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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

    Στόχος της εργασίας αυτής είναι να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για την εξ 

αποστάσεως  εκπαίδευση  του  προγράμματος  ειδίκευσης  του  Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας  ΄΄Οργάνωση  και  Διοίκηση  Σχολικών  Μονάδων΄΄.  Το πληροφοριακό 

υλικό  του  εν  λόγω   προγράμματος  έχει  εκδοθεί  υπό  τον  τίτλο  ΄΄Οργάνωση  και 

Διοίκηση  Σχολικών  Μονάδων΄΄  σε  επιμέλεια  Αχιλλέα  Καψάλη.  Στα  πλαίσια  της 

εργασίας αυτής δημιουργήσαμε: σκοπό, προσδοκώμενα αποτελέσματα, εισαγωγικές 

παρατηρήσεις,  κριτήρια  αυτοαξιολόγησης,  απαντήσεις  στα  κριτήρια 

αυτοαξιολόγησης  καθώς και  σύνοψη για  κάθε  ένα  από τα  δώδεκα  κεφάλαια  του 

βιβλίου.  Όσον  αφορά  τη  μεθοδολογία  λαμβάνει  υπόψη  της  τόσο  τις  αρχές  της 

εκπαίδευσης  ενήλικων  όσο  και  τα  ιδιαίτερα  γνωρίσματα  του  εξ  αποστάσεως 

εκπαιδευτικού υλικού.

    Η εν λόγω εργασία παρέχει πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρονται  για θέματα 

οργάνωσης και  διοίκησης σχολικών μονάδων,  ιδιαίτερα στους  εκπαιδευτικούς  της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων 

θα είναι ελεύθερη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://telemathea.uom.gr      

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Τηλεμάθεια
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ABSTRACT

    The aim of this assignment is to create educational material for long – distance 

learning  concerning  the  programme  ΄΄Organization  and  Management  of  School 

Units΄΄ of the University of Macedonia. The information material of this programme 

can be found in printed form under the book, entitled ΄΄Organization and Management 

of School Units΄΄, by Achilleas Kapsalis. In the context of this assignment we formed: 

aim, anticipated results, introductory notes, criteria for self – evaluation, answers to 

the criteria for self – evaluation as well as summary for each one of the twelve units 

of the book. The methodology we used takes into consideration both the values of 

adult  education  and  the  special  characteristics  of  the  long  –  distance  educational 

material.

    This assignment will provide information to everyone who is interested in the 

subjects  of  organization and management  of  school  units,  particularly  teachers  of 

primary and secondary education. Access for those interested shall be free in the e-

mail address: http  :  //telemathea.uom.gr   

   

KEY WORDS
    Education, Long – distance learning, Adult education, Telemathea 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

    Στα πλαίσια της συνεχούς τεχνολογικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 

μεταβολής που επιτελείται, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης καλούνται να αναπροσαρμόσουν τους ρόλους τους, σε ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα που το αίτημα της οργανωσιακής και διοικητικής μεταβολής της σχολικής 

μονάδας κρίνεται επιτακτικό, έτσι ώστε η σχολική μονάδα να μπορεί να ανταποκριθεί 

με  επιτυχία  στα  κελεύσματα  της  εποχής  μας.  Προκειμένου  οι  εκπαιδευτικοί  της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

των  νέων  σχολικών  δομών  έχουν  ξεκινήσει  προγράμματα  επιμόρφωσής  τους  σε 

θέματα οργανωτικής και διοικητικής δομής της σχολικής μονάδας, ανάμεσά τους και 

το  πρόγραμμα  εξειδίκευσης  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  ΄΄Οργάνωση  και 

Διοίκηση  Σχολικών  Μονάδων΄΄.  Ωστόσο  πολλοί  εκπαιδευτικοί  λόγω  της 

χιλιομετρικής  τους  απόστασης  από  τον  τόπο  παροχής  ενός  προγράμματος 

επιμόρφωσης, λόγω της έλλειψης ελεύθερου χρόνου ή για οικονομικούς λόγους δεν 

μπορούν  να  συμμετάσχουν  σε  ένα  πρόγραμμα  επιμόρφωσης.  Ο  σχεδιασμός  της 

παρούσας εργασίας αποσκοπεί να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτικό, αλλά 

και  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο,  να  λάβει  γνώσεις  πάνω  σε  θέματα  οργάνωσης  και 

διοίκησης της σχολικής μονάδας. 
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1. Περιγραφή εργασίας

    Με την παρούσα εργασία θα δημιουργήσουμε υποστηρικτικό υλικό για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση του προγράμματος εξειδίκευσης ΄΄Οργάνωση και Διοίκηση 

Σχολικών Μονάδων΄΄, που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στα πλαίσια 

της  εργασίας  μας  θα  χρησιμοποιήσουμε  το  πληροφοριακό  υλικό  του  εν  λόγω 

προγράμματος  το οποίο έχει εκδοθεί σε έντυπη μορφή στο βιβλίο ΄΄Οργάνωση και 

Διοίκηση  Σχολικών  Μονάδων΄΄  επιμέλειας  Αχιλλέα  Καψάλη,  εκδόσεων 

Πανεπιστημίου  Μακεδονίας,  Θεσσαλονίκη  2005  (Καψάλης,  2005).  Το  εξ 

αποστάσεως υλικό που θα δημιουργήσουμε αναφέρεται σε:

• Σκοπό για το κάθε κεφάλαιο που περιέχεται στο βιβλίο.

• Διδακτικούς στόχους για το κάθε κεφάλαιο.

• Εισαγωγή για το κάθε κεφάλαιο.

• Δημιουργία  κριτηρίων  αυτοαξιολόγησης,  τα  οποία  θα  αποτελούνται  από 

ερωτήσεις κλειστού τύπου.

• Δημιουργία  απαντήσεων  των  κριτηρίων  αυτοαξιολόγησης  με  μορφή 

ανατροφοδότησης.

• Σύνοψη κάθε κεφαλαίου.

   Το εξ αποστάσεως υλικό που θα ετοιμάσουμε θα παραδοθεί στην υπηρεσία της 

βιβλιοθήκης  και  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της,  στη  διεύθυνση 

http://www.lib.uom.gr/  στην  επιλογή  ΄΄Τηλεμάθεια΄΄.  Παράλληλα οι  χρήστες  του 

υλικού  θα  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  απευθείας  στην  ιστοσελίδα  της 

΄΄Τηλεμάθειας΄΄,  χωρίς  να  εισέλθουν  στην  ιστοσελίδα  της  βιβλιοθήκης,  στη 

διεύθυνση  http://telemathea.uom.gr/  όπου θα παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα 

να επιλέξει το μάθημα ΄΄Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων΄΄ το οποίο θα 

χωρίζεται σε δώδεκα κεφάλαια. 

   Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουμε, επειδή ήδη υπάρχει το πληροφοριακό 

υλικό από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΄΄Οργάνωση και Διοίκηση 

Σχολικών Μονάδων΄΄, θα αναφέρεται στην παροχή υποστηρικτικού υλικού έτσι ώστε 

το υπάρχων υλικό να προσαρμοστεί στο πνεύμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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Διευκρινίζουμε  πως  δεν  θα  τροποποιήσουμε  το  πληροφοριακό  υλικό  που  έχει 

προκύψει  από  τη  διδασκαλία  του  προγράμματος  εξειδίκευσης  ΄΄Οργάνωση  και 

Διοίκηση  Σχολικών  Μονάδων΄΄  και  βρίσκεται  σε  έντυπη  μορφή  στο  βιβλίο 

΄΄Οργάνωση  και  Διοίκηση  Σχολικών  Μονάδων΄΄  επιμέλειας  Αχιλλέα  Καψάλη, 

εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2005.
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2. Εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

2.1 Ορισμός εκπαίδευσης

    Στην ενότητα αυτή γίνεται μια προσπάθεια οριοθέτησης του όρου εκπαίδευση. Για 

τους σκοπούς της παρούσας εργασίας κρίνεται σκόπιμο να παραθέσουμε την έννοια 

της εκπαίδευσης όπως αυτή εκφράζεται στο έργο των θεμελιωτών της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

 

    Με τον όρο ‘‘εκπαίδευση’’ χαρακτηρίζουμε την συστηματική και οργανωμένη 

προσπάθεια, την οποία αναλαμβάνουν οι διάφοροι φορείς και η κοινωνία ως σύνολο, 

προκειμένου να εξασφαλίσουν στους αποδέκτες της τα αγαθά της αγωγής (Καψάλης 

&  Παπασταμάτης,  2002).  Σύμφωνα  με  τον  παραπάνω  ορισμό  στοιχεία  της 

εκπαίδευσης αποτελούν: α) η συστηματικότητα και η οργάνωση, β) η παροχή της από 

πολλούς φορείς και γ)σκοπός, ο οποίος έγκειται στην εξασφάλιση της μετάδοσης των 

αγαθών της αγωγής, όπως αυτά ορίζονται σε κάθε κοινωνία, στους αποδέκτες της.

    Ο Rogers κάνει διάκριση μεταξύ μάθησης και εκπαίδευσης υποστηρίζοντας πως η 

εκπαίδευση αποτελεί σχεδιασμένη μάθηση. Τη μάθηση την ορίζει ως διεργασία με 

την οποία μαθαίνουμε περιστασιακά μέσα από τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις μας 

και  η  οποία  επιδρά στη  συμπεριφορά  μας.  Ο  Rogers θεωρεί  την  εκπαίδευση ως 

παροχή οργανωμένων συνθηκών για μάθηση, παροχή υποστήριξης σε όποιον θέλει 

να  μάθει.  Με  αυτή  την  έννοια  η  εκπαίδευση  αποσκοπεί  στη  μεγιστοποίηση  της 

αποτελεσματικότητας της μάθησης (Rogers, 1998). Δηλαδή σύμφωνα με τον Rogers 

στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  η  μάθηση  είναι  συνειδητή  από  την  πλευρά  των 

συμμετεχόντων  και  σχεδιασμένη  με  συγκρότηση  από  κάποιον  φορέα  παροχής 

μάθησης.

    Σύμφωνα  με  τον  Jarvis η  εκπαίδευση  μπορεί  να  οριστεί  ως  «οποιαδήποτε 

σχεδιασμένη  σειρά  περιστατικών  που  έχει  ανθρωπιστική  βάση  και  στοχεύει  στη 

μάθηση  και  στην  κατανόηση  από  την  πλευρά  αυτών  που  συμμετέχουν».  Κύριο 

χαρακτηριστικό της οριοθέτησης της έννοιας της εκπαίδευσης από τον Jarvis είναι το 

στοιχείο της οργανωμένης μαθησιακής διεργασίας, δηλαδή και ο  Jarvis επισημαίνει 
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πως η εκπαιδευτική διεργασία δεν θα πρέπει να είναι τυχαία αλλά αντίθετα να είναι 

καλά  σχεδιασμένη.  Ωστόσο  ο  Jarvis κάνει  λόγο  για  ανθρωπιστική  βάση  της 

εκπαίδευσης η οποία υποστηρίζει πως έχει δύο όψεις η πρώτη αφορά στην ευημερία 

και την ανθρώπινη φύση όσων συμμετέχουν και η δεύτερη  στον ευεργετικό ρόλο της 

εκπαίδευσης στην ανθρώπινη υπόσταση (Jarvis, 2003).

        Ανθρωπιστική αντίληψη στην έννοια της εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα και 

ριζοσπαστική,  διακρίνουμε  και  στο  έργο  του  Freire ο  οποίος  υποστηρίζει  πως  η 

εκπαίδευση είναι «πράξη ελευθερίας» και η έννοια της μάθησης έχει επικοινωνιακό 

χαρακτήρα. Στόχος της εκπαίδευσης είναι να προβληματίζει τον μαθητή και να τον 

οδηγεί στη συνειδητοποίηση της πραγματικής κατάστασης που βιώνει, με απώτερο 

σκοπό  τον  μετασχηματισμό  της  στις  πραγματικές  του  ανάγκες  (Καψάλης  & 

Παπασταμάτης, 2002).  

     Και  ο  Mezirow θεωρεί  την  εκπαίδευση  απελευθερωτική  δύναμη  η  οποία 

χειραφετεί  το  άτομο  και  το  απελευθερώνει  «από  τις  δυνάμεις  της  λίμπιντο,  τις 

θεσμικές ή τις περιβαλλοντικές δυνάμεις, οι οποίες περιορίζουν τις επιλογές και τον 

ορθολογικό  έλεγχο  της  ζωής  μας,  αλλά θεωρούνται  δεδομένες  και  πέρα  από  τον 

ανθρώπινο έλεγχο» (Jarvis, 2003).

    Οι  παραπάνω  ορισμοί  συγκλίνουν  σε  κοινά  χαρακτηριστικά  στοιχεία  της 

εκπαίδευσης αυτά είναι: α) η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να έχει καθορισμένο 

σκοπό,  β)  η  εκπαιδευτική  διαδικασία  θα  πρέπει  να  είναι  καλά  οργανωμένη  και 

σχεδιασμένη,  έτσι  ώστε  τίποτε  να  μην  αφήνεται  τυχαίο  και  γ)  η  εκπαίδευση 

προσπαθεί  να βοηθήσει  το άτομο δίνοντάς του τη δύναμη να απελευθερωθεί από 

οποιαδήποτε ιδεολογικά δεσμά.
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2.2 Ορισμός εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

    Η έννοια της εξ  αποστάσεως εκπαίδευσης δεν είναι  καινούρια.  Οι  ρίζες της 

βρίσκονται  στη  βιομηχανική  εποχή,  όταν  οι  οικονομίες  άρχισαν  σταδιακά  να 

επιταχύνονται και να επεκτείνονται για να φτάσουμε στις μέρες μας στην οικονομία 

της  πληροφορίας,  της  γνώσης  και  της  παγκοσμιοποίησης,  όπου  η  πληροφορία 

θεωρείται ως τέταρτος συντελεστής παραγωγής, μαζί με τη φύση , την εργασία και το 

κεφάλαιο (Χαραμής, 1997).

    Η απαρίθμηση ορισμών της έννοιας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς την 

εισαγωγή παράθεση των κυριοτέρων στοιχείων τα οποία αναφέρονται στην έννοια 

αυτή, πιθανόν να δημιουργούσε σύγχυση  σε αναγνώστες που δεν έχουν γνώσεις σε 

θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Σκοπός της παρούσας ενότητας δεν είναι  να 

εξαντλήσει το πλήθος των ορισμών που έχουν διατυπωθεί αλλά να δώσει τα κύρια 

στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη συνέχεια 

να  παρουσιάσει  μερικούς  αντιπροσωπευτικούς  ορισμούς,  έτσι  ώστε  να  γίνει  μια 

προσπάθεια οριοθέτησης του πεδίου της εκπαίδευσης από απόσταση.

    Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει γίνει πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια. Στη 

διάδοσή της συνέβαλε καθοριστικά το Βρετανικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αν και η 

νέα  αυτή  μέθοδος  εκπαίδευσης  χρησιμοποιήθηκε  πολύ  πριν.  Πιθανότατα  να 

πρωτοξεκίνησε  στη  δεκαετία  του  1870  όταν  ο  James Stuart,  ιδρυτής  της 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενηλίκων έξω από την αίθουσα, πειραματίστηκε με 

την  εκπαίδευση  δι’  αλληλογραφίας  για  γυναίκες.  Στη  συνέχεια  η  ανάπτυξη  του 

ραδιοφώνου,  της  τηλεόρασης  και  των  σύγχρονων  μέσων  μετάδοσης  της 

πληροφορίας,  όπως  ο  ηλεκτρονικός  υπολογιστής,  συνέβαλλαν  καθοριστικά  στη 

διάδοση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παρόλη τη χρησιμοποίησή της, εδώ και 

ενάμιση περίπου αιώνα, μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να εμφανίζονται 

θεωρίες για την εκπαίδευση από απόσταση (Jarvis, 2003).

 

    Κύριο στοιχείο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η απόσταση που χωρίζει τον 

διδάσκοντα από τον διδασκόμενο, σε σχεδόν σταθερή βάση, σε όλη τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας,  στοιχείο που διακρίνει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

από  τη  συμβατική.  Παράλληλα  το  εξ  αποστάσεως  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα 
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επηρεάζεται από τον  εκπαιδευτικό οργανισμό που αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την 

προετοιμασία διδακτικού υλικού και την παροχή υποστήριξης στους διδασκόμενους, 

στοιχείο  που  διαφοροποιεί  την  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  από  την  προσωπική 

μελέτη  ή  την  αυτοδιδασκαλία,  αφού  ο  εκπαιδευτικός  οργανισμός  παρέχει 

θεσμοθετημένη μορφή εκπαίδευσης σε αντίθεση με την αυτοδιδασκαλία. Τα τεχνικά 

μέσα μετάδοσης πληροφοριών, τόσο του έντυπου, ακουστικού και οπτικού υλικού 

όσο  και  η  χρήση  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  συνδέουν  διδάσκοντα  και 

διδασκόμενο  και  μεταφέρουν  το  περιεχόμενο  του  προγράμματος.  Άλλο  ένα 

χαρακτηριστικό ενός εξ αποστάσεως προγράμματος είναι η δυνατότητα αμφίδρομης 

επικοινωνίας  μεταξύ  διδάσκοντα   και  διδασκόμενου,  πράγμα  που  στη  δια  ζώσης 

εκπαίδευση θεωρείται δεδομένο, αποτελεί στοιχείο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

και τη διαφοροποιεί από κάθε είδους μαθησιακή διεργασία η οποία υλοποιεί μόνος 

του ο επιμορφούμενος, όπως για παράδειγμα η ανάγνωση ενός βιβλίου του τύπου 

«κάν’ το μόνος σου». Τέλος δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την απουσία, σχεδόν σε 

μόνιμη βάση, της ομαδικής διδασκαλίας, γεγονός που οδηγεί στην εξατομίκευση των 

μεθόδων διδασκαλίας (Keegan, 2000).

    Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η γεωγραφική απόσταση μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου  είναι  δεδομένη,  μάλιστα  ο  εκπαιδευόμενος  μπορεί  να  είναι 

απομακρυσμένος  και  χρονικά  από  τον  εκπαιδευτή  του  π.χ.  εκπαίδευση  μέσω 

αλληλογραφίας.  Ταυτόχρονα  ο  εκπαιδευόμενος  έχει  ανάγκη  να  έχει  γρήγορη, 

αποτελεσματική και ατομική βοήθεια και καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή, όποτε τη 

χρειαστεί.  Ωστόσο ο εκπαιδευόμενος μπορεί, σε ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα 

σπουδών από απόσταση, να αισθάνεται πολύ κοντά στον εκπαιδευτή του αν υπάρχει 

αμφίδρομη και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των δυο μερών. Δηλαδή το είδος της 

επικοινωνίας,  το  μέσω  μεταφοράς  της  και  η  δυνατότητα  επικοινωνίας  με  τον 

εκπαιδευτή ορίζουν τα όρια της απόστασης μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή 

(Κόκκος και άλλοι, 1998).

   Παράλληλα, όσον αφορά τις ψυχολογικές διαστάσεις της εξ αποστάσεως μάθησης, 

κύρια συστατικά της είναι η αυτοκατεύθυνση του εκπαιδευόμενου, ο μεγαλύτερος 

βαθμός υπευθυνότητας του εκπαιδευομένου έτσι ώστε να θέτει σε λειτουργία και να 

διεκπεραιώνει  μόνος  του,  χωρίς  καθοδήγηση από τον  επιμορφωτή,  μία  διδακτική 

δραστηριότητα (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002).
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    Οι προσπάθειες να δοθούν κάποιοι ορισμοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

φανερώνουν  την  πολυπλοκότητά  της  και  τις  δυνατότητες  προσαρμογών  της  σε 

πλειάδα διαφορετικών μορφών εκπαιδευτικής πρακτικής. Ένας συνολικά αποδεκτός 

ορισμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι αδύνατο να δοθεί. Ωστόσο εκείνο που 

μπορεί να γίνει είναι να εντοπιστούν ορισμένα κριτήρια ώστε να προσδιοριστεί ένας 

ορισμός που θα ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες (Λιοναράκης, 2006).   

   

    Ο όρος εκπαίδευση από απόσταση αναφέρεται σε μια μέθοδο εκπαίδευσης η οποία 

παρουσιάζει  τα  παρακάτω  χαρακτηριστικά  :  1.  Εφαρμόζεται  σε  όλα  τα  επίπεδα 

εκπαίδευσης. 2. Ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται απομακρυσμένος από τον εκπαιδευτή 

του,  αλλά  υποστηρίζεται  από  αυτόν  μέσω  της  αμφίδρομης  επικοινωνίας  τους.  3. 

Χρησιμοποιεί  ειδικά  σχεδιασμένο  εκπαιδευτικό  υλικό.  4.  Παρέχει  συστηματική 

υποστήριξη  στον  εκπαιδευόμενο.  5.  Αξιοποιούνται  οι  νέες  τεχνολογίες  για  την 

παρουσίαση  του  εκπαιδευτικού  υλικού  και  για  ορισμένες  μορφές  επικοινωνίας 

μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή (Κόκκος και άλλοι, 1998).

    O Dohmen,  διευθυντής  του  Γερμανικού  Ινστιτούτου  για  την  εξ  αποστάσεως 

εκπαίδευση, επισημαίνει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια συστηματικά 

οργανωμένη  μορφή  αυτομόρφωσης  κατά  την  οποία  μια  ομάδα  καθηγητών 

αναλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη των σπουδαστών, την παρουσίαση του 

διδακτικού υλικού, καθώς επίσης επιβλέπει την πρόοδό τους και εξασφαλίζει  την 

επιτυχία τους.  Ο  Dohmen τονίζει  πως τα μέσα επικοινωνίας  έχουν συμβάλει  στη 

διάδοση της  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  και  ότι  στον  αντίποδα της  βρίσκεται  η 

«εκπαίδευση  πρόσωπο  με  πρόσωπο»,  δηλαδή  η  μορφή  εκπαίδευσης  που 

πραγματοποιείται με τη φυσική παρουσία διδάσκοντα και διδασκόμενου στον ίδιο 

χώρο (Keegan, 2000).

    Σύμφωνα  με  τον  Holmberg ο  όρος  εκπαίδευση  από  απόσταση  περιλαμβάνει 

διάφορες μορφές σπουδών σε όλα τα επίπεδα, οι οποίες διεξάγονται χωρίς την άμεση 

και συνεχή επίβλεψη εκπαιδευτών, αλλά αξιοποιούν τον σχεδιασμό, την οργάνωση, 

την καθοδήγηση και επίβλεψη που παρέχει ένας εκπαιδευτικός οργανισμός. Έτσι η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει όλες τις απαραίτητες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που 

παρέχει και το σύστημα της συμβατικής εκπαίδευσης (Παντάνο-Ρόκου, 2002). 

13



    Ο Peters επισημαίνει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μέθοδο μετάδοσης 

γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, η οποία οργανώνεται σύμφωνα με την αρχή του 

καταμερισμού  της  εργασίας,  τις  οργανωτικές  αρχές  και  της  εκτεταμένης  χρήσης 

τεχνικών μέσων , αποσκοπώντας στην αναπαραγωγή υψηλής ποιότητας διδακτικού 

υλικού.  Η  δημιουργία  του  παραπάνω  υλικού  αποτελεί  μέσο  για  την  εκπαίδευση 

μεγάλου αριθμού διδασκόντων στον ίδιο χρόνο, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Έτσι 

με βάση τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί 

βιομηχανοποιημένη μορφή διδασκαλίας και μάθησης (Keegan, 2000). 

    Οι  Garrison και  Shale δίνουν  έμφαση  στην  αμφίδρομη  επικοινωνία  μεταξύ 

εκπαιδευτή  και  εκπαιδευόμενου,  προκειμένου  να  διευκολυνθεί  η  εκπαιδευτική 

διαδικασία. Έτσι κρίνουν σκόπιμη τη χρησιμοποίηση προηγμένης τεχνολογίας στην 

επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου (Λιοναράκης, 2005).

    O Moore, εκδότης του περιοδικού The American Journal of Distance Education, 

γράφει:  Εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  συνιστούν  όλες  εκείνες  οι  ενέργειες, 

προκειμένου να παρασχεθεί διδασκαλία μέσω έντυπου υλικού ή ηλεκτρονικών μέσων 

επικοινωνίας σε ανθρώπους που μετέχουν σε οργανωμένη μάθηση σε τόπο ή χρόνο 

διαφορετικό από εκείνον του/των καθηγητή/ών τους (Keegan, 2000).

    Η γαλλική κυβέρνηση, ως μέρος ενός νόμου που ψηφίστηκε στη γαλλική Βουλή το 

1971,  ορίζει  την  εξ  αποστάσεως εκπαίδευση ως «την εκπαίδευση,  η  οποία ή  δεν 

απαιτεί τη φυσική παρουσία του δασκάλου που έχει αναλάβει να την υλοποιήσει σε 

ένα  φυσικό  περιβάλλον  εκπαίδευσης,  ή  την  εκπαίδευση  στην  οποία  ο  δάσκαλος 

βρίσκεται περιστασιακά ή για συγκεκριμένους σκοπούς (Λιοναράκης, 2005).

     Ο Lane καταθέτει τα εξής: Ο όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» αναφέρεται σε 

διδακτικές  και  μαθησιακές  καταστάσεις  κατά  τις  οποίες  ο  καθηγητής  και  ο 

διδασκόμενος  ή  οι  διδασκόμενοι  είναι  απομακρυσμένοι  γεωγραφικά  και,  ως  εκ 

τούτου, η διδασκαλία των μαθημάτων βασίζεται σε ηλεκτρονικά μέσα και έντυπο 

υλικό. Παράλληλα υποστηρίζει πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση περιλαμβάνει την 

εξ αποστάσεως διδασκαλία – τον ρόλο του διδάσκοντος στη διαδικασία- και την εξ 

αποστάσεως μάθηση – τον ρόλο του διδασκόμενου στη διαδικασία (Keegan, 2000).
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    Τέλος παραθέτουμε έναν ορισμό του Αντώνη Λιοναράκη, επίκουρου καθηγητή του 

Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου  και  προέδρου  της  Επιστημονικής  Εταιρείας 

«Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης», ο οποίος αναφέρεται 

στην  παιδαγωγική  οπτική  της  έννοιας  και  στα  δεδομένα  της  χώρας  μας:  η  εξ 

αποστάσεως  εκπαίδευση  αποτελεί  «εκπαίδευση  που  διδάσκει  και  ενεργοποιεί  το 

μαθητή  πώς  να  μαθαίνει  μόνος  του  και  πώς  να  λειτουργεί  αυτόνομα  προς  μία 

ευρετική πορεία αυτομάθησης» (Λιοναράκης, 2006).
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3. Αναγκαιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

    Στην  εποχή  μας  η  ραγδαία  μεταβολή  των  συνθηκών  εργασίας,  τόσο  με  τα 

επιτεύγματα των νέων τεχνολογιών όσο και με τις συνθήκες τις παγκοσμιοποίησης, 

επιβάλει επιτακτικά το αίτημα της προσαρμογής των εργαζομένων σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο  εργασιακό  περιβάλλον.  Παράλληλα  οι  κοινωνικές  συνθήκες 

διαβίωσης  επιδρούν  στις  εκπαιδευτικές  ευκαιρίες  των  ατόμων,  έτσι  διαφορετικές 

εκπαιδευτικές δυνατότητες έχει ο κάτοικος ενός απομονωμένου νησιού σε σχέση με 

τον  κάτοικο  ενός  αστικού  κέντρου.  Ωστόσο  και  οι  ίδιες  οι  συνθήκες  διαβίωσης 

προσδιορίζουν  σε  μεγάλο  βαθμό  τις  εκπαιδευτικές  ευκαιρίες  των  ατόμων, 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι  εργαζόμενοι  γονείς  οι  οποίοι  διαθέτουν 

ελάχιστο  ελεύθερο  χρόνο  προκειμένου  να  ικανοποιήσουν  τις  εκπαιδευτικές  τους 

επιθυμίες. Βλέπουμε λοιπόν πως τα άτομα από τη μια θα πρέπει να επιμορφώνονται 

διαρκώς  προκειμένου  να  προσαρμόζονται  επιτυχώς  σε  νέους  εργασιακούς, 

κοινωνικούς αλλά και πολιτιστικούς ρόλους, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωποι 

με προβλήματα που σχετίζονται με την απόσταση από τα εκπαιδευτικά κέντρα και 

τους χρονικούς περιορισμούς που επιβάλλουν οι ρυθμοί ζωής τους. Υπέρβαση στους 

παραπάνω  περιορισμούς  προσπαθεί  να  επιτευχθεί  μέσω  της  εξ  αποστάσεως 

εκπαίδευσης (http  ://  e  -  net  .  nomkek  .  gr  /  file  .  php  /1/  elearning  .  pdf  ).

    Η  μέθοδος  της  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  έρχεται  να   ξεπεράσει  τους 

περιορισμούς  τόπου,  χρόνου  και  ευελιξίας  που  παρουσιάζει  ο  παραδοσιακός  δια 

ζώσης τρόπος διδασκαλίας. Ο τοπικός περιορισμός, δηλαδή η φυσική παρουσία του 

φοιτητή στο χώρο διδασκαλίας,  καταργείται σχεδόν τελείως από τη μορφή της εξ 

αποστάσεως  εκπαίδευσης  όπου  πέρα  από  ελάχιστες,  συμβουλευτικού  χαρακτήρα, 

συνεδρίες δεν απαιτείται η παρουσία του επιμορφούμενου στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Από  την  άλλη  ο  χρονικός  περιορισμός,  δηλαδή  το  αυστηρό  χρονοδιάγραμμα 

παρακολούθησης  μιας  ενότητας,  καταργείται  και  αυτός  αφού  θεμελιώδης 

χαρακτηριστικό της  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  αποτελεί  η  μαθητοκεντρικότητα, 

έτσι  ενώ στη  συμβατική εκπαίδευση γίνεται  αναφορά στις  ώρες  διδασκαλίας  του 

διδάσκοντα αντίθετα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση επίκεντρο αποτελούν οι ώρες 

μελέτης  και  άσκησης  των  διδασκομένων.  Τέλος  ο  περιορισμός  της 

προσαρμοστικότητας  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης,  στην  εξ  αποστάσεως 
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εκπαίδευση  παρουσιάζεται  η  δυνατότητα  παροχής  ενός  ευέλικτου  προγράμματος 

σπουδών που να εναρμονίζεται με το σημερινό εργασιακό περιβάλλον, σε αντίθεση 

με τα αυστηρά δομημένα τμήματα της παραδοσιακής διδασκαλίας.  Επιπλέον η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση προσπαθεί να συμβάλλει στην εξάλειψη των περιορισμών 

στη γνώση ατόμων που είναι δύσκολη η μεταφορά και παρουσία τους σε αίθουσες 

διδασκαλίας, όπως άτομα με κινητικά προβλήματα και ηλικιωμένους, στα οποία δίνει 

τη δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση από τον δικό τους χώρο (Καρούλης, 2007). 
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4. Ιδιαίτερα γνωρίσματα της εκπαίδευσης ενηλίκων

4.1 Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων

    Παρόλο  που  η  παρουσίαση  χαρακτηριστικών  των  ενήλικων  εκπαιδευομένων 

υπάγεται  στα πλαίσια της  εκπαίδευσης ενηλίκων,  ωστόσο μια γενική παρουσίαση 

αυτών θα βοηθούσε τον αναγνώστη να κατανοήσει τα γενικά χαρακτηριστικά της 

ομάδας στόχου της εν λόγω εργασίας, δηλαδή τους ενήλικες που ενδιαφέρονται να 

αποκτήσουν γνώσεις στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων και ιδιαίτερα 

τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

    Οι  ενήλικες  παρουσιάζουν  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  σε  σχέση  με  τη 

συμμετοχή τους στη μαθησιακή διεργασία:

 Έχουν  συγκεκριμένες  ανάγκες  να  καλύψουν  με  τη  συμμετοχή  τους  στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι όταν αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε ένα 

πρόγραμμα κατάρτισης, το κάνουν συνήθως για συγκεκριμένους λόγους, που 

σχετίζονται με τη φάση ζωής που διανύουν και τις ανάγκες που προκύπτουν. 

Εκπαιδεύονται επειδή διαπιστώνουν ότι  χρειάζονται  ορισμένες γνώσεις  και 

ικανότητες  που  θα  τους  επιτρέψουν  να  αντεπεξέλθουν  καλύτερα  στις 

σύγχρονες ή στις μελλοντικές συνθήκες της ζωής τους (Κόκκος, 2005).

 Έχουν  περιορισμένο  χρόνο,  καθώς  η  πλειονότητα  αυτών  από  τη  μια 

εργάζονται  και  ταυτόχρονα  διεκπεραιώνουν  τις  οικογενειακές  τους 

υποχρεώσεις.  Επομένως,  προκειμένου  να  εμπλακούν  σε  ένα  πρόγραμμα 

μάθησης,  θέλουν  να  διαφαίνεται  η  πρακτική  του  χρησιμότητα  και  η 

διασύνδεσή του με όσα τους απασχολούν στην επαγγελματική, κοινωνική ή 

προσωπική  όψη της  ζωής  τους,  έτσι  ώστε  να  μπορούν  να  αιτιολογούν τη 

θυσία  του  περιορισμένου  ελεύθερου  χρόνου  που  έχουν  (Κόκκος  & 

Λιοναράκης, 1998).

 Διαθέτουν μεγάλο απόθεμα εμπειριών, που προέρχονται από καταστάσεις της 

ενήλικης ζωής, όπως είναι οι επαγγελματικές δραστηριότητες, οι κοινωνικές 
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ευθύνες,  οι  πολιτικοί  ρόλοι,  οι  συζυγικές  και  γονεακές  σχέσεις.  Κατά 

συνέπεια έχουν την ανάγκη το αντικείμενο της εκπαίδευσης τους να συνδέεται 

με τις συγκεκριμένες εμπειρίες και να τις αξιοποιεί. Προτιμούν εκείνο το είδος 

εκπαίδευσης  που  χρησιμοποιεί  όλα  όσα  γνωρίζουν  ή  εφαρμόζουν  στην 

καθημερινή τους ζωή ως αφετηρία για τη νέα μάθηση (Κόκκος, 2005).   

