλ, ππνζέζεσλ θαη ηξφπνπ ζθέςεο πνπ απνδέρνληαη ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα 

φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. 

χκθσλα κε ηνπο Hoy&Miskel 2005, θιίκα είλαη έλα ζχλνιν απφ εζσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ έλαλ νξγαληζκφ απφ έλαλ άιιν θαη επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξα, ην ζρνιηθφ θιίκα είλαη κηα 

ζρεηηθά ζηαζεξή πνηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζην ζχλνιφ ηνπ, πνπ βηψλεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, πεξηγξάθεη ηηο ζπιινγηθέο ηνπο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

επεξεάδεη ηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζρνιείν.
53
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Ζ Υξηζηνθίδνπ, σο θιίκα ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ νξίδεη ηελ αηκφζθαηξα πνπ 

επηθξαηεί θαη πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηφλ φπσο νη 

καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, δηνίθεζε, γνλείο, θνηλσλία (Υξηζηνθίδνπ, 2011). 

Ο Marshall, 2007 ππνζηεξίδεη φηη ην θιίκα επεξεάδεηαη απφ ηηο επίζεκεο θαη 

αλεπίζεκεο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ
54

. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ην θιίκα απνηειεί ηελ ηδηαίηεξε αηκφζθαηξα ηνπ 

ζρνιείνπ π.ρ. θηιηθή, ερζξηθή, αληαγσληζηηθή, θαζψο θαη ηε θχζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζην ζρνιείν, π.ρ. κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ ηνπ 

Γηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνληψλ. Δπίζεο, ην θιίκα κπνξεί λα αζθεί ζεηηθή επηξξνή ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή λα απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ κάζεζε. 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί ζπρλά κηινχλ γηα ζρνιεία κε επράξηζηε αηκφζθαηξα θαη 

δεκηνπξγηθφ θιίκα ή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, γηα αξλεηηθφ θαη θαηαζιηπηηθφ θιίκα. 

ρεηηθά κε απηή ηελ άπνςε, ν Εαβιαλφο, 1999 επηζεκαίλεη φηη "ην θιίκα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δηακνξθψλεηαη απφ ηηο αληηιεπηηθέο φςεηο ησλ 

κειψλ ηνπ, δειαδή είλαη εθείλν πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη νη δάζθαινη, νη καζεηέο θαη ν 

δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη φρη αλαγθαζηηθά απηφ πνπ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα"
55

.  

Μέζα ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα παξαηεξνχληαη δηάθνξνη ηχπνη 

θιίκαηνο, φπσο:  

Οη ηχπνη ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο Κπζξαηψηε θ.α., 2010-2011 είλαη: 

Σν αλνηθηφ νξγαλσηηθφ θιίκα φπνπ ν δηεπζπληήο ζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο 

λα ηνπο θαηεπζχλεη ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο αξκνληθά.  

Κιίκα απνζηαζηνπνίεζεο, φπνπ ν δηεπζπληήο δηαθξίλεηαη γηα ην ρακειφ βαζκφ πνπ 

πεξηνξίδεη θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  ελψ νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ 

ρακειφ βαζκφ ζπλεξγαζίαο θαη νηθεηφηεηαο κεηαμχ ηνπο. 

Σν Κιίκα Δλεξγνχ Δκπινθήο φπνπ ν δηεπζπληήο πεξηζζφηεξν θαηεπζχλεη θαη ζέηεη 

πεξηνξηζκνχο αιιά δελ ελζαξξχλεη νχηε ζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη ελσκέλνη, αθνζησκέλνη θαη αλνηρηνί κεηαμχ ηνπο, αζρνινχληαη κε 

ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη ηνπο καζεηέο ηνπο αγλνψληαο ηελ θιεηζηή 

ζπκπεξηθνξά ησλ Γηεπζπληψλ ηνπο
56
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Ζ δηακφξθσζε ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, αθνχ επεξεάδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ, ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο (ζπλαηζζήκαηα, ζηάζεηο) γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπο έξγν θαη ηέινο, επεξεάδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη γεληθά ηελ απφδνζε ζην έξγνπ 

ηνπο. 

3.8  Αιιαγή θνπιηνύξαο θαη εθαξκνγή ΓΟΠ ζην ζρνιηθό νξγαληζκό 

Ζ θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη θάηη ζηαηηθφ θαη αθίλεην 

αιιά ζαλ θάηη πνπ αιιάδεη δηαξθψο θαζψο ν νξγαληζκφο αιιειεπηδξά ηφζν κε ην 

εζσηεξηθφ,  φζν θαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ . 

Ζ αιιαγή θνπιηνχξαο πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα πνπ ζχκθσλα κε ην 

Βαγηάηε, 2002  είλαη: 

Ο εληνπηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επλννχλ ηελ αιιαγή. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ θαη αηφκσλ πνπ  ζα ζηεξίμνπλ ηελ 

αιιαγή.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δπλάκεσλ πνπ πηέδνπλ γηα αιιαγή.  

Ζ δεκηνπξγία νξάκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε αιιαγή. 

Ζ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο.  

Ζ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δξάζεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο αιιαγήο
57

.  

Ζ αιιαγή θνπιηνχξαο απνηειεί γηα έλαλ νξγαληζκφ πξνυπφζεζε γηα ηελ αιιαγή ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηαπηφρξνλα φκσο, 

απνηειεί θαη ην κεγαιχηεξν εκπφδην γηα ηελ εθαξκνγή ΓΟΠ ζε έλαλ ζρνιηθφ 

νξγαληζκφ. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ΓΟΠ ζηε δηνίθεζε ελφο ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ, πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα αμηνινγεζεί ε ππάξρνπζα 

θνπιηνχξα ηνπ κέζσ δηαθφξσλ κεζφδσλ, φπσο ε δηαπίζησζε ησλ ηάζεσλ, 

ζπλεληεχμεηο, νκαδηθέο ζπδεηήζεηο ή εξσηεκαηνιφγηα, θαζψο θαη κέζσ ησλ 

κεηαβνιψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ
58

.   

ηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο πξέπεη λα θακθζνχλ δπλάκεηο αληίζηαζεο φπσο ην εγεηηθφ 

ζηπι, ε απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ, νη ηζηνξίεο,, ηα ζχκβνια, ηα αληηθξνπφκελα 
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ζπκθέξνληα, ε πξνζδνθία ησλ ππαιιήισλ γηα άκεζε αιιαγή, ην ζχζηεκα 

πξναγσγψλ θηι.. 

Πξέπεη επίζεο ε δηνίθεζε λα ζρεδηάζεη πξνζεθηηθά ηελ αιιαγή πξνο ηε  ΓΟΠ ψζηε 

νη  ζηφρνη λα γίλνπλ θαηαλνεηνί απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο  θαη λα μεπεξαζηεί ν 

θφβνο ηνπ θαηλνχξηνπ. 

Να δνζεί απφ ηε δηνίθεζε, δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο ζηε ζπλδηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο  δηαδηθαζίαο ηεο αιιαγήο ψζηε 

λα παίξλνπλ ηελ απαξαίηεηε αλαηξνθνδφηεζε, ελψ πξέπεη ε αιιαγή λα γίλεη 

πξννδεπηηθά θαη φρη απφηνκα ψζηε λα κεησζεί ε αληίζηαζε ησλ κειψλ, κέζα απφ ηελ 

απαξαίηεηε ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζή ηνπο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αιιαγήο, πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα 

δηαπηζηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα κέζα απφ ηηο ππάξρνπζεο πεγέο δεδνκέλσλ, ψζηε λα 

πάξνπλ αλαηξνθνδφηεζε θαη λα δεζκεπηνχλ γηα ηε  βειηίσζε θαη ζπλέρεηα ηεο 

πξνζπάζεηαο.  

Ζ λέα θνπιηνχξα πνπ ζα πηνζεηεζεί πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα άηνκα 

γηαηί απηά απνηεινχλ ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ ηνπ νξγαληζκνχ
59

.  

  

                                                           
59

Π.π. ς. 202-204 



Γνϊςεισ, πρακτικζσ και αντιλιψεισ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ (ΔΟΡ)  
ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ 

43 

4. ΚΔΦΑΛΑΟ 4
ν
: Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΟΠ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

4.1 Σν ππάξρνλ δηνηθεηηθό ζύζηεκα ζηελ εθπαίδεπζε 

ηε ρψξα καο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη ηεξαξρηθή γξακκηθή δνκή θαη 

απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ζαλ κηα ππξακίδα ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζηε βάζε ηεο βξίζθνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο. 

χκθσλα κε ην Ν. 1304/ θαη 1566/87 ε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε δηαξζξψλεηαη ζε ηξία 

δηαδνρηθά επίπεδα.  

Σν πξψην είλαη ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ πεξηιακβάλεη:  

α) Σν Γηεπζπληή πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ζπληνλίδεη ηε ζρνιηθή δσή θαη εγγπάηαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ.    

β) Σνλ Τπνδηεπζπληή πνπ αλαπιεξψλεη ην Γηεπζπληή φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή 

θσιχεηαη θαη  

γ) Σν χιινγν Γηδαζθφλησλ πνπ είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ζπκβάιεη ζηελ ράξαμε 

θαηεπζχλζεσλ γηα θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
60

 

ην πξψην επίπεδν δηνίθεζεο εληάζζνληαη επίζεο, νη ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη νη 

δεκνηηθέο επηηξνπέο παηδείαο πνπ ζηεξίδνπλ ην δηνηθεηηθφ έξγν ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ν Γηεπζπληήο ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ, έλαο εθπξφζσπνο ηνπ αληίζηνηρνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη 

εθπξφζσπνο ησλ Μαζεηηθψλ Κνηλνηήησλ (Ν 1566/85). 

Σν δεχηεξν επίπεδν εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, αζθείηαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο απφ 

ηηο 13 Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο .  

Ζ δηνίθεζε θαη ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλήθνπλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο  

Δθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο. 

Κάζε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη ηα ηκήκαηα:  

α) Γηνίθεζεο 
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β)Δπηζηεκνληθήο – Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Ν. 2986/2002, άξζξν 2). 

χκθσλα επίζεο, κε ην Ν. 2986/2002  άξζξν 1, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο 

ππάγνληαη : 

Οη Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Σα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ). 

Σα Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο Γηάγλσζεο, θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ). 

Σα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα ηήξημεο θαη Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΔ.ΚΔ..Δ..). 

Σα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ). 

Οη ρνιηθνί χκβνπινη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο. 

ηελ έδξα θάζε Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο ιεηηνπξγνχλ έλα Αλψηαην Πεξηθεξεηαθφ 

Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΤΠΔ) θαη έλα αληίζηνηρν 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΤΓΔ). 

Πξντζηάκελνο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ είλαη  ν Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο 

Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο είλαη κεηαθιεηφο δεκφζηνο ππάιιεινο θαη πξνέξρεηαη απφ ην 

ζψκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Σν ηξίην επίπεδν εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο είλαη ην εζληθφ, πνπ κε βάζε ην Π.Γ.  

147/1976 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, πεξηιακβάλεη ηελ 

θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

(ΤΠ.Π.Δ.Θ.), ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΔΠ), ηα Τπεξεζηαθά, 

Πεηζαξρηθά θαη γλσκνδνηηθά πκβνχιηα. 

Απφ ηελ παξαπάλσ δνκή, δηαπηζηψλνπκε φηη  ζε φηη αθνξά ην πξψην επίπεδν 

δηνίθεζεο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Παλαγησηφπνπιν (2013) ζην Κνπκέληνο (2017) νη 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ έρνπλ θπξίσο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη 

ειάρηζηεο δηνηθεηηθέο, νη νπνίεο πεξηνξίδνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ζηελ παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, είλαη πνιιαπιφ. 

Αθνξά ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηε ζχληαμε αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηνλ έιεγρν φινπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηνπο δηνξηζκνχο, ηηο κεηαζέζεηο, ηηο απνζπάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο 

εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηε 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ηηο άιιεο νξγαλψζεηο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (Π.Γ/γκα 45/1993). 
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Οη αξκνδηφηεηεο απηέο ηνπ ΤΠΔΠΘ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ν ξφινο ηνπ λα γίλεηαη 

θπξίσο εθηειεζηηθφο θαη φρη επηηειηθφο αθνχ νη ππάιιεινη θπξίσο θαηαλαιψλνπλ ην 

ρξφλν ηνπο ζηε δηεθπεξαίσζε ηππηθψλ ηξερνπζψλ ππνζέζεσλ ελψ ηα πξνζφληα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ, ηνπο πεξηνξίδνπλ λα πξνβνχλ ζε έξεπλα ζρεηηθά κε ην 

ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Δπίζεο, «ην κνληέιν ησλ πνιιαπιψλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ» πνπ αθνινπζείηαη 

ζήκεξα,  Τπνπξγφο, Τθππνπξγφο, Γεληθφο Γξακκαηέαο, Γεληθφο Γηεπζπληήο, 

Γηεπζπληήο, Σκεκαηάξρεο, Πξντζηάκελνο, θαζηζηά ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα 

ρξνλνβφξν, δχζθακπην θαη νπσζδήπνηε αλαπνηειεζκαηηθφ (Μπνπξαληάο Γ.,1992 ζε 

ατηε Υξ., 2000). 

ηελ επνρή φκσο, ηεο ηαρχηαηεο εμέιημεο ηεο γλψζεο θαη ηεο δηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο  ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε δηακφξθσζεο κηαο καθξνπξφζεζκεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα είλαη απνηέιεζκα νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο φισλ 

ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, θπβέξλεζε, αληηπνιίηεπζε, γνλείο, καζεηέο, θνξείο 

επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ (αΐηεο Υξ., 2000). Ο ζρεδηαζκφο θαη θπξίσο ε 

εθαξκνγή ηέηνηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απαηηνχλ θαη κηα επέιηθηε,  

ελαξκνληζκέλε ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, δηάξζξσζε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

απνθεληξσκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθά 

φξγαλα δηνίθεζεο.  

4.1.1  Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ 

Ζ πνξεία ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζχκθσλα κε ηνπο 

ηακέιν&Βαζηιφπνπιν (2004, ζ. 49) ζην Ρνπθνχδε (2016, ζ. 44) κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Ζ πξψηε πεξίνδνο, αθνξά  ην  ρξνληθφ δηάζηεκα 1957 -1976, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Κειπαλίδε (2006), ζην Ρνπθνχδε, (2016, ζ. 44) ην ελδηαθέξνλ εζηηάζηεθε θπξίσο 

ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, αθνχ  εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν ε Δπξψπε 

θηλνχληαλ πξνο ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο επξσπατθήο αγνξάο. 

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1976-1992, φπνπ ζηφρνη ήηαλ ε 

βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,  ε εθπαηδεπηηθή αληηζηνηρία ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξψπεο, ε ζπλεξγαζία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, 

ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο,  ε δηδαζθαιία μέλσλ 

γισζζψλ θαη  ε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθπαίδεπζε. 
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Ζ ηξίηε πεξίνδνο, πνπ αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1992-2000 θαη έρεη αθεηεξία ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, κε ηελ νπνία αλαβαζκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο, αθνχ ελζαξξχλεηαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, εληζρχεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, πξνσζείηαη 

ε εμ' απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, εθζπγρξνλίδεηαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

(Υαξαιάκπνπο 2007, ζ. 137 ζηνΡνπθνχδε, 2016).  

Σν 1995, ε Δ. Δ. δεκνζηεχεη ηε "Λεπθή Βίβιν" γηα ηελ εθπαίδεπζε κε θχξηεο ηάζεηο 

ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ έιεπζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ 

επηηάρπλζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο επαλάζηαζεο. 

Ζ ηέηαξηε πεξίνδνο, αξρίδεη ην 2000 θαη δηαξθεί έσο ζήκεξα, έρεη αθεηεξία ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο  θαη ζέηεη σο ζηξαηεγηθφ ζθνπφ ηεο  

εθπαίδεπζεο ηελ αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο ψζηε λα είλαη  ηθαλή γηα 

βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε  κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή (Ρνπθνχδε,2016 ζ. 47,49). 

ε ζπλάληεζε ησλ εγεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ) ζηε Ρψκε ην Μάξηην ηνπ 

2017, ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε, νη εγέηεο ηεο Δπξψπεο 

δεζκεχηεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία «κηαο Έλσζεο φπνπ νη λένη άλζξσπνη ιακβάλνπλ ηελ 

θαιχηεξε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη κπνξνχλ λα ζπνπδάζνπλ θαη λα βξνπλ 

ζέζεηο εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ ήπεηξν»(ΔΔ/ΓΣ, 2017). 

Με δειηίν ηχπνπ πνπ εθδφζεθε κεηά ηε ζπλάληεζε ησλ εγεηψλ, ην Ννέκβξην ηνπ 

2017, ζρεηηθά κε ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Δπξψπε έσο ην 2025, αλαθέξεη φηη ζηφρνο είλαη λα επηηεπρζεί 

θηλεηηθφηεηα γηα φινπο κέζσ ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ(Erasmus, e -Twinning),λα αλαγλσξίδνληαη ακνηβαία απφ ηηο ρψξεο - 

κέιε ηα δηπιψκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη λα βειηησζεί επίζεο, ε 

γλψζε μέλσλ γισζζψλ ψζηε νη απφθνηηνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα έρνπλ 

θαιή γλψζε δχν γισζζψλ, πέξαλ ηεο κεηξηθήο ηνπο. 

ρεηηθά κε ηε δηα βίνπ κάζεζε, επηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα απμάλεηαη δηαξθψο ψζηε 

λα θηάζεη έσο ην 2025, ην πνζνζηφ ηνπ 25% ησλ πνιηηψλ ελψ ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζηφρνο είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο απηψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα (Erasmus, e-Twinning), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιείσλ. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-767_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-767_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-767_en.htm
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ρεηηθά κε ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή, θαζνξίδεηαη σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο ρψξεο 

ηεο ΔΔ ε επέλδπζε ηνπ 5% ηνπ ΑΔΠ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ παξάιιεια 

απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ηελ αίζζεζε κηαο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο πνιηηηζκνχ(Γειηίν Σχπνπ 

Δ. Δ., 2017). 

4.1.2  Οη πξόζθαηεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο (2010-2018) θαη νη πξνζπάζεηεο  

εηζαγσγήο ΑΔΔ - Απηναμηνιόγεζεο  ρνιηθήο Μνλάδαο 

Σν πιαίζην εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ φπσο δηακνξθψζεθε κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο θαη κε βάζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ, 

αιιά θαη ε δηαξθήο  εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, κε ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο, ηηο δηεζλείο πξνθιήζεηο αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

πνπ καζηίδεη ηε ρψξα απφ ην 2010, επέβαιαλ θαη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε 

επηηαθηηθά ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο.  

Οη δηάθνξεο εγεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, 

επηρεηξνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή αμηνιφγεζεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ρσξίο φκσο επηηπρή θαηάιεμε. 

Καηά ην πξφζθαην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2014, απηέο νη πξνζπάζεηεο πήξαλ 

απνθαζηζηηθφ θαη επηβεβιεκέλν ραξαθηήξα.  

πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ πξνζθπγή ηεο ρψξαο ζην ΓΝΣ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 θαη  

ζηα πιαίζηα ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ "Νένπ ρνιείνπ", ςεθίδεηαη απφ ηε Βνπιή ν 

Ν.3848/10 (πνιπλνκνζρέδην) φπνπ ζην άξζξν 32, πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή κέρξη ην 

2012, δηαδηθαζηψλ "απηναμηνιφγεζεο"  ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ. 

 Οη δηαδηθαζίεο άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη πηινηηθά ζε πεξίπνπ 500 ζρνιεία απφ ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2010, ελψ ν ίδηνο λφκνο πξνέβιεπε φηη ζα αθνινπζήζεη ε αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Ν.3848/10, άξζξν 32). 

Σν ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ εγρείξεκα, αληηκεησπίζηεθε επηζεηηθά απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο, νη νπνίεο ζπλέδεζαλ άκεζα ηελ αμηνιφγεζε κε ην 

επηρείξεκα κείσζεο κηζζψλ θαη απνιχζεσλ, ζε ζρέζε θαη κε ηελ πεξηξξένπζα 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο επνρήο κεηά ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζην 

"κλεκφλην", κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη γεληθή εθαξκνγή (αιηεξήο&Κξαζάο, 2018 

ζ. 10). 
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Σν 2012, θαη ελψ είρε πξνεγεζεί ν Ν. 4024/2011, πνπ αθνξνχζε ην λέν ζχζηεκα 

βαζκνινγηθψλ πξναγσγψλ θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 

ππφ ηελ πίεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Σξφηθα, κε ηελ Τ.Α. 94246/17-08-12 

ζπγθξνηείηαη δεθακειήο επηζηεκνληθή επηηξνπή (ΔΔ), πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη 

πξφηαζε ζρεδίνπ Π.Γ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (ΑΔΔ) θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (αιηεξήο&Κξαζάο, 2018). 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ε ΔΔ παξέδσζε ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε πφξηζκα  κε έλα 

κηθηφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ ηξία επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα: 

α) Απηναμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ (ΑΔΔ) ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ 

ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ. 

β) Δζσηεξηθή -ηεξαξρηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

γ) Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ησλ δνκψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

Απηφ ην ζρέδην αμηνιφγεζεο, πξνηείλεηαη λα έρεη ραξαθηήξα αλεμάξηεηεο αξρήο θαη 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζην δηακνξθσηηθφ ραξαθηήξα ηεο αμηνιφγεζεο, ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ σο θνηλφηεηεο κάζεζεο (αιηεξήο&Κξαζάο, 2018). 

Με βάζε ην παξαπάλσ πφξηζκα ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο , ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

ΤΠΔΠΘ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Μαξηίνπ - Ννεκβξίνπ 2013, εμέδσζε ηελ 

Τ.Α. 30972/Γ1/5-03-2013, γηα ηελ «Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο – Γηαδηθαζία Απηναμηνιφγεζεο». Παξάιιεια, δεκηνχξγεζε 

Παξαηεξεηήξην - Γίθηπν Πιεξνθφξεζεο ηεο ΑΔΔ κε ζθνπφ ηελ «θαιή ιεηηνπξγία» 

ηεο, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ, ηελ 

επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπληειεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο θαη 

ηε δηάρπζε ησλ ζρεηηθψλ θαιψλ πξαθηηθψλ. Ζ επνπηεία ηεο αλαηίζεηαη ζην 

Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΔΠ) (αιηεξήο& Κξαζάο, 2018). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή πξνζπάζεηα, δέρζεθε ηελ απζηεξή θξηηηθή ηφζν ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Οκνζπνλδηψλ φζν θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ κε ηελ αηηηνινγία φηη 

ήηαλ δαπαλεξή θαη φηη εηζήγαγε ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ  κε απνηέιεζκα ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ην θιείζηκν θάπνησλ 

απφ απηέο. 

πλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ λνκνζεηήκαηνο γηα ηελ ΑΔΔ, απνηέιεζε ην Π.Γ.152/ 5-

11-2013, κε ηίηιν «Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
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Δθπαίδεπζεο». Με βάζε απηφ, ε αμηνιφγεζε δηαθξίλεηαη ζε δηνηθεηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή θαη δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά αλά ηξηεηία, ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

αμηνιφγεζεο ησλ αμηνινγεηψλ απφ ηνπο αμηνινγνχκελνπο κέζσ γξαπηψλ 

εθζέζεσλ,  απνδέθηεο ησλ νπνίσλ είλαη ν πξντζηάκελνο ησλ αμηνινγεηψλ. 

Παξάιιεια, δξνκνινγήζεθαλ δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο γηα ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο 

πνπ άξρηζαλ  κε ηελ επηκφξθσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ζπλερίζηεθαλ, ελ κέζσ 

αληηδξάζεσλ, κε ηελ επηκφξθσζε ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη νινθιεξψζεθαλ κε 

ηελ εμ' απνζηάζεσο επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2014, νπφηε θαη θαηαηέζεθαλ ςεθηαθά νη πξψηεο εθζέζεηο ΑΔΔ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ηεο ρψξαο.  

Σελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο, αλέιαβε ην Η.Δ.Π., 

ελψ ην πξφγξακκα ρξεκαηνδνηήζεθε κέζσ ΔΠΑ (αιηεξήο&Κξαζάο, 2018). 

Ζ ηειεπηαία απηή λνκνζεηηθή πξνζπάζεηα εηζαγσγήο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, 

βξήθε γηα κηα αθφκε θνξά, ηελ έληνλε αληίδξαζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Οκνζπνλδηψλ 

ηφζν ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ΑΔΔ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φζν θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. 

χκθσλα κε ηνπο αιηεξή - Κξαζά, ζηελ αληίδξαζε εθαξκνγήο ηεο ηειεπηαίαο 

αμηνινγηθήο πξνζπάζεηαο, ζπλέβαιε ε παξεξκελεία ελφο θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπο, πνπ πξνέβιεπε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ΑΔΔ, ην νπνίν ζπλδέζεθε κε ηε θήκε ηεο αηνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

απφιπζεο γηα φζνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ ζπκκεηείραλ ζηελ ΑΔΔ (αιηεξήο& 

Κξαζάο, 2018 ζ. 20). 

Όπσο επίζεο, ππνζηεξίδνπλ νη αιηεξήο & Κξαζάο, 2018 ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ έλαληη ηνπ Π.Γ. 152/13, ελίζρπε ην γεγνλφο φηη θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε κεηαμχ ηεο ςήθηζεο ηνπ Ν.4024/11 θαη  ηνπ 

Ηνπλίνπ ηνπ 2013, νη Δθπαηδεπηηθέο Οκνζπνλδίεο δεηνχζαλ απφ ην  Τπνπξγείν 

Παηδείαο, λα θαηαηεζεί ηξνπνινγία θαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο φπνπ ζα εμαηξνχληαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί απφ ην θαζεζηψο "πνζνζηψζεσλ" ην νπνίν πξνέβιεπε ν Ν. 

4024/2011, γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. 

Οη εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο ππνζηήξηδαλ φηη ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα 

έπξεπε λα έρεη θπξίσο  δηακνξθσηηθφ ραξαθηήξα ψζηε λα ζπληειέζεη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ αληηδξάζεσλ. 

Σέινο, παξά ηηο πξνθνξηθέο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ην ζπγθξηκέλν 

αίηεκα, απηφ πνηέ δελ έιαβε λνκνζεηηθφ ραξαθηήξα, αθήλνληαο ππνςίεο γηα 
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δηαπινθή κεηαμχ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ή απφιπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ (αιηεξήο& Κξαζάο, 2018 ζ. 21). 

Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ φηη νη πξνζπάζεηεο γηα ζεζκνζέηεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 - 2014, παξφηη ήηαλ 

επηβεβιεκέλεο απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ην γεληθφηεξν  πεξηβάιινλ, δελ είραλ αίζην 

απνηέιεζκα κε ζπλέπεηα κέρξη θαη ζήκεξα, ε αμηνιφγεζε λα απνηειεί δεηνχκελν γηα 

ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε.  

Μεηά απφ ηηο παξαπάλσ λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ζηελ θαηεχζπλζε 

εμνξζνινγηζκνχ ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ζηειερψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ην Μάην ηνπ 2017, 

ςεθίζηεθε ν Ν. 4473/2017 πνπ αθνξά ηελ επηινγή Γηεπζπληψλ ρνιείσλ. Ο λένο 

λφκνο εηζεγείηαη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πξνεγνχκελν Ν. 3848/2010 θαη ζπγθεθξηκέλα 

κε ην άξζξν 1, θαζνξίδεη ηνπιάρηζηνλ 10εηή δηδαθηηθή εκπεηξία γηα ηνπο ππνςήθηνπο 

Γηεπζπληέο, πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, θαη ζπλππνινγηζκφ ηεο γλψκεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ρσξίο φκσο λα είλαη δεζκεπηηθή γηα ην πιινγηθφ Όξγαλν πνπ 

απνθαζίδεη. Με ηνλ ίδην λφκν, κπαίλεη ην φξην ησλ δχν ζεηεηψλ γηα ηελ ίδηα ζρνιηθή 

κνλάδα θαη δηάξθεηα ζεηείαο ηα ηξία ρξφληα (Ν. 4473/2017). 

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην 

Μάξηην ηνπ 2018, ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζρέδην λφκνπ, πνπ αθνξά ηηο λέεο 

δνκέο ζηελ εθπαίδεπζε ην νπνίν πήξε ηε κνξθή λφκνπ ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2018. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο, θαηαξγεί ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο φπσο ην πξνέβιεπε ην  

ΠΓ 152/13, ελψ θαηαξγεί πνιιέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3848/2010 πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηινγή ζηειερψλ εθπαίδεπζεο.  

Ο ζθνπφο φπσο δηαηππψλεηαη ζην λέν λφκν, είλαη ε ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ 

ηνπ ζρνιείνπ κε ζηφρν λα αληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα ζηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο 

θαη θνηλσληθέο αλάγθεο (Ν. 4547/18). 

Χο πξνο ηηο λέεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο, ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ηδξχεηαη ν ζεζκφο 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Κέληξσλ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (Π.Δ.ΚΔ..) ηα νπνία 

ζηειερψλνληαη απφ Πεξηθεξεηαθνχο πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαη 

Δπηκφξθσζεο,  θαη ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, ηδξχνληαη ηα Κέληξα 

Δθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο θαη ηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο γηα ηελ 

Αεηθνξία.   

χκθσλα κε ην λφκν, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ αιιαγψλ είλαη φηη 

επηηπγράλεηαη ε απνθέληξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ππνζηήξημε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα, θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε 
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απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηέινο,  ε αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ 

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(www.minedu.gov.gr). 

Απνκέλεη λα δηαπηζησζεί ζην κέιινλ, ν βαζκφο εθαξκνγήο θαη επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ 

ηνπ παξαπάλσ λφκνπ θαη λα δηεξεπλεζεί ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

4.1.3  Θεζκνζέηεζε Αξρήο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο 

ηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, κεηά ηε ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο  

θαη κέζα ζην νηθνλνκηθφ - θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φπσο απηά πεξηεγξάθεθαλ 

παξαπάλσ (παξ. 4.1.2.), ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ην Ν. 4142/9-04-13, δεκηνπξγεί 

επίζεο, ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε 

(Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ.). Ζ αξρή απηή ζεζκνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά ζηα ειιεληθά δεδνκέλα 

θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ  Τπνπξγείνπ ζηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

 Απψηεξνο ζθνπφο ηεο Αξρήο, είλαη ε νκαιή κεηάβαζε ησλ καζεηψλ ζηε 

κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε εμαζθάιηζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, θαζψο θαη ε 

δηα βίνπ κάζεζε. 

Δηδηθφηεξνπο ζηφρνπο έρεη λα παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή, λα αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ 

ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, λα επνπηεχεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ, λα 

αμηνινγεί ηα ζπζηήκαηα ΑΔΔ, λα  απνθαίλεηαη γηα ηηο ελζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηέινο, λα γλσκνδνηεί ζρεηηθά 

κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο απνζηνιήο ηεο (αιηεξήο& 

Κξαζάο, 2018 ζ. 17). 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ΔΔ) σζηφζν, κε έθζεζή ηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ην 2016, ζεσξεί αλεζπρεηηθφ φηη έρνπλ αλαζηαιεί νη 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο αθφκα θαη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη 

φηη  ε αξκν́δηα  δηνηθεηηθή αξρή (ΑΓΗΠΠΓΔ), δελ επηηειεή ηελ απνζηνιέ ηεο , πνπ 

είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνην́ηεηαο  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ  θαη ε αμηνιφγεζε 

(Καζεκεξηλή, 24-10- 2016). 
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Όπσο πξνθχπηεη, ελψ ζεζκνζεηήζεθε ε απαξαίηεηε αξρή γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

δηεμαγσγήο αμηνιφγεζεο, απηή ζήκεξα δελ έρεη νπζηαζηηθά αληηθείκελν αθνχ ε 

αμηνιφγεζε, φπσο πεξηεγξάθεθε παξαπάλσ (παξ. 4.1.2), δελ έρεη αθφκα εθαξκνζηεί 

ζηελ πξάμε, ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Ο ΟΟΑ επίζεο, ζηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ην 

2011, ζεκεηψλεη φηη  ε Διιάδα είλαη απφ ηηο ιίγεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ δελ έρνπλ 

εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο ή εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ή νπνηνδήπνηε άιιν κεραληζκφ ζχγθξηζεο γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο. 

πλερίδνληαο, αλαθέξεη φηη δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηνη δείθηεο πνπ λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (ΟΟΑ, 2011). 

Σαπηφρξνλα, ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, παξαηεξεί φηη ε Διιάδα 

πζηεξεί αλαθνξηθά κε άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ φζνλ αθνξά ην Γηεζλέο Πξφγξακκα 

Αμηνιφγεζεο Μαζεηψλ (PISA) αθφκα θαη ζε ζρέζε κε ρψξεο πνπ έρνπλ ρακειφηεξν 

νηθνλνκηθφ επίπεδν(ΟΟΑ, 2011). 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε δηαζθάιηζή 

ηεο, απνηεινχλ δεηνχκελν φρη κφλν γηα ηε ρψξα καο αιιά θαη γηα ηελ επξσπατθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζεζκνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ 

κεραληζκψλ πνπ ζα ηελ δηαζθαιίδνπλ, πεξλψληαο κέζα απφ ηε δηαξθή αμηνιφγεζε 

ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

4.1.4  Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ 

Οη κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη κέζα ζην παγθνζκηνπνηεκέλν θαη ηερλνινγηθά 

εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηεο επηκφξθσζεο θαη 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (Jarvis , 2001 & Αλαζηαζηάδεο, 2012). 

Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ,  ε επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε ηε ζπλζήθε 

ηεο Ληζαβφλαο ην 2000, ζηξέθεηαη θπξίσο ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο,  

αλαδεηθλχνληαο ην ξφιν ηεο γλψζεο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθή ζπλνρήο. 

Χο ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ε ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο έζεζε ηε 

βειηίσζε  ηεο πνηφηεηαο  θαη  απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο φισλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο θαη έξεπλαο, ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο, ηελ εθκάζεζε 
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μέλσλ γισζζψλ, ηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο 

ζπλεξγαζίαο (Γθφβαξεο &Ρνπζάθεο,  2008).  

Παξάιιεια ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), απνδεηθλχεη ηελ έκπξαθηε ζηήξημε ηεο 

επηκφξθσζεο, ρξεκαηνδνηψληαο ηε δηεμαγσγή ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

κέζσ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ παθέησλ ΔΠΑ.  

Μέζα ινηπφλ ζ' απηφ ην γεληθφηεξν επξσπατθφ πιαίζην, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ 

αλάγθε επηκφξθσζεο αθνχ απηή απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηνλ θξηηηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε (Αλαζηαζηάδεο, 

2012). 

Ζ πνιηηηθή απηή ηεο ΔΔ, πηνζεηήζεθε θαη απφ ηε ρψξα καο, απφ ην 2005  θαη 

πεξηιακβάλεη δηάθνξεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, απνδεηθλχνληαο ηε κεγάιε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο.  

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο έρεη ζεζκνζεηεζεί ζηε ρψξα καο, κπνξεί λα 

έρεη ππνρξεσηηθφ ή πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα.  

Ζ ππνρξεσηηθή κνξθή επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ φπσο θαζνξίδεηαη κε ην 

Π.Γ.250/92 άξζξν1, αθνξά: 

-Σελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

-Σελ πεξηνδηθή   επηκφξθσζε γηα ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο φπνπ 

απνηειείηαη απφ δχν θχθινπο γηα θάζε δηδαθηηθφ έηνο θαη έρεη κέγηζηε δηάξθεηα 

ηξεηο κήλεο. 

- Δηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζχληνκεο δηάξθεηαο απφ 10 έσο 100 ψξεο 

γηα φινπο ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο θαη 200 ψξεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνβιέπνληαη αθφκε: 

Πξνγξάκκαηα ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. 

Πξνγξάκκαηα γηα ηδησηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο (Π.Γ. 250/92, άξζξν 70). 

Πξνγξάκκαηα γηα νκνγελείο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

Πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθθιεζηαζηηθή εθπαίδεπζε. 

Δπηκφξθσζε πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα φπσο 

Comenius, Lingua, ΔΠΔΑΔΚ, Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θηι. (Γνχθαο & 

ζπλ.) 
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Με ηελ Τ.Α. 57905/4/6/02, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πξναηξεηηθψλ 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ φπσο 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αγσγή Τγείαο, Κπθινθνξηαθή Αγσγή, Ηζφηεηα 

θχισλ, Δηδηθή Αγσγή, ρνιηθφ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ θηι. (Γνχθαο 

&ζπλ., 2007)  

Φνξείο γηα ηελ πινπνίεζε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα είλαη ην ΗΔΠ, 

ηα ΠΔΚ, ηα Παλεπηζηήκηα, ηα ΣΔΗ, ην ΔΑΠ, ζρνιηθέο κνλάδεο, ην ΗΓΔΚΔ , ε 

ΑΠΑΗΣΔ, επηζηεκνληθά θέληξα, ηλζηηηνχηα ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη, θηι.. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

θαιχπηνληαη απφ ην επξσπατθφ πξφγξακκα  ΔΠΑ θαη ην ππφινηπν κέξνο απφ ηνλ 

εζληθφ πξνυπνινγηζκφ. 

4.2 Ζ ζεκαζία ηεο αμηνιόγεζεο ζηελ εθαξκνγή ΓΟΠ ζηνλ εθπαηδεπηηθό 

νξγαληζκό 

Ζ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη αμηνιφγεζε ζε φια ηα επίπεδα 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα απνηειέζνπλ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε.  

Ζ αμηνιφγεζε ζην ζρνιείν, απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ζηφρνπ ηνπ 

αλζξψπνπ λα εθηηκάεη θαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα πάξεη απνθάζεηο γηα ηε δξάζε 

ηνπ. Μέζσ ινηπφλ ηεο αμηνιφγεζεο, εθηηκάηαη ε δξάζε ηνπ παξειζφληνο θαη ε 

εθηίκεζε απηή απνηειεί ηε βάζε δηακφξθσζεο λέσλ βειηησκέλσλ δξάζεσλ.  

Καηά ην Γεκεηξφπνπιν 2002, σο εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε νξίδεηαη "ε ζπζηεκαηηθή 

θαη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία δηεξγαζίεο, ζπζηήκαηα, άηνκα, κέζα, 

πιαίζηα ή απνηειέζκαηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκν,εθηηκνχληαη κε βάζε 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη κέζα θαη πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο" (Γεκεηξφπνπινο, 

2002).  

χκθσλα κε ην αίηε 2011, ε αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, είλαη 

ζεκαληηθή γηαηί κέζσ απηήο ελεκεξψλνληαη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (γνλείο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, θνηλσλία, αγνξά εξγαζίαο) 

γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ.  

Σαπηφρξνλα, ππνδεηθλχεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα παξνρήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 
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θαζψο θαη ηε βάζε θάζε πξνζπάζεηαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο. πλεπψο, ε 

αμηνιφγεζε κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο 

πξνθεηκέλνπ ε εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (ατηεο, 2011). 

χκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα δίλεη 

έκθαζε φρη ζηελ αηνκηθή επίδνζε ησλ κειψλ (ηεζη καζεηψλ θ.α.), αιιά ζηνλ ηξφπν 

θαη ζηελ πνηφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Πξέπεη ινηπφλ, λα γίλνληαη ζπλερείο αμηνινγήζεηο  ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε 

βειηίσζή ηνπο
61

. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, είλαη φηη ππνζηεξίδεη ηελ αηνκηθή επίδνζε θαη αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλνληαη θαη λα ζέηνπλ πςειφηεξνπο ζηφρνπο ελψ νη 

εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ ηελ απφδνζή ηνπο.  

Δπίζεο, ζπκβάιεη ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε βάζε ην θνηλφ ηνπο γλσζηηθφ 

επίπεδν, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ αμηνιφγεζε απαξαίηεηε ηφζν ζε επίπεδν ζρνιείνπ 

φζν θαη ζε επίπεδν ηάμεσλ. 

Δπηπιένλ, ζπκβάιεη ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κέζσ ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ 

πξνφδσλ ηνπο θαη ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ησλ εθζέζεσλ 

πξνφδνπ. 

Σέινο, απνηειεί αζθαιή δηαδηθαζία,  ψζηε ηα ζρνιεία λα ινγνδνηνχλ ζηελ θνηλσλία 

γηα ην δεκφζην ρξήκα ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ ηνπο ρξεκαηνδνηνχλ ζχκθσλα θαη 

κε ηνλ Οξγαληζκφ Γηαζθάιηζεο  Πνηφηεηαο ησλ πνπδψλ (QualityAssuranceAgency 

- QAA) ηεο Μ. Βξεηαλίαο.
62

 

χκθσλα κε ηνπο Murphy&Torrance 1987, ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε πξέπεη λα 

γίλεηαη ζηα παξαθάησ ζηάδηα: 

Άκεζα, νπφηε πεξηιακβάλεη ηνλ θαζεκεξηλφ έιεγρν ησλ καζεηψλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

Βξαρππξφζεζκα,  νπφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο ειέγρνπ ηεο 

πνηφηεηαο, επηζεκαίλνληαο ηα πξνβιήκαηα θαη ζπκβάιινληαο ζηε δηαπίζησζε εάλ νη 

αμηνινγνχκελνη καζεηέο αμηνπνηνχλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ελψ έρεη ζαλ 

ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο.   

Μαθξνπξφζεζκα, νπφηε απνηειεί έιεγρν ηεο πξνφδνπ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

                                                           
61

Ζαβλανόσ Μ., 2003, ς. 264 
62

ΚΑΘΗΜΕΙΝΗ, 11-9-2005 ςτο οφςθ, 2007, ς. 71 



Γνϊςεισ, πρακτικζσ και αντιλιψεισ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ (ΔΟΡ)  
ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ 

56 

 θνπφο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ αμηνιφγεζεο είλαη λα κελ επαλαιακβάλνληαη ηα ιάζε θαη 

λα δηνξζψλνληαη ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία γίλνληαη. Πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηεο 

είλαη ε χπαξμε κεραληζκνχ ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα ζπληειεί ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ
63

.  

Ο Εαβιαλφο 2003, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, πξνηείλεη: 

Σελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

εζσηεξηθέο ζπγθξηηηθέο αμηνινγήζεηο (Benchmarking), πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξνεγνχκελε απφδνζε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε έλα ηδαληθφ πξφηππν.  

Σελ απηναμηνιφγεζε εζσηεξηθήο απφδνζεο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ Βξαβείνπ Πνηφηεηαο EFQM (European Foundation Management) φπνπ 

αμηνινγνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζε ζρέζε 

κε νξηζκέλα θξηηήξηα. 

χγθξηζε (Benchmarking) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ κε άιινπο, 

πνπ αληηθεηκεληθά έρνπλ θξηζεί σο νη θαιχηεξνη ζηελ θαηεγνξία ηνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα  ηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία. 

Γηα ηηο ζπγθξίζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο, επηζθέςεηο, 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο managers ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ πνηφηεηα, ηηο νκάδεο βειηίσζεο, ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θηι. 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο απφ άηνκα πνπ πξνέξρνληαη έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ.  

Απηνχ ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε, ζηεξίδεηαη ζε θξηηήξηα ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα, ζε 

έγγξαθα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ ηξφπν άζθεζεο management, ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα εξγαιεία πνηφηεηαο.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ιακβάλεηαη ππφςηλ ε θξίζε ελφο εμσηεξηθνχ παξαηεξεηή, ν νπνίνο βξίζθεηαη έμσ 

απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη θξίλεη κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, έρεη επηθαλεηαθή γλψζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, αθνχ δελ απνηειεί κέξνο ηεο  

θνπιηνχξαο  θαη ηνπ θιίκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ
64

.  

Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο,  νξηζκέλνη δείθηεο γηα ηελ απφδνζε ηεο ΓΟΠ ζηνλ 

νξγαληζκφ φπσο είλαη: 

Ο αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ σξψλ γηα ηε δηφξζσζε ιάζνπο, ην θφζηνο πνηφηεηαο, ν 

βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο, ε ζπρλφηεηα απνηπρηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
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πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε βειηίσζε πνηφηεηαο, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθή εξγαζία γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ε αληίδξαζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ, ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ 

απνπζηάδνπλ ή εγθαηαιείπνπλ ηελ εξγαζία.  

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ δείθηεο, ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο πνπ παξέρεη έλαο νξγαληζκφο ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε,  είλαη ην πην 

αμηφπηζην εξγαιείν κέηξεζεο. Γη απηφ, ιακβάλεηαη πάληνηε ππφςηλ ε γλψκε ησλ 

πειαηψλ - απνδεθηψλ ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ επηζθνπήζεηο, εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο
65

.     

4.3  Σν ζεκεξηλό ζρνιείν 

Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν ζηε ρψξα καο, σο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο, παξνπζηάδεη 

αδπλακίεο κε απνηέιεζκα λα κελ παξάγεη ην πξνζδνθψκελν πξντφλ πνπ είλαη έλα 

θαιά εθπαηδεπκέλν άηνκν.  

Ο ηξφπνο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε φπσο θαη ζην γεληθφηεξν δεκφζην ηνκέα, 

αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ Taylor, πνπ έρεη σο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ απζηεξή 

ηεξαξρηθή δνκή, ηελ ειιηπή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ηελ 

πεξηνξηζκέλε εθρψξεζε εμνπζίαο ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ δίλεηαη έκθαζε ζην 

παξαγφκελν πξντφλ θαη φρη ζηε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζην πξντφλ ή ηελ παξνρή 

ππεξεζίαο.      

Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά θαηξνχο είλαη θπξίσο ηππηθέο θαη δελ 

βειηηψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή ηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, είλαη νη καζεηέο λα εθπαηδεχνληαη θπξίσο ζηελ 

πεηζαξρία, ζηελ επίηεπμε ελφο θαινχ βαζκνχ, ζηελ απνκλεκφλεπζε κεγάιεο 

πνζφηεηαο χιεο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληα γηα ηελ θάιπςε ηεο χιεο θαη φρη 

γηα  ηελ θαηαλφεζή ηεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο 

ζθέςεο.  

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη ζηνπο καζεηέο  δπζθνιία ζηνλ ηξφπν έθθξαζήο ηνπο, ζηε 

δηαηχπσζε ηεο ζθέςεο ηνπο, θαζψο θαη αδπλακία ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

γλψζεο πνπ δηδάρζεθαλ. Αθνινπζνχλ έλα ππεξθνξησκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε 
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πςειέο απαηηήζεηο ρσξίο φκσο λα αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο αλάιπζεο, ζχλζεζεο θαη 

αμηνινγηθήο θξίζεο.  

Χο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, έρεη πεξηνξηζκέλε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ 

ηελ πνιηηεία, επαγγεικαηηθή αζηάζεηα θαη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο, κηθξή θνηλσληθή 

αλαγλψξηζε ελψ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηελ επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε. 

Χο πξνο ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη ειιείςεηο 

ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα θαη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη ππνβάζκηζε ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

πεξηνξηζκέλε ζχλδεζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο
66

.  

4.4  Σα 14 ζεκεία ηνπ Deming ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ θηινζνθία ΓΟΠ ηνπ Deming αθνξά θαη ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη αξρηθά 

εθαξκφζηεθε ζην δηνηθεηηθφ θνκκάηη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα,  έγηλε αληηιεπηφ φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ ηάμε αθνχ θαη ζηελ 

ηάμε αζθείηαη δηνίθεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

ΓΟΠ, ν Deming πξφηεηλε 14 ζεκεία, ηα νπνία αθνξνχλ ηνπο καζεηέο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο,  ηε  δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

ε φηη αθνξά ηνπο καζεηέο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ν Deming 

ππνζηεξίδεη φηη ε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο 

θαη κε ζπλέπεηα,  ψζηε νη απφθνηηνη ηεο εθπαίδεπζεο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαγσληζηνχλ ηε δηεζλή αγνξά.  

Ο Deming επηζεκαίλεη αθφκε, φηη ηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα ζθέθηνληαη κε βάζε ηηο 

πξννπηηθέο πνπ δηαγξάθεη ην κέιινλ θαη λα βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ δέθα κε είθνζη 

ρξφληα κπξνζηά απ’ ην ζήκεξα, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο θαη επηθνηλσλίαο,  

πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ "πειαηψλ" – καζεηψλ (Fields J., 1993,  ζ. 48 ζην 

Ρνχζε, 2007, ζ. 38). 

ε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ζεσξεί φηη απηή ζα πξέπεη λα είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηε ρξήζε ησλ tests, αιιά λα είλαη ελζσκαησκέλε απφ ηελ αξρή ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ  αμηνιφγεζε επίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε ζεκείν 
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ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο - κάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη ε εθαξκνγή 

ηεο γλψζεο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Οη καζεηέο θαηά ην Deming, πξέπεη λα επηβξαβεχνληαη γηα ηελ εξγαζία ηνπο, κέζσ 

εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο ψζηε λα βειηηψλνληαη ζπλερψο θαη λα αηζζάλνληαη 

ππεξήθαλνη67.  

 Ο Deming επηθξίλεη  ηε ρξήζε ηεο βαζκνινγίαο, επεηδή ππνζηεξίδεη φηη θαηαζηξέθεη 

ηελ ραξά ηεο κάζεζεο θαη πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε «ησλ ρξπζψλ αζηεξηψλ» γηα ηελ 

απφδνζε ησλ καζεηψλ. 

Δίλαη επίζεο, επηθξηηηθφο κε ηελ αμηνιφγεζε ζρνιείσλ θαη θαζεγεηψλ κε βάζε ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπο θαη πηζηεχεη φηη δελ έρεη ζεκαζία ην πφζν έκαζε ν καζεηήο, 

αιιά ην ηη κπνξεί λα θάλεη κε απηά πνπ έκαζε, ελψ  ην ζρνιείν νθείιεη λα 

αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ. 

θνπφ ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ην Deming,  ζα πξέπεη λα απνηειεί ε αλάπηπμε απφ 

ηνπο καζεηέο ησλ  δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη φρη κφλν γηα λα επηδήζνπλ ζην 

κέιινλ, αιιά θαη γηα λα ειαηηψζνπλ ηηο απνηπρίεο ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηε δηάξθεηα 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο.  

θνπφο είλαη κέζα ζην ζρνιείν, λα δεκηνπξγεζεί ζρέζε εκπηζηνζχλεο ηφζν κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ φζν θαη κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ψζηε λα επηβξαβεπζεί ν 

ξφινο ηνπ θαζελφο σο "πξνκεζεπηή" θαη "πειάηε". Να ππάξρεη ζπλεξγαζία  κε ζηφρν 

ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ δηεπζπληή. 

ε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ν Deming ππνζηεξίδεη φηη ζηφρνο ηνπο ζα πξέπεη 

λα είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηάμεο, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ έξγνπ ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν 

θαη θάζε καζεηή, ελψ παξάιιεια λα πεξηνξίδεηαη  ε πηζαλφηεηα ηεο απνηπρίαο.  

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε νη δηεπζπληέο, έρνπλ θαζήθνλ λα θαιιηεξγήζνπλ έλα 

πεξηβάιινλ ελδπλάκσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο  

πνηφηεηαο ηεο κάζεζεο. 

Οη λενεηζεξρφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα επηκνξθψλνληαη κέζα απφ 

θαηάιιεια πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, ηα νπνία ζα νξγαλψλνπλ νη δηεπζπληέο ψζηε 

λα εμαζθνχληαη  λα ζέηνπλ ηνπο ζθνπνχο ησλ καζεκάησλ, λα δηδάζθνπλ 

απνηειεζκαηηθά θαη λα αμηνινγνχλ ηελ εξγαζία ηνπο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί επίζεο, πξέπεη λα νξγαλψλνπλ νη ίδηνη πξνγξάκκαηα ψζηε νη 

καζεηέο λα καζαίλνπλ πψο λα δηαηππψλνπλ ην ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο, πψο λα είλαη 
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πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί ζηελ εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ θαη πψο νη ίδηνη λα 

αμηνινγνχλ ηελ εξγαζία ηνπο68.  

 Ο Deming, ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ ηα φπνηα εκπφδηα  επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ  ψζηε εθπαηδεπηηθνί, δηεπζπληέο, 

γνλείο θαη καζεηέο λα εξγάδνληαη νκαδηθά γηα λα κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηα 

πξνβιήκαηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο69. 

Καηά ηνλ Deming, νη καζεηέο επηηπγράλνπλ πςειφηεξν επίπεδν απφδνζεο φηαλ νη 

ζηφρνη κπαίλνπλ ζπιινγηθά απφ ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 Έρεη δηαπηζησζεί επίζεο, φηη πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο ζ’ έλαλ νξγαληζκφ, νθείινληαη ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην 20% έρνπλ λα θάλνπλ κε πξνβιήκαηα εθηφο 

ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ εθπαίδεπζε απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ
70

.  

χκθσλα κε ην Deming, «ηα άηνκα ζα πξέπεη λα δηαηππψλνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

ζθνπνχο θαη θαηεπζχλζεηο γη' απηφ θαη νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

θαηεπζχλνληαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ»
71

.   

ε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ν Deming επηζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

πηνζεηήζεη θαη λα ππνζηεξίδεη δηαξθψο ηε θηινζνθία ηεο ΓΟΠ,  ε νπνία πξέπεη λα 

πξνεηνηκαζηεί πξψηα θαηάιιεια ε ίδηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνεηνηκάζεη ηνπο 

καζεηέο γηα ηε λέα επνρή. χκθσλα κε ηνλ Deming, ξπζκηζηέο ησλ πξαγκάησλ ζηε 

λέα επνρή, ζα είλαη απηνί  πνπ  ζα παξάγνπλ ηα θαιχηεξα πξντφληα θαη ηηο θαιχηεξεο 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη εθείλνη πνπ ζα έρνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο (Fields J., 1993, ζ. 109 ζην Ρνχζε, 2007, ζ. 38). 

 Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ε εγεζία ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα πηνζεηήζεη θαη 

λα ππνζηεξίμεη ηελ ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ κε 

επίπεδε δνκή θαη αλνηρηφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο. 

Ζ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη επίζεο,  λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαη λα παξέρεη ππνζηήξημε θαη 

βνήζεηα ρσξίο απεηιέο θαη ηηκσξίεο,  κε θαηεχζπλζε ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ
72

.  

Ο Deming, πηζηεχεη φηη νη πνζνηηθνί ζηφρνη γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλνη γηαηί, ελψ  γηα ηηο επηρεηξήζεηο 
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απνζθνπνχλ ζην θέξδνο θαη ζηελ παξνρή θηλήηξσλ,  γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε,  ζα πξέπεη λα απνηεινχλ απιψο ηελ θαηεχζπλζε θαη φρη βαζηθφ ζηφρν 

(Deming, W.E.,1993, ζ. 128 ζην Ρνχζε 2007, ζ. 42). 

Θεσξεί επίζεο, φηη ε εγεζία ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, πξέπεη δηαξθψο λα 

ελζαξξχλεη θάζε εξγαδφκελν γηα ζπλερή  εθπαίδεπζε θαη απηνβειηίσζε, αθνχ "δελ 

ππάξρεη έιιεηςε γλψζεο, νχηε έιιεηςε θαιψλ αλζξψπσλ, αιιά έιιεηςε αλζξψπσλ, 

πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ λα θάλνπλ θάηη"
73

.  

Ο Deming ηέινο, ζεσξεί φηη φπσο ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, έηζη θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θηινζνθίαο ΓΟΠ, είλαη 

ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, γνλέσλ, καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, 

δηνίθεζεο, αθνχ  κέζα ζε θάζε νξγαληζκφ, ηα άηνκα απνηεινχλ ηε ζπνπδαηφηεξε 

πεγή θαη θάζε πεγή έρεη αμία φηαλ ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηεο, θάηη πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζείηαη θαη ζην ζρνιείν
74

.  

4.5  Δζσηεξηθόο θαη εμσηεξηθόο πειάηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ 

χκθσλα κε ηνλ αίηε, 2005 κε ηνλ φξν "πειάηεο" ελλνείηαη ν ηειηθφο απνδέθηεο 

ελφο πξντφληνο, κηαο ππεξεζίαο ή ελφο νξγαληζκνχ, ελψ ζχκθσλα κε ην Εαβιαλφ, 

2003  πειάηεο είλαη νπνηνδήπνηε άηνκν ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ  ή ηηο ππεξεζίεο ελφο 

νξγαληζκνχ
75

. 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο δηαθξίλνληαη δχν εηδψλ πειάηεο, νη εζσηεξηθνί θαη 

νη εμσηεξηθνί. 

Ο Juran, ραξαθηεξίδεη σο εζσηεξηθνχο πειάηεο ηα άηνκα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπληεινχλ ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο. Οη εζσηεξηθνί πειάηεο επεξεάδνληαη απφ ηελ εξγαζία θαη ε 

εμππεξέηεζή ηνπο γίλεηαη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ελψ ν θαζέλαο εμππεξεηεί θάπνηνλ 

άιιν εζσηεξηθφ πειάηε, κε ζηφρν φινη καδί λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ εμσηεξηθφ 

πειάηε. 

Δμσηεξηθνί πειάηεο αληίζηνηρα, είλαη απηνί πνπ αγνξάδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ηειηθφ πξντφλ ηνπ νξγαληζκνχ
76

. Γηα ηελ εθπαίδεπζε σο "εμσηεξηθφο πειάηεο" 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνχλ νη καζεηέο νη νπνίνη  δέρνληαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, νη γνλείο ησλ καζεηψλ, νη κειινληηθνί εξγνδφηεο ησλ καζεηψλ, ην 
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Γεκφζην ή ηα Παλεπηζηήκηα πνπ δέρνληαη ηνπο απνθνίηνπο ηεο Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο
77

.  

 Αληίζηνηρα, σο εζσηεξηθνί πειάηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνχλ νη εξγαδφκελνη ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ είλαη ην δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Ο καζεηήο 

ζχκθσλα κε ην Εαβιαλφ, εθηφο απφ εμσηεξηθφο πειάηεο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί 

θαη εζσηεξηθφο πειάηεο, αθνχ ζπκκεηέρεη θαη ν ίδηνο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ελψ 

ηαπηφρξνλα δέρεηαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο
78

.   

4.6  Πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε 

Σν ζρνιείν φπσο ήδε αλαθέξζεθε, είλαη έλαο νξγαληζκφο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

φπσο ζε θάζε νξγαληζκφ έηζη θαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη 

αξρέο ΓΟΠ.  

Τπάξρνπλ φκσο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πεξηνξηζκνί πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςηλ 

θαηά ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ΓΟΠ ζην ζρνιείν. 

Μηα βαζηθή δπζθνιία είλαη φηη ηα ζρνιεία δελ είλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελνη 

νξγαληζκνί αιιά ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε. Έηζη ηα ζρνιεία δελ έρνπλ επειημία ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ 

πνπ ηνπο ρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο. 

Δπηπιένλ, ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθπαίδεπζε, είλαη πνιχ κηθξφο θαη δελ 

επαξθεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ή λα βειηησζνχλ νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Μηα άιιε δπζθνιία, είλαη φηη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ δεκνζίνπ 

ζρνιείνπ, αιιά ηα άηνκα πεγαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, γηαηί ην λνκηθφ 

θαζεζηψο ηνπο ππνρξεψλεη λα πάλε αθνχ ε εθπαίδεπζε έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα 

θαη δελ επηιέγνπλ ζρνιείν κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο
79

. πλέπεηα ηεο 

ππνρξεσηηθήο επηβνιήο  ζηνπο καζεηέο, ζπγθεθξηκέλνπ  δεκφζηνπ ζρνιείνπ είλαη λα 

γίλνληαη αδηάθνξνη, λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα, λα εθδειψλνπλ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ή αθφκα θαη λα παξαθνινπζνχλ απνζπαζκαηηθά ή λα εγθαηαιείπνπλ 

πξφσξα ηε θνίηεζε (Εαβιαλφο Μ., 2003, ζ.64-66). 

Έλα αθφκε εκπφδην, ζηελ εθαξκνγή ΓΟΠ ζηα ζρνιεία, είλαη φηη ηα ζρνιεία δελ 

ειέγρνπλ ηνπο παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε 
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καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν ζρνιείν θαη νη εθπαηδεπηηθνί, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

ειέγμνπλ ηε δσή ησλ καζεηψλ εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, έηζη νη καζεηέο, κεηαθέξνπλ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή ην ρψξν πνπ 

θηλνχληαη. Αλάινγεο εκπεηξίεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα κεηαθέξνπλ θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί. 

Σν ειιεληθφ ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επίζεο, δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα  

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα ζέηνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, αιιά απηνί 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη επηβάιινληαη ζηα ζρνιεία κε ηε κνξθή 

εληνιψλ πνπ πνιιέο θνξέο δελ είλαη απφιπηα ζαθείο
80

. 

Ζ αλππαξμία ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, παξά ηηο ηειεπηαίεο 

πξνζπάζεηεο, απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα εθαξκνγήο ΓΟΠ, αθνχ δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ζπιινγήο αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ 

βαζηθή πξνυπφζεζε αλαηξνθνδφηεζεο, γηα ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνηφηεηαο.  

Άιινο ιφγνο, είλαη φηη ην θχξνο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, δελ είλαη 

πςειφ είηε απφ άγλνηα, είηε απφ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ 

είηε απφ άιινπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.  

Οη αιιαγέο πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή ΓΟΠ, δελ είλαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ δελ αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε γηα αιιαγή απφ θφβν θαη 

αλαζθάιεηα ή επεηδή είλαη κφληκνη ππάιιεινη θαη δελ ελδηαθέξνληαη γηα νπνηαδήπνηε 

εμέιημε. 

Σέινο, έλαο  αθφκε παξάγνληαο δπζθνιίαο ζηελ εθαξκνγή ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε, 

είλαη ε ζρνιηθή δηαξξνή θαη ν κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ην 

ζρνιείν. πγθξηηηθά κε κηα επηρείξεζε, ην ζρνιείν δελ ελδηαθέξεηαη λα επαλαθέξεη 

ηνπο καζεηέο-"πειάηεο" πνπ ράλεη, ελψ ε επηρείξεζε ζα θάλεη πξνζπάζεηα λα 

ζπγθξαηήζεη ηνπο πειάηεο ηεο.  

Γεληθφηεξα, ηα ζρνιεία δε δίλνπλ ζεκαζία ζηνπο "πειάηεο" ηνπο - καζεηέο, δελ 

δηεξεπλνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο, θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, πνπ απνηεινχλ βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΟΠ, ελψ νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαζπζηεξνχλ 

πνιχ
81

.  

χκθσλα κε ην ατηε, 2005 επηπιένλ παξάγνληεο δπζθνιίαο εθαξκνγήο ηεο ΓΟΠ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη "πειάηεο" ησλ 

ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ είλαη έλα ζχλνιν απφ καζεηέο,  εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, θαη 
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εξγνδφηεο, νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ νπνίσλ είλαη δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηνχλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δπηπιένλ, ηα δεκφζηα ζρνιεία έρνπλ 

έλα αλειαζηηθφ ζχζηεκα ακνηβψλ,  ην νπνίν δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θηλήηξσλ 

πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε.  

Έλαο αθφκε  παξάγνληαο δπζθνιίαο, είλαη φηη ε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο 

επεξεάδεηαη ή δηνξίδεηαη κε βάζε πνιηηηθά θαη φρη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα
82

.   

4.7  Ζ αμία εθαξκνγήο Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηνλ εθπαηδεπηηθό 

νξγαληζκό 

Με ηνλ φξν δηνίθεζε (management) ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, ελλννχκε ηε 

ζπλερή θαη δπλακηθή δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο θαη 

ειέγρνπ, φισλ ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ψζηε νη απνθάζεηο, νη ελέξγεηεο θαη ηα πξντφληα ηεο γλψζεο λα είλαη 

παξαγσγηθά
83

. Όπσο δηαπηζηψζεθε ήδε παξαπάλσ, ε ΓΟΠ είλαη κηα λέα πξνζέγγηζε 

management πνπ έρεη εθαξκνγέο θαη ζηε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη 

αθνξά ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο ζην ζχλνιφ ηεο. 

Ζ βειηίσζε απηή επηηπγράλεηαη κε ην ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ζηνρνζεζία 

θαη ηηο απαηηνχκελεο δξάζεηο θαη έρεη βαζηθφ ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ πειαηψλ
84

. 

Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηνίθεζεο πνηφηεηαο, ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ, πξνυπνζέηεη ηελ  αλαγλψξηζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπ, 

ηα νπνία ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ην ζθνπφ, ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ελψ ζα ιεθζνχλ ππφςηλ θαη ζα εμεηαζηνχλ νη πξνθιήζεηο θαη νη απεηιέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ
85

.  

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, παξέρεη ηα κέζα ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ κε ηα 

νπνία αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, θαηαλννχληαη ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα θαη δηαπηζηψλνληαη νη 

αηηίεο πνπ επηδξνχλ ζην βαζκφ επηηπρίαο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ
86

.  
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Ζ εθαξκνγή ΓΟΠ ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πεξλάεη κέζα απφ δηαδνρηθά 

ζηάδηα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη πξαθηηθέο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ΓΟΠ ζηνλ νξγαληζκφ ν ηεθαλάηνο 2000, πεξηγξάθεη επηά θάζεηο  

κε ελδηάκεζα ζηάδηα
87

.  

Ζ Πεηξίδνπ, 2002 αλαθέξεη πέληε ζηάδηα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζρεκαηηθά παξαθάησ: 

 

       ΟΡΑΜΑ - ΑΠΟΣΟΛΖ 

 

ΓΗΑΓΝΧΖ ΓΤΝΑΣΧΝ - ΑΓΤΝΑΣΧΝ ΖΜΔΗΧΝ 

 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΥΧΝ -ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ- ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ-ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

 

Σρήκα 5: Σηάδηα εθαξκνγήο ηεο δηνίθεζεο πνηόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε
88

. 

Βαζηθέο πξνυνπνζέζεηο γηα ηελ  εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο ηεο ΓΟΠ «Total Quality 

Management» (T.Q.M.), απνηεινχλ ν απηνέιεγρνο, ε απηνλνκία θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αλαπηχζζνληαη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο φρη 

ππνηαγήο θαη, θπξίσο, αλάπηπμεο κνξθψλ εγεζίαο πνπ πξνσζνχλ ηελ αθνζίσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο αμίεο θαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηαπηφρξνλε 

αλάπηπμε πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, επηθνηλσλίαο, θηλήηξσλ, 

αλαγλψξηζεο θαη κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
89

. 

Ο Καηζαξφο 2008, σο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εηζαγσγή ΓΟΠ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο επηζεκαίλεη: 

Σελ αλάπηπμε ελφο ειθπζηηθνχ νξάκαηνο γηα ην κέιινλ, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν 

θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο  γνλείο, ηνπο θνξείο, ηελ θνηλσλία. Ζ χπαξμε ηνπ 

νξάκαηνο πξέπεη λα απνηειεί ηελ εκβάζπλζε θαη  ηνλ ελζηεξληζκφ ηνπ απφ φινπο 

                                                           
87

Στεφανάτοσ, 2000, ς. 49-56 
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Ρετρίδου, 2002, 58-59 
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ηνπο θνξείο, κέζα απφ νξγαλσκέλεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε 

δέζκεπζε φισλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

Σε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ πξνζδνθηψλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ψζηε κέζα απφ απηέο, λα εληνπηζηνχλ νη ππάξρνπζεο 

αδπλακίεο ζηηο κεζφδνπο δηνίθεζεο θαη δηδαζθαιίαο, ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ζηα κέζα θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη. 

Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ απφ ηηο αθνινπζνχκελεο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο, πξέπεη λα επηιεγνχλ νη ζηφρνη, νη κέζνδνη θαη νη πνιηηηθέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δηνίθεζεο ζε ΓΟΠ.  

ην ζηάδην απηφ είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ αθνινπζνχκελσλ 

δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα επηιέγνληαη νη απνδνηηθφηεξεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πνηφηεηα θαη 

είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αξρέο ΓΟΠ, ελψ παξάιιεια  νη δηαδηθαζίεο απηέο, πξέπεη λα 

ειέγρνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη, ψζηε λα επαλαζρεδηάδνληαη θαη λα βειηηψλνληαη 

δηαξθψο. 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ΓΟΠ, ε αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε ζηάδην εθαξκνγήο θαη λα βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. 

Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη θαη λα απνηεινχλ παξαθίλεζε, 

ελψ ηα αξλεηηθά πξέπεη λα εληνπίδνληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ πξφιεςε λέσλ ιαζψλ. 

χκθσλα κε ην Φαζνχιε 2001, ε αμηνιφγεζε είηε σο εζσηεξηθή είηε σο εμσηεξηθή, 

πξέπεη λα αμηνπνηείηαη σο κεραληζκφο αλαηξνθνδφηεζεο θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ (Καηζαξφο, 2008, ζ. 138). 

ε ρψξεο φπσο ηελ Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά, ηε Ρσζία, ηε Γαλία, ηελ Αγγιία, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ΓΟΠ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ. 

πλεπψο ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη είλαη θαηξφο θαη ζηε ρψξα καο λα 

αξρίζεη αλάινγε πξνζπάζεηα. 

Πξέπεη φκσο, φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ απφ θνηλνχ 

δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ, ψζηε φινη λα είλαη ζπλππεχζπλνη ζηελ πινπνίεζή ηνπο θαη 

παξάιιεια λα νξηζηνχλ νη κέζνδνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ  ζθνπνχ 

απηνχ. πκπεξαζκαηηθά, απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε φηη κε ηελ εθαξκνγή ΓΟΠ ζην 

εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ζα πεηχρνπκε "πεξηζζφηεξα κε ιηγφηεξα ρξήκαηα" 

(Εαβιαλφο, 2003 ζ. 60). 
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4.8  Ζ αμία ηεο εθαξκνγήο ΓΟΠ ζηε ζρνιηθή ηάμε 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε,   είλαη θαη απηφο manager αθνχ αθ' ελφο θαιείηαη λα 

δηνηθήζεη ηνπο καζεηέο θαη αθεηέξνπ, πξέπεη λα νξγαλψζεη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ 

ηνπ. 

πλεπψο, ηα 14 ζεκεία ηνπ Deming, πνπ αθνξνχλ ηελ ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε, 

κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή θαη ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Όπσο ινηπφλ, πξνθχπηεη απφ ηε θηινζνθία ΓΟΠ, ε ηάμε ζα πξέπεη λα έρεη  ζθνπφ 

δηαηππσκέλν κε ζαθήλεηα πνπ λα απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ 

καζεηψλ, ψζηε ην ζρνιείν λα παξάγεη καζεηέο πνπ λα αληαγσλίδνληαη ηε δηεζλή 

αγνξά. 

Ο Deming, ππνζηεξίδεη φηη ε θηινζνθία ΓΟΠ πξέπεη λα πηνζεηεζεί φρη κφλν απφ ην 

ζρνιηθφ νξγαληζκφ θαη ηε δηνίθεζή ηνπ,  αιιά θαη απφ ηελ ηάμε θαη λα ζπληειέζεη 

ψζηε λα αλαπξνζαξκνζηεί ν πξννξηζκφο ηνπ ζρνιείνπ. 

Τπνζηεξίδεη επίζεο, φηη ε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο, δελ ζα 

πξέπεη λα εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα ηεζη, αιιά απφ ηε 

ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Όπσο γηα ην ζρνιηθφ νξγαληζκφ γεληθφηεξα,  ε αμία ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο  

θηινζνθίαο ΓΟΠ, έρεη εθαξκνγή θαη ζηελ ηάμε. Ο Deming πηζηεχεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο θαη 

ηε κείσζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο. 

Καηά ηνλ Deming, θάζε πνηνηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηελ 

ηάμε, ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά, πνπ είλαη ν 

ζρνιηθφο νξγαληζκφο, ηφζν πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Δπίζεο, ν Deming ζεσξεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη φινη νη ζπληειεζηέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ψζηε λα θαηαλννχλ ηε ζεκαζία 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο σο κέξνο,  ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη ε ζρνιηθή κνλάδα. Σα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ζρνιηθή ηάμε ζηε ιεηηνπξγία ηεο, είλαη απηνλφεην φηη ζα 

απνηειέζνπλ πξφβιεκα γηα ην ζρνιηθφ νξγαληζκφ ζπλνιηθά. 

χκθσλα κε ην Deming, ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο πξέπεη λα επηδηψθεη ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα, ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα 

ηεο ηάμεο, γηαηί αλ απηά παξακέλνπλ,  επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ κάζεζε ελψ 
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παξάιιεια, πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε λα θαιιηεξγείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε θαη λα κε δηνηθεί ν εθπαηδεπηηθφο κε θφβν θαη απεηιέο. 

Δθηφο φκσο απφ ηελ θαιιηέξγεηα ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε ηνπ, ν εθπαηδεπηηθφο 

ηεο ηάμεο, πξέπεη λα θαιιηεξγεί θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ ηάμεσλ θαη 

φισλ ησλ παξαγφλησλ, ρσξίο θξαγκνχο θαη ηείρε θαη κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. 

Μέξηκλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο, πξέπεη λα απνηειεί ε εμάζθεζε ησλ καζεηψλ 

ζην λα θαιιηεξγνχλ ηε δηαξθή βειηίσζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, ν Deming ζεσξεί  πξνηηκφηεξν αληί ηνπ αξηζκεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο βαζκνινγίαο, λα κπαίλνπλ θξηηήξηα πςειήο πνηφηεηαο, πνπ νη καζεηέο 

ζα πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ δαζθάισλ ηνπο.  

Καηά ηνλ Deming ηέινο, πξνυπφζεζε επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο ΓΟΠ ζηελ ηάμε, είλαη  

λα ππάξρεη ηαθηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη ηε δηεχζπλζε 

ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ λέσλ ζρεδηαδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (Εαβιαλφο Μ., 2003, ζ 129-131). 
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ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

5. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο
: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

5.1 Αλαγθαηόηεηα – εκαληηθόηεηα ηεο έξεπλαο 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηηο αξρέο ηνπ Taylor, φπνπ 

αθνινπζείηαη ηεξαξρηθή δνκή δηνίθεζεο ε νπνία απνζθνπεί ζηελ παξνρή εληνιψλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί, ελψ νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη θεληξηθά ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη νη επηκέξνπο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε νξγαληζκνχ (Καηζίξε, 2015). 

Οη αξρέο ηνπ Taylor βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ  ζπζηήκαηνο, φπνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, θαηέρεη ηνλ απφιπην 

έιεγρν, ιακβάλνληαο ππφςηλ, ηελ πνζνηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ειάρηζηα 

ηελ πνηνηηθή (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2007). 

Απηή ε λννηξνπία δηνίθεζεο, πεξλά θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, φπνπ 

παξαηεξείηαη αδπλακία δηαθνξνπνίεζεο απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη 

πεξηνξηζκέλα πεξηζψξηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, νδεγψληαο ζε παξνρή ρακειήο 

πνηφηεηαο κάζεζεο. 

 Σα παξαπάλσ, εμεγνχλ ηελ αδπλακία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο δηεζλείο κεηαβνιέο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ελψ ε θνηλσλία σο ηειηθφο απνδέθηεο, απνιακβάλεη ρακειή πνηφηεηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Όπσο αλαιχζεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, Οιηθή Πνηφηεηα 

ζεσξείηαη ε ακνηβαία ζπλεξγαζία φισλ ησλ αηφκσλ ελφο νξγαληζκνχ, γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ή θαη λα ππεξβαίλνπλ 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. 

πλεπψο, ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ ζην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα, ζα ελδπλακψζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, αθνχ ζα εμαζθαιίζεη 

ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα βειηίσζεο, ζα δψζεη έκθαζε ζηε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ θαη ζηελ έγθαηξε αληίδξαζε, ζπκβάιινληαο ζηελ 

παξνρή πνηνηηθφηεξεο εθπαίδεπζεο (Εαβιαλφο, 2003). 
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5.2 θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηεπζπληέο Α/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραίαο, ηνπ βαζκνχ γλψζεο θαη 

εθαξκνγήο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηδηψθεηαη λα δηεξεπλεζεί ζε πνην 

βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί θαη δηεπζπληέο γλσξίδνπλ ηε ΓΟΠ θαη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ 

ηε δηέπνπλ. Θα γίλεη επίζεο, πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί εάλ ην ππάξρνλ λνκηθφ 

πιαίζην δηεπθνιχλεη ή απνηειεί εκπφδην εθαξκνγήο αξρψλ ηεο ΓΟΠ ζηελ δηνίθεζε 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σέινο, ζα επηρεηξεζεί λα πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο εθαξκνγήο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ΓΟΠ ζηε δηνίθεζε ησλ παξαπάλσ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

5.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Με βάζε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηνπο επηκέξνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο, 

δηαηππψζεθαλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

α) Γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί/δηεπζπληέο  ηη είλαη ΓΟΠ; 

β) Σν ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην επηηξέπεη θαη ζε πνην βαζκφ ηελ εθαξκνγή αξρψλ ηεο 

ΓΟΠ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο; 

γ) Με πνην ηξφπν εθαξκφδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΟΠ ζηε δηνίθεζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ; 

5.4  πκκεηέρνληεο 

Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλζεθε ζε δηαθφζηνπο (200) ζπλνιηθά ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθνχο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραίαο, ησλ θιάδσλ 

ΠΔ 60, ΠΔ 70 φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θαζψο θαη Γηεπζπληέο θαη Τπνδηεπζπληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Απφ απηνχο, απάληεζαλ νη 160 εθπαηδεπηηθνί ( 80% ), εθ ησλ νπνίσλ, νη  113 

(70.6%) , ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 47 (29.4%) άλδξεο . 

Ζ ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν κε ειεθηξνληθή 

απνζηνιή, κέζσ email, φζν θαη ηδηνρείξσο, απφ ηνλ εξεπλεηή ζε έληππε κνξθή, ελψ 

πεξηειάκβαλε ελζσκαησκέλν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, κε απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο 

γηα ην ζθνπφ  θαη ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζήο ηνπ. 
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5.5  Όξγαλν κέηξεζεο – Μέζν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπληάρζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή - 

ππεχζπλν ηεο έξεπλαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Οη εξσηήζεηο 

δηαηππψζεθαλ κε βάζε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο, δειαδή κε βάζε ηηο 

ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο κειέηεο, νη νπνίεο πξαγκαηεχνληαη ην αληηθείκελν κειέηεο.  

5.6  Παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνύ κέζνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Σν κέζν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, απνηειείηαη απφ ζαξάληα 

έλα (41) εξσηήκαηα ηα νπνία ζπληζηνχλ ηέζζεξα βαζηθά κέξε.  

Οη εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ, δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο 

θαη ε εξψηεζε 41, ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο, πξνέξρνληαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

έξεπλαο ηεο ηξαβάθνπ Π. «Απφςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη Γηεπζπληψλ 

ρνιείσλ  Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην έξγν ηνπ Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδαο – Μία ζπγθξηηηθή εκπεηξηθή πξνζέγγηζε». Ζ έξεπλα δεκνζηεχηεθε ζηα 

πξαθηηθά ηνπ 2νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ,  πνπ δηεμήρζε 4-6 Οθησβξίνπ 2002, ζην 

πλεδξηαθφ Κέληξν Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, κε ζέκα : «Ζ παηδεία ζηελ απγή ηνπ 

21νπ αηψλα. Θέκαηα πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο. Γ2 πγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο».  

Οη εξσηήζεηο 31 - 40 ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνέξρνληαη απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά θαζεγεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο 

ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο Ρνχζε Γ. κε ζέκα «Ζ Οιηθή Πνηφηεηα ζηε Γηνίθεζε 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», Αζήλα 2007. 

Σν πξψην κέξνο, πεξηιακβάλεη δψδεθα (12) εξσηήζεηο θαη αλαθέξεηαη ζε αηνκηθά 

ζηνηρεία θαη απνηχπσζε γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εξσηήζεηο απηέο είλαη 

θιεηζηνχ ηχπνπ θαη αθνξνχλ ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηηο γλψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο θαη δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο (ΓΟΠ)  

Σν δεχηεξν κέξνο, απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ δέθα (10) εξσηήζεηο, ζρεηηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή ηνπο 

κνλάδα. 

Σν ηξίην κέξνο, απνηειείηαη απφ νθηψ (8) εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο πξαθηηθέο  

δηνίθεζεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ εξσηψκελσλ. 

Σν ηέηαξην κέξνο, απνηειείηαη απφ  έλδεθα (11) ζπλνιηθά εξσηήζεηο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ελψ ε 
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ηειεπηαία εξψηεζε, δεηάεη ηελ επηινγή ησλ ηξηψλ ζεκαληηθφηεξσλ απφ δέθα ηξία 

(13) θξηηήξηα, γηα ηελ επηινγή ηνπ δηεπζπληή κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

πγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο αλαθέξνληαλ ζην βαζκφ γλψζεο 

θαη αμηνπνίεζεο ησλ αξρψλ ΓΟΠ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ζηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζην βαζκφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ 

θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ηε ζπρλφηεηα επηινγήο κέζσλ 

δηαπαηδαγψγεζεο, θαζψο θαη ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ χπαξμε νξάκαηνο, 

αιιαγήο θνπιηνχξαο, θιίκαηνο θαη παξνρήο θηλήηξσλ. 

Οη απαληήζεηο δίλνληαη κε βάζε κηα ηεηξάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert, φπνπ ην 1 

αληηζηνηρνχζε ζην «Καζφινπ», ην 2 ζην «Λίγν», ην 3 ζην «Πνιχ», ην 4 ζην «Πάξα 

Πνιχ» θαη αληίζηνηρα ην 1ζην «Πνηέ», ην 2 ζην «πάληα», ην 3 ζην «πρλά», ην 4 

ζην «Πάληα». 

5.7 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο εξσηεκαηνινγίνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach's alpha ν νπνίνο είλαη δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο 

(internal  consistency index).  

Οη ηηκέο ηνπ δείθηε γηα θάζε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη νη παξαθάησ: 

Μέξνο Πιήζνο Δξσηήζεσλ Σηκή Γείθηε Cronbach’s 

alpha 

Α 5 0.73 

Β 10 0.83 

Γ 8 0.68 

Γ 10 0.87 

Οη ηηκέο ηνπ δείθηε ζηα κέξε Β θαη Γ, είλαη εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθέο, αθνχ 

μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ην φξην ηνπ 0,7. Σν κέξνο Α, απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 12 

εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 7 πξψηεο, αθνξνχλ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ππφινηπεο 5, απνηχπσζε γλψζεσλ ΓΟΠ. Ο δείθηεο Cronbach, ππνινγίζηεθε ζηηο 5 

ηειεπηαίεο εξσηήζεηο (8,9,10,11,12). ην κέξνο Γ, ν δείθηεο βξίζθεηαη πνιχ θνληά 

ζην φξην ηνπ 0,7 αιιά ιίγν πην θάησ, θη απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζην χθνο ησλ 

εξσηήζεσλ, φπσο νη εξσηήζεηο 25, 26, 27 θαη 30 ζηηο νπνίεο θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο 
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ελδερνκέλσο, δελ απάληεζαλ εηιηθξηλά ή δελ θαηαλφεζαλ επαξθψο ην πεξηερφκελν 

ηεο εξψηεζεο (Cronbach, 1951).  

To εξσηεκαηνιφγην επίζεο, ρνξεγήζεθε πηινηηθά ζε δείγκα δέθα αηφκσλ. 

5.8  Γηαδηθαζία κέηξεζεο 

Ζ έξεπλα, έιαβε ρψξα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 16 Απξηιίνπ 2018 θαη 4 

Ματνπ  2018.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα ρνξεγήζεθαλ ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

,κέζσ ειεθηξνληθήο θφξκαο (google forms).  

Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ έληππσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ν ππεχζπλνο εξεπλεηήο 

επηζθέθζεθε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πφιεο ηεο Πάηξαο, ελψ ηα ειεθηξνληθά 

εξσηεκαηνιφγηα απεζηάιεζαλ κέζσ e-mail, ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, ηφζν ηεο πφιεο 

ηεο Πάηξαο φζν θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραταο. 

Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο, ζπιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 66 εξσηεκαηνιφγηα, ελψ 

κέζσ  ηεο έληππεο κνξθήο, ζπιιέρζεθαλ 94 εξσηεκαηνιφγηα. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

ηεο έληππεο κνξθήο, θαηαρσξήζεθαλ ειεθηξνληθά απφ ηνλ εξεπλεηή ψζηε λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλνιηθήο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο.  

Ο εξεπλεηήο θαηά ηε ρνξήγεζε ηδηνρείξσο, αιιά θαη ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, αλαθέξζεθε ζηε ζεκαληηθφηεηα θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, 

εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ψζηε λα ζπιιερζνχλ έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο. 

Δπηπξνζζέησο, δηαβεβαηψζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ην αλψλπκν ησλ απαληήζεσλ 

θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα πιεξνθνξεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εθφζνλ ην 

επηζπκνχλ.    

5.9  Δηζαγσγή – Καηαρώξεζε ησλ δεδνκέλσλ 

Σν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ησλ κεηξήζεσλ θαη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ, πεξηειάκβαλε ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ, κε ηε βνήζεηα ηεο θφξκαο google. ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε 

επαλέιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αθξίβεηαο εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηε 

δηφξζσζε πηζαλψλ ζθαικάησλ. 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS version 23. 
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Λακβάλνληαο ππ' φςε ηελ θιίκαθα απάληεζεο/κέηξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ην είδνο 

ησλ ηηκψλ πνπ ιακβάλνπλ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπο θαηά ηε δηεξεχλεζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, εθαξκφζηεθαλ πνηθίιεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο.   

5.10 ηαηηζηηθέο ηερληθέο 

πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο θαη δείθηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο: 

1. Γείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (descriptive statistics) φπσο είλαη ε κέζε ηηκή 

(Μ), ε ηππηθή απφθιηζε (SD), ε ζπρλφηεηα  (frequency), ε εθαηνζηηαία ζπρλφηεηα 

(percentage frequency), ν κέζνο φξνο (average).  

  

6. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο
: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή - Αλάιπζε 

απνηειεζκάησλ 

πγθξίζεηο  θαη δηαθνξέο κεηαμύ θαηεγνξηώλ - ρνιηαζκόο 

Α' ΔΝΟΣΖΣΑ: Αηνκηθά ζηνηρεία - Απνηχπσζε γλψζεσλ 

 

Πίλαθαο 1 

Φαξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο 

  Ν % 

Φχιν Άλδξαο 47 29,4% 

Γπλαίθα 113 70,6% 

2.Καηεγνξία  

Δθπαηδεπηηθνχ: 

   

Γηεπζπληήορνιείνπ  15 9,4% 

Δθπαηδεπηηθφο 

εηδηθφηεηαο 
32 20,0% 

Δθπαηδεπηηθφο 

Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (ΠΔ 60, 

ΠΔ 70) 

111 69,4% 

Τπνδηεπζπληήο ρνιείνπ 2 1,3% 
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3. Υξφληα ππεξεζίαο 1-10 23 14,4% 

11- 15 25 15,6% 

16 - 20 39 24,4% 

21 - 30 54 33,8% 

πάλσ απφ 30 2 1,3% 

Πάλσ απφ 30 17 10,6% 

4. Ζ ρνιηθή ζαο 

 

 

Μνλάδα βξίζθεηαη ζε 

πεξηνρή: 

Αζηηθή(>10.000θαη.) 111 69,4% 

Δπαξρηαθή (<2.000 θαη.) 17 10,7% 

Ζκηαζηηθή (2.000 - 10.000 

θαηνίθνπο) 
32 20,1% 

   

   

6.   Άιιεο ζπνπδέο: Άιιν πηπρίν 

Παλεπηζηεκίνπ 
21 13,1% 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 4 2,5% 

Γηδαζθαιείν(Μαξάζιεην 

θιπ.) 
17 10,6% 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 42 26,3% 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 76 47,5% 

    

7. Έρεηε παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα ή έρεηε 

κεηεθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα 

Γηνίθεζεο; 

ΝΑΗ 46 28,8% 

 

ΟΥΗ 114 71,3% 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1 θαη ην δηάγξακκα 1, ε αλαινγία γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζην 

δείγκα είλαη 70,6% θαη 29,4% αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ ηζρπξή  

ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ ζην ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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Δηάγξακκα 1 

Αθφκα, απφ ηνλ πίλαθα 1θαη ην δηάγξακκα 1, πξνθχπηεη φηη ην 69,4% ηνπ δείγκαηνο 

είλαη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΠΔ 60 θαη ΠΔ 70), ην 20% είλαη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθφηεηαο, ην 9,4% είλαη δηεπζπληέο ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ην 1,3% είλαη ππνδηεπζπληέο ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

3. Υξφληα ππεξεζίαο 1-10 23 14,4% 

 11- 15 25 15,6% 

 16 - 20 39 24,4% 

 21 - 30 54 33,8% 

 Πάλσ απφ 30 19 11,9% 

 

ρεηηθά κε ηελ πξνυπεξεζία, απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη εκθαλέο φηη ην 33,8% 

είρε πξνυπεξεζία απφ 21-30 έηε, ην 24,4% είρε απφ  6-20 έηε, ην 15,6% είρε απφ 11-

15 έηε, ην 14,4% είρε απφ 1-10 θαη ην 11,9% είρε πάλσ απφ 30 έηε. Παξαηεξείηαη 

δειαδή κηα κεγάιε κάδα εθπαηδεπηηθψλ, ην 1/3 πεξίπνπ, λα βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε 

δεθαεηία ηεο θαξηέξαο ηνπ, ελψ θαη ην πνζνζηφ ηνπ  πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ μεπεξλνχλ ηα 30 έηε ππεξεζίαο, εκθαλίδεηαη επίζεο πςειφ, γεγνλφο πνπ δείρλεη 

ζρεηηθά κεγάιν κέξνο πιεζπζκνχ κε πάλσ απφ 30 έηε ππεξεζίαο, λα παξακέλεη ζηελ 

εξγαζία ηνπ. Σν  κέξνο απηνχ ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ πιεζπζκνχ δηαζέηεη βέβαηα ηελ 

απαξαίηεηε εξγαζηαθή εκπεηξία, ραξαθηεξίδεηαη φκσο απφ εξγαζηαθή θφπσζε θαη 

δελ έρεη ηελ απαξαίηεηε επειημία θαη δεθηηθφηεηα ζε θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο.  

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαηαγξάθεθαλ θαη ζηελ έξεπλα ηεο Ρνχζε, 2007 γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Σν θαηλφκελν κπνξεί λα βξεη εμήγεζε απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν θαη 

ζρεδφλ κεδεληθφ αξηζκφ πξνζιήςεσλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εληάζεθε θαηά ηα 

ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, κεηά ην 2009 (Ρνχζε 2007, ζ. 114). 

Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ πεξίπνπ 14%  πνπ εκθαλίδεηαη κε πξνυπεξεζία απφ 1-10 έηε, 

είλαη θπξίσο εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε ην θαζεζηψο ησλ 
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αλαπιεξσηψλ ή σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη είλαη αλαγθαζκέλνη ζε 

δηαξθείο κεηαθηλήζεηο θάζε ρξφλν θαη ζε θαζεζηψο εξγαζηαθήο αβεβαηφηεηαο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ απνδίδνπλ ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί, 

ελψ ηα ζρνιεία ζηα νπνία εξγάδνληαη δελ κπνξνχλ λα ηνπο ζπλππνινγίζνπλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο,  γεγνλφο πνπ απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θάζε ζρνιείνπ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. 

 

 

4. Ζ ρνιηθή ζαο 

Μνλάδα βξίζθεηαη ζε 

πεξηνρή: 

 

Αζηηθή(>10.000θαη.) 111 69,4% 

Δπαξρηαθή (<2.000 

θαη.) 
17 10,7% 

Ζκηαζηηθή (2.000 - 

10.000 θαηνίθνπο) 
32 20,1% 

 

 Χο πξνο ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε  ζρνιηθή κνλάδα ησλ εξσηεζέλησλ,  ην 

69,4% αλέθεξε φηη βξίζθεηαη ζε αζηηθή, ην 20,1% αλέθεξε ηελ εκηαζηηθή θαη ην 

10,7% αλέθεξε ζε επαξρηαθή ή αγξνηηθή πεξηνρή. Παξαηεξείηαη, απφ ηα 

απνηειέζκαηα, φηη ν κεγάινο φγθνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεζπζκνχ εξγάδεηαη ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη αληίζηνηρα πνιχ κηθξφο ζηηο επαξρηαθέο 

πεξηνρέο, γεγνλφο  αλακελφκελν δεδνκέλνπ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθνπνίεζεο ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ.  

 

 

 

6.   Άιιεο ζπνπδέο: 

Άιιν πηπρίν ΑΔΗ-ΑΣΔΗ 21 13,1% 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 4 2,5% 

Γηδαζθαιείν(Μαξάζιεη

ν θιπ.) 
17 10,6% 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 42 26,3% 

Σίπνηα απφ ηα 

παξαπάλσ 
76 47,5% 

 

ρεηηθά κε άιιεο ζπνπδέο, ην 26,3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε  φηη έρεη 

κεηαπηπρηαθφ δίπισκα, ην 13,1% έρεη άιιν πηπρίν ΑΔΗ-ΑΣΔΗ, ην 10,6%  έρεη 

ηειεηψζεη δηδαζθαιείν θαη ην 2,5% έρεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα.  

 

7. Έρεηε 

παξαθνινπζήζεη 

ΝΑΗ 46 28,8% 
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ζεκηλάξηα ή έρεηε 

κεηεθπαηδεπηεί ζε 

ζέκαηα Γηνίθεζεο; 

ΟΥΗ 114 71,3% 

 

Δπηπξφζζεηα ην 28,8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ  δήισζε  φηη έρεη παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα ή έρεη κεηεθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα δηνίθεζεο.  

Δπίζεο, φζνη δήισζαλ φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ή έρνπλ κεηεθπαηδεπηεί 

ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, αλέθεξαλ σο θνξέα πινπνίεζεο ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ην 

δηδαζθαιείν, ην ΔΔΠΔΚ, ην ΔΚΓΓΑ, ην Υαξαθφπεην Παλεπηζηήκην, Trinity College 

Dublin, ΠΔΚ θαη ην ΠΑΝ/ΜΗΟ MARCONI. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά, πξνθχπηεη φηη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ, πάλσ απφ ηνπο 

κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο,  έρνπλ ζπνπδέο αλψηεξεο ηνπ βαζηθνχ 

πηπρίνπ ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζέζεο, γεγνλφο 

πνπ δείρλεη πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά, απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ εθαξκνγή ΓΟΠ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αθνχ ππάξρεη ην "πξφζθνξν έδαθνο" ζε 

αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηέηνηαο πξνζπάζεηαο.   

Δπίζεο, απφ ηελ ίδηα αλάιπζε πξνθχπηεη φηη πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο (28,8%) 

εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ πάξεη γλψζεηο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ην απαξαίηεην γλσζηηθφ ππφβαζξν ην νπνίν κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα ζηέξεε βάζε γηα ηελ εθαξκνγή βαζηθψλ αξρψλ ΓΟΠ ζηε δηνίθεζε 

ησλ ζρνιείσλ. 

Πίλαθαο 2 

Φξόληα ππεξεζίαο ζηε ζέζε Δηεπζπληήο/ληξηαο ή ΥπνΔηεπζπληήο/ληξηαο: 

 

 

χκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα 2, ν κέζνο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζηελ 

παξνχζα ζέζε ηνπο, είλαη 6,8 έηε κε ηππηθή απφθιηζε 6,56. Ζ ειάρηζηε πξνυπεξεζία 

ήηαλ 1 έηνο θαη ε κεγαιχηεξε 29.  

Ζ κέζε ηηκή πξνυπεξεζίαο 6,8 έηε ζηε ζέζε δηεπζπληή, δείρλεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

δηεπζπληψλ, έρεη επαλεπηιεγεί ζηε ζέζε απηή, κεηά θαη ηηο ηειεπηαίεο θξίζεηο 

ζηειερψλ πνπ έγηλαλ ην θαινθαίξη ηνπ 2017, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ αξ. 78, 30/5/2017 

N Διάρηζηε Μέγηζηε M ΣΑ 

30 1 29 6,8 6,562 
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θαη αθνξνχζε ηελ επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο, παξά ηηο φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ λφκνπ (https://www.eng.auth.gr). 

 

Πίλαθαο 3 

Έρεηε πξνεγνύκελε εκπεηξία Δηνίθεζεο ή έρεηε ππεξεηήζεη ζε ζέζε ζηειέρνπο 

εθπαίδεπζεο(Δηεύζπλζεο ,Γξαθείνπ, Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ)θαηά ην παξειζόλ; 

 Ν % 

Καζφινπ 9 5,6 

Λίγν 79 49,4 

Πνιχ 53 33,1 

Πάξα πνιχ 19 11,9 

Total 160 100,0 

Μέζνο φξνο 2,51  

 

 

                                               Δηάγξακκα 3 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3 θαη ην δηάγξακκα  3,  ην 68,8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δήισζε φηη δελ έρεη θακία πξνεγνχκελε εκπεηξία δηνίθεζεο ή δελ έρεη ηχρεη λα 

ππεξεηήζεη ζε ζέζε ζηειέρνπο εθπαίδεπζεο, ην 17,5% απφ 1-2 έηε, ην 6,9% απφ 3-5 

έηε θαη ην ππφινηπν 6,9% πάλσ απφ 5 έηε.  

Σν γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαδέρεηαη φηη δελ  έρεη θακία 

εκπεηξία δηνίθεζεο, ζεκαίλεη φηη ε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αζθείηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα, ρσξίο λα πεξλά απφ ζέζεηο επζχλεο ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Αλάινγα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ζηελ έξεπλα ηεο Ρνχζε 2007, γηα 

ην ίδην εξψηεκα (Ρνχζε 2007, ζ. 117),  γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε ππάξρνπζα 

πξαγκαηηθφηεηα παξακέλεη ακεηάβιεηε γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 
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Απφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ  επηινγή 

ησλ δηεπζπληψλ, πξηκνδνηεί κε κφξηα ηελ πξνυπεξεζία,  κε απνηέιεζκα ζηηο ζέζεηο 

δηεπζπληψλ λα αλαδεηθλχνληαη πξφζσπα πνπ έρνπλ ήδε ζεηεχζεη ζε αλάινγεο ζέζεηο 

θαηά ην παξειζφλ, ελψ νη λεφηεξνη ζε πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ 

αληίζηνηρε εμέιημε, παξφηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ηππηθά 

πξνζφληα θαη ηζρπξφ κνξθσηηθφ profile.  

Πίλαθαο 4 

Πόζν θαιά γλσξίδεηε ηελ Εθπαηδεπηηθή Ννκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη εηδηθά ζηε 

Σρνιηθή Μνλάδα; 

 Ν % 

Καζφινπ 9 5,6 

Λίγν 79 49,4 

Πνιχ 53 33,1 

Πάξα πνιχ 19 11,9 

Total 160 100,0 

Μέζνο φξνο 2,51  

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4, ην 45% ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξεη φηη γλσξίδεη 

ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιά ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη εηδηθά ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα θαη ην 55% ιίγν ή θαζφινπ. 

 ε ζπλδπαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πίλαθα 3 θαη ηνπ πίλαθα 4, πξνθχπηεη φηη ελψ 

ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη θαζφινπ εκπεηξία δηνίθεζεο (πίλαθαο 3), 

ην 45% αλαθέξεη φηη γλσξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(πίλαθαο 4). 

Απφ ηε ζρέζε απηή, πξνθχπηεη φηη ε γλψζε ηεο λνκνζεζίαο είλαη ζεσξεηηθή θαη δελ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηνίθεζε, ελψ παξάιιεια έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζρεηηθέο γλψζεηο δηνίθεζεο, 

κπνξεί κειινληηθά λα αμηνπνηεζεί ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Απφ ηνλ πίλαθα 4 επίζεο, πξνθχπηεη φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο, δειψλνπλ 

άγλνηα ή ζρεηηθή άγλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο γεγνλφο πνπ απνηειεί 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ζπρλά απνηειεί πεγή ζπγθξνχζεσλ θαη αληηπαξαζέζεσλ. 
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Ζ εθαξκνγή ΓΟΠ, πνπ ζχκθσλα κε ηα 14 ζεκεία ηνπ Demming γηα ηελ εθπαίδεπζε 

φπσο πεξηεγξάθεθαλ παξαπάλσ (ζ. 40), έρεη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηηο 

ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζα δψζεη 

ηελ επθαηξία ζην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, λα εκπιαθεί θαη λα 

απνθηήζεη δηνηθεηηθή εκπεηξία αιιά θαη ελζπλαίζζεζε γηα  ην ζθνπφ θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ΓΟΠ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

αληηκεηψπηζεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, κε ηελ εηζαγσγή ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ηφζν γηα ηνπο παιηφηεξνπο αιιά θπξίσο γηα ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο.   

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε ζρνιηθή κνλάδα ζα γίλεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή σο πξνο 

ην εθπαηδεπηηθφ ηεο έξγν, ελψ ηαπηφρξνλα ζα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ηεο σο ζχζηεκα 

κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο (Haller, H. S. 

ζει. 67.  ζην Ρνχζε ζ. 42). 

Πίλαθαο 5 

Γλσξίδεηε (έρεηε ελεκεξσζεί) γηα ηηο αξρέο ηεο Δηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο 

(ΔΟΠ) ζηελ Εθπαίδεπζε; 

 

 

                                                   

Δηάγξακκα  5 

 

 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5 θαη ην δηάγξακκα  5, ην 21,9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δειψλεη φηη  γλσξίδεη ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιά ηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ην 78,1% ιίγν ή θαζφινπ. Σν γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δε γλσξίδεη ζρεηηθά κε ηε ΓΟΠ,  ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλακία λα 

ππνζηεξηρηεί κηα αλάινγε πξνζπάζεηα γηα εθαξκνγή ηεο ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ, αθνχ δε δηαζθαιίδεηαη ε ζπλνιηθή ππνζηήξημε. 

 Ν % 

Καζφινπ 

 
80 50,0 

Λίγν 45 28,1 

Πνιχ 24 15,0 

Πάξα πνιχ 11 6,9 

Total 160 100,0 

Μέζνο φξνο 1,79  
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Παξάιιεια, δελ γίλεηαη θαηαλνεηή ε αλάγθε γηα αιιαγή θαη εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε πνηφηεηαο, ηφζν ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη ηεο 

κάζεζεο πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.   

Δπίζεο, ην ππεξβνιηθά κεγάιν πνζνζηφ άγλνηαο αξρψλ ΓΟΠ, αλαδεηθλχεη ηελ 

αλάγθε επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

γλψζε γηα ζχγρξνλνπο ηξφπνπο δηνίθεζεο, ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα 

αιιαγήο θνπιηνχξαο θαη ζηελ πηνζέηεζε δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ, πνπ ζα 

θαιιηεξγήζνπλ θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα  νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.   

Πίλαθαο 6 

Αμηνπνηνύληαη νη αξρέο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηελ εθαξκνγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο ζηε ρνιηθή ζαο Μνλάδα; 

 

 Ν % 

Καζφινπ 40 25,0 

Λίγν 57 35,6 

Πνιχ 31 19,4 

Πάξα 

πνιχ 
1 ,6 

Γελ 

γλσξίδσ 
31 19,4 

Total 160 100,0 

Μέζνο φξνο 2,54  

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 6 ην 60,6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζεσξεί φηη ιίγν ή θαζφινπ 

αμηνπνηνχληαη νη αξρέο ΓΟΠ ζηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο ζηε 

ζρνιηθή ηνπο κνλάδα, ην 19,4% δελ γλσξίδεη θαη ην 20% ζεσξεί φηη αμηνπνηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ πνιχ.  

Σν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζε φηη δελ αμηνπνηνχληαη θαζφινπ νη 

βαζηθέο αξρέο ΓΟΠ, ζπλππνινγηδφκελν κε ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε φηη δε γλσξίδεη 

αλ αμηνπνηνχληαη,  απνηειεί ζπλνιηθά ην 44% ηνπ δείγκαηνο θαη  ζεκαίλεη φηη ζρεδφλ 
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νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί είηε δελ έρνπλ γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ΓΟΠ είηε ζεσξνχλ 

φηη απηέο δελ εθαξκφδνληαη κε θαλέλαλ ηξφπν ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.   

Πίλαθαο 7 

Κξίλεηε απαξαίηεηε ηελ ύπαξμε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα Δηνίθεζεο 

γηα όζνπο/ζεο θαηέρνπλ ζέζεηο ζηειερώλ εθπαίδεπζεο θαζώο θαη εθείλσλ πνπ 

πξννξίδνληαη λα θαηαιάβνπλ ηηο ελ ιόγσ ζέζεηο; 

 

Διάγραμμα 7 

 

 

 

 

 

 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 7 θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 7, ην 94,4% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έθξηλε ηνπιάρηζηνλ πνιχ απαξαίηεηε ηελ χπαξμε πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο γηα φζνπο/ζεο θαηέρνπλ ζέζεηο ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο,  θαζψο θαη εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα θαηαιάβνπλ ηηο ελ ιφγσ ζέζεηο 

ελψ κφλν ην  ν 5,7% ιίγν ή θαζφινπ απαξαίηεηε. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ζπληξηπηηθή 

ηνπο πιεηνςεθία, αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε κέζσ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία απνηεινχλ έλα απφ ηα 14 ζεκεία εθαξκνγήο 

ηεο ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ηφζν ζηελ εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ηνπο. 

Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαηά ζπλέπεηα, εκθαλίδνληαη σο επηηαθηηθή αλάγθε 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζα πξέπεη λα απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο 

ράξαμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 Ν % 

Καζφινπ 3 1,9 

Λίγν 6 3,8 

Πνιχ 49 30,6 

Πάξα 

πνιχ 
102 63,8 

Total 160 100,0 

Μέζνο 

φξνο 
3,56  
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Β' ΔΝΟΣΖΣΑ: πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ρνιηθή Μνλάδα 

ηνλ πίλαθα 8 (Παξάξηεκα ζ. 111, 113), παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο θάζε 

εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θηλείηαη θνληά ζην 3, φπσο θαη ν κέζνο φξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ πίλαθα. Απφ απηφ, είλαη εκθαλέο, φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ ζρνιηθή κνλάδα είλαη ζπρλή.  

χκθσλα επίζεο, κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ην δηάγξακκα 8 (Παξάξηεκα ζ. 111, 

113), ην 80-90% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη ηνπιάρηζηνλ ζπρλά ζπλεξγάδεηαη ν/ε 

Γηεπζπληήο/ληξηα κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδαο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ  (π.ρ. 

ελεκέξσζε γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο, πξνηάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε απηήο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ θ.ν.θ.).  

Οη εθπαηδεπηηθνί επίζεο, ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, θαηαζέηνληαο ηελ άπνςή ηνπο, 

ζπλεξγάδεηαη ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα θαη ν ζχιινγνο Γηδαζθφλησλ κε ηνπο ρνιηθνχο 

πκβνχινπο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο (π.ρ. αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε κεζφδεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ θ.ν.θ.). 

Αθφκα, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζηελ  

απνηίκεζε ηνπ έξγνπ πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί ζηελ αξρή, δεηείηαη ε γλψκε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ιήςε κηαο απφθαζεο πνπ αθνξά ηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα, 

είλαη απνηειεζκαηηθή ε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο θαη ζπλεξγάδεηαη ν ζχιινγνο Γηδαζθφλησλ κε ην 

ζχιινγν Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο.  

Σέινο, ην 60% ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέθεξε φηη ηνπιάρηζηνλ ζπρλά  ιεηηνπξγνχλ νη 

κεραληζκνί αλαηξνθνδφηεζεο (παξαηήξεζε, έιεγρνο, αμηνιφγεζε), ψζηε λα 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη αξρηθνί ζηφρνη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φηαλ δηαπηζηψλνληαη  

απνθιίζεηο.  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ πίλαθα 8, παξαηεξείηαη φηη ζηε δηνίθεζε 

πνιιψλ ζρνιείσλ αθνινπζνχληαη πξαθηηθέο φπσο ζπλεξγαζία, ζπκκεηνρή, 

ζηνρνζεζία, αλαηξνθνδφηεζε,  νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ ηνπο.   

Σν γεγνλφο φηη ζηνπο πίλαθεο 5 θαη 6 νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο λα κε γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ΓΟΠ θαη επίζεο λα ζεσξνχλ φηη δελ 
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αμηνπνηνχληαη νη αξρέο ΓΟΠ ζηα ζρνιεία ηνπο, ζπλεπάγεηαη φηη νη πξαθηηθέο απηέο 

θαηαγξάθνληαη είηε αληρλεπηηθά είηε εκπεηξηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Οη πξαθηηθέο απηέο φκσο, απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΟΠ φπσο ηα 

έρνπκε αλαθέξεη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζεο κειέηεο (ζ.13 -14, 37- 40) θαη 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε αμηνπνίεζή ηεο 

εθαξκνγήο ΓΟΠ,  ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ. 

ε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ηνπ ατηε, 2016 πνπ δηεξεπλά ηηο 

πξαθηηθέο ΓΟΠ ζε νξγαληζκνχο Α/ζκηαο εθπ/ζεο. Ο αίηεο θαηαιήγεη φηη  ε 

θηινζνθία ηεο Γ.Ο.Π., δελ έρεη πηνζεηεζεί θαη θαηαλνεζεί επαξθψο, παξά ηα φπνηα 

ζεηηθά ζεκάδηα παξνπζηάδνληαη ζηελ έξεπλά ηνπ, αιιά ρξεηάδεηαη αθφκα λα γίλεη 

κεγάιε δηαδξνκή γηα ηελ πιήξε πηνζέηεζε αξρψλ ΓΟΠ, απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

κνλάδεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα γεληθφηεξα  (ατηεο, 2016, ζ. 175). 

Γ' ΔΝΟΣΖΣΑ: Πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ρνιηθή Μνλάδα 

Πίλαθαο 9 

Πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ ζρνιηθή κνλάδα  

 

Πνηέ πάληα πρλά 

Πνιχ 

ζπρλά 

Μέζνο  

φξνο 

 N % N % N % N %  

23. ρεδηάδνληαη θαη 

πινπνηνχληαη νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο 

ζαο Μνλάδαο; 

5 3,1% 33 20,6% 96 60,0% 26 16,3% 2,89 

24. ρεδηάδνληαη θαη 

πινπνηνχληαη  θαηλνηφκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε  ζρνιηθή 

ζαο Μνλάδα; 

6 3,8% 28 7,5% 90 56,3% 63 22,5% 2,97 

25. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ 

έξγν θαη ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ζαο; 

3 1,9% 25 15,6% 106 66,3% 26 16,3% 2,96 
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26. Δίλαη  ηθαλνπνηεκέλνη νη 

γνλείο απφ ην παξαγφκελν 

εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ηελ 

επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο; 

4 2,5% 11 7,0% 117 73,4% 28 17,7% 3,05 

27. Οξγαλψλνληαη 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα 

ηελ ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηε 

ρνιηθή Μνλάδα;  

19 11,9% 91 56,9% 40 25,0% 10 6,3% 2,25 

28. Τπάξρεη δηαδηθαζία 

ππνζηήξημεο γηα ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο ζηε ζρνιηθή 

ζαο κνλάδα εθπαηδεπηηθνχο; 

37 23,1% 71 44,4% 43 26,9% 9 5,6% 2,15 

29. Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο 

γηα λα ελεκεξσζνχλ νη  γνλείο 

ησλ καζεηψλ ηεο ρνιηθήο  

Μνλάδαο ζε ζέκαηα 

παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγηθήο 

θχζεο (π.ρ. ζπκπεξηθνξά 

γνλέσλ, πξνβιήκαηα παηδηθήο 

ειηθίαο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θ.ν.θ.);  

13 8,1% 82 51,3% 53 33,1% 12 7,5% 3,15 

πλνιηθόο Μέζνο όξνο         2,77 

 

Όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 9, ν ζπλνιηθφο κέζνο φξνο είλαη 2,77 θαη πιεζηάδεη 

αξθεηά ην 3. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ σο επί ησ πιείζηνλ ήηαλ 

ην "ζπρλά". 

χκθσλα επίζεο κε ηνλ πίλαθα 9, ην  91,1% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθέξεη φηη  είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ζπρλά ηθαλνπνηεκέλνη νη γνλείο απφ ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν 

θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ην 82,6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ  ηνπο,  ην 78,8% 

αλαθέξεη φηη ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη  θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε  

ζρνιηθή ηνπο Μνλάδα. 

Σν 76,3% αλαθέξεη  φηη ζρεδηάδνληαη  θαη πινπνηνχληαη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο ηνπο Μνλάδαο, ελψ ην 40,6% αλαθέξεη φηη 

ηνπιάρηζηνλ ζπρλά νξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα λα ελεκεξσζνχλ νη  γνλείο ησλ 
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καζεηψλ ηεο ρνιηθήο  Μνλάδαο ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγηθήο θχζεο 

(π.ρ. ζπκπεξηθνξά γνλέσλ, πξνβιήκαηα παηδηθήο ειηθίαο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θ.ν.θ.). Σέινο, ην 32,5% αλαθέξεη φηη ηνπιάρηζηνλ ζπρλά, ππάξρεη δηαδηθαζία 

ππνζηήξημεο γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηε ζρνιηθή  κνλάδα εθπαηδεπηηθνχο θαη ην 

31,3% αλαθέξεη φηη νξγαλψλνληαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηε ρνιηθή Μνλάδα.  