 Έχουν  την  τάση  για  ενεργητική  συμμετοχή.  Η  ενηλικιότητα  είναι 

συνυφασμένη  με την τάση των ατόμων για αυτοκαθορισμό, χειραφέτηση, 

ενεργητική συμμετοχή στη διαμόρφωση των καταστάσεων που τους αφορούν, 

επομένως και στην εκπαίδευση.  Παράλληλα οι ενήλικοι έχουν διαμορφωμένη 

προσωπικότητα, είναι δηλαδή αυτοδύναμα άτομα (Κόκκος, 2005). Επιθυμούν 

επομένως να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε στάδιο της πορείας μάθησης από 

τον  προσδιορισμό  των  στόχων  και  του  περιεχομένου,  την  ανάπτυξη 

προβληματισμού, την εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά και την αξιολόγηση του 

προγράμματος  μάθησης.  Τα  παραπάνω  αποτελούν  τον  κανόνα,  ωστόσο 

υπάρχουν και ενήλικες οι  οποίοι υιοθετούν ρόλους παθητικούς (Κόκκος & 

Λιοναράκης, 1998).

 Καθένας έχει υιοθετήσει τον δικό του μαθησιακό τρόπο. Οι ενήλικοι, με τα 

χρόνια,  μέσα  από  διάφορες  μαθησιακές  δραστηριότητες  έχουν 

αποκρυσταλλώσει  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  μαθαίνουν  καλύτερα 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τις ικανότητες και 

τις εμπειρίες τους. Έτσι καθένας προτιμά να μαθαίνει με έναν συγκεκριμένο 

τρόπο π.χ. ακούγοντας, μελετώντας, παρατηρώντας ή με την ενεργή εμπλοκή 

σε μαθησιακές δραστηριότητες (Κόκκος, 2005).  

 Οι ενήλικοι βρίσκονται σε μια διαδικασία εξέλιξης. Συμβαίνουν στη ζωή τους 

ταυτόχρονα  πλήθος  αλλαγών  στη  διανοητική  σφαίρα,  στη  φυσική  τους 

κατάσταση, στα συναισθήματα, στις σχέσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Θα 

πρέπει να γίνεται προσπάθεια διάγνωσης όλων των παραπάνω αλλαγών και 

ενσωμάτωσής τους  στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κόκκος & Λιοναράκης, 

1998).
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 Συμμετέχουν  εκούσια  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  ιδιαίτερα  σε 

προγράμματα που αποσκοπούν στη γενική μόρφωση και μπορούν οι ίδιοι να 

επιλέξουν το πεδίο μάθησης που επιθυμούν (Κόκκος,  2001).  Επομένως τα 

κίνητρά  τους,  τις  περισσότερες  φορές,  είναι  εσωτερικά,  δηλαδή  πηγή  του 

κινήτρου αποτελεί το ίδιο το περιεχόμενου του προγράμματος. Η δημιουργία 

εσωτερικών  κινήτρων  στους  εκπαιδευόμενους  αποτελεί  στόχο  της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, επειδή η μάθηση που επιτυγχάνεται με εσωτερικά 

κίνητρα είναι  διαρκέστερη και  η  πορεία της μαθησιακής  διαδικασίας δίνει 

χαρά και ικανοποίηση στον εκπαιδευόμενο (Καψάλης, 2005). 

 Αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας και παραίτησης. Τα άτομα που καλούνται 

να  υιοθετήσουν  νέες  γνώσεις  ή  αξίες  δυσκολεύονται  από  εμπόδια  που 

σχετίζονται τόσο με προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες, οι οποίες αποτελούν 

το απόθεμα των γνώσεών τους και των προηγούμενων εκπαιδευτικών τους 

εμπειριών,  όσο  και  από  ψυχολογικούς  λόγους,  οι  οποίοι  αποτελούν 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως έλλειψη αυτοπεποίθησης. Είναι λοιπόν 

πιθανόν να μην αποδέχονται αυτά που προτείνει ο εκπαιδευτής, ώστε να μην 

αμφισβητήσουν αυτά που πιστεύουν ή να μην αλλάξουν οι συνήθειές τους. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε παραίτηση 

από την εκπαιδευτική διαδικασία (Κόκκος, 2005).    
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4.2 Βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

    Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενήλικες διαφέρουν απείρως μεταξύ τους, όσων 

αφορά  το  μορφωτικό  τους  επίπεδο,  τα  κίνητρα  συμμετοχής  τους  στη  μαθησιακή 

διαδικασία, το είδος εργασίας τους αν εργάζονται κ.ά. Έτσι η ποικιλία είναι το κύριο 

χαρακτηριστικό  των  ενήλικων  εκπαιδευομένων  και  των  μαθησιακών  τους 

διαδικασιών  (Κόκκος,  2002).  Επομένως  ο  εκπαιδευτής  ενηλίκων  θα  πρέπει  να 

καλύψει τις πολλές και ποικίλες ανάγκες τους τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά 

τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Η ετερογένεια που παρουσιάζουν οι ενήλικες μεταξύ 

τους κάνει τη διδασκαλία της ομάδας ενηλίκων πιο απαιτητική. Μια πρώτη βοήθεια 

στην αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος προσφέρει η γνώση και εφαρμογή 

μερικών από τις βασικές αρχές, που διέπουν την εκπαίδευση ενηλίκων (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2000).

    Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι άρτια οργανωμένο σε όλα τα 

επίπεδα. Εκτός από τους εκπαιδευτές θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην υποδομή, το 

εκπαιδευτικό  υλικό,  τη  γραμματειακή  υποστήριξη  και  την  εκπλήρωση  όλων  των 

υποχρεώσεων του προγράμματος προς τους συμμετέχοντες (Κόκκος, 2005).

 

     Η επιστημονικότητα αναφέρεται στη δόμηση του περιεχομένου της διδασκαλίας 

και της μάθησης, έτσι ώστε τα περιεχόμενα να μην ακολουθούν μια τυχαία σειρά. Η 

δόμηση  των  περιεχομένων  γίνεται  σύμφωνα  με  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  του 

επιστημονικού κλάδου στον οποίο αναφέρονται. Η εφαρμογή της παραπάνω αρχής 

μπορεί να γίνει με δυο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος αναφέρεται στην παρουσίαση των 

περιεχομένων  κατά  τέτοιον  τρόπο  ώστε  να  γίνουν  κατανοητά  από  όλους  τους 

σπουδαστές,  χωρίς  να  χάσουν  την  επιστημονική  τους  δομή  και  εκλαϊκευτούν. 

Σύμφωνα  με  τον  δεύτερο  τρόπο  οι  βασικές  γνώσεις  ενός  επιστημονικού  κλάδου 

παρουσιάζονται  κατά  την  διάρκεια  μαθημάτων,  όταν  αυτά  διαπραγματεύονται 

συγκεκριμένα θέματα, τα οποία αναφέρονται στον επιστημονικό κλάδο (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2000).

    Συμμετοχή των επιμορφούμενων. Η διδακτική αυτή αρχή προσανατολίζεται στη 

δημιουργία του αναλυτικού προγράμματος σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

και  τις  ανάγκες  των  ενήλικων  εκπαιδευομένων.  Η  εισαγωγή  των  επιμορφωτικών 
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αναγκών στο πρόγραμμα σπουδών ενισχύει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων. Ο 

προσανατολισμός  προς  τους  συμμετέχοντες  βρίσκει  τη  νομιμοποίησή  του  στο 

γεγονός ότι σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες 

αντιδρούν πολύ καλύτερα σε μεθόδους οι οποίες ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή 

τους  (Καψάλης  &  Παπασταμάτης,  2000).  Έτσι  οι  εκπαιδευτικοί  στόχοι  του 

προγράμματος θα πρέπει να είναι σαφής, ρεαλιστικοί και να λαμβάνουν υπόψη τόσο 

τις  υποκειμενικές  ανάγκες  των  συμμετεχόντων  όσο  και  τις  ανάγκες  του 

επαγγελματικού και κοινωνικού περίγυρου (Κόκκος, 2005).

    Ο προσανατολισμός στην πράξη, ο οποίος σημαίνει ότι οι προϋποθέσεις μάθησης, 

οι  προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του σπουδαστή θα πρέπει να αποτελέσουν 

αφετηρία  για  τη  νέα  γνώση.  Με  τη  σύνδεση  νέας  γνώσης  και  εμπειρίας  του 

σπουδαστή,  η  οποία  αποτελεί  οικία  γνώση,  εξασφαλίζεται  κατά  το  δυνατόν  η 

μεγαλύτερη μεταβίβαση μάθησης, σύμφωνα με τις αρχές της μάθησης (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2000). 

    Κριτικός τρόπος σκέψης. Ο κριτικός τρόπος σκέψης αναφέρεται στον έλεγχο της 

ορθότητας  όλων των απόψεων και  παραδοχών.  Οι  σπουδαστές  ενθαρρύνονται  να 

διερευνήσουν εκ νέου όσα εξετάζονται (είτε πρόκειται για επιστημονικές θεωρίες είτε 

για δεδομένα, φαινόμενα, πρακτικές, κανόνες, κοινωνικές ή οικονομικές δομές) με 

την παραδοχή ότι αυτά μπορεί να προσλάβουν διαφορετική χροιά ανάλογα με την 

οπτική γωνία μέσα από την οποία προσεγγίζονται, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσονται,  ανάλογα  με  τις  συνθήκες  στις  οποίες  διαμορφώνονται.  Ο  κριτικός 

τρόπος  σκέψης  οδηγεί  στην  αναθεώρηση  των  πράξεών  μας,  σε  επιλογές  και 

συμπεριφορές  συχνά  διαφορετικές  από  εκείνες  που  αρχικά  είχαμε  προβλέψει 

( Κόκκος & Λιοναράκης, 1998).

      Ο  προσανατολισμός  στον  ελεύθερο χρόνο.  Η εκπαιδευτική διαδικασία  των 

ενηλίκων πραγματοποιείται στον ελεύθερο χρόνο τους. Σύμφωνα με την αρνητική 

πλευρά του θέματος η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μια πρόσθετη επιβάρυνση των 

ενηλίκων,  παράλληλα  με  την  επαγγελματική  τους  απασχόληση.  Σύμφωνα  με  τη 

θετική  όψη  η  εκπαίδευση  ενηλίκων  συνιστά  μία  δυνατότητα  εμπλουτισμού  του 

ελεύθερου  χρόνου.  Έτσι  η  εκπαίδευση  ενηλίκων  θα  πρέπει  να  διαμορφώσει  τις 

διαδικασίες  μάθησης  με  συντονισμό  και  προσαρμογή  στον  ελεύθερο  χρόνο  των 
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σπουδαστών,  ενώ  παράλληλα  να  προσφέρει  πολιτιστικές  δυνατότητες  σωστής 

διαμόρφωσης του ελεύθερου χρόνου τους  (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000).

    Το μαθησιακό κλίμα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ουσιαστική επικοινωνία, 

συνεργατικό  πνεύμα  και  αμοιβαίο  σεβασμό  (Κόκκος,  2005).  Ταυτόχρονα 

διαμορφώνονται αμφίδρομες σχέσεις επικοινωνίας διδασκόντων – διδασκομένων. Η 

μάθηση  αποτελεί  συνάρτηση  της  επικοινωνίας  και  της  αλληλεπίδρασης 

διδασκομένων και διδασκόντων. Οι σχέσεις μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενων θα 

πρέπει να εμπεριέχουν διάλογο, επεξεργασία και εμπλουτισμό απόψεων, διαμόρφωση 

ερωτημάτων  και  απάντηση  σε  αυτά,  πρακτικές  ασκήσεις,  ομαδικές  εργασίες, 

ανταλλαγή γνωμών και εμπειριών. Από την εκπαιδευτική διεργασία δεν μαθαίνουν 

μόνο οι διδασκόμενοι αλλά και αυτός που διδάσκει, μέσα από την αλληλεπίδρασή 

του με τους διδασκόμενους (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). 

 

      Επικαιρότητα. Σύμφωνα με την αρχή της επικαιρότητας επίκαιρα ερωτήματα και 

προβλήματα  πρέπει  να  αποτελούν  αντικείμενα  διδασκαλίας  στην  εκπαίδευση 

ενηλίκων. Η διδακτική αρχή της επικαιρότητας δεν θα πρέπει να παρερμηνεύεται ως 

επεξεργασία  θεμάτων  ασύνδετων  και  ευκαιριακών  αλλά  αντίθετα  τα  θέματα  θα 

πρέπει να διέπονται από συνάφεια και να είναι καλά οργανωμένα. Από την άλλη 

πλευρά  δεν  θα  πρέπει  η  διδακτική  αρχή  της  επικαιρότητας  να  σημαίνει  τον 

αποκλεισμό της παράδοσης από την εκπαιδευτική διαδικασία, αντίθετα παράδοση και 

γενική μόρφωση αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία συνδυάζονται επίκαιρα θέματα 

και προβλήματα. Για να εφαρμόζει την παραπάνω αρχή η εκπαίδευση ενηλίκων θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται σε ερωτήματα και θέματα που προκύπτουν ξαφνικά π.χ. 

αναγκαιότητα μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα να μην παραμελεί 

θέματα τα οποία δεν χάνουν ποτέ την επικαιρότητά τους π.χ.  θέματα αγωγής και 

εκπαίδευσης. Προκειμένου να εκπληρωθεί η διδακτική αρχή της επικαιρότητας θα 

πρέπει η εκπαίδευση ενηλίκων να αντιδρά με ταχύτητα και ευελιξία σε ό,τι λείπει και 

ό,τι ζητείται (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000).

    Διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι στη μάθηση, 

καθώς  και  τρόπους  για  την  υπέρβασή  τους.  Τα  εμπόδια  στη  μάθηση  είναι 

συνυφασμένα με  την  ανθρώπινη φύση και  αποτελούν  μέρος  της  προσωπικότητας 

καθενός.  Είναι  σημαντικό  πρώτα  να  τα  διακρίνουμε  και  στη  συνέχεια  να 
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αναζητήσουμε τις αιτίες, συνειδητοποιώντας τα, αντιλαμβανόμαστε τη συμπεριφορά 

των εκπαιδευόμενων, ενώ παράλληλα κάνουμε ένα βήμα για την αντιμετώπισή τους 

(Κόκκος, 2005).

    Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ξέρει να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της επιτυχίας και 

της αποτυχίας των σπουδαστών. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να εξηγεί στους 

σπουδαστές τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα διάφορα στάδια της 

μάθησης.  Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσδιορίζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα από 

τις ασκήσεις, να επισημαίνει τις επιτυχίες, αποφεύγοντας την κολακεία και να εξηγεί 

με απτά παραδείγματα τις αποτυχίες δίνοντας στους σπουδαστές να καταλάβουν τι 

έκαναν λάθος, έτσι ώστε να μην το επαναλάβουν (Courau, 2000).

    Διδακτική επαγωγή. Με τον όρο διδακτική επαγωγή εννοούμε την διαδικασία 

εκείνη κατά την οποία από ένα μεγάλο πλήθος περιεχομένων επιλέγουμε εκείνα τα 

οποία θεωρούνται ως εντελώς απαραίτητα για τη μάθηση. Η εν λόγω αρχή κρίνεται 

αναγκαία λόγω της στενότητας ελεύθερου χρόνου που χαρακτηρίζει τους ενήλικες. Η 

αρχή  της  διδακτικής  επαγωγής  κατά  την  υλοποίηση  της  θα  πρέπει  να 

προσανατολίζεται στα παρακάτω κριτήρια (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000) :

 Στην δομή των κινήτρων των σπουδαστών.

 Στα πρακτικά αποτελέσματα τα οποία πρέπει να προκύψουν με το πέρας του 

κύκλου μαθημάτων.

 Στις γνώσεις οι οποίες πρέπει να προϋποθέσουμε ότι υπάρχουν.

 Στην έκταση του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας.

 Στο σημείο στο οποίο βρίσκονται τα όρια ανάμεσα στην διδακτική επαγωγή 

και σε μία ανεπίτρεπτη απλοποίηση.

     Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Επομένως η πίεση προς τους 

ενήλικες, για οποιονδήποτε λόγο, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μία εκπαιδευτική 

διαδικασία, έχει σχεδόν πάντα αρνητικό αποτέλεσμα (Κόκκος, 2005).