 

Δηάγξακκα 9 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία επίζεο, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη 

ηθαλνπνηεκέλνη ηφζν απφ ηηο πξαθηηθέο δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζρνιείν 

ηνπο φζν θαη απφ ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν, ελψ είλαη βέβαηνη ζε πνζνζηφ 

πεξίπνπ 91%, φηη θαη  νη γνλείο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη 

ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Δλψ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ παξνχζα ηνπιάρηζηνλ έξεπλα, 

δηαηππψλνπλ αηζηνδνμία ζηηο αληηιήςεηο ηνπο, ηα πξνβιήκαηα ζην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα είλαη πνιιά θαη ππαξθηά θαη απνηεινχλ θαζεκεξηλά πξφθιεζε πξνο 

επίιπζε. 

27. Οργανϊνονται επιμορφωτικά ςεμινάρια για τθν 
ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν μζςα ςτθ Σχολικι 

Μονάδα; 

28. Υπάρχει διαδικαςία υποςτιριξθσ για τουσ 
νεοειςερχόμενουσ ςτθ ςχολικι ςασ μονάδα 

εκπαιδευτικοφσ;

23. Σχεδιάηονται και υλοποιοφνται ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν τθσ 

ςχολικισ ςασ Μονάδασ;

24. Σχεδιάηονται και υλοποιοφνται  καινοτόμεσ 
δραςτθριότθτεσ ςτθ  ςχολικι ςασ Μονάδα;

25. Είςτε ικανοποιθμζνοι από το παραγόμενο 
εκπαιδευτικό ζργο και τθν επίδοςθ των μακθτϊν ςασ;

26. Είναι  ικανοποιθμζνοι οι γονείσ από το 
παραγόμενο εκπαιδευτικό ζργο και τθν επίδοςθ των 

παιδιϊν τουσ;

31,30%

32,50%

40,60%

76,30%

78,80%

82,60%

91,10%

68,80%

67,50%

59,40%

23,70%

21,30%

17,50%

8,90%

Σπάνια & Ροτζ Ράντα & Συχνά
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Ζ ζπγθεθξηκέλε αληίθαζε κπνξεί λα εξκελεπηεί κε δηάθνξνπο θαη δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. 

Μία εξκελεία πνπ κπνξεί λα δνζεί είλαη φηη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, δελ έρεη ζαθή θαη κεηξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλεπψο 

δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζσζηά θαη κε αθξηβή ζηνηρεία. Οη ζηφρνη πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ απφ ην ειιεληθφ ζρνιείν δελ είλαη επαξθψο θαζνξηζκέλνη θαη ζπλεπψο 

δελ κπνξεί λα γίλεη επαξθήο απνηίκεζε ηεο επηηπρίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

ζχγρπζε σο πξνο ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν (Εαβιαλφο, 2003). 

Μηα άιιε εμήγεζε, απνηειεί ε έιιεηςε επαξθνχο θαη αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο  

αμηνιφγεζεο, ην νπνίν λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ  

παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο (ΟΟΑ, 2011; 

αιηεξήο& Κξαζάο, 2018). 

Πίλαθαο 10 

Σεκαληηθόηεηα κέζσλ δηαπαηδαγώγεζεο γηα ηελ επηβνιή ηεο πεηζαξρίαο ζηε 

Σρνιηθή κνλάδα 

 

Καζφινπ Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Μέζνο  

φξνο 

 N % N % N % N %  

ΔΠΑΗΝΟ 4 2.5% 11 7,0% 57 36,1% 88 55,1% 3,43 

ΑΠΔΗΛΖ 86 53,5% 62 36,9% 12 7,6% 0 0% 1,53 

ΣΗΜΧΡΗΑ 56 38,9% 77 48,3% 26 16,1% 1 0,7% 1,83 

ΓΗΑΣΑΓΖ 81 51,0%% 59 40,7% 11 6,9% 2 1,4% 1,57 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 2 1,3% 13 8,3% 41 25,6% 104 64,7% 3,54 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ 25 15,9% 83 51,7% 39 24,5% 13 7,9% 2,25 

ΠΑΗΥΝΗΓΗ 8 5,2% 16 9,4% 60 37,5% 76 47,7% 3,27 
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ΤΜΒΟΤΛΖ 2 1,3% 7 4,5% 43 27,9% 102 66,2% 3,46 

πλνιηθόο 

Μέζνο όξνο 
        2,61 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 10 θαη ην δηάγξακκα 10, ην 85,1% κε  94,1% ησλ 

εξσηψκελσλ αλαθέξνπλ σο ηνπιάρηζηνλ πνιχ ζεκαληηθά κέζα  δηαπαηδαγψγεζεο γηα 

ηελ επηβνιή ηεο πεηζαξρίαο ζηε ρνιηθή Μνλάδα ηελ ζπκβνπιή, ηνλ έπαηλν, ην 

παξάδεηγκα θαη ην παηρλίδη. Αθνινπζεί κε 32,4% ε απαγφξεπζε, ε ηηκσξία κε 16,8%, 

ε δηαηαγή κε 8,3%  θαη ε απεηιή κε 7,6%.  

Ο κέζνο φξνο ηνπ πίλαθα 10 είλαη 2,61, πνπ πιεζηάδεη αξθεηά ην 3, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη θαη εδψ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ θπξίσο ην "ζπρλά". 

 

Δηάγξακκα 10 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχλ σο ζεκαληηθά κέζα δηαπαηδαγψγεζεο θαη επηβνιήο πεηζαξρίαο, εθείλα ηα 

νπνία ζπκβάινπλ ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε ηνπ αηφκνπ θαη εληζρχνπλ ηελ 

απηνβειηίσζή ηνπ, ψζηε ην άηνκν λα επηβξαβεχεηαη ζπλερψο θαη λα αηζζάλεηαη 

ππεξήθαλν γηα ηελ εξγαζία ηνπ σο καζεηήο (Εαβιαλφο, 2003).  

Σα ζπγθεθξηκέλα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΟΠ, αθνχ 

ζχκθσλα κε ην Demming, ζπκβάινπλ ψζηε ηα άηνκα λα ληψζνπλ ππεξεθάλεηα γηα 

ηελ εξγαζία ηνπο, λα εμαιείθεηαη θάζε κνξθή αληαγσληζκνχ θαη  λα εληζρχεηαη ε 

ζπλεξγαζία. 

ΑΡΕΙΛΗ

ΔΙΑΤΑΓΗ

ΤΙΜΩΙΑ

ΑΡΑΓΟΕΥΣΗ

ΡΑΙΧΝΙΔΙ

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ

ΕΡΑΙΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

7,60%

8,30%

16,80%

32,40%

85,10%

90,30%

91,20%

94,10%

92,40%

91,70%

83,20%

67,60%

14,90%

9,60%

8,90%

5,80%

Λίγο & Κακόλου Ράρα πολφ & Ρολφ
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Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη νη εθπαηδεπηηθνί, έζησ θαη εκπεηξηθά, ζεσξνχλ θαη 

επηιέγνπλ σο πην ζεκαληηθά κέζα δηαπαηδαγψγεζεο, εθείλα πνπ απνηεινχλ κέξνο 

ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ΓΟΠ γηα ηελ εθπαίδεπζε.   

Γ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ:    Αμηνιφγεζε ζπληειεζηψλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

Ο κέζνο φξνο ηνπ πίλαθα 11 (Παξάξηεκα ζ. 114),είλαη 3,78 πνπ είλαη αξθεηά θνληά 

ζην 4. Απηφ θαλεξψλεη φηη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο, απάληεζαλ φηη 

ζεσξνχλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ζσζηή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. 

χκθσλα επίζεο,  κε ηνλ πίλαθα 11 θαη ην δηάγξακκα 11 (Παξάξηεκα ζ. 114, 115), 

ην 85,1%  - 93,1% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζεψξεζε σο ηνπιάρηζηνλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηελ δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο. 

Δπηπιένλ, ην 72,5% αλέθεξε σο ηνπιάρηζηνλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Απφ ηα ζηνηρεία απηά, παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, αθνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή πνιιψλ 

απφ ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο, ελψ επίζεο, απνηειεί δηεπθφιπλζε ζην θαζεκεξηλφ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. 

Ζ  αμηνιφγεζε επίζεο, ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνιχ ζεκαληηθή αθνχ απηά απνηεινχλ θχξην κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηα 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. 

ην ειιεληθφ ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο ήδε πεξηεγξάθεθε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία (παξ. 4.1), ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θαζνξίδνληαη απφ 

ηα αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα ηνπ  ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, 

ρσξίο λα δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε δπλαηφηεηα ζπλδηακφξθσζήο ηνπο, ελψ 

ηαπηφρξνλα κέζσ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πινπνηνχληαη νη ζηξαηεγηθνί 

ζθνπνί θαη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ  θεληξηθή δηνίθεζε.  

πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηά ηνπο, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα 

ιεηηνπξγεί σο αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε δηαξθή βειηίσζή ηνπο. 
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ε αλάινγε δηαπίζησζε θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ηεο Ρνχζε 2007 , φπνπ ζεσξεί φηη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπκβάιεη 

ζηε δηεχξπλζε ηεο γλψζεο, πξνσζεί δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο, ππνζηεξίδεη ηε ιήςε 

νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ θαη ιεηηνπξγεί σο κνριφο βειηίσζεο ή αιιαγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Ρνχζε, 

2007 , ζ. 119). 

Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ θαη απνδέρνληαη σο 

αλαγθαίν έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΓΟΠ πνπ είλαη ε αμηνιφγεζε, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία  (ζει. 44).  

Απφ ηνλ ίδην πίλαθα, παξαηεξείηαη αθφκε, φηη πάλσ απφ ηα 2/3 ησλ εξσηψκελσλ 

(72%),  ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαηαλννχλ φηη ππάξρεη αλαγθαηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Με δεδνκέλν ινηπφλ,  φηη ππάξρεη ζπλνιηθή ζρεδφλ απνδνρή απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο εθαξκνγήο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ απφ ηνπο θνξείο εθπαηδεπηηθήο  πνιηηηθήο νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

απέηπρε ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο αμηνιφγεζεο κε ην Π.Γ. 152, 5/11/2013.  

Ζ απνδνρή θαη ππνζηήξημε ηεο αμηνιφγεζεο απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

εθηφο απφ πξνζεθηηθή κειέηε, νξγάλσζε θαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, πξνυπνζέηεη 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα απαξαίηεηεο θνπιηνχξαο θαη θιίκαηνο κέζα ζηηο ρνιηθέο 

Μνλάδεο, πνπ ε εθαξκνγή ΓΟΠ κπνξεί λα εγγπεζεί πξνζεγγίδνληάο ηελ φρη σο θάηη 

ζηαηηθφ, αιιά δηαξθψο κεηαβαιιφκελν, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία (παξ. 3.8). 

Πίλαθαο 12 

Πόζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ζπγθξίλνληαο ηηο δξάζεηο 

ζαο κε αληίζηνηρεο άιισλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηά ζαο; 

 

Πνηέ πάληα πρλά Πνιχ ζπρλά Μέζνο φξνο 

N % N % N % N %  

32 20,0% 80 50,0% 39 24,4% 9 5,6% 2,15 
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Δηάγξακκα 12 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 12, ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,15 πνπ 

βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην 2. Πην αλαιπηηθά, απφ ηνλ πίλαθα 12 θαη ην δηάγξακκα 12, 

πξνθχπηεη φηη ην 30% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθέξεη φηη ηνπιάρηζηνλ ζπρλά 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζπγθξίλνληαο ηηο δξάζεηο ηνπο κε 

αληίζηνηρεο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηά ηνπο.  

Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ κηα εζσζηξέθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ 

ζχγθξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο κε αληίζηνηρα άιισλ ζρνιείσλ γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

εξκελεπηεί είηε σο θφβν λα εθηεζεί ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπο ζε θξηηηθή είηε σο 

έιιεηςε αλάινγεο θνπιηνχξαο εμσζηξέθεηαο. 

Μηα άιιε εξκελεία, κπνξεί λα είλαη ε αδπλακία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο 

λα πξνσζήζεη ηέηνηεο πξαθηηθέο, κε δεδνκέλε θαη ηελ έιιεηςε ζπζηήκαηνο θαη 

θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο, πνπ πεξηνξίδεη ηηο δξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ "εληφο ησλ 

ηεηρψλ" ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο ηνπο.   

Ζ εθαξκνγή ΓΟΠ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, φπσο αλαθέξεηαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο (ζ.44-45), φρη κφλν πξνσζεί αιιά θαη ζηεξίδεηαη ζηελ ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε (benchmarking) ηφζν εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, εζσηεξηθή ζχγθξηζε, 

φζν θαη ζηε ζχγθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο κε 

άιιεο,  πνπ ζεσξνχληαη αληηθεηκεληθά θαιχηεξεο, εμσηεξηθή αμηνιφγεζε.  

Ο κέζνο φξνο ηνπ πίλαθα 13 (Παξάξηεκα ζ. 116), είλαη 3,69 πνπ είλαη πην θνληά ζην 

4, πνπ ζεκαίλεη φηη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 13 θαη ην δηάγξακκα 13 

(Παξάξηεκα ζ. 116,118), ην 85 - 98,1% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεψξεζε ηνπιάρηζηνλ 

πνιχ ζεκαληηθή ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηε δηακφξθσζε θιίκαηνο 

απνδνρήο θαη ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο γνλείο,  
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Σν ίδην πνζνζηφ έθξηλε πνιχ ζεκαληηθή ηελ αιιαγή ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θαη πνιχ ζεκαληηθή ηελ επηβξάβεπζε ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ  γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαιέο πξαθηηθέο.  

Δπηπιένλ, ζεψξεζε πνιχ θαζνξηζηηθή ηελ παξνρή θηλήηξσλ  ζην πξνζσπηθφ 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζεί γηα ηελ επηηπρία κηαο αιιαγήο πνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε, ελψ ζεψξεζε πνιχ ζεκαληηθή ηελ χπαξμε νξάκαηνο θαη ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ ζηε  ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Θεψξεζε επίζεο, σο πνιχ 

ζεκαληηθή ηελ Απηναμηνιφγεζε (πξνγξακκαηηζκφο – απνινγηζκφο) ζρνιηθήο 

κνλάδαο γηα ηε βειηίσζε ηνπ  παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο έξγνπ.  

Αθφκα, ην 71,7%  ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έθξηλε ηνπιάρηζηνλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηεξαξρίαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ Γηεπζπληή  ζηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

Δπίζεο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθαο 13, παξαηεξνχκε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ζεσξνχλ σο πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηελ 

απηναμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο, ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, ην φξακα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ηελ θνπιηνχξα, θαη ηα θίλεηξα.  

Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο απηήο ηεο 

εξγαζίαο, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά εθαξκνγήο ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπκβάιινπλ 

ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ καζεηψλ πνπ απνηεινχλ ηνπο  εζσηεξηθνχο πειάηεο, αιιά θαη 

ζηε βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ καζεηψλ πνπ 

απνηεινχλ θαη ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Εαβιαλφο 

2003). 

Πίλαθαο 14 

Κξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληή έηζη ώζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθόο  

 

Όρη Ναη 

Μέζνο 

φξνο 

 Ν % Ν %  

1. πκκεηνρή ζε 

Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 
156 97,5% 4 2,5% 1,025 

2. πκκεηνρή ζε 

Δπηζηεκνληθά πλέδξηα 
154 96,3% 6 3,8% 1,03 

3. πκκεηνρή ζε 

Δπηηξνπέο 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ 

160 100,0% 0 ,0% 1 
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4. πκκεηνρή ζε 

Δπηκνξθσηηθά 

εκηλάξηα 

145 90,6% 15 9,4% 1,09 

5. Γηδαθηηθή θαηάξηηζε, 137 85,6% 23 14,4% 1,14 

6. Παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε, 
104 65,0% 56 35,0% 1,35 

7. Δπηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε, 
126 78,8% 34 21,3% 1,21 

8. Δθπαηδεπηηθή πείξα 86 53,8% 74 46,3% 1,46 

9. Γηνηθεηηθή πείξα, 89 55,6% 71 44,4% 1,44 

10. πγγξαθηθφ θαη 

εξεπλεηηθφ έξγν 
157 98,1% 3 1,9% 1,02 

11. Ζγεηηθά ραξίζκαηα 

(π.ρ. λα έρεη φξακα,  λα 

εθθξάδεηαη κε αθξίβεηα, 

λα είλαη αηζηφδνμνο, 

ήξεκνο, λα  εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε, λα δηαζέηεη 

απηνπεπνίζεζε, λα έρεη 

ζαθή εηθφλα ηνπ 

ζηφρνπ) 

22 13,8% 138 86,3% 1,86 

 

12.  Ξέλεο Γιψζζεο 157 98,1% 3 

 

1,9% 

 

1,02 

13.  πνπδέο ζηνλ θιάδν 

ηεο Γηνίθεζεο ( 

management) ηεο 

Δθπαίδεπζεο 

109 68,1% 51 31,9% 1,32 

πλνιηθόο Μέζνο όξνο     1,23 

 

Ο κέζνο φξνο ηνπ πίλαθα 14 είλαη 1,23, πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην 1. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη εξσηψκελνη, δελ δίλνπλ βαξχηεηα ζηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, 

σο θξηηήξηα επηινγήο Γηεπζπληή. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία 

ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ην 86,3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεψξεζε σο ην πην ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα έλαλ δηεπζπληή, ην λα δηαζέηεη εγεηηθά ραξίζκαηα (π.ρ. λα έρεη 

φξακα,  λα εθθξάδεηαη κε αθξίβεηα, λα είλαη αηζηφδνμνο, ήξεκνο, λα  εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε, λα δηαζέηεη απηνπεπνίζεζε, λα έρεη ζαθή εηθφλα ηνπ ζηφρνπ).  



Γνϊςεισ, πρακτικζσ και αντιλιψεισ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ (ΔΟΡ)  
ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ 

95 

Σν 46,3% αλέθεξε ηελ εθπαηδεπηηθή πείξα, ην 44,4% αλέθεξε ηελ δηνηθεηηθή πείξα, 

ην 31,9% αλέθεξε ηηο ζπνπδέο ζηνλ θιάδν δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ην 35% 

αλέθεξε ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, ην 21,3% αλέθεξε ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, 

ην 14,4% αλέθεξε ηελ δηδαθηηθή θαηάξηηζε, ην 9,4% αλέθεξε ηελ ζπκκεηνρή ζε 

επηκνξθσηηθά  ζπλέδξηα, ην 3,8% αλέθεξε ηελ ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, 

ην 2,5% αλέθεξε ηελ ζπκκεηνρή ζε ππεξεζηαθά  ζπκβνχιηα, ην 1,9% αλέθεξε ην 

ζπγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν θαη ην ππφινηπν 1,9% αλέθεξε ηηο μέλεο γιψζζεο.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία απηά, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεσξεί σο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα έλαλ δηεπζπληή ηα εγεηηθά ραξίζκαηα φπσο 

φξακα, αηζηνδνμία, εξεκία, απηνπεπνίζεζε, εκπηζηνζχλε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

είλαη εθείλα πνπ ζχκθσλα κε ην Μπνπξαληά 2005, αζθνχλ ζεηηθή επηξξνή πάλσ ζε 

άιινπο αλζξψπνπο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ πξφζπκα ζηελ πινπνίεζε ηνπ θνηλνχ 

νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ. 

Όπσο φκσο παξαηεξεί ν Osborn et all 2016, ε άζθεζε εγεζίαο δελ είλαη κφλν ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε, αιιά κηα δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζία θαη 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εγεηψλ θαη πθηζηακέλσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ. 

Οη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί, επεζήκαλαλ σο ζεκαληηθά γηα ηελ άζθεζε εγεζίαο, 

ηφζν ηελ εθπαηδεπηηθή πείξα φζν θαη ηε δηνηθεηηθή πείξα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ν 

δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, πξέπεη λα είλαη θαη εθπαηδεπηηθφο, γλσξίδνληαο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, αιιά παξάιιεια λα δηαζέηεη 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ ην έξγν ηνπ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, πνπ ζηελ παξνχζα έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηθλχνπλ 

σο ηα πην ζεκαληηθά γηα έλα δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Peters&Austin ζην Ρνχζε 2007, απνηεινχλ θαη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, πξνθεηκέλνπ έλαο ζπκβαηηθφο ζρνιηθφο νξγαληζκφο λα 

κεηαζρεκαηηζηεί ζε νξγαληζκφ νιηθήο πνηφηεηαο (Peters, T. &Austin, N., ζ. 393-

414ζηνΡνχζε 2007, ζ. 50). 

ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε 41.14 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Άιιν πνην....),  πνπ αθνξά 

άιια θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή δηεπζπληή, πάξζεθαλ δεδνκέλα απφ ηέζζεξηο 

εξσηψκελνπο, πνπ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, αιιά θαηαγξάθνληαη φπσο νη ίδηνη 

νη εξσηψκελνη ηα δηαηχπσζαλ. πγθεθξηκέλα, ζεκείσζαλ σο επηπιένλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή: "Να ζέβεηαη, λα είλαη ζπλεηφο, δεκνθξαηηθφο, 
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πεηζαξρεκέλνο, λα έρεη ην ηαιέλην λα πεξάζεη φια απηά ζηνπο καζεηέο, λα έρεη 

πξνζσπηθφηεηα, επηθνηλσληαθφ ηαιέλην θαη λα εκθνξείηαη απφ εζηθέο αμίεο". 

Οη ίδηνη εξσηψκελνη αθφκε, ζεκεηψλνπλ: "Αληηθεηκεληθφο, ίζε κεηαρείξηζε πξνο 

φινπο, απνθαζηζηηθφο, δίθαηνο, κε θαιιηέξγεηα θαη απηνπεπνίζεζε, νπκαληζηήο, λα 

έρεη αγάπε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηηο ηέρλεο θαη ηηο εθθάλζεηο ηεο, ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε, πνιηηηζκφ θαη θαιιηέξγεηα, αθέξαην ραξαθηήξα θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζε 

παλαλζξψπηλεο αμίεο". 

Έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ εξσηψκελνπο ζρνιηάδεη επίζεο, φηη: "Μεξηθά απφ απηά πνπ 

αλαθέξνληαη (ζην εξσηεκαηνιφγην) κπνξεί λα πξνζδψζνπλ πνηφηεηα ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο θαη ζην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν, φκσο ηα εκπφδηα θαη 

νη δπζθνιίεο είλαη ηφζν πνιιά θαη ζεκαληηθά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ 

είλαη θαηαιπηηθά αξλεηηθνί παξάγνληεο γηα κηα ζεηξά πξαγκάησλ, φπσο φξακα θηι.".  

Οη παξαπάλσ ζρνιηαζκνί ίζσο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πξνβιεκαηηζκνχο θαη 

αληηθείκελν αλάιπζεο σο πξνο ην βαζκφ επαιήζεπζήο ηνπο, δηεξεπλψληαο ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο, αιιά θαη ηα 

αθξηβή ζεκεία πνπ απνηεινχλ εκπφδηα θαη δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

ΓΟΠ ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο. 

πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππ' φςε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, έλαο 

απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο εγέηεο, πνπ ζπληειεί απνθαζηζηηθά ψζηε λα 

κεηαζρεκαηηζηεί ν νξγαληζκφο ηνπ ζε νξγαληζκφ νιηθήο πνηφηεηαο, δελ "γελληέηαη" 

κφλν αιιά θαη γίλεηαη κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ηε δηαξθή επηκφξθσζε,  θαη 

ηελ εκπεηξία πνπ απνθηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

πκπεξάζκαηα - πδήηεζε ηεο έξεπλαο 

ηελ παξνχζα έξεπλα, κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αξρηθά ηέζεθαλ, 

εμεηάζζεθαλ πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ), ηηο πξαθηηθέο 

ΓΟΠ πνπ εθαξκφδνληαη ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη γηα ην  

βαζκφ ζηνλ νπνίν δηεπθνιχλεηαη ε εθαξκνγή ΓΟΠ απφ ην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ 

λνκηθφ πιαίζην. 

  ε φηη αθνξά ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα γηα ηελ γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά 

κε ηε ΓΟΠ, απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη: 
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Γλψζε εθπαηδεπηηθψλ γηα ΓΟΠ 

ρεηηθά κε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε ΓΟΠ, ιίγνη ήηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δήισζαλ πσο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαη αξθεηνί απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη δελ αμηνπνηνχληαη νη αξρέο ΓΟΠ 

ζηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα. 

Απφ ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα, πξνθχπηεη αλάγθε θάιπςεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

εκαζία επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 ρεηηθφ κε ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα, είλαη θαη ην φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, έθξηλε ηνπιάρηζηνλ πνιχ απαξαίηεηε ηελ χπαξμε πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο, γηα φζνπο/ζεο θαηέρνπλ ζέζεηο ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα θαηαιάβνπλ ηηο ελ ιφγσ ζέζεηο. 

Όπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ (παξ. 4.1.4.), ν ζρεδηαζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο, απνθαζίδεηαη θαη ζρεδηάδεηαη 

θεληξηθά απφ ηα αλψηεξα θιηκάθηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο θαη εθαξκφδεηαη 

θαζνιηθά γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο, ρσξίο λα δηεξεπλψληαη νη 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηα ηδηαίηεξα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, γεσγξαθηθά ή άιια 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ 

ππεξεηνχλ. 

Τπάξρνλ λνκηθφ πιαίζην θαη εθαξκνγή αξρψλ ΓΟΠ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ρεηηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, φπσο πξνέθπςε απφ ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, ε έιιεηςε ζεζκνζεηεκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (ΑΔΔ) θαη ηελ απηναμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο 

(παξ. 4.1.2), απνηειεί εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ΓΟΠ, αθνχ  ε αμηνιφγεζε απνηειεί ην 

ηξίην ζεκείν (stady) απφ ηνλ θχθιν ηνπ Deming, θαηά ην νπνίν αμηνινγνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο λέαο θαηάζηαζεο θαη γίλεηαη ε κεηάβαζε ζην επφκελν ζηάδην 

ηειηθήο εθαξκνγήο ΓΟΠ (Εαβιαλφο, 2003). 

Δπίζεο πξνέθπςε, φηη κε ην λφκν 4142/13 έρεη λνκνζεηεζεί ε Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ.), ε νπνία φκσο δελ 

επηηειεί ηελ απνζηνιή ηεο, αθνχ δελ πινπνηείηαη ε αμηνιφγεζε, πνπ είλαη  έλαο απφ 

ηνπο ζηφρνπο ηεο (αιηεξήο& Κξαζάο, 2018). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2 (ζει 58), ν κέζνο ρξφλνο 

πξνυπεξεζίαο δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζηελ παξνχζα ζέζε ηνπο, είλαη πάλσ 
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απφ 6 έηε, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη λεφηεξνη ππεξεζηαθά εθπαηδεπηηθνί, 

εμειίζζνληαη πην δχζθνια ζε ζέζεηο επζχλεο, παξφηη πνιινί απ' απηνχο, δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα θαη παξφηη γλσξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, 

αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4 (ζει.59) ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, ην 45% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, γλσξίδεη ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιά ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Δπίζεο, απφ ηνλ πίλαθα 1(ζει 58), θαίλεηαη φηη πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο (28,8%) 

εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ πάξεη γλψζεηο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ην απαξαίηεην γλσζηηθφ ππφβαζξν ην νπνίν κπνξεί λα 

απνηειέζεη πξνυπφζεζε γηα ηελ εμέιημή ηνπο ζε δηνηθεηηθή ζέζε επζχλεο ζηε 

δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ. 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, δελ είραλ ζε κεγάιν κέξνο 

ηνπο θακία πξνεγνχκελε εκπεηξία δηνίθεζεο ή δελ έρεη ηχρεη λα ππεξεηήζνπλ ζε 

ζέζε ζηειέρνπο εθπαίδεπζεο, θαη ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο αλέθεξαλ φηη γλσξίδνπλ 

ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιά ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη εηδηθά ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη, φηη ην ηειεπηαίν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ επηινγή Γ/ληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κε ην Ν. 4473/2017 άξζξν 1,  παξά 

ηνλ ππνζρφκελν εθζπγρξνληζκφ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ζηνλ 

πξνεγνχκελν Ν. 3848/2010, δελ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζνχλ λεφηεξνη ζε 

πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθνί, κε ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα, ζε δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο.  

Όπσο πξνθχπηεη, θάζε πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, έρεη 

σο θίλεηξν ηηο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ επξσπατθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηαπηφρξνλα έρεη σο αληίζηαζε ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο αληηδξάζεηο θαη δηαθσλίεο. 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα επηηχρνπλ νη φπνηεο κεηαξξπζκίζεηο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

παξαγφλησλ κέζσ νπζηαζηηθνχ θαη ηεθκεξησκέλνπ δηαιφγνπ (Κνπκέληνο, 2017).  

Δθαξκνγή πξαθηηθψλ ΓΟΠ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ρεηηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ησλ πξαθηηθψλ ΓΟΠ πνπ εθαξκφδνληαη ζηε 

δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πξνέθπςε φηη πνιιέο ηέηνηεο πξαθηηθέο 

εθαξκφδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

πγθεθξηκέλα, απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο ζεσξνχλ φηη ζην ζρνιείν ηνπο αθνινπζνχληαη ηνπιάρηζηνλ 
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ζπρλά, νη πξαθηηθέο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα, ηεο ζηνρνζεζίαο ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο (πίλαθαο 8, ζ. 78). 

Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ζρεδηάδνληαη θαη 

πινπνηνχληαη  θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (πίλαθαο 9, ζ. 81). 

πλεπψο, θαίλεηαη φηη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αθνινπζνχληαη 

πξαθηηθέο πνπ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΟΠ, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ 

Καηζαξφ, νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ελφο ειθπζηηθνχ νξάκαηνο γηα ην κέιινλ ηφζν γηα 

ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο  γνλείο, ηνπο θνξείο, ηελ 

θνηλσλία, απαηηεί ηελ εκβάζπλζε θαη  ηνλ ελζηεξληζκφ ηνπ απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο κέζα απφ νξγαλσκέλεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ 

ζηε δέζκεπζε φισλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ (Καηζαξφο, 2008). 

Πξνθεηκέλνπ φκσο, λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή βειηίσζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

δελ αξθεί ε εθαξκνγή κεκνλσκέλσλ "θαιψλ" πξαθηηθψλ,  αιιά θάζε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή, πξέπεη λα κειεηάηαη θαη λα ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα επεξεάδεη φιεο ηηο 

πηπρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηε δηνίθεζή ηνπ φζν θαη ην 

πεξηερφκελν θαη ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, θαζψο θαη ηελ επηκφξθσζε θαη βειηίσζε 

πνηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

εκαληηθή ζεσξείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε 

δηακφξθσζε θιίκαηνο απνδνρήο θαη ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο γνλείο, ε αιιαγή ηεο 

ζρνιηθήο θνπιηνχξαο γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία φπσο έρνπκε αλαπηχμεη (παξ. 3.6 & 3.7), έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ βειηηψλνληαο ηηο ζρέζεηο θαη 

βνεζψληαο ζηελ επηηπρία ηεο αιιαγήο (Υξηζηνθίδνπ, 2011).  

Ζ πιεηνςεθία, έθξηλε επίζεο, πνιχ ζεκαληηθή ηελ επηβξάβεπζε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαιέο πξαθηηθέο, ζεψξεζε πνιχ θαζνξηζηηθή ηελ παξνρή 

θηλήηξσλ  ζην πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζεί γηα ηελ επηηπρία κηαο 

αιιαγήο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε, ζεψξεζε πνιχ ζεκαληηθή ηελ χπαξμε νξάκαηνο 

θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ γηα ηε  ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ  έξγνπ ηεο.  
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Οη παξαπάλσ πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη θαη αμηνινγήζεθαλ σο ζεκαληηθέο απφ 

ηνπο εξσηψκελνπο, απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ πνηφηεηαο (Πεηξίδνπ, 2002, ζ. 57). 

Η παξνχζα κειέηε θαηαιήγεη θαη ζε κηα ζεηξά επηπιένλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν, ε πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθέξεη φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ ζπρλά ηθαλνπνηεκέλνη νη γνλείο 

απφ ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί επίζεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ζεσξνχλ φηη  είλαη νη ίδηνη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ηνπο. Παξαηεξείηαη δειαδή, ηθαλνπνίεζε γηα ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ 

έξγν, ηφζν ησλ "εζσηεξηθψλ πειαηψλ" πνπ είλαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη 

ησλ "εμσηεξηθψλ πειαηψλ" πνπ είλαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ, φπσο νη φξνη 

αλαιχνληαη απφ ην Εαβιαλφ (2003) θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία (ζει. 

69). 

Οη εθηηκήζεηο φκσο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, είλαη 

ππνθεηκεληθέο θαζψο φπσο αλαιχζεθε, δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, νχηε ζαθείο θαη κεηξήζηκνη 

ζηφρνη ε θαηάθηεζε ησλ νπνίσλ ζα δηθαηνινγνχζε απηφ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ 

πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ θαη ζα παξείρε ηε δπλαηφηεηα αμηφπηζησλ 

απνηειεζκάησλ ((αιηεξήο& Κξαζάο, 2018 ζ. 17). 

Όζνλ αθνξά ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζεψξεζε σο ηνπιάρηζηνλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηελ δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε 

εθπαίδεπζεο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ΓΟΠ αθνχ φπσο αλαθέξεη ν 

Λνγνζέηεο, είλαη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ αιιαγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε (Λνγνζέηεο, 1992).  

Δπηπιένλ, νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε ζεκαζία ηεο νπνίαο γηα ηελ εθαξκνγή ΓΟΠ, επηζεκάλζεθε απφ ηνλ 

Feingenbaum, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη ζπλερήο,  λα 

εθαξκφδνληαη λέεο ηερληθέο θαη λα ππάξρεη ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη παξαθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Εαβιαλφο, 2003). 
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Ζ απηναμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ζεσξήζεθε επίζεο,  σο πνιχ ζεκαληηθή, 

απνδεηθλχνληαο φηη έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΓΟΠ γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο  - απνινγηζκφο, νη εθπαηδεπηηθνί  ην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.      

ην ζεκείν απηφ, ππάξρεη ε αληίθαζε, ζε ζρέζε κε ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνζπαζεηψλ αμηνιφγεζεο 

πνπ αθνξνχζαλ ηνπο ίδηνπο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, δηαρξνληθά θαη κε 

ηειεπηαία πξνζπάζεηα ην  Π.Γ.152/2013. Έηζη, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ κελ 

ζεκαληηθή ηελ αμηνιφγεζε σο κέζν βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, νη ίδηνη δελ 

έρνπλ πεηζηεί γηα ηελ αληηθεηκεληθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ ηνπ ζεζκνχ απηνχ. 

Ζ ακθηζβήηεζε απηή ζην ζεζκφ ηεο αμηνιφγεζεο, εληείλεηαη θαη απφ πνιηηηθά 

θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο, φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο απνθιεηζκνχ 

ή απφιπζεο  ησλ "κε εκεηέξσλ" ( αιηεξήο& Κξαζάο, 2018). 

Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην, λα θαιιηεξγεζεί θνπιηνχξα αιιαγήο θαη δηακφξθσζε 

θιίκαηνο γηα ηελ απνδνρή ηεο αμηνιφγεζεο, αθνχ νη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο δελ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσξίο αμηνινγήζεηο πνπ νδεγνχλ ζε δηνξζσηηθέο 

παξεκβάζεηο, επαλαηξνθνδφηεζε θαη ηειηθή απνηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

(Κνπκέληνο, 2017). 

Δπηπιένλ, ν ξφινο ηεο εγεζίαο αλαδείρζεθε πςειήο ζεκαζίαο, αθνχ ε πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ έθξηλε ηνπιάρηζηνλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ ελίζρπζε ηεο ηεξαξρίαο 

θαη ηνπ ξφινπ ηνπ Γηεπζπληή  ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σν πην 

ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα έλαλ δηεπζπληή, αλαδείρζεθε ην λα δηαζέηεη εγεηηθά 

ραξίζκαηα (π.ρ. λα έρεη φξακα, λα εθθξάδεηαη κε αθξίβεηα, λα είλαη αηζηφδνμνο, 

ήξεκνο, λα  εκπλέεη εκπηζηνζχλε, λα δηαζέηεη απηνπεπνίζεζε, λα έρεη ζαθή εηθφλα 

ηνπ ζηφρνπ).  

Ο ξφινο ηεο εγεζίαο έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, αθνχ 

ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο κε ηηο εγεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ζπκβάιινπλ ζηελ νκαδηθή 

εξγαζία, νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, δηαρεηξίδνληαη θξίζεηο, ελψ παξάιιεια 

βειηηψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη πξσηνπνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε θάζε επίπεδν (Κνπκέληνο, 2017).  

ηελ πξνζπάζεηα ινηπφλ, κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ ζε νξγαληζκφ νιηθήο 

πνηφηεηαο, ε εγεζία πξέπεη λα παξέρεη ηελ ππνζηήξημή ηεο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, δηαζθαιίδνληαο ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη νδεγψληαο ηνλ 
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εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ νιηθήο πνηφηεηαο (Peters, T. &Austin, N.,  ζ. 

393-414 ζην Ρνχζε, 2007 ζ. 50; Εαβιαλφο, 2003). 

Πξνηάζεηο ηεο έξεπλαο 

Απφ ηα παξαπάλσ, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ζρεδηαζκφο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

λα εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ πξαγκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία αλήθεη ε θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα.  

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε, νη δχν ζεσξεηηθνί ΓΟΠ, Deming 

θαη Juran, ζηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, δίλνπλ ζεκαζία θπξίσο ζηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο (Εαβιαλφο, Μ., 2003, ζ. 52-

53). 

Γηα ην ιφγν απηφ, ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε λα 

κεηαθέξεη ηε γλψζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ, λα επελδχεη ζηελ 

εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, λα ζρεδηάδεη 

ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηάβαζε ζηε ΓΟΠ  (Εαβιαλφο, Μ., 

2003, ζ. 188).  

Δπίζεο, κέζσ λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

λεφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, λα 

εμειηρζνχλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο, πξνθεηκέλνπ σο κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο, λα 

εθαξκφζνπλ αξρέο ΓΟΠ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη εγέηεο απηνί, ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 

νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αλάπηπμε 

λέσλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη αληηιήςεσλ  (Leithwood, etall, 1999 ζην 

Καηζαξφο, 2008, ζ.109). 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή αληηθεηκεληθνχ θαη αμηφπηζηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο,  κε ηελ θαζηέξσζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνδνρή ηνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Υξεηάδεηαη επίζεο, απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο, λα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο επηκνξθσηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο θαη ζηελ άξζε ησλ αληηδξάζεσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαλνεζεί ε αμία ηεο θαη λα ππνζηεξηρζεί απφ ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηα.   
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Όπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, ε εθαξκνγή ΓΟΠ  ζηελ δηνίθεζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα, πξαθηηθέο νη νπνίεο ζήκεξα 

εθαξκφδνληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, έρνληαο έλαλ άηππν ραξαθηήξα, λα 

αμηνπνηνχληαη ιακβάλνληαο νπζηαζηηθφ θαη ζεζκνζεηεκέλν ραξαθηήξα, ψζηε λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή  θνπιηνχξαο θαη ηελ πηνζέηεζε  δηαξθνχο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηα ηφζν ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ  φζν θαη 

ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, πνπ απνηειεί δεηνχκελν ηεο θνηλσλίαο ζήκεξα. 

Καηαιήγνληαο, ε παξνχζα κειέηε πξνηείλεη ηελ αμηνπνίεζε αξρψλ ηεο Γηνίθεζεο 

Οιηθήο Πνηφηεηαο σο κηα κνξθή ελαιιαθηηθήο δηνίθεζεο ζην ρψξν ηεο Α/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ δηαξθή βειηίσζε ηεο  πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

 Ζ πξφηαζε απηή, φπσο γίλεηαη θαλεξφ, πηζαλφλ λα κελ ζπληζηά  παλάθεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε, αιιά παξνηξχλεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο γηα 

δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, 

εκπλεπζκέλε εγεζία θαη θαηαλφεζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη 

παξάγνληεο απηνί, απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο βειηίσζεο θαη δηαξθνχο επηηπρίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη ζην λέν θνηλσληθφ - 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο θνηλσλίαο καο. 

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ απφ έλα κηθξφ δείγκα εθπαηδεπηηθψλ 

Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο κηαο κφλν γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 

Αραίαο. πλεπψο, δε κπνξνχλ λα γίλνπλ γεληθεχζεηο, αθνχ έλα κεγαιχηεξν 

παλειιαδηθφ δείγκα κπνξεί λα έδηλε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. 

Δπηπιένλ, πεξηνξίδεηαη ε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, αθνχ δηαηππψζεθαλ ζε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θαη απνηππψλνπλ ηελ πξνζσπηθή ζηάζε ησλ εξσηψκελσλ ζηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. 

Δπίζεο, ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ είρε ηεζεί ζε 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε, απφ ην Μάξηην 2018,  ην λνκνζρέδην πνπ αθνξά ηηο λέεο δνκέο 

ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Ν. 4547/18). Σν ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην 

θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ηνλ Απξίιην ηνπ 2018 θαη ν απφερφο ηνπ είλαη πηζαλφ λα 

επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ.  
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Θα πξέπεη αθφκε, λα ιεθζεί ππ' φςε ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ γηα θάζε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Μπνξεί θάπνηνο εξσηψκελνο 

λα ππεξεθηίκεζε θάπνηα εξψηεζε θαη λα ηελ αμηνιφγεζε ζην κέγηζην ηεο θιίκαθαο 

likert ή θαη αληίζηξνθα λα ηελ ππνβάζκηζε. Απηφ είλαη πηζαλφλ λα ζπλέβε, επεηδή νη 

εξσηψκελνη, δε γλψξηδαλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ζε βάζνο έλλνηεο φπσο  Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο, αξρέο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ζπλεπψο απαληνχζαλ θαηά 

πξνζέγγηζε ε θαηά ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πηζαλή δπζθνιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα απαληήζνπλ 

ζε εξσηήζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηε δηθή ηνπο ζρνιηθή 

κνλάδα (νιηγνζέζηα ζρνιεία, ζρνιεία απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ).  

Πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα θηινδνμεί λα έρεη αθαδεκατθφ θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο 

ζπκβάιεη ζε γλψζε θαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή βαζηθψλ αξρψλ ΓΟΠ ζηε 

δηνίθεζε ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρψξνο ν νπνίνο ρξήδεη 

κεγαιχηεξεο εξεπλεηηθήο ελαζρφιεζεο  εμαηηίαο ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπ. 

Πξαθηηθφ φθεινο ηεο έξεπλαο, είλαη φηη απηή ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο πξνο 

φθεινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε κειινληηθέο αιιαγέο, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο δηνίθεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ κε νδεγφ ηε Γ.Ο.Π  

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ζπδήηεζε 

Ζ παξνχζα κειέηε, αζρνιήζεθε κε ηε δηεξεχλεζε ησλ  απφςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ, ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή αξρψλ ΓΟΠ ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηε 

δηεξεχλεζε δηεπθφιπλζεο απφ ην ππάξρνλ  εθπαηδεπηηθφ λνκηθφ πιαίζην ηεο 

εθαξκνγήο ΓΟΠ ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, εθθξάδνληαη κηα ζεηξά απφ 

πξνβιεκαηηζκνί νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ ζην κέιινλ λα απνηειέζνπλ αθνξκή  

ζρεηηθά κε άιιεο αληίζηνηρεο  εξεπλεηηθέο κειέηεο. 

πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη: 
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 Δθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ κειέηεο ζε κεγαιχηεξν θαη πην 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα εθπαηδεπηηθψλ απφ νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

 Δπέθηαζε ηεο έξεπλαο θαη δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. ρνιηθνί χκβνπινη, γνλείο). 

Γηεξεχλεζε ηνπ πξφζθαηα ζεζκνζεηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, 

έηζη ψζηε λα ειεγρζεί ν βαζκφο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Γηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ειιεληθή 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη 

ηε Γ.Ο.Π. 

 Δμέηαζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο, ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο  ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε ζπλάξηεζε κε αξρέο ηεο 

Γ.Ο.Π. 