       Προσανατολισμός  στην  ομάδα  των  αποδεκτών.  Η  εκπαίδευση  ενηλίκων 

προσανατολίζεται προς την ομάδα των ενήλικων αποδεκτών αλλά και προς τον κάθε 

ενήλικο  επιμορφούμενο  ξεχωριστά.  Η  εργασία  με  την  ομάδα  των  αποδεκτών 

αναφέρεται  στον  διδακτικό σχεδιασμό,  ταυτόχρονα η  αρχή  του προσανατολισμού 
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στον  κάθε  αποδέκτη  αφορά  τη  διαδικασία  της  διεξαγωγής  του  επιμορφωτικού 

προγράμματος. Έτσι κατά τη φάση του σχεδιασμού ενός προγράμματος προέχει ο 

προσανατολισμός  στην  ομάδα  των  αποδεκτών,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά  της  ομάδας  των  επιμορφούμενων,  ενώ  κατά  την  διεξαγωγή  του 

προγράμματος προτεραιότητα αποκτά ο προσανατολισμός στον κάθε αποδέκτη του 

προγράμματος  ξεχωριστά,  εξατομικευμένα,  ανάλογα  με  της  ιδιαιτερότητες  του 

(Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000). Η διδασκαλία, στα πλαίσια της εξατομικευμένης 

προσέγγισης, λαμβάνει υπόψη και τους προτιμώμενους τρόπους μάθησης, μιας και ο 

κάθε εκπαιδευόμενος μαθαίνει καλύτερα με τον δικό του τρόπο (Κόκκος, 2005).

    

    Παρόλο που οι παραπάνω αρχές παρουσιάστηκαν με μια συγκεκριμένη σειρά δεν 

σημαίνει  ότι  οι  πρώτες  στη  σειρά  είναι  σημαντικότερες  από  τις  τελευταίες. 

Ταυτόχρονα δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι μπορεί κανείς να τις δει και 

να  τις  εφαρμόσει  ξεχωριστά  και  αυτόνομα  την  μία  από  την  άλλη,  αντίθετα 

διαπλέκονται  μεταξύ  τους,  αποτελούν  μέρη  ενός  όλου,  αλληλεπικαλύπτονται  και 

αλληλοεπηρεάζονται (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000).
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5. Μεθοδολογία δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για την 

εκπαίδευση από απόσταση

5.1 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης

    Είναι γεγονός ότι οι σπουδαστές που εκπαιδεύονται από απόσταση εξαρτώνται 

πολύ  περισσότερο  από  το  εκπαιδευτικό  υλικό  που  τους  παρέχεται  απ’  ό,τι  οι 

σπουδαστές μιας παραδοσιακής μορφής εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι 

δεν υπάρχει ένας εκπαιδευτής ο οποίος να διδάσκει τμηματικά το υλικό αυτό (Κόκκος 

και  άλλοι,  1998).  Παράλληλα  η  φυσική  παρουσία  διδάσκοντα  και  διδασκόμενων 

στην ίδια αίθουσα δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης μη λεκτικής επικοινωνίας. 

Μη λεκτικές μορφές μετάδοσης των μηνυμάτων αποτελούν: οι χειρονομίες, η στάση 

του σώματος, κίνηση και τοποθέτηση του ατόμου μέσα στο χώρο ή σε σχέση με το 

συνομιλητή,  βλέμμα,  έκφραση προσώπου,  νεύματα,  μιμική,  τόνος  φωνής,  ρυθμός 

ομιλίας και αναπνοής. Τα μη λεκτικά μηνύματα επικοινωνίας ή αλλιώς ΄΄γλώσσα του 

σώματος΄΄  συμβάλουν  στην  διευκόλυνση  της  μετάδοσης  πολλών  μηνυμάτων 

επικοινωνίας  μεταξύ  διδάσκοντα και  διδασκόμενων σε  μια δια  ζώσης διδασκαλία 

(Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). Έτσι το εκπαιδευτικό υλικό στην εκπαίδευση από 

απόσταση πρέπει  να  είναι  δομημένο ώστε  οι  σπουδαστές  να μπορούν να μάθουν 

αποτελεσματικά από αυτό σε τόπο, χρόνο και με το ρυθμό της επιλογής τους, με όσο 

το δυνατόν λιγότερη βοήθεια από κάποιον διδάσκοντα. Προκειμένου να ικανοποιήσει 

τις  απαιτήσεις  αυτές  το  έντυπο  υλικό  στην  εκπαίδευση  από  απόσταση  απέκτησε 

ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω (Κόκκος και 

άλλοι, 1999):

 Σαφώς  καθορισμένοι  και  διατυπωμένοι  στόχοι  και  προσδοκώμενα 

αποτελέσματα για κάθε τμήμα, κεφάλαιο ή σημαντική ενότητα του υλικού. Τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία 

του υλικού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η αναγκαιότητά τους έγκειται 

στο γεγονός ότι καθοδηγούν το σπουδαστή στη μελέτη του,  του δίνουν τη 

δυνατότητα να εκτιμήσει μόνος του την πρόοδό του και το επίπεδο στο οποίο 

έχει φθάσει, ενώ ταυτόχρονα τον ενθαρρύνουν  να συνεχίσει την προσπάθειά 
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του δείχνοντάς  του ότι  η  πορεία προς  την  ολοκλήρωση των σπουδών του 

γίνεται με μικρά, κάθε φορά, βήματα.

 Σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο. Όλα τα διδακτικά κείμενα πρέπει 

να γράφονται με σαφήνεια, επεξηγώντας δύσκολες έννοιες και σημεία και με 

φιλικό  προς  τον  σπουδαστή  ύφος  γραφής.  Παράλληλα  ο  σπουδαστής  που 

εκπαιδεύεται απομακρυσμένος από τον καθηγητή του και απομονωμένος από 

τους  υπόλοιπους  σπουδαστές  βασίζεται  αποκλειστικά  στο  παρεχόμενο 

εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να καταλάβει, να μάθει και να εφαρμόσει 

αυτά που μαθαίνει. Η ύπαρξη ασαφειών, η απουσία επαρκών εξηγήσεων και η 

μη χρησιμοποίηση άμεσης και απλής γραφής δυσκολεύουν τη μαθησιακή του 

διεργασία. Επιπλέον, το φιλικό ύφος γραφής και η απλή διατύπωση καθιστούν 

ένα  κείμενο  περισσότερο  ελκυστικό.  Η  χρησιμοποίηση  φιλικού  ύφους 

προϋποθέτει ότι ο συγγραφέας του εξ αποστάσεως υλικού όταν απευθύνεται 

στον εκπαιδευόμενο χρησιμοποιεί  δεύτερο πρόσωπο,  ενώ ο ίδιος  αναφέρει 

στο κείμενο τον εαυτό του με πρώτο ενικό πρόσωπο.

 Κατατμημένη παρουσίαση της ύλης. Γνώρισμα του εκπαιδευτικού υλικού που 

χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση από απόσταση αποτελούν: σχετικώς μικρά 

κεφάλαια, μικρές σε έκταση ενότητες και υποενότητες, λιγότερες λέξεις ανά 

σελίδα απ’ συνήθως. Οι σπουδαστές που εκπαιδεύονται από απόσταση είναι 

στην  πλειοψηφία  τους  ενήλικες  εργαζόμενοι  με  κοινωνικές  και 

επαγγελματικές υποχρεώσεις, επομένως ο χρόνος που μπορούν να διαθέσουν 

στην  μελέτη  τους  είναι  περιορισμένος.  Η  κατάτμηση  της  ύλης  βοηθά  να 

καθορίσουν οι ίδιοι το ρυθμό με τον οποίο θα μελετήσουν, δίνοντάς τους τη 

δυνατότητα  να  αξιοποιούν  ακόμη  και  μικρά  χρονικά  διαστήματα  για  τη 

μελέτη τους, συνεχίζοντας τα προγράμματα σπουδών που παρακολουθούν.

 Ασκήσεις  αυτοαξιολόγησης.  Οι  ασκήσεις  αυτοαξιολόγησης  είναι  από  τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά του εξ αποστάσεως υλικού. Οι ασκήσεις αυτές 

ζητούν από το σπουδαστή να κάνει κάτι  το οποίο σχετίζεται  άμεσα με τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα. Συνοδεύονται πάντα από τη σωστή απάντηση 

και την περιγραφή των ενεργειών που έπρεπε να κάνει ο σπουδαστής για να 

φτάσει στη συγκεκριμένη απάντηση. Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης δίνουν τη 
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δυνατότητα στο σπουδαστή να αυτοαξιολογήσει μόνος του τη μαθησιακή του 

πορεία πριν συμμετάσχει σε κάποια επίσημη δοκιμασία .

 Πολλά παραδείγματα. Στην παραδοσιακή εκπαίδευση οι διδάσκοντες συχνά, 

στην κατά πρόσωπο διδασκαλία, χρησιμοποιούν παραδείγματα προκειμένου 

οι  εκπαιδευόμενοι  να  μάθουν  καλύτερα  τη  νέα  ύλη.  Το  υλικό  στην 

εκπαίδευση από απόσταση πρέπει να αναπληρώνει και σε αυτό το σημείο το 

διδάσκοντα  παρέχοντας  στους  σπουδαστές  πολλά  παραδείγματα,  ώστε  να 

αντιληφθούν  καλύτερα  το  γνωστικό  αντικείμενο  και  να  δουν  πως 

εφαρμόζονται οι γνώσεις που αποκτούν.

 Πολλές  δραστηριότητες  και  ασκήσεις.  Το  εκπαιδευτικό  υλικό  της 

εκπαίδευσης από απόσταση είναι  απαραίτητο να  προτείνει  στο σπουδαστή 

πολλές  δραστηριότητες  και  ασκήσεις  οι  οποίες  σχετίζονται  άμεσα  με  τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα και του δίνουν τη δυνατότητα να μάθει μέσα 

από  εφαρμογές  τη  νέα  γνώση.  Το  είδος  των  δραστηριοτήτων  και  των 

ασκήσεων εξαρτάται από το γνωστικό αντικείμενο, το επίπεδο σπουδών και 

τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  του  πληθυσμού  στον  οποίο  απευθύνεται  το 

εκπαιδευτικό υλικό. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως οι δραστηριότητες και 

ασκήσεις  διαφέρουν  από  τις  ασκήσεις  αυτοαξιολόγησης.  Έτσι  ενώ  οι 

ασκήσεις  αυτοαξιολόγησης  επιδέχονται  μία  και  μόνο  απάντηση,  η  οποία 

μπορεί να προβλεφθεί από το δημιουργό του εξ αποστάσεως υλικού, πολλές 

από τις  δραστηριότητες και  ασκήσεις δεν επιδέχονται  μία μόνο λύση,  για 

όλους τους σπουδαστές, αλλά η επίλυσή τους στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 

στη  φαντασία  και  τη  δημιουργικότητα  των  σπουδαστών,  πράγμα  που  δεν 

μπορεί να προβλεφθεί από τον δημιουργό τους.

 Επεξηγηματικοί  τίτλοι  και  υπότιτλοι.  Περισσότεροι  από  τους  ενήλικους 

εκπαιδευόμενους δεν μελετούν με τη σειρά τα κεφάλαια ή τα τμήματά τους 

αλλά σε μεγάλο βαθμό επιλέγουν το τι θα μελετήσουν καθώς και το ‘’δρόμο’’ 

που θα ακολουθήσουν στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό. Τα κριτήρια με 

βάση την  επιλεκτική μελέτη του σπουδαστή  εξαρτώνται  από:  το  ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον  του  σπουδαστή  για  ορισμένα  τμήματα  της  ύλης,  την  επιλογή 

εκείνων  που  πιστεύει  ότι  θα  αποτελέσουν  αντικείμενο  της  αξιολόγησης, 
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αναγκαστική επιλογή όσων θεωρεί σημαντικότερα, λόγω του περιορισμένου 

χρόνου που μπορεί να διαθέσει για σπουδές κ.ά. Οι επεξηγηματικοί τίτλοι και 

υπότιτλοι  βοηθούν το σπουδαστή να μην κάνει  λανθασμένες  επιλογές  στο 

επιλεκτικό διάβασμα που πιθανότατα να ακολουθήσει και να βρίσκει εύκολα 

το δρόμο του στο εκπαιδευτικό υλικό.

 Σαφώς  διατυπωμένη  επίγνωση  των  δυσκολιών  που  πιθανότατα  θα 

αντιμετωπίσει ο σπουδαστής. Το παραπάνω χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης 

από  απόσταση  έχει  στόχο  να  βοηθήσει  το  σπουδαστή  να  προσπαθήσει 

περισσότερο, χωρίς να απογοητευτεί. Έτσι έχοντας αναφέρει εκ των προτέρων 

στο σπουδαστή ότι κάποιο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αυτός θεωρεί ότι η 

δυσκολία είναι δεδομένη και δεν την καταλογίζει στον εαυτό του.

 Κατάλογοι  βιβλιογραφικών  αναφορών,  προτάσεις  για  παραπέρα  μελέτη, 

οδηγίες  για  την  ανεύρεση  συμπληρωματικών  πηγών.  Έτσι  ώστε  οι 

σπουδαστές ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους να μπορούν, αν θέλουν,  να 

καλύψουν με περισσότερες λεπτομέρειες κάποιο θέμα που τους ενδιαφέρει. 

Ταυτόχρονα,  λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου για σπουδές που 

διαθέτουν,  δεν  είναι  δυνατό  να παρουσιάζονται  οι  επιμέρους  λεπτομέρειες 

των θεμάτων που αναλύονται.

 Κατατοπιστικές οδηγίες για τη σύνθεση της ύλης, όταν αυτή παρουσιάζεται 

με  διαφορετικά  μέσα  π.χ.  έντυπο  υλικό  και  ηχογραφημένες  κασέτες.  Το 

χαρακτηριστικό αυτό είναι αποτέλεσμα της ποικιλίας των μέσων μετάδοσης 

πληροφοριών που χρησιμοποιεί η εκπαίδευση από απόσταση. Η ποικιλία των 

μέσων μετάδοσης δραστηριοποιεί περισσότερες αισθήσεις του σπουδαστή και 

κάνει  πιο  ενδιαφέρον  το  εκπαιδευτικό  υλικό.  Παράλληλα  οι  σπουδαστές 

χρειάζονται  καθοδήγηση για τη  χρησιμοποίηση των μέσων μετάδοσης του 

εκπαιδευτικού  υλικού,  μιας  και  για  πολλούς   από  αυτούς  η  κάλυψη  ενός 

θέματος με ποικιλία μέσων μετάδοσης πληροφοριών αποτελεί πρωτόγνωρη 

εμπειρία.

 Συμβουλές  για  το  πώς  πρέπει  να  μελετηθεί  το  παρεχόμενο  εκπαιδευτικό 

υλικό. Στο έντυπο υλικό οι συμβουλές μπορούν να δοθούν σε τρία σημεία: 
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στον οδηγό σπουδών, στις εισαγωγικές παρατηρήσεις και στα σχόλια μελέτης. 

Ο  οδηγός  σπουδών  προτείνει  στο  σπουδαστή  λεπτομερές  χρονοδιάγραμμα 

μελέτης,  περιγράφει  τον  τρόπο  λειτουργίας  του  προγράμματος,  αναφέρει 

τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις του προγράμματος, πληροφορεί το σπουδαστή για 

την  ύπαρξη  συνοδευτικού  υλικού  όπως  παράλληλα  κείμενα,  αναφέρει  με 

λεπτομέρειες όλη τη διαδικασία αξιολόγησης του  και τέλος κάνει μια γενική 

περιγραφή της δομής της ύλης. Οι εισαγωγικές παρατηρήσεις πληροφορούν 

το σπουδαστή για τμήματα της ύλης που πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσει 

πριν ξεκινήσει  κάποιο κεφάλαιο και  παρουσιάζουν συνοδευτικό υλικό που 

σχετίζεται  με  το κεφάλαιο.  Τέλος τα σχόλια μελέτης  ενσωματώνονται  στο 

κείμενο και παρέχουν οδηγίες και συμβουλές που σχετίζονται άμεσα με τα 

σημεία στα οποία βρίσκονται.

    Η δημιουργία των παραπάνω στοιχείων του έντυπου υλικού της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης,  που  παρουσιάστηκαν  παραπάνω,  θα  πρέπει  να  διέπονται  από  δυο 

θεμελιώδεις αρχές (Γιανννοπούλου, 2001) :

 Σύμφωνα με την πρώτη αρχή το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό στο σύνολό του 

πρέπει να υπηρετεί την ενεργητική μάθηση. Δηλαδή, πρέπει να αλληλεπιδρά 

με  το  σπουδαστή,  να  «συνομιλεί»  μαζί  του,  επιτρέποντάς  του  να 

χρησιμοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες του, να τις 

μετασχηματίζει και να συνάγει ο ίδιος τα συμπεράσματα ή τις λύσεις που 

απορρέουν  από  τη  μελέτη  ενός  γνωστικού  αντικειμένου.  Επομένως  το 

εκπαιδευτικό  υλικό  θα πρέπει  να  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  σπουδαστή  να 

ελέγχει τη μαθησιακή του πορεία και να την αξιολογεί.

 Η δεύτερη αρχή αναφέρεται  στη σχέση που συνδέει  όλα  τα στοιχεία  του 

έντυπου  υλικού.  Έτσι  όλα  τα  μέρη  του  εκπαιδευτικού  υλικού  πρέπει  να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας ένα μαθησιακό σύνολο για το 

σπουδαστή  και  ταυτόχρονα  ένα  εκπαιδευτικό  μέσο  για  τον  εκπαιδευτή, 

εύκολα προσαρμόσιμο στις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων. 
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    Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των επιμέρους στοιχείων του εξ αποστάσεως 

υλικού που πραγματεύεται η παρούσα εργασία, αξίζει να σημειωθεί πως η φαντασία 

και η δημιουργικότητα αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για τον σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού (Λιοναράκης, 2005).
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5.2 Σκοπός κεφαλαίου

    

    Ο σκοπός είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του τίτλου ενός κεφαλαίου και των 

εισαγωγικών παρατηρήσεων, οι οποίες περιέχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες για 

τη  διάρθρωση  του  κειμένου  και  την  αλληλουχία  των  μερών  του.  Ταυτόχρονα  ο 

σκοπός  προτάσσεται  στην  αρχή  κάθε  γνωστικής  ενότητας  και  συνιστά 

(Γιαννοπούλου, 2001) :

 Σύντομη και καίρια επεξήγηση του τίτλου.

 Σύντομη και περιεκτική εισαγωγή στο περιεχόμενο της ενότητας.

 Σύντομη πληροφόρηση του εκπαιδευομένου για το περιεχόμενο της ενότητας 

στο πλαίσιο της εξατομικευμένης μάθησης.

 Περιεκτικό  σημείο  αναφοράς  για  την  εξαγωγή  των  προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων εκ μέρους του έμπειρου εκπαιδευτή και του εκπαιδευομένου.

    Ο Race, αναφορικά με το ερώτημα ΄΄τι είναι τελικά ο σκοπός;΄΄, συμφωνεί μ’ έναν 

από τους δύο ή και τους δύο ορισμούς (Race, 1999) :

 Μια γενική δήλωση προθέσεων

 Μια δήλωση ΄΄πρώτης γεύσης΄΄, που δίνει δηλαδή κάποια ιδέα για το τι θα 

ακολουθήσει.

    Στο σκοπό ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού κάνει μια γενική αναφορά των 

προθέσεών του. Παρέχει στο σπουδαστή μια σύντομη περιγραφή του τι πρόκειται να 

ακολουθήσει, τι θα παρουσιαστεί στο κομμάτι αυτό της ύλης που ακολουθεί. Στην 

πράξη ο σκοπός αποτελεί, μια μικρή σε έκταση, προέκταση του τίτλου που έχει ως 

στόχο  να  κατατοπίσει  καλύτερα  το  σπουδαστή  αναφορικά  με  το  τι,  σε  γενικές 

γραμμές, μπορεί να μάθει στο κεφάλαιο που παρατίθεται (Κόκκος και άλλοι, 1999).
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    Ο σκοπός θα αποτελέσει την αφετηρία του όλου διδακτικού σχεδιασμού, από τον 

οποίο  θα  προκύψουν  τόσο  οι  στόχοι  διδασκαλίας  και  μάθησης  όσο  και  όλες  οι 

παραπέρα διδακτικές επιλογές και ενέργειες. Έτσι ο σκοπός δείχνει τον δρόμο μέσα 

στον οποίο θα πρέπει να κινηθεί η εκπαιδευτική διεργασία και όπως τονίζει ο Mager, 

«αν  δεν  ξέρουμε  που  ακριβώς  θέλουμε  να  πηγαίνουμε,  είναι  σίγουρο  πως  θα 

καταλήξουμε  εκεί  όπου  δεν  θέλουμε»  (Νημά  &  Καψάλης,  2002).  Επομένως  ο 

δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

σκοπό πριν ξεκινήσει το σχεδιασμό και τη δημιουργία του υλικού ενός κεφαλαίου ή 

θεματικής, μιας και ο σκοπός προσδιορίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθεί η 

όλη διαδικασία (Κασσωτάκης, 2003). 

     Η διαδεδομένη συνήθεια να αναφέρεται ο σκοπός στην αρχή ενός κεφαλαίου, στο 

εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στην εκπαίδευση από απόσταση, προέρχεται από 

τις πρακτικές που χρησιμοποιεί ο διδάσκων στη δια ζώσης διδασκαλία. Έτσι λοιπόν 

σε  μια  διδασκαλία  που  πραγματοποιείται  στα  πλαίσια  μιας  αίθουσας,  με  την 

παρουσία  διδάσκοντα  και  διδασκόμενων,  ο  πρώτος  αισθάνεται  την  ανάγκη  να 

συγκεκριμενοποιήσει αμέσως, με μια - δυο προτάσεις, το αντικείμενο της διάλεξής 

του. Η πρακτική αυτή έχει επικρατήσει και κατά τη δημιουργία του εκπαιδευτικού 

υλικού  της  εκπαίδευσης από απόσταση,  προκειμένου να βοηθά το  σπουδαστή να 

οργανώσει καλύτερα την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί, ώστε να 

του γίνει περισσότερο κατανοητό και οικείο (Κόκκος και άλλοι, 1999).

     Σύμφωνα με τον  Race ο σκοπός είναι τόσο γενικός ώστε κανείς δεν μπορεί να 

αποδείξει  ότι  δεν  επιτεύχθηκε  από  τους  εκπαιδευόμενους,  ανεξάρτητα  από  το 

αποτέλεσμα του σχεδιασμού και της διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διεργασίας (Race, 

1998). Έτσι η γενικότητα, η αοριστία και η ασάφεια αποτελούν χαρακτηριστικά του 

σκοπού  με  αποτέλεσμα  οι  σκοποί  να  επιδέχονται  ποικίλες  ερμηνείες,  επειδή  δεν 

καθορίζουν με ακρίβεια το τι αναμένεται να εμφανίσει ο σπουδαστής μετά το πέρας 

της  διδασκαλίας  του  κεφαλαίου  για  να  θεωρηθεί  ότι  ο  σκοπός  που  επιδιωκόταν 

επιτεύχθηκε (Κασσωτάκης, 2003).

 

   Ο σκοπός δεν παρέχει ενδείξεις  ως προς τα ενδιάμεσα στοιχεία,  από τα οποία 

οφείλει  να διέλθει  η όλη πορεία μαθήσεως προκειμένου να φτάσει  ο  σπουδαστής 

στον τελικό του σκοπό (Κασσωτάκης, 2003). Παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί πως ο 
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σκοπός, αν και είναι κατατοπιστικός, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου 

να ελέγξει ο σπουδαστής αν πράγματι έμαθε και σε ποιο βαθμό τα όσα αναφέρονται 

στο  κεφάλαιο.  Το ρόλο αυτό  αναλαμβάνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,  τα 

οποία καλούνται επίσης και ΄΄αντικειμενικοί διδακτικοί στόχοι΄΄ (Κόκκος και άλλοι, 

1999).  
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5.3 Προσδοκώμενα αποτελέσματα

   Τα  προσδοκώμενα  αποτελέσματα  ή  στόχοι  μάθησης  είναι  προτάσεις  που 

προσδιορίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια αυτά που ο σπουδαστής θα είναι ικανός να 

κάνει  ή  ενδεχομένως  να  κάνει  καλύτερα,  όταν  θα  έχει  μελετήσει  το  κεφάλαιο 

(Κόκκος και άλλοι, 1999).

   Σύμφωνα με τον R. F. Mager που αναγνωρίζεται διεθνώς σαν έναν από τους πλέον 

κατάλληλους στον τομέα της στοχοθεσίας, αντικειμενικός στόχος ή προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα είναι η συμπεριφορά, την οποία αναμένουμε να εμφανίσει το άτομο μετά 

το  πέρας  μιας  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  και  η  οποία  οφείλει  να  είναι  κατά 

αντικειμενικό  τρόπο  παρατηρήσιμη  και  επαληθεύσιμη.  Σύμφωνα  με  τον  ίδιο  ο 

προσδιορισμός  ενός  αντικειμενικού  στόχου  πρέπει  να  απαντά  στα  παρακάτω 

ερωτήματα:  1)Ποιος  θα  εμφανίσει  την  επιδιωκόμενη  συμπεριφορά;  2)Ποια 

παρατηρήσιμη συμπεριφορά δείχνει ότι ο επιδιωκόμενος στόχος επιτεύχθηκε; 3)Ποιο 

θα  είναι  το  αποτέλεσμα αυτής  της  συμπεριφοράς;  4)Μέσα σε  ποιες  συνθήκες  θα 

εμφανιστεί αυτή η συμπεριφορά; 5)Με ποια κριτήρια θα θεωρηθεί ότι το αποτέλεσμα 

της συμπεριφοράς αυτής είναι ικανοποιητικό; (Κασσωτάκης, 2003).

   Τα  προσδοκώμενα  αποτελέσματα,  είτε  περιγράφονται  με  όρους  στόχων 

συμπεριφοράς  όπου  διαιρούνται  σε  πεδία  και  κατηγορίες,  είτε  η  περιγραφή  τους 

γίνεται με μορφή ικανοτήτων τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση 

να  εκδηλώσουν,  υπάρχει  ο  κίνδυνος  οι  περιγραφές  ικανοτήτων  και  οι 

κατηγοριοποιήσεις  των  στόχων  να  είναι  υπερβολικά  σύνθετες  και  σχολαστικές. 

Αντίθετα το ενδιαφέρον θα πρέπει να επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους 

τα προσδοκώμενα αποτελέσματα θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν άμεσα στους ίδιους 

τους εκπαιδευόμενους (Race,1999).

   Παράλληλα οι στόχοι θα πρέπει να αναφέρουν μόνον αυτό που πρέπει να μάθουν, 

να  βελτιώσουν,  να  ασκήσουν,  να  εφαρμόσουν  κ.λπ.  οι  σπουδαστές  και  όχι  τις 

γνώσεις,  δεξιότητες και ικανότητες τις  οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουν, για  να 

κατακτήσουν το νέο (Νημά & Καψάλης, 2002).
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    Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος και το 

επίπεδο  του  προγράμματος  σπουδών  στο  οποίο  εντάσσονται,  καθώς  και  με  το 

«προφίλ» των σπουδαστών, δηλαδή σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους (Γιαννοπούλου, 2001).

   Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέρη ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος  για τους παρακάτω λόγους:

 

 Δείχνουν στο σπουδαστή τι θα πρέπει ακριβώς να κάνει. Η περιγραφή των 

αποτελεσμάτων μάθησης  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  σπουδαστή να  γνωρίσει 

επακριβώς πως θα πρέπει να μελετήσει το εκπαιδευτικό υλικό και σε ποια 

σημεία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή (Race,1999).

 Δίνουν τη δυνατότητα στο σπουδαστή να ξέρει με μεγάλη σαφήνεια αυτό που 

θα κερδίσει μελετώντας την ύλη που ακολουθεί, δηλαδή για ποιο λόγο κάνει 

αυτό που κάνει. Ταυτόχρονα ο σπουδαστής κατανοεί και αποδέχεται το λόγο 

για  τον  οποίο πρέπει  να καταβάλει  την  προσπάθεια που απαιτείται  για  τη 

μελέτη του κεφαλαίου και την εκτέλεση των ασκήσεων και δραστηριοτήτων 

που του ζητούνται (Κόκκος και άλλοι, 1999).

 Βοηθούν  το  σπουδαστή  να  αξιολογήσει  μόνος  του  την  πρόοδό  του.  Τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα αποτελούν κριτήριο για το σπουδαστή ώστε να 

αντιληφθεί αν όντως έμαθε τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο. Συνεπώς, αν 

μπορεί  να  κάνει  τα  όσα  αναφέρονται  στα  προσδοκώμενα  αποτελέσματα, 

μπορεί  να  προχωρήσει  παρακάτω,  στην  αντίθετη  περίπτωση  θα  πρέπει  να 

επιμείνει περισσότερο (Κόκκος και άλλοι, 1999). Με τον παραπάνω τρόπο τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα αποτελούν βασικό εργαλείο αυτοελέγχου των 

σπουδαστών,  όσων  αφορά  την  πληρότητα  και  αποτελεσματικότητα  της 

μελέτης τους (Γιαννοπούλου, 2001).

 Ενθαρρύνουν το σπουδαστή να συνεχίσει την προσπάθειά του. Ο σπουδαστής 

ξεκινά τις σπουδές του με ένα μεγάλο προσδοκώμενο αποτέλεσμα: να μάθει 

το γνωστικό αντικείμενο. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στην αρχή κάθε 
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κεφαλαίου δείχνουν πως η πορεία προς  τον  κύριο στόχο γίνεται  με μικρά 

βήματα κάθε φορά, με την επίτευξη μικρότερων συγκεκριμένων στόχων. Η 

σταδιακή  επίτευξη  των  προσδοκώμενων  αποτελεσμάτων  αυξάνει  την 

αυτοεκτίμηση του σπουδαστή και  παράλληλα τον ενθαρρύνει  να συνεχίσει 

την προσπάθειά του (Κόκκος και άλλοι, 1999).

 Επιπλέον  η  γνώση  από  τους  σπουδαστές  του  στόχου  που  επιδιώκει  η 

διδασκαλία έχει  ως  αποτέλεσμα την  καλύτερη επίδοσή τους  αλλά και  την 

μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Ταυτόχρονα οι 

σπουδαστές που γνωρίζουν τους αντικειμενικούς στόχους διαθέτουν λιγότερο 

χρόνο  στη  μελέτη  και  προπαρασκευή,  γιατί  γνωρίζουν  ακριβώς  το  τελικό 

αποτέλεσμα  που  πρέπει  να  πετύχουν  και  δίνουν  ιδιαίτερη  έμφαση  στα 

αντίστοιχα τμήματα της ύλης (Κασσωτάκης, 2003).

 Για την επιλογή ενός εκπαιδευτικού υλικού. Οι υπεύθυνοι που ασχολούνται 

με  την  επιλογή  ενός  εκπαιδευτικού  πακέτου  θα  μελετήσουν  ιδιαίτερα  τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα,  αφού αυτά αναφέρουν τι  θα  είναι  ικανοί  οι 

σπουδαστές να κάνουν έχοντας μελετήσει το εκπαιδευτικό υλικό (Κόκκος και 

άλλοι, 1999).

   

 Αποτελούν μέσο αξιολόγησης του συγγραφέα ή συντάκτη του εκπαιδευτικού 

υλικού όσον αφορά το σκοπό του έργου του και το βαθμό επίτευξης αυτού 

του σκοπού κατά τη διάρκεια της συγγραφής (Γιαννοπούλου, 2001).

 Βοηθούν  τους  συγγραφείς  του  εκπαιδευτικού  υλικού.  Το  σύνολο  των 

προσδοκώμενων  αποτελεσμάτων  καθορίζει  το  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο  ο 

συγγραφέας θα γράψει το εκπαιδευτικό υλικό. Ο συγγραφέας θα καθοδηγείται 

από  αυτά,  ώστε  να  καλύπτει  το  καθένα  με  το  κατάλληλο  υλικό,  ενώ 

ταυτόχρονα  θα  τον  βοηθούν  να  μη  πλατειάσει  και  ξεφύγει  από  το  θέμα. 

Ταυτόχρονα ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού θα χρησιμοποιήσει τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα ως κύριο γνώμονα για το σχεδιασμό ασκήσεων, 
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εργασιών  και  δραστηριοτήτων  που  αποσκοπούν  στην  αυτοαξιολόγηση  και 

αξιολόγηση των σπουδαστών (Κόκκος και άλλοι, 1999).

    Η  συνειδητοποίηση  της  σπουδαιότητας  του  καθορισμού  προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση οδήγησε πολλούς παιδαγωγούς στην προσπάθεια 

ταξινόμησής  τους.  Από  τα  διάφορα  συστήματα  ταξινόμησης  που  προέκυψαν  το 

σπουδαιότερο και ευρύτερα διαδεδομένο είναι το σύστημα του Benjamin Bloom και 

των  συνεργατών  του.   Το  ταξινομικό  σύστημα  Bloom αποτελείται  από  τρεις 

μεγάλους τομείς (Κασσωτάκης, 2003) :

 Γνωστικός τομέας. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που εντάσσονται στον 

τομέα αυτό σχετίζονται με τις νοητικές διαδικασίες, περιγράφουν δηλαδή τις 

διάφορες επιδιωκόμενες συμπεριφορές του εκπαιδευόμενου που σχετίζονται 

με γνώσεις, θεωρίες και κατανόηση.

 Συναισθηματικός τομέας. Περιλαμβάνει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που 

αφορούν στα συναισθήματα, στις στάσεις και στις αξίες του εκπαιδευόμενου.

 Ψυχοκινητικός  τομέας.  Τα  προσδοκώμενα  αποτελέσματα  αυτής  της 

κατηγορίας  αναφέρονται  στις  κινήσεις  του  ανθρώπινου  σώματος  και  στις 

σχετικές κινητικές δεξιότητες του εκπαιδευόμενου.

  

    Η διάκριση των τριών περιοχών γίνεται για συστηματικούς κυρίως λόγους, ενώ 

στην  πράξη  πολλές  φορές  δύσκολα  μπορεί  να  γίνει  η  διάκριση.  Έτσι  ένα 

προσδοκώμενο  αποτέλεσμα,  ένας  διδακτικός  στόχος,  μπορεί  να  ανήκει  σε 

περισσότερες από μια περιοχές (Βρεττός & Καψάλης, 1997). 