Σέινο, δεκηνπξγείηαη ν πξνβιεκαηηζκφο αλ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ζεκαίλεη 

νπσζδήπνηε πνηνηηθή κάζεζε θαη εθπαίδεπζε, νπφηε ελδερνκέλσο, ην ελδηαθέξνλ ζα 

πξέπεη λα ζηξαθεί, εθηφο απφ ην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο  θαη ζην επίπεδν ηεο 

δηδαζθαιίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Πίλαθαο 8 

Σπκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ζρνιηθή κνλάδα 

 
Πνηέ πάληα πρλά Πάληα 

Μέζνο 

φξνο 
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 N          % N        % Ν% Ν  %  

13. πκκεηέρεηε ζηελ δηακφξθσζε 

ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

θαηαζέηνληαο ηελ άπνςή ζαο;  

6 3,8% 14 8,8% 85 53,1% 55 34,4% 2,99 

14. πκκεηέρεηε ζην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ  απνηίκεζε 

ηνπ έξγνπ πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί 

ζηελ αξρή;  

5 3,1% 21 13,1% 77 48,1% 57 35,6% 3,16 

15. αο δεηείηαη ε γλψκε ζαο γηα 

ηελ ιήςε κηαο απφθαζεο πνπ αθνξά 

ηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; 

6 3,8% 21 13,2% 79 49,4% 54 34,0% 3,13 

16. Λεηηνπξγνχλ κεραληζκνί 

αλαηξνθνδφηεζεο (παξαηήξεζε, 

έιεγρνο, αμηνιφγεζε)  ψζηε λα 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη αξρηθνί 

ζηφρνη  φηαλ ππάξρνπλ απνθιίζεηο; 

10 6,3% 54 33,8% 79 49,4% 17 10,6% 2,64 

17. πλεξγάδεηαη ν/ε 

Γηεπζπληήο/ληξηα κε ην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο;  

3 1,9% 10 6,3% 61 38,1% 86 53,8% 3,44 

18. πλεξγάδεηαη ν ζχιινγνο 

Γηδαζθφλησλ κε ην ζχιινγν 

Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο;  

5 3,1% 29 18,1% 96 60,0% 30 18,8% 2,94 

19. Θεσξείηε απνηειεζκαηηθή ηε 

ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν 

Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο;  

8 5,0% 22 13,8% 96 60,0% 34 21,3% 
 

2,97 

20. πλεξγάδεηαη ν/ε 

Γηεπζπληήο/ληξηα θαη ν ζχιινγνο 

Γηδαζθφλησλ κε ηνπο ρνιηθνχο 

πκβνχινπο ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο;  

4 2,5% 19 11,9% 77 48,1% 60 37,5% 3,21 

21.  Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο (π.ρ. αληαιιαγή 

απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε κεζφδεπζε 

ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

καζεηψλ θ.ν.θ.);  

1 0,6% 25 15,6% 105 65,6% 29 18,1% 3,01 
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22. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη 

κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ  (π.ρ. 

ελεκέξσζε γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ 

επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο, 

πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε απηήο 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ θ.ν.θ.);  

0 ,0% 14 8,8% 90 56,3% 56 35,0% 3,26 

πλνιηθόο Μέζνο όξνο         3,075 

 

16. Λειτουργοφν μθχανιςμοί ανατροφοδότθςθσ 
(παρατιρθςθ, ζλεγχοσ, αξιολόγθςθ)  ϊςτε να 

επαναπροςδιορίηονται οι αρχικοί ςτόχοι  όταν …

18. Συνεργάηεται ο ςφλλογοσ Διδαςκόντων με το 
ςφλλογο Γονζων/Κθδεμόνων ςτο πλαίςιο 

λειτουργίασ τθσ Σχολικισ Μονάδασ; 

19. Θεωρείτε αποτελεςματικι τθ ςυνεργαςία με το 
ςφλλογο Γονζων/Κθδεμόνων ςτο πλαίςιο 

λειτουργίασ τθσ Σχολικισ Μονάδασ; 

15. Σασ ηθτείται θ γνϊμθ ςασ για τθν λιψθ μιασ 
απόφαςθσ που αφορά τθ ςχολικι ςασ μονάδα;

14. Συμμετζχετε ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςτθν  
αποτίμθςθ του ζργου που είχε προγραμματιςτεί 

ςτθν αρχι; 

13. Συμμετζχετε ςτθν διαμόρφωςθ των ςτόχων τθσ 
ςχολικισ μονάδασ ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ 

κατακζτοντασ τθν άποψι ςασ; 

17. Συνεργάηεται ο/θ Διευκυντισ/ντρια με το 
ςφλλογο διδαςκόντων ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ 

Σχολικισ Μονάδασ; 

60,00%

78,80%

81,30%

83,10%

83,70%

83,70%

85,60%

87,50%

91,30%

91,90%

40,10%

21,20%

18,80%

17,00%

16,20%

16,20%

14,40%

12,60%

8,80%

8,20%

Σπάνια & Ροτζ Ράντα & Συχνά
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Δηάγξακκα 8 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 11 

Αμηνιόγεζε ζπληειεζηώλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε:  

 

Καζφινπ Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Μέζνο 

φξνο 

 N % N % N % N %  

ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 
10 6,3% 12 7,5% 74 46,3% 64 40,0% 3,2 

ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ 

ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
10 6,3% 14 8,8% 70 43,8% 66 41,3% 3,2 

ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 
16 10,0% 28 17,5% 72 45,0% 44 27,5% 2,9 

ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ (ΑΠ, 

ΓΔΠΠ) 

7 4,4% 9 5,6% 60 37,5% 84 52,5% 3,4 

ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ 

ΥΟΛΗΚΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ 
4 2,5% 8 5,0% 48 30,0% 100 62,5% 3,5 

ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ 

ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ 

ΤΠΟΓΟΜΧΝ 

5 3,1% 6 3,8% 60 37,5% 89 55,6% 3,45 

ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 
5 3,1% 11 6,9% 56 35,0% 88 55,0% 3,42 

πλνιηθόο Μέζνο όξνο         3,78 
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Διάγραμμα 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ (ΑΡΣ, ΔΕΡΡΣ)

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΡΟΔΟΜΩΝ

72,50%

85,10%

86,30%

90,00%

90,00%

92,50%

93,10%

27,50%

15,10%

13,80%

10,00%

10,00%

7,50%

6,90%

Κακόλου & Λίγο Ράρα πολφ & Ρολφ
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Πίλαθαο 13 

Αμηνιόγεζε ραξαθηεξηζηηθώλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο  

 
Καζφινπ Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 

Μέζνο 

φξνο 

 N % N % N % N %  

32. Πφζν ζεκαληηθή  

ζεσξείηε ηελ 

Απηναμηνιφγεζε 

(πξνγξακκαηηζκφο –

απνινγηζκφο) ζρνιηθήο 

κνλάδαο γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ  έξγνπ 

ηεο; 

3 1,9% 21 13,1% 7 8,1% 9 36,9% 2,83 

34.Πφζν ζεκαληηθή  

ζεσξείηε ηελ χπαξμε 

νξάκαηνο θαη ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ γηα ηε  

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο; 

2 1,3% 14 8,8% 1 0,6% 3 39,4% 3,28 

35. Πφζν ζεκαληηθή 

θξίλεηε ηελ αιιαγή ηεο 

ζρνιηθήο θνπιηνχξαο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ; 

1 ,6% 9 5,6% 0 0,0% 0 43,8% 3,37 

36. Πφζν ζεκαληηθή 

ζεσξείηε ηε δηακφξθσζε 

ζεηηθνχ θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ; 

1 ,6% 2 1,3% 6 2,5% 21 75,6% 3,76 

37. Πφζν ζεκαληηθή  

ζεσξείηε ηε δηακφξθσζε 

θιίκαηνο απνδνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο 

γνλείο; 

1 ,6% 8 5,0% 51 1,9% 00 62,5% 3,56 
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38. Πφζν ζεκαληηθή  

θξίλεηε ηελ επηβξάβεπζε 

ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαιέο 

πξαθηηθέο; 

1 ,6% 13 8,1% 7 5,6% 9 55,6% 3,46 

39. Πφζν θαζνξηζηηθή 

ζεσξείηε ηελ παξνρή 

θηλήηξσλ  ζην πξνζσπηθφ 

πξνθεηκέλνπ λα 

θηλεηνπνηεζεί γηα ηελ 

επηηπρία κηαο αιιαγήο πνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε; 

2 1,3% 14 8,8% 9 6,9% 5 53,1% 3,42 

40.Πφζν ζεκαληηθή θξίλεηε 

ηελ ελίζρπζε ηεο ηεξαξρίαο 

θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

Γηεπζπληή  ζηε βειηίσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ; 

13 8,2% 32 20,1% 7 2,1% 47 29,6% 2,93 

πλνιηθόο Μέζνο όξνο         3,69 
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Δηάγξακκα 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.Ρόςο ςθμαντικι κρίνετε τθν ενίςχυςθ τθσ 
ιεραρχίασ και του ρόλου του Διευκυντι  ςτθ 

βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου;

32. Ρόςο ςθμαντικι  κεωρείτε τθν Αυτοαξιολόγθςθ 
(προγραμματιςμόσ –απολογιςμόσ) ςχολικισ 

μονάδασ για τθ βελτίωςθ του  εκπαιδευτικοφ  ζργου 
τθσ;

34.Ρόςο ςθμαντικι  κεωρείτε τθν φπαρξθ οράματοσ 
και τθν ειςαγωγι καινοτομιϊν για τθ  λειτουργία τθσ 

ςχολικισ μονάδασ;

39. Ρόςο κακοριςτικι κεωρείτε τθν παροχι 
κινιτρων  ςτο προςωπικό προκειμζνου να 

κινθτοποιθκεί για τθν επιτυχία μιασ αλλαγισ που 
κρίνεται απαραίτθτθ; 

38. Ρόςο ςθμαντικι  κρίνετε τθν επιβράβευςθ των  
εκπαιδευτικϊν  για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε καλζσ 

πρακτικζσ;

35. Ρόςο ςθμαντικι κρίνετε τθν αλλαγι τθσ 
ςχολικισ κουλτοφρασ για τθ βελτίωςθ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου;

37. Ρόςο ςθμαντικι  κεωρείτε τθ διαμόρφωςθ 
κλίματοσ αποδοχισ και ςυνεργαςίασ από τουσ 

γονείσ;

36. Ρόςο ςθμαντικι κεωρείτε τθ διαμόρφωςθ 
κετικοφ κλίματοσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

εκπαιδευτικϊν για τθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ 
ζργου;

71,70%

85,00%

90,00%

90,00%

91,20%

93,80%

94,40%

98,10%

28,30%

15,00%

10,10%

10,10%

8,70%

6,20%

5,60%

1,90%

Κακόλου & Λίγο Ράρα πολφ & Ρολφ
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Πάηξα, Απξίιηνο 2018 

 

  Αγαπεηέ/ή ζπλάδειθε, 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέξνο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζην πιαίζην 

νινθιήξσζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ ζηνλ ηνκέα Γηνίθεζεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη δηεξεπλά ηηο γλψζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγήο αξρψλ 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ)  ζηνλ  ηξφπν δηνίθεζεο  ησλ ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο. 

Δίλαη αλψλπκν θαη απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο Α/ζκηαοΔθπ/ζεο φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ θαζψο θαη Γηεπζπληέο /ληξηεο. Οη απαληήζεηο είλαη απνιχησο 

εκπηζηεπηηθέο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δηαξθεί  ιίγα  ιεπηά. 

Όζνη/φζεο ελδηαθέξεζηε κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ζηέιλνληάο κνπ email: nikos.dimak@gmail.com 

 

 

   Νηθφιανο   Γεκαθφπνπινο 

 

 

 

 

 

Α' ΜΔΡΟ: Αηνκηθά ζηνηρεία - Απνηύπσζε γλώζεσλ 

 

1. Φύιν: 

Άλδξαο                                         Γπλαίθα  

 

 2. Καηεγνξία  Δθπαηδεπηηθνύ: 

Δθπ/θφο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ 60, ΠΔ 70)  

Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο        

Τπνδηεπζπληήο ρνιείνπ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο     

Γηεπζπληήο ρνιείνπ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο      

mailto:nikosdimak@gmail.com
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 3. Υξόληα ππεξεζίαο : 

1–10         11–15           16–20          21–30           30+  

 

 4. Ζ ρνιηθή ζαο Μνλάδα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή: 

Αζηηθή (>10.000θαηνίθνπο)                    Ζκηαζηηθή (2.000-10.000 θαηνίθνπο)                                                         

Δπαξρηαθή (<2000θαηνίθνπο)  

 

 5. Αλ είζηε Γηεπζπληήο/ληξηα ή ΤπνΓηεπζπληήο/ληξηα γξάςηε ηα ρξόληα 

ππεξεζίαο ζαο ζε απηή ηε ζέζε:………………………………………...................… 

 

 6.   Άιιεο ζπνπδέο: 

Άιιν πηπρίν ΑΔΗ–ΑΣΔΗ  Γηδαζθαιείν (Μαξάζιεην θιπ.)  

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα        Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα      

 

7. Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ή έρεηε κεηεθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα 

Γηνίθεζεο; 

ΝΑΗ                                   OXI  

Αλ ΝΑΗ: Γειψζηε θνξέα (π.ρ. ΔΚΓΓΑ, θ.ι.π.) & ψξεο: ............................................... 

  

8. Έρεηε πξνεγνύκελε εκπεηξία Γηνίθεζεο ή έρεηε ππεξεηήζεη ζε ζέζε ζηειέρνπο 

εθπαίδεπζεο (Γηεύζπλζεο, Γξαθείνπ, ρνιηθνύ πκβνύινπ) θαηά ην παξειζόλ; 

Kαζφινπ      1 - 2 έηε              3 - 5 έηε            Πάλσ απφ 5 έηε   

9. Πόζν θαιά γλσξίδεηε ηελ Δθπαηδεπηηθή Ννκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη εηδηθά 

ζηε ρνιηθή Μνλάδα;  

Καζφινπ        Λίγν   Πνιχ               Πάξα Πνιχ  

 

 10.  Γλσξίδεηε (έρεηε ελεκεξσζεί) γηα ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηελ Δθπαίδεπζε; 

Καζφινπ         Λίγν   Πνιχ               Πάξα πνιχ  

 

11. Αμηνπνηνύληαη νη αξρέο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηελ εθαξκνγή 

ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; 

Καζφινπ         Λίγν    Πνιχ                Πάξα πνιχ  
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12. Κξίλεηε απαξαίηεηε ηελ ύπαξμε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα 

Γηνίθεζεο γηα όζνπο/ζεο θαηέρνπλ ζέζεηο ζηειερώλ εθπαίδεπζεο θαζώο θαη 

εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα θαηαιάβνπλ ηηο ελ ιόγσ ζέζεηο; 

Καζφινπ          Λίγν    Πνιχ                Πάξα πνιχ  

Β' ΜΔΡΟ: πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε ρνιηθή Μνλάδα 

 ΠΟΣΔ ΠΑΝΗΑ ΤΥΝΑ ΠΑΝΣΑ 

13.πκκεηέρεηε ζηελ δηακόξθσζε ησλ 

ζηόρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ αξρή 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαηαζέηνληαο ηελ 

άπνςή ζαο;  

1 2 3 4 

14.πκκεηέρεηε ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο ζηελ  απνηίκεζε ηνπ έξγνπ πνπ είρε 

πξνγξακκαηηζηεί ζηελ αξρή;  

1 2 3 4 

15.αο δεηείηαη ε γλώκε ζαο γηα ηελ ιήςε 

κηαο απόθαζεο πνπ αθνξά ηε ζρνιηθή ζαο 

κνλάδα; 

1 2 3 4 

16.Λεηηνπξγνύλ κεραληζκνί 

αλαηξνθνδόηεζεο (παξαηήξεζε, έιεγρνο, 

αμηνιόγεζε)  ώζηε λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη 

νη αξρηθνί ζηόρνη  όηαλ ππάξρνπλ 

απνθιίζεηο; 

1 2 3 4 

17. πλεξγάδεηαη ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα κε ην 

ζύιινγν δηδαζθόλησλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο; 

1 2 3 4 

18. πλεξγάδεηαη ν ζύιινγνο Γηδαζθόλησλ 

κε ην ζύιινγν Γνλέσλ/Κεδεκόλσλ ζην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο;  

1 2 3 4 

19. Δίλαη απνηειεζκαηηθή ε ζπλεξγαζία κε 

ην ζύιινγν Γνλέσλ/Κεδεκόλσλ ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο;  

1 2 3 4 
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20.πλεξγάδεηαη ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα θαη ν 

ζύιινγνο Γηδαζθόλησλ κε ηνπο ρνιηθνύο 

πκβνύινπο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο; 

1 2 3 4 

21. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ 

ηνπο (π.ρ. αληαιιαγή απόςεσλ ζρεηηθά κε 

ηε κεζόδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ 

αληηκεηώπηζε πξνβιεκαηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ θ.ν.θ.);  

1 2 3 4 

22.Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηώλ  (π.ρ. ελεκέξσζε 

γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ 

ηνπο, πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε απηήο 

θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ 

καζεηώλ θ.ν.θ.);  

1 2 3 4 

Γ' ΜΔΡΟ: Πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηε ρνιηθή Μνλάδα 

23.ρεδηάδνληαη θαη πινπνηνύληαη νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο κεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο ζρνιηθήο ζαο Μνλάδαο; 

Πνηέ                    πάληα                     πρλά                  Πνιχ ζπρλά  

24.ρεδηάδνληαη θαη πινπνηνύληαη θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο ζηε  ζρνιηθή ζαο 

Μνλάδα; 

Πνηέ                      πάληα                   πρλά                 Πνιχ ζπρλά  

25.Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ην παξαγόκελν εθπαηδεπηηθό έξγν θαη ηελ επίδνζε 

ησλ καζεηώλ ζαο; 

Καζφινπ                 Λίγν                     Πνιχ             Πάξα πνιχ  

26 .Δίλαη  ηθαλνπνηεκέλνη νη γνλείο από ην παξαγόκελν εθπαηδεπηηθό έξγν θαη 

ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ ηνπο; 

Καζφινπ                 Λίγν                  Πνιχ                    Πάξα πνιχ  
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27. Οξγαλώλνληαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κέζα ζηε ρνιηθή Μνλάδα;  

Πνηέ                   πάληα            πρλά                   Πνιχ ζπρλά  

 28.Τπάξρεη δηαδηθαζία ππνζηήξημεο γηα ηνπο λενεηζεξρόκελνπο ζηε ζρνιηθή ζαο 

κνλάδα εθπαηδεπηηθνύο; 

Καζφινπ                Λίγν                      Πνιχ                   Πάξα πνιχ  

29. Οξγαλώλνληαη εθδειώζεηο γηα λα ελεκεξσζνύλ νη  γνλείο ησλ καζεηώλ ηεο 

ρνιηθήο  Μνλάδαο ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγηθήο θύζεο (π.ρ. 

ζπκπεξηθνξά γνλέσλ, πξνβιήκαηα παηδηθήο ειηθίαο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θ.ν.θ.);  

Πνηέ              πάληα                     πρλά                  Πνιχ ζπρλά  

 30. Πνηα από ηα παξαθάησ κέζα δηαπαηδαγώγεζεο ζεσξείηε πην ζεκαληηθά γηα 

ηελ επηβνιή ηεο πεηζαξρίαο ζηε ρνιηθή Μνλάδα; (Κύθισζε κία ή πεξηζζόηεξεο 

απαληήζεηο) 

 ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

Δπαηλνο 1 2 3 4 

Απεηιή 1 2 3 4 

Σηκσξία 1 2 3 4 

Γηαηαγή 1 2 3 4 

Παξάδεηγκα 1 2 3 4 

Απαγφξεπζε 1 2 3 4 

Παηρλίδη 1 2 3 4 

πκβνπιή 1 2 3 4 

Γ΄ ΜΔΡΟ:    Αμηνιόγεζε ζπληειεζηώλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

 

31. Δπηιέμηε πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε:  

  ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΠΟΛΤ 
ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

Σελ αμηνιφγεζε ηεο Γηνίθεζεο; 1 2 3 4 
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Σελ αμηνιφγεζε ζηειερψλ εθπαίδεπζεο; 1 2 3 4 

Σελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 1 2 3 4 

Σελ αμηνιφγεζε ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ (ΑΠ, ΓΔΠΠ); 
1 2 3 4 

Σελ αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ; 1 2 3 4 

Σελ αμηνιφγεζε ησλ πιηθνηερληθψλ 

ππνδνκψλ; 
1 2 3 4 

Σελ αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο;  1 2 3 4 

32.Πόζν ζεκαληηθή  ζεσξείηε ηελ Απηναμηνιόγεζε (πξνγξακκαηηζκόο –

απνινγηζκόο) ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηε βειηίσζε ηνπ  εθπαηδεπηηθνύ  έξγνπ ηεο; 

Καζφινπ                Λίγν               Πνιχ               Πάξα πνιχ  

33.Πόζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ζπγθξίλνληαο ηηο 

δξάζεηο ζαο κε αληίζηνηρεο άιισλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηά ζαο;  

Πνηέ                 πάληα               πρλά             Πνιχ ζπρλά  

34.Πόζν ζεκαληηθή  ζεσξείηε ηελ ύπαξμε νξάκαηνο θαη ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηώλ γηα ηε  ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; 

Καζφινπ               Λίγν                  Πνιχ          Πάξα πνιχ  

35. Πόζν ζεκαληηθή θξίλεηε ηελ αιιαγή ηεο ζρνιηθήο θνπιηνύξαο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ; 

Καζφινπ                Λίγν                Πνιχ                    Πάξα πνιχ  

36. Πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε δηακόξθσζε ζεηηθνύ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ; 

Καζφινπ                     Λίγν                   Πνιχ            Πάξα πνιχ  

37. Πόζν ζεκαληηθή  ζεσξείηε ηε δηακόξθσζε θιίκαηνο απνδνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο από ηνπο γνλείο; 

Καζφινπ           Λίγν                     Πνιχ            Πάξα πνιχ  
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38. Πόζν ζεκαληηθή  θξίλεηε ηελ επηβξάβεπζε ησλ  εθπαηδεπηηθώλ  γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαιέο πξαθηηθέο; 

Καζφινπ              Λίγν                     Πνιχ                   Πάξα πνιχ  

39. Πόζν θαζνξηζηηθή ζεσξείηε ηελ παξνρή θηλήηξσλ  ζην πξνζσπηθό 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζεί γηα ηελ επηηπρία κηαο αιιαγήο πνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε;  

Καζφινπ              Λίγν                  Πνιχ                 Πάξα πνιχ  

40.Πόζν ζεκαληηθή θξίλεηε ηελ ελίζρπζε ηεο ηεξαξρίαο θαη ηνπ ξόινπ ηνπ 

Γηεπζπληή  ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ; 

Καζφινπ            Λίγν                    Πνιχ                      Πάξα πνιχ  

 41. Από ηα παξαθάησ θξηηήξηα, επηιέμηε ηξία (3)  πνπ θξίλεηε πην ζεκαληηθά 

γηα ηελ επηινγή ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο  ρνιηθήο Μνλάδαο ώζηε λα ζεσξείηαη 

απνηειεζκαηηθόο/ή: 

1. πκκεηνρή ζε Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 

2. πκκεηνρή ζε Δπηζηεκνληθά πλέδξηα 

3. πκκεηνρή ζε Δπηηξνπέο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ 

4. πκκεηνρή ζε Δπηκνξθσηηθά εκηλάξηα 

5. Γηδαθηηθή θαηάξηηζε 

6. Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

7. Δπηζηεκνληθή θαηάξηηζε 

8. Δθπαηδεπηηθή πείξα 

9. Γηνηθεηηθή πείξα 

10. πγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν 

11. Ζγεηηθά ραξίζκαηα (π.ρ. λα έρεη φξακα,  λα εθθξάδεηαη κε αθξίβεηα, 

λα είλαη αηζηφδνμνο, ήξεκνο, λα  εκπλέεη εκπηζηνζχλε, λα δηαζέηεη 

απηνπεπνίζεζε, λα έρεη ζαθή εηθφλα ηνπ ζηφρνπ)      

12.  Ξέλεο Γιψζζεο 

13.  πνπδέο ζηνλ θιάδν ηεο Γηνίθεζεο ( management) ηεο Δθπαίδεπζεο 

14.  ΄Αιιν, πνην;….………………………………………………………. 

Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο  