       Ο  δημιουργός  του  εκπαιδευτικού  υλικού  θα  πρέπει  να  συνθέσει  τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε:

 Να πληροφορούν το σπουδαστή με σαφήνεια γι’ αυτό που θα μπορεί να κάνει 

έχοντας μελετήσει την ύλη. (Κόκκος και άλλοι, 1999).
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 Να είναι εφικτά, δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία τους οι 

ανάγκες  και  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των  σπουδαστών  έτσι  ώστε  να 

μπορούν να επιτευχθούν (Γιαννοπούλου, 2001).

 Να βοηθήσουν το σπουδαστή να αξιολογήσει μόνος του την πρόοδό του και 

να τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει  την προσπάθειά του (Κόκκος και άλλοι, 

1999).

 Θα  πρέπει  να  πληρούν  την  αρχή  της  επαληθευσημότητας.  Η 

επαληθευσιμότητα  των  προσδοκώμενων  αποτελεσμάτων  σχετίζεται  με  την 

ανταπόκριση προς το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό. Είναι σημαντικό να υπάρχει 

πλήρης  αντιστοιχία  μεταξύ  των  προσδοκώμενων  αποτελεσμάτων  και  των 

λοιπών  στοιχείων  του  εκπαιδευτικού  υλικού  όπως  δραστηριότητες  και 

ασκήσεις, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να συνιστά ένα συνεκτικό σύνολο 

που  κατευθύνει  το  σπουδαστή  στη  μελέτη  του  βήμα  προς  βήμα 

(Γιαννοπούλου, 2001).

 Τα  προσδοκώμενα  αποτελέσματα  θα  πρέπει  να  διατυπώνονται  με  τέτοιο 

τρόπο , ώστε ο σπουδαστής ο ίδιος να αντιληφθεί αν πράγματι τα πέτυχε. Έτσι 

δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη διατύπωσή τους όροι οι οποίοι είναι 

άγνωστοι στο σπουδαστή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να περιγράφουν με όσο το 

δυνατόν  σαφέστερο  και  ακριβή  τρόπο  αυτό  που  θα  μπορεί  να  κάνει  ο 

σπουδαστής,  έτσι  ώστε  ο  ίδιος  να  μπορεί  να  εκτιμήσει  το  επίπεδο  των 

ικανοτήτων που αποκτά. (π.χ. αντί να πούμε όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το 

κεφάλαιο,  θα  μπορείτε  να  αναφέρετε  παραδείγματα…  είναι  καλύτερο  να 

διατυπώσουμε  το  προσδοκώμενο  αποτέλεσμα  ως  εξής:  όταν  θα  έχετε 

μελετήσει  αυτό  το  κεφάλαιο,  θα  μπορείτε  να  αναφέρετε  τέσσερα 

παραδείγματα…) (Κόκκος και άλλοι, 1999).

 Να συνδέονται με σχετικές ενότητες του κειμένου και δραστηριότητες που θα 

πρέπει να αποκτήσουν οι σπουδαστές, έτσι ώστε να περιγράφουν όσο γίνεται 
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πιο συγκεκριμένες συμπεριφορές που θα πρέπει να επιδείξουν οι σπουδαστές 

(Race, 1999).

 Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι σύντομα, ώστε να μπορεί 

ο σπουδαστής να τα θυμάται καθώς μελετά το σχετικό κεφάλαιο και να ξέρει 

ανά πάσα στιγμή τι προσπαθεί να πετύχει (Κόκκος και άλλοι, 1999).

 Δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται πολλά προσδοκώμενα αποτελέσματα μαζί 

γιατί μειώνουν το ενδιαφέρον των σπουδαστών (Race, 1999).

 Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως, όπως και κάθε τμήμα του εξ αποστάσεως 

διδακτικού υλικού, θα πρέπει να διατυπώνονται σε φιλικό προς το σπουδαστή 

ύφος.  Έτσι  θα  πρέπει  να  αποφεύγονται  οι  διατυπώσεις  με  απρόσωπο 

χαρακτήρα του τύπου: ‘’Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της ενότητας είναι ότι 

ο σπουδαστής θα μπορεί να…’’ αντί των διατυπώσεων του παραπάνω τύπου 

θα πρέπει να προτιμούνται διατυπώσεις με πιο φιλικό τόπο: ‘’ Όταν θα έχετε 

μελετήσει  αυτή  την  ενότητα,  θα  μπορείτε  καλύτερα να…’’.   (Κόκκος  και 

άλλοι, 1999).

   Κλείνοντας την παρουσίαση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων ή στόχων αξίζει 

να επισημανθεί η σχέση που συνδέει τις έννοιες σκοπός και στόχος: ο σκοπός ορίζει 

τα πλαίσια μέσα στα οποία θα πρέπει να ορισθούν στόχοι σαφείς και συγκεκριμένοι, 

αναγνωρίσιμοι κατά τον ίδιο τρόπο από όλους και οργανωμένοι έτσι ώστε η σταδιακή 

πραγματοποίηση  τους  να  οδηγεί  στην  ολοκλήρωση  του  αρχικού  γενικού  σκοπού. 

Παράλληλα οι στόχοι  αποτελούν σημείο αναφοράς σε κάθε δοκιμασία αξιολόγησης 

(Κασσωτάκης, 2003).
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5.4  Εισαγωγικές παρατηρήσεις

    Οι εισαγωγικές παρατηρήσεις μιας θεματικής ενότητας περιέχουν πληροφορίες για 

τον  τρόπο με  τον  οποίο  ο  σπουδαστής  θα  μπορέσει  να οργανώσει  καλύτερα την 

πρόσβαση  του  στο  κείμενο  που  τις  ακολουθεί,  ώστε  να  του  γίνει  περισσότερο 

κατανοητό και οικείο. Ταυτόχρονα οι εισαγωγικές παρατηρήσεις της κάθε ενότητας 

αναφέρονται στη σημασία της, στη σύνδεσή της με τα προηγούμενα και επόμενα, 

περιγράφουν τα βασικά της σημεία, περιέχουν οδηγίες για τον τρόπο μελέτης της και, 

αν χρειάζεται, προειδοποιούν το σπουδαστή για τυχόν δυσκολίες που θα συναντήσει 

και  του προτείνουν τρόπους  να τις  αντιμετωπίσει  π.χ.  προαπαιτούμενο διάβασμα, 

πηγές  συμβουλευτικής  υποστήριξης,  μεθόδους  αξιοποίησης  των  γνώσεων  και 

εμπειριών που διαθέτει (Κόκκος, 1999). 

    Παράλληλα με τις εισαγωγικές παρατηρήσεις παρουσιάζεται η διάταξη της ύλης 

του  κεφαλαίου  που  ακολουθεί  σε  ενότητες  και  υποενότητες.  Ο  συγγραφέας  του 

εκπαιδευτικού  υλικού  εξηγεί  τη  λογική  της  αλληλουχίας  που  υπαγορεύει  τη 

συγκεκριμένη διάρθρωση, ενώ ταυτόχρονα δίνει  διευκρινήσεις για την οριοθέτηση 

του γνωστικού αντικειμένου που διαπραγματεύεται (Γιαννοπούλου, 2001).

    Επιπλέον με τις εισαγωγικές παρατηρήσεις ο συντάκτης του εκπαιδευτικού υλικού 

έχει τη δυνατότητα να πληροφορήσει το σπουδαστή για τμήματα της ύλης που θα 

πρέπει οπωσδήποτε να έχει μελετήσει, πριν ξεκινήσει την ενότητα αυτή. Ταυτόχρονα 

οι  εισαγωγικές παρατηρήσεις παρουσιάζουν στο σπουδαστή το συνοδευτικό υλικό 

που σχετίζεται με το κεφάλαιο π.χ. κασέτες οπτικοακουστικού υλικού, δίνοντάς του 

συγκεκριμένες οδηγίες για την αξιοποίησή του  (Κόκκος και άλλοι, 1999).

    Η εισαγωγή δίνει  τη δυνατότητα στους συγγραφείς εξ αποστάσεως υλικού να 

προκαλέσουν την εντύπωση του σπουδαστή. Ιδιαίτερα το πρώτο μέρος της εισαγωγής 

είναι καθοριστικής σημασίας, επειδή αποτελεί την πρώτη επαφή του σπουδαστή με το 

εξ  αποστάσεως  υλικό  και  διαμορφώνει  σε  μεγάλο  βαθμό  τη  διάθεση  του  για 

περαιτέρω  μελέτη.  Ένας  από  τους  κύριους  στόχους  της  εισαγωγής  είναι  και  η 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου. Εάν η εισαγωγή είναι ανιαρή, ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να κλείσει το βιβλίο δίχως να αρχίσει καν το διάβασμα. Αν 

αντίθετα η εισαγωγή τον υποκινήσει τότε είναι πολύ πιθανόν ο εκπαιδευόμενος να 
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ενεργοποιηθεί  και  να  εμπλακεί  με  το  εξ  αποστάσεως  εκπαιδευτικό  υλικό 

(Race,1999).

    Ο δημιουργός της εισαγωγής θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι (Race, 2001):

 Με  την  εισαγωγή  θα  πρέπει  να  γίνεται  μια  αναδρομή  σε  προηγούμενες 

γνώσεις  που είναι  απαραίτητες για  την  παρακολούθηση της ενότητας  που 

παρουσιάζεται.  Ωστόσο  ο  δημιουργός  της  εισαγωγής  δεν  θα  πρέπει  να 

επιλέγει  λεπτομερείς  γνώσεις  που  όλοι  οι  εκπαιδευόμενοι  γνωρίζουν,  με 

αποτέλεσμα να τους προκαλούν πλήξη, αλλά να επιλέγει κάτι πιο σημαντικό 

ως κεντρικό σημείο της εισαγωγής.

 Χρησιμοποίηση της εισαγωγής έτσι ώστε να πληροφορηθεί  ο σπουδαστής 

πως θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό υλικό κατά τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, 

μέσω της εισαγωγής,  ο  σπουδαστής  έχει  τη  δυνατότητα να γνωρίσει  τους 

κανόνες  που  διέπουν  το  εκπαιδευτικό  πακέτο,  τον  εξοπλισμό  που  θα 

χρησιμοποιήσει και τις άλλες πηγές μάθησης οι οποίες είναι αναγκαίες καθώς 

θα μελετά.

 Το ύφος και η γλώσσα της εισαγωγής θα πρέπει να συμφωνεί με το υπόλοιπο 

μέρος του εκπαιδευτικού υλικού. Έτσι αν το υπόλοιπο υλικό είναι γραμμένο 

με ανεπίσημο, φιλικό ύφος και απλή γλώσσα  το ίδιο θα πρέπει να γίνει και 

με την εισαγωγή.

 Με την εισαγωγή θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να υποκινηθεί το ενδιαφέρον 

του  σπουδαστή.  Έτσι  ώστε  να  ενισχυθούν  τα  κίνητρα  που  έχει  και  να 

συνεχίσει με το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί. Για την υποκίνηση του 

ενδιαφέροντος του σπουδαστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και  ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης π.χ. να του ζητηθεί να καταγράψει τις γνώσεις που έχει για 

κάποιο συγκεκριμένο θέμα.

    

 Ο  τίτλος  εισαγωγή  θα  πρέπει  να  αποδίδεται  πολύ  προσεκτικά.  Πολλοί 

σπουδαστές μπορούν να παραλείψουν την εισαγωγή με την αιτιολογία ότι 

διαπραγματεύεται κάτι ασήμαντο και προκαταρτικό. Επομένως ο συγγραφέας 
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της  εισαγωγής  έχει  την  ευκαιρία  να  αποδείξει  στους  σπουδαστές  ότι  η 

εισαγωγή  διαπραγματεύεται  ουσιώδεις  γνώσεις  και  επομένως  αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του εκπαιδευτικού υλικού.  

 Η εισαγωγή  δεν  θα  πρέπει  να  περιέχει  πολλά  στοιχεία.  Ακόμη  και  αν  ο 

συγγραφέας της εισαγωγής είναι γνώστης των όσων θα ακολουθήσουν δεν θα 

πρέπει  να  παρουσιάζει  πολλά  στοιχεί  στην  εισαγωγή,  γιατί  κάτι  τέτοιο 

προκαλεί σύγχυση στους σπουδαστές. 

 Ο  συγγραφέας  της  εισαγωγής  θα  πρέπει  να  αναρωτηθεί  «ποιος  είναι  ο 

πραγματικός στόχος της εισαγωγής». Η συγγραφή της εισαγωγής θα πρέπει 

να δικαιολογεί στους σπουδαστές την ύπαρξή της, δηλαδή γιατί θα πρέπει να 

τη μελετήσουν προσεκτικά.

 Η εισαγωγή ανάλογα με τους στόχους που εξυπηρετεί θα πρέπει να διαιρείται 

σε χωριστά τμήματα. Η εισαγωγή όταν έχει να εκπληρώσει περισσότερους 

από έναν στόχους θα πρέπει να παρουσιάζει αυτούς τους στόχους στο πρώτο 

τμήμα της και στη συνέχεια να αναλύει τον καθένα χωριστά κάτω από τον 

κατάλληλο υπότιτλο.

 Κατά το σχεδιασμό της εισαγωγής ο συγγραφέας της θα πρέπει να αναζητεί 

ανατροφοδότηση.  Ο  συγγραφέας  της  εισαγωγής  θα  πρέπει  να  ζητά  από 

συναδέλφους του και σπουδαστές να ασκήσουν κριτική πάνω στα προσχέδια 

της εισαγωγής και να χρησιμοποιεί την ανατροφοδότηση που λαμβάνει για 

τον επανασχεδιασμό της.

 Δεν  είναι  βέβαιο  ότι  οι  σπουδαστές  θα  θυμούνται  την  εισαγωγή.  Έτσι  ο 

συγγραφέας  του  εκπαιδευτικού  υλικού  θα  πρέπει  να  ενισχύσει  ή  να 

επαναλάβει τα σημεία της εισαγωγής σε διάφορα στάδια του εκπαιδευτικού 

υλικού. 

    Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί πως η εισαγωγή παρόλο που αποτελεί το πρώτο 

μέρος ενός εξ αποστάσεως υλικού θα πρέπει να γράφεται στο τέλος κάθε ενότητας 

και  μάλιστα  αφού  γραφεί  το  κείμενο,  οι  ασκήσεις  αυτοαξιολόγησης  και  οι 
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ανατροφοδοτήσεις στις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Η συγγραφή της εισαγωγής στο 

τέλος της θεματικής δίνει  τη δυνατότητα στο συγγραφέα να γνωρίζει  με ακρίβεια 

τόσο τα περιεχόμενα της ενότητας όσο και την αλληλουχία αυτών. Εξάλλου, αν ο 

συγγραφέας  του εξ  αποστάσεως  κειμένου γράψει  πρώτα την  εισαγωγή,  ενδέχεται 

κατά  την  ανάπτυξη  της  ενότητας,  να  αναφερθεί  σε  διαστάσεις  του  εξεταζόμενου 

θέματος που δεν αναφέρονται στην εισαγωγή. Έτσι οι μία-δύο πρώτες παράγραφοι 

της εισαγωγής διαγράφουν το κλίμα μέσα στο οποίο θα προχωρήσει ο σπουδαστής, 

δείχνοντάς του καθαρά το δρόμο προς τις επόμενες σελίδες. Ταυτόχρονα η εισαγωγή 

θα  πρέπει  να  είναι  όσο  το  δυνατόν  συντομότερη  και  αυτό  γιατί  είναι  πολύ 

αποθαρρυντικό για τους εκπαιδευόμενους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μια διπλή 

σελίδα εισαγωγής η οποία να περιέχει μόνο κείμενο (Race,1999).
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5.5 Κριτήρια αυτοαξιολόγησης

    Οι  ασκήσεις  αποτελούν  ένα  από  τα  πιο  σημαντικά  χαρακτηριστικά  του 

εκπαιδευτικού υλικού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στόχο έχουν να ενεργοποιούν 

τους σπουδαστές, ώστε να εμβαθύνουν τον προβληματισμό τους αναφορικά με τα 

μελετώμενα, να συγκροτούν πληρέστερα τις σκέψεις τους, να διαμορφώνουν κριτικά 

επιχειρήματα, να εμπεδώνουν αλλά και να εφαρμόζουν όσα έμαθαν, καθώς και να 

αυτοαξιολογούν την πορεία της μελέτης τους (Κόκκος, 1999).   

   Ιδιαίτερη  κατηγορία  ασκήσεων  αποτελούν  οι  ασκήσεις  αυτοαξιολόγησης.  Οι 

ασκήσεις  αυτοαξιολόγησης  ζητούν  από  το  σπουδαστή  να  κάνει  κάτι  το  οποίο 

σχετίζεται  άμεσα  με  τα  προσδοκώμενα  αποτελέσματα  της  εκπαίδευσής  του.  Η 

απάντηση της κάθε άσκησης αυτοαξιολόγησης παρέχεται στο σπουδαστή στο τέλος 

του αντίστοιχου κεφαλαίου δίνοντάς του τη δυνατότητα, όταν τελειώσει την άσκηση, 

να μπορεί να συγκρίνει τις απαντήσεις του με εκείνες του συγγραφέα και να γνωρίζει 

πόσο  σωστές  ή  λάθος  ήταν  οι  απαντήσεις  του.  Αποτέλεσμα  της  παραπάνω 

διαδικασίας  είναι  ο  σπουδαστής  να μπορεί  να  αξιολογεί  ο  ίδιος  την  επίδοσή του 

(Κόκκος και άλλοι, 1999).

  

   Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης αναφέρονται σε ασκήσεις κλειστού τύπου οι οποίες 

είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο σπουδαστής να  ελέγχει με τρόπο ταχύ 

και ακριβή την αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του. Η χρήση ασκήσεων 

κλειστού τύπου ως ασκήσεις  αυτοαξιολόγησης γίνεται επειδή η απάντηση που θα 

δοθεί  περιορίζεται  σε  ένα  γνωστό  και  συγκεκριμένο  σύνολο  εναλλακτικών 

απαντήσεων, χωρίς να δίνονται περιθώρια ελεύθερης απάντησης του σπουδαστή. Από 

το  σύνολο  των  εναλλακτικών  απαντήσεων  μία  είναι  η  σωστή  και  οι  υπόλοιπες 

λανθασμένες, έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε από πριν τα πιθανά λάθη του σπουδαστή 

και  να  συνθέτουμε  κατάλληλα  την  απάντηση  της  άσκησης.   Ταυτόχρονα  ο 

σπουδαστής είναι σε θέση να διαπιστώσει ο ίδιος εάν απάντησε σωστά ή όχι.  Οι 

ασκήσεις αυτοαξιολόγησης μπορεί να έχουν τη μορφή ασκήσεων σωστού – λάθους, 

αντιστοίχησης,  πολλαπλής  επιλογής,  ιεράρχησης,  επανάληψης  ενός  ορισμού  ή 

συγκεκριμένου σημείου του κειμένου. Επιπλέον οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης δίνουν 

βαρύτητα στο αποτέλεσμα και όχι στη διαδικασία, η οποία μπορεί να προϋποτίθεται 
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αλλά δεν φαίνεται. Η διαδικασία που οδηγεί στην επίλυση ή την απάντηση μπορεί να 

εξάγεται από την απάντηση του συγγραφέα (Γιαννοπούλου, 2001).

 

   Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης αποτελούν στοιχείο της μεθόδου της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης δεδομένου ότι:

 Δίνουν τη δυνατότητα στο σπουδαστή να κάνει λάθη χωρίς να φοβάται, αφού 

κανείς  άλλος δεν μαθαίνει  τις  επιδόσεις  του και  παράλληλα θα μπορεί  να 

μαθαίνει μέσα από τα λάθη του (Race,1999).   

 Αλληλεπιδρούν με το σπουδαστή εμπλέκοντάς τον ενεργητικά και έμπρακτα 

στη  μαθησιακή  διαδικασία.  Έτσι  ο  σπουδαστής  σκέφτεται,  υπολογίζει, 

αποφασίζει και κάνει πρακτική εξάσκηση των όσων μαθαίνει (Γιαννοπούλου, 

2001).

 Ερμηνεύουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

παρουσιάζουν  στους  σπουδαστές  ακριβώς  τι  θα  πρέπει  να  κάνουν, 

προκειμένου να αποδείξουν ότι κατέκτησαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

Με  τον  παραπάνω  τρόπο  οι  ασκήσεις  αυτοαξιολόγησης  δείχνουν  στους 

σπουδαστές τι σημαίνει πραγματικά το κάθε προσδοκώμενο αποτέλεσμα της 

μάθησης (Race,1999).  

 Βοηθούν  το  σπουδαστή  να  κάνει  κτήμα  του  τη  νέα  γνώση.  Οι  ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης δίνουν την ευκαιρία στους σπουδαστές να κατοχυρώσουν 

και να σταθεροποιήσουν όσα μαθαίνουν πριν αυτά ξεχαστούν (Κόκκος και 

άλλοι, 1999).

 Βοηθούν το σπουδαστή να καταλάβει τι είναι σημαντικό. Έτσι αν υπάρχουν 

περισσότερες ασκήσεις  αυτοαξιολόγησης για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, ο 

σπουδαστής συνειδητοποιεί  πως θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο 

θέμα αυτό (Race,1999). 

 Είναι το κύριο μέσο αυτοελέγχου του σπουδαστή, όσον αφορά την πορεία που 

ακολουθεί  η  μαθησιακή  του  διαδικασία.  Έτσι  ο  σπουδαστής  μπορεί  να 
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ανακαλύψει τι δεν έμαθε καλά ή αντίθετα να επιβεβαιώσει τα όσα έχει μάθει 

(Γιαννοπούλου, 2001).

 Αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση του σπουδαστή. Έτσι όταν ο σπουδαστής 

απαντά σωστά στις περισσότερες από τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, αποκτά 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τον εαυτό του  (Race,1999).

 Προσφέρουν στο σπουδαστή ευκαιρίες  ανατροφοδότησης,  έτσι ανάλογα με 

τις επιλογές του σπουδαστή προεκτείνουν τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού 

υλικού,  μέσω τις  αιτιολόγησης των ορθών ή  μη επιλογών  (Γιαννοπούλου, 

2001).

   

 Εμποδίζουν  τους  εκπαιδευόμενους  να  πλήττουν.  Οι  ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης  δραστηριοποιούν  την  ενεργητική  συμμετοχή  των 

σπουδαστών και  με  την  ποικιλία,  όσων αφορά τα είδη τους,  βοηθούν τον 

εκπαιδευόμενο να συγκεντρωθεί στο εκπαιδευτικό υλικό και να ξαναβρεί το 

ενδιαφέρον του (Race,1999).

 Βοηθούν το σπουδαστή να επιλέξει τον κατάλληλο ρυθμό μελέτης με βάση τις 

επιδόσεις του. Έτσι αν ο σπουδαστής προχωρά γρήγορα και απαντά σωστά σε 

όλες τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης μπορεί να είναι σίγουρος ότι ο ρυθμός 

μάθησής του είναι  κατάλληλος.  Αντίθετα αν ο σπουδαστής κάνει  λάθη θα 

πρέπει  να  ελαττώσει  το  ρυθμό  μάθησής  του  και  ταυτόχρονα  να  κάνει  τις 

αναγκαίες επαναλήψεις (Κόκκος και άλλοι, 1999).

   Οι  ασκήσεις  αυτοαξιολόγησης  εκπονούνται  μετά  τη  μελέτη  του  κεφαλαίου, 

προκειμένου ο σπουδαστής να ελέγξει τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε και 

να αξιολογήσει τις δυνατότητες και αδυναμίες του, τις νέες ανάγκες και προσδοκίες 

του (Κόκκος, 1999).

   Ταυτόχρονα κατά το σχεδιασμό τους θα πρέπει να διακρίνονται από σαφήνεια και 

ακρίβεια στη γλωσσική διατύπωσή τους, έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές από τους 

σπουδαστές  και  να  μην  δημιουργείται  σύγχυση  από  ασάφειες  ή  περίπλοκες 

γλωσσικές διατυπώσεις  (Γιαννοπούλου, 2001).
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   Επιπρόσθετα ο δημιουργός των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης θα πρέπει να καθορίζει 

τους στόχους που θα πρέπει να εξυπηρετεί η κάθε άσκηση, δηλαδή ποια θα είναι τα 

οφέλη που θα αποκομίσει ο σπουδαστής όταν εκτελέσει την κάθε άσκηση (Κόκκος 

και άλλοι, 1999).

   Παρακάτω  παρουσιάζεται  το  κάθε  είδους  άσκησης  αυτοαξιολόγησης  που 

χρησιμοποιήσαμε στην εν λόγω εργασία. Τονίζεται πως η ποικιλία των ασκήσεων 

αυτοαξιολόγησης ενεργοποιεί το ενδιαφέρον του σπουδαστή (Race,1999).

        5.5.1 Ασκήσεις σωστού – λάθους

   Οι  ασκήσεις  αυτές  παρουσιάζουν  κάτι  στο  σπουδαστή  και  τον  καλούν  να 

αποφασίσει αν είναι σωστό ή λάθος. Τις περισσότερες φορές ο σπουδαστής καλείται 

να αποφανθεί για την ορθότητα ενός κειμένου, μιας πρότασης ή ενός ορισμού. Οι 

ασκήσεις αυτού του είδους ονομάζονται και διαζευκτικής απάντησης (Κόκκος και 

άλλοι, 1999).

    Πλεονέκτημα των ασκήσεων σωστού – λάθους είναι η ταχύτητα με την οποία 

δίνονται  οι  απαντήσεις.  Το  παραπάνω  επιτρέπει  την  αύξηση  του  αριθμού  των 

ασκήσεων αυτού του είδους με αποτέλεσμα να καλύπτουν  μεγάλη σε έκταση ύλη 

(Κασσωτάκης, 2003).

   

   Στις ασκήσεις σωστού λάθους ο δημιουργός της άσκησης γνωρίζει όλες τις πιθανές 

απαντήσεις  του σπουδαστή και  μπορεί,  επομένως,  να συνθέσει την απάντηση της 

άσκησης έτσι ώστε να συζητήσει όλα τα πιθανά λάθη που ενδεχομένως να έχει κάνει 

ο σπουδαστής (Κόκκος και άλλοι, 1999).

   Οι  διατύπωση  των  ασκήσεων  αυτού  του  είδους  απαιτεί  μεγάλη  προσοχή  και 

δεξιοτεχνία, γιατί είναι δύσκολο να διατυπωθούν ερωτήσεις, για τις οποίες να ισχύει 

απόλυτα μια απάντηση του τύπου: σωστό ή λάθος, εφόσον η ερώτηση αναφέρεται σε 

κρίσεις, ερμηνείες, προεκτάσεις ή αναλύσεις (Κασσωτάκης, 2003). 
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   Οι ασκήσεις αυτού του τύπου αντιμετωπίζουν συχνά την κριτική ότι η πιθανότητα 

να βρει τυχαία ο σπουδαστής τη σωστή απάντηση είναι μεγάλη, 50%. Πράγματι αυτό 

θα αποτελούσε μειονέκτημα αν αφορούσε άσκηση αξιολόγησης του σπουδαστή από 

το διδάσκοντα. Σαν άσκηση αυτοαξιολόγησης όμως το παραπάνω μειονέκτημα δεν 

υφίσταται, επειδή ο σπουδαστής ξέρει πολύ καλά αν γνωρίζει ή όχι την απάντηση και 

επιπλέον κανένας δεν θα τον βαθμολογήσει, επομένως δεν χρειάζεται να απαντήσει 

στην τύχη (Κόκκος και άλλοι, 1999).

   

        5.5.2 Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών

   Αυτός  ο τύπος άσκησης ζητά από το σπουδαστή να επιλέξει  από ένα σύνολο 

δοσμένων επιλογών την καλύτερη απάντηση. Στην πιο συνηθισμένη της μορφή μια 

τέτοια άσκηση αποτελείται από μια ερώτηση ακολουθούμενη από ένα μικρό αριθμό 

πιθανών  απαντήσεων.  Ο  σπουδαστής  καλείται,  βασιζόμενος  στις  γνώσεις  που 

απέκτησε και στη λογική του, να επιλέξει τη μοναδική σωστή απάντηση (Κόκκος και 

άλλοι, 1999).

   Οι  ασκήσεις  πολλαπλής επιλογής αποτελούνται  από:  1)  το στέλεχος,  το οποίο 

περιλαμβάνει το τμήμα της ερώτησης της άσκησης, 2) τη σωστή επιλογή, η οποία 

ονομάζεται  και  κλειδί  της  άσκησης,  είναι  η  ενδεδειγμένη  και  μοναδική  σωστή 

επιλογή και 3) τις παρεμβολές οι οποίες συνιστούν τις λάθος επιλογές (Κασσωτάκης, 

2003).  Στις  ασκήσεις  πολλαπλών επιλογών μπορεί  να υπάρχει  μια απάντηση που 

είναι η καλύτερη, μια δεύτερη καλύτερη, μια επαρκής και μια ανεπαρκής απάντηση. 

Οι ανατροφοδοτήσεις των ασκήσεων πληροφορούν το σπουδαστή για ποιο λόγο η 

κάθε επιλογή του εμπίπτει στην αντίστοιχη κατηγορία απαντήσεων (Race,1999).  

   Οι  ασκήσεις  πολλαπλών  επιλογών  χρησιμοποιούνται  ευρύτατα  ως  ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης στην εκπαίδευση από απόσταση. Προσφέρονται για τον έλεγχο εκ 

μέρους του σπουδαστή όχι μόνο των γνώσεων, με την έννοια της απομνημόνευσης, 

αλλά και για τον έλεγχο και  άλλων γνωστικών δεξιοτήτων όπως η κατανόηση, η 

ερμηνεία και η αξιολόγηση, χάρη στην ευελιξία που παρουσιάζει η κατασκευή τους. 

Η χρησιμότητά τους οφείλεται και στο γεγονός ότι ο δημιουργός του εκπαιδευτικού 

υλικού  γνωρίζει  όλες  τις  πιθανές  απαντήσεις  του  σπουδαστή  στο  ερώτημα  της 
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άσκησης, οι οποίες προέρχονται από το σύνολο των δοσμένων επιλογών. Έτσι μπορεί 

να συνθέσει την απάντηση στην άσκηση αυτοαξιολόγησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να καλύπτει κάθε δυνατή απάντηση του σπουδαστή (Κόκκος και άλλοι, 1999).

   Ο  συγγραφέας  του  εκπαιδευτικού  υλικού  κατά  τη  δημιουργία  των  ασκήσεων 

αυτοαξιολόγησης τύπου πολλαπλών επιλογών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

 Ποιους σκοπούς θα εξυπηρετεί η συγκεκριμένη άσκηση, π.χ. κατανόηση των 

βασικών εννοιών του κειμένου στο οποίο αναφέρεται η άσκηση (Κόκκος και 

άλλοι, 1999).

 Η σωστή επιλογή,  δηλαδή το  κλειδί,  δεν  θα  πρέπει  να  αποκαλύπτεται  με 

εκφράσεις ή γραμματικές σχέσεις που περιέχονται στο στέλεχος της ερώτησης 

και παραπέμπουν στη συγκεκριμένη επιλογή. Ταυτόχρονα το κλειδί δεν θα 

πρέπει  να  έχει  αισθητά  διαφορετικό  μήκος  από  τις  υπόλοιπες  επιλογές 

(Race,2001). 

 Η ερώτηση της άσκησης θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφής και κατανοητή 

από το σπουδαστή (Κόκκος και άλλοι, 1999).

 Οι  λανθασμένες  επιλογές,  δηλαδή  οι  παρεμβολές  θα  πρέπει  να  είναι 

ομοιογενείς  και  γραμματικά,  αλλά και  όσον αφορά στη σχέση τους  με  το 

πρόβλημα που τίθεται, χωρίς η μία να αποκλείει ξεκάθαρα την άλλη, πράγμα 

που  θα  λιγόστευε  τη  δυσκολία  εύρεσης  της  σωστής  απάντησης.  Έτσι  ο 

σπουδαστής που δεν κατέχει  καλά την ύλη θα πρέπει  να δυσκολεύεται  να 

εντοπίσει την απάντηση με βάση τα εξωτερικά κριτήρια (Κασσωτάκης, 2003).

 Οι  παρεμβολές,  θα  πρέπει  να  περιέχουν  τα  πιο  πιθανά  και  αναμενόμενα 

σφάλματα.  Έτσι  ώστε  στην  ανατροφοδότηση  της  άσκησης  να  συζητηθεί 

διεξοδικά το κάθε σφάλμα (Κόκκος και άλλοι, 1999).

 Οι αρνητικές ερωτήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται. Όταν η ερώτηση είναι 

«ποιο  από  τα  παρακάτω  δεν  αληθεύει»  δημιουργείται  σύγχυση  στο 

σπουδαστή, γιατί έχει μάθει να αναζητά το σωστό και όχι εξαιρέσεις και λάθη. 
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Οι  αρνητικές  ερωτήσεις  θα  πρέπει  να  αποφεύγονται  έστω  και  αν 

χρησιμοποιούνται κεφαλαία ή πλάγια γράμματα για να δηλώσουν την άρνηση, 

ώστε να είναι ευδιάκριτη στο σπουδαστή (Race,1999). 

 Το  σύνολο  των  προτεινόμενων  επιλογών  δεν  θα  πρέπει  να  περιέχει  μια 

απάντηση καταφανώς λανθασμένη. Μια τέτοια απάντηση δεν θα την επέλεγε 

κανένας σπουδαστής και δεν εξυπηρετεί τίποτα (Κόκκος και άλλοι, 1999).

   Οι ασκήσεις πολλαπλών επιλογών δίνουν τη δυνατότητα να ελεγχθεί μεγάλη σε 

έκταση ύλη σε σύντομο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα μειώνουν την πιθανότητα 

των ορθών απαντήσεων στην τύχη (Κασσωτάκης, 2003).

   Όπως  σε  κάθε  άσκηση  αυτοαξιολόγησης  έτσι  και  στις  ασκήσεις  πολλαπλών 

επιλογών το κρίσιμο μέρος τους είναι η ανατροφοδότηση και ανατροφοδότηση  δεν 

μπορεί να συνταχθεί σε εντελώς λάθος επιλογές (Race,1999).

 

        5.5.3 Ασκήσεις αντιστοιχίας

   Οι ασκήσεις αντιστοιχίας παρουσιάζουν στο σπουδαστή δυο, συνήθως, σύνολα 

εννοιών  ή  πραγμάτων  και  τον  καλούν  να  αντιστοιχίσει  τα  στοιχεία  του  πρώτου 

συνόλου  με  εκείνα  του  δεύτερου  (Κόκκος  και  άλλοι,  1999).  Συχνά  τα  στοιχεία 

δίνονται σε δυο σειρές ή στήλες οι οποίες γράφονται παράλληλα, η μία δίπλα από την 

άλλη,  και  ο  εξεταζόμενος  πρέπει  να  συνδέσει  με  γραμμές  τα  στοιχεία  που 

αντιστοιχούν το  ένα  με  το  άλλο.  Οι  ασκήσεις  αντιστοιχίας  καλούνται  επίσης  και 

σύζευξης (Κασσωτάκης, 2003).

   Ένα μειονέκτημα των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης αυτού του τύπου είναι ότι ο 

σπουδαστής  μπορεί  να  αντιστοιχίσει  το τελευταίο ζευγάρι  σωστά,  αν γνωρίζει  τα 

υπόλοιπα. Το παραπάνω μειονέκτημα για να ξεπεραστεί θα πρέπει ο δημιουργός της 

άσκησης  να  συνθέσει  έτσι  την  άσκηση  ώστε  ένα  στοιχείο  του  ενός  συνόλου  να 

σχετίζεται με περισσότερα από ένα στοιχεία του άλλου ή να προσθέσει στοιχεία τα 

οποία δεν σχετίζονται με κανένα άλλο, καταργώντας έτσι την αποκαλυπτική για το 

σπουδαστή σχέση ένα προς ένα (Κόκκος και άλλοι, 1999).
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    Παράλληλα ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να λάβει υπόψη 

κατά το σχεδιασμό ασκήσεων αντιστοιχίας ότι ο αριθμός των προτεινόμενων προς 

σύζευξη απαντήσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15, ενώ τα στοιχεία της πρώτης 

σειράς ή στήλης είναι καλό να μην είναι περισσότερα από 10. Ταυτόχρονα όλες οι 

σειρές ή στήλες θα πρέπει να υπάρχουν στην ίδια σελίδα για να είναι εύκολη, από 

τεχνική πλευρά, η σύζευξή τους (Κασσωτάκης, 2003).

   Σε  σχέση  με  τις  ασκήσεις  πολλαπλών  επιλογών,  οι  ασκήσεις  αντιστοιχίας 

παρουσιάζουν ένα σοβαρό μειονέκτημα. Ο δημιουργός της άσκησης δεν μπορεί να 

γνωρίζει  όλα τα  πιθανά λάθη των σπουδαστών,  έτσι  ώστε  να τα συζητήσει  στην 

απάντηση που θα συνθέσει για την άσκηση (Κόκκος και άλλοι, 1999).
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5.6 Ανατροφοδότηση  (απαντήσεις στις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης)

   Όταν ο σπουδαστής ολοκληρώσει μια άσκηση αυτοαξιολόγησης, τότε στρέφεται 

στην  ανατροφοδότηση,  δηλαδή  στην  απάντηση  της  άσκησης  που  έχει  δώσει  ο 

συγγραφέας  του  εκπαιδευτικού  υλικού.  Με  την  παραπάνω  διαδικασία  γίνεται  η 

αυτοαξιολόγηση και ο σπουδαστής ανακαλύπτει αν οι προσπάθειές του ήταν σωστές 

ή λανθασμένες (Race,1999).

 

   Η έννοια της ανατροφοδότησης αναφέρεται στην παιδαγωγική λειτουργία κάθε 

είδους αξιολόγησης και πληροφορεί το σπουδαστή για την μαθησιακή του πορεία, 

μέσω των επιδόσεων του (Καψάλης, 2005).  Παράλληλα ο κάθε σπουδαστής που έχει 

δοκιμάσει να απαντήσει σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης θέλει να ξέρει αν απάντησε 

σωστά ή αν δεν απάντησε σωστά τι έκανε λάθος και τι πρέπει να κάνει γι’ αυτό. 

Ταυτόχρονα η ανατροφοδότηση θα πρέπει να έχει αξία για το σπουδαστή, είτε έχει 

επιλέξει τη σωστή απάντηση είτε όχι. Δηλαδή η λειτουργία της ανατροφοδότησης δεν 

σταματά  στην  υπόδειξη  των  σωστών  απαντήσεων,  επιπρόσθετα  ο  συγγραφέας 

αιτιολογεί γιατί αποκλείει όλες τις υπόλοιπες επιλογές (Κόκκος και άλλοι, 1999).

  

   Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  αν  και  υπάρχει  σκεπτικισμός,  όσον  αφορά  την 

αναγραφή  απαντήσεων,  στην  παραδοσιακή  εκπαίδευση,  με  την  αιτιολόγηση  ότι 

αφαιρεί από το σπουδαστή την αυτενέργεια, η αναγραφή απαντήσεων στις ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης  αποτελεί  χαρακτηριστικό  της  μεθόδου  της  εξ  αποστάσεως 

εκπαίδευσης για τους παρακάτω λόγους (Γιαννοπούλου, 2001):

 Ο σπουδαστής διδάσκεται κυρίως μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό και όχι από 

τον διδάσκοντα. Επομένως το υλικό θα πρέπει να επιτελεί και λειτουργίες που 

στο  πλαίσιο  της  παραδοσιακής  διδασκαλίας  συνδέονται  με  το  έργο  του 

διδάσκοντα όπως η επιβεβαίωση της ορθής πορείας μελέτης του σπουδαστή. 

 Η μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προϋποθέτει την αυτοπειθαρχία 

του  σπουδαστή  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  ανατρέχει  στις  απαντήσεις  των 

ασκήσεων αυτοαξιολόγησης,  αφού  πρώτα δώσει  τις  δικές  του απαντήσεις, 

προκειμένου να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.
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 Δίνεται  η  δυνατότητα  στο  συγγραφέα  να  προεκτείνει  τη  διδασκαλία  του 

εκπαιδευτικού υλικού, μέσω τις αιτιολόγησης των ορθών ή μη επιλογών.

   Οι απαντήσεις των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης έχουν στόχο να (Κόκκος και άλλοι, 

1999):

 Βοηθήσουν το σπουδαστή όχι μόνο να αξιολογήσει ο ίδιος την πρόοδό του, 

αλλά και να μάθει καλύτερα. 

 

 Δείχνουν το σωστό αποτέλεσμα της άσκησης.

 Αναφέρουν  τα  πιθανά  λάθη  που  μπορεί  να  έχει  κάνει  ο  σπουδαστής 

εξηγώντας  του  με  σαφήνεια  ποιο  ήταν  το  λάθος,  γιατί  ήταν  λάθος  και  τι 

πρέπει να κάνει, για να βελτιώσει την απόδοσή του.

 Υποστηρίζουν  ψυχολογικά  το  σπουδαστή  με  σχόλια  επιβράβευσης  και 

ενθάρρυνσης.

 Επεκτείνουν την παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου παραθέτοντας νέα 

στοιχεία,  τα  οποία  δεν  αναφέρονται  στο  κυρίως  κείμενο,  με  στόχο  να 

αυξήσουν  το  ενδιαφέρον  και  την  ενασχόληση  του  σπουδαστή  με  τις 

ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.

 

   Η ανατροφοδότηση του σπουδαστή που απάντησε σωστά θα πρέπει να συνοδεύεται 

από μια επαινετική εκδήλωση όπως: άριστα, καλά, σωστά, πολύ ωραία κτλ, έτσι ώστε 

να ενθαρρύνεται για τις σωστές επιλογές του.  Ταυτόχρονα η απάντηση θα πρέπει να 

υπενθυμίζει στο σπουδαστή τι έκανε σωστά, ώστε να τον ενισχύει στην εκδήλωση 

της  επιθυμητής  απάντησης  και  κατ’  επέκταση  στην  καλύτερη  εκμάθηση  του 

εκπαιδευτικού υλικού (Race,1999).

   Στο σπουδαστή που επιλέγει τη λάθος απάντηση είναι σημαντική κάποια εκδήλωση 

κατανόησης, έτσι ώστε να νιώθει ότι οποιαδήποτε λάθη κάνει είναι αιτιολογημένα. Ο 

συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού προκειμένου να εκδηλώσει την κατανόησή 

του στο σπουδαστή που δεν απάντησε σωστά θα πρέπει να χρησιμοποιεί  φράσεις 
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όπως «αυτή ήταν μια δύσκολη ερώτηση» ή «στην αρχή το έκανα και εγώ λάθος» 

(Race,1999).  Παράλληλα  ο  σπουδαστής  θα  πρέπει  να  ανακαλύψει,  μέσω  της 

ανατροφοδότησης που του παρέχεται ποιο ήταν το λάθος του, γιατί ήταν λάθος και τι 

θα  πρέπει  να  κάνει  προκειμένου  να  βελτιώσει  την  απόδοσή  του.  Είναι  ιδιαίτερα 

απογοητευτικό και εκνευριστικό για έναν, ιδίως ενήλικο σπουδαστή, ο οποίος κάνει 

μια άσκηση, να βλέπει μόνο την απάντησή της ότι αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό 

χωρίς να του εξηγεί κανείς γιατί και που έκανε λάθος (Κόκκος και άλλοι, 1999).

   Κατά τη σύνταξη της ανατροφοδότησης στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών θα 

πρέπει  να  διασαφηνίζεται  αμέσως  αν  η  επιλογή  ήταν  ορθή  ή  λανθασμένη.  Ο 

σπουδαστής  θέλει  να γνωρίζει  αμέσως αν  η  απάντησή του ήταν σωστή ή λάθος. 

Αντίθετα είναι πολύ αποθαρρυντικό για το σπουδαστή το διάβασμα μιας μεγάλης 

εξήγησης, χωρίς να γνωρίζει από την αρχή αν τα κατάφερε ή όχι. Αμέσως μετά την 

ενδεδειγμένη επιλογή ακολουθεί η αιτιολόγησή της, γιατί είναι σωστή, αλλά και γιατί 

όλες οι  υπόλοιπες είναι λάθος. Ταυτόχρονα η γλώσσα των ανατροφοδοτήσεων θα 

πρέπει να είναι φιλική προς το σπουδαστή. Όπως έχει τονιστεί το εκπαιδευτικό υλικό 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει φιλικό προς τον χρήστη ύφος και 

να είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα. Έτσι και οι απαντήσεις ανατροφοδότησης θα 

πρέπει να απευθύνονται στο σπουδαστή σε δεύτερο πρόσωπο και είναι σκόπιμο να 

χρησιμοποιούν απλό και προσιτό λεξιλόγιο, ενώ παράλληλα να αποφεύγουν τη χρήση 

μεγάλων προτάσεων (Race, 2001).

    Παράλληλα με  τα παραπάνω ο  δημιουργός  των  ασκήσεων  αυτοαξιολόγησης, 

προκειμένου να παρέχει όλες τις πληροφορίες με τη μορφή ανατροφοδότησης στο 

σπουδαστή,  θα  πρέπει  να  έχει  προβλέψει  τα  πιθανά  λάθη  που  ο  σπουδαστής  θα 

μπορούσε να κάνει. Μόνο τότε μπορεί η απάντηση να κατευθύνει και να εξηγήσει 

ανάλογα το σπουδαστή, ώστε να καλυτερέψει την απόδοσή του και να μην ξανακάνει 

παρόμοια λάθη. Έτσι μια άσκηση στην οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν όλες οι 

απαντήσεις του σπουδαστή δεν μπορεί να είναι άσκηση αυτοαξιολόγησης (Κόκκος 

και άλλοι, 1999).

   Ωστόσο  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  πως  οι  ανατροφοδοτήσεις  θα  πρέπει  να 

σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο σπουδαστής να αξίζει να τις διαβάσει. Ο 

σπουδαστής  δεν  θα  πρέπει  να  ρίχνει  μόνο  μία  ματιά  στις  απαντήσεις 

55



ανατροφοδότησης  βλέποντας  μόνο  την  σωστή  επιλογή.  Έτσι  ο  συγγραφέας  του 

εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να ενημερώνει το σπουδαστή ότι οι ανατροφοδοτήσεις 

περιέχουν μερικά σημαντικά ζητήματα, τα οποία δεν περιέχονται στο κυρίως κείμενο. 

Με  την  παραπάνω  διαδικασία  ο  σπουδαστής  ενθαρρύνονται  να  ασχοληθεί  με 

ολόκληρες τις απαντήσεις των ανατροφοδοτήσεων, δηλαδή και με τα μέρη τους που 

αιτιολογούν ή αποκλείουν επιλογές (Race, 2001).
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5.7 Σύνοψη

    Η  σύνοψη  ανήκει  στα  στοιχεία  που  παρουσιάζονται  μετά  το  κείμενο  και 

αποσκοπούν  να  υποκινήσουν  τον  σπουδαστή  να  σκεφτεί  ξανά  σε  σχέση  με  όσα 

έμαθε, έτσι ώστε να τα εμπεδώσει, να τα αναδιοργανώσει, να τα κάνει εφόδιο για τα 

επόμενα στάδια μελέτης ή δράσης (Κόκκος, 1999).

   Στο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στο ρόλο της 

σύνοψης  σε  σχέση  με  τα  παραδοσιακά  βιβλία  που  χρησιμοποιεί  η  δια  ζώσης 

διδασκαλία.  Η σύνοψη δεν  περιλαμβάνει  απλώς τα κύρια σημεία του κεφαλαίου, 

αλλά  συνδέει  τα  προηγούμενα  με  τα  επόμενα  κεφάλαια.  Παράλληλα  η  σύνοψη 

παραπέμπει  με  διαφορετικούς  τρόπους  όπως:  συνεχές  κείμενο,  ερωτήματα, 

δραστηριότητες, στα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Πρόκειται δηλαδή για ένα τμήμα 

του  εξ  αποστάσεως  εκπαιδευτικού  υλικού  στο  οποίο  ο  σπουδαστής  έχει  τη 

δυνατότητα σύντομου αυτοελέγχου της πορείας μελέτης του. Ταυτόχρονα δίνεται η 

ευκαιρία  στον  συγγραφέα  του  εκπαιδευτικού  υλικού  να  απευθυνθεί  ξανά  στο 

σπουδαστή και να τον κατευθύνει στη μελέτη του (Γιαννοπούλου, 2001).

   Η σύνοψη ή περίληψη ενός κεφαλαίου είναι ζωτικής σημασίας γιατί βοηθά το 

σπουδαστή στο στάδιο της αφομοίωσης της μάθησης, δηλαδή πως θα ξεχωρίσει το 

σημαντικό από το ασήμαντο με απώτερο σκοπό να διαμορφωθεί στο σπουδαστή η 

αίσθηση ότι του γίνεται κτήμα η νέα γνώση (Race, 1999).

   Ο  σχεδιασμός  και  η  συγγραφή  της  σύνοψης  θα  πρέπει  να  πληροί  ορισμένες 

προϋποθέσεις (Race, 2001):

 Θα πρέπει να παρουσιάζει τα κύρια σημεία του κειμένου που θα θέλαμε ο 

σπουδαστής να γνωρίζει.

 Τα θέματα που παρουσιάζονται  στη σύνοψη δεν θα πρέπει  να αναλύονται 

σχολαστικά,  κάτι  τέτοιο μπορεί  να  γίνει  στο  κυρίως κείμενο,  έτσι  ώστε  ο 

σπουδαστής να μην χάνει το ενδιαφέρον του.
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 Πριν ξεκινήσει η συγγραφή της σύνοψης θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός 

των  περιεχομένων  της  έτσι  ώστε  να  καλύψουμε  όλα  τα  σημεία  και  να 

κλείσουμε με το επιχείρημα που θέλουμε. Ταυτόχρονα βοηθάει το κλείσιμο 

της σύνοψης να γίνεται με ένα σημαντικό σημείο ή μια σημαντική άποψη, 

γιατί είναι πιο εύκολο για το σπουδαστή να ανακαλέσει κάτι που του έκανε 

εντύπωση.

 Αν η σύνοψη περιέχει συμπεράσματα, αυτά θα πρέπει να είναι σύντομα. Ο 

σπουδαστής συχνά ρίχνει μια ματιά στα συμπεράσματα που έχει η σύνοψη για 

να πάρει μια γρήγορη εικόνα των όσων περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο, έτσι 

προκειμένου  να  μην  αποθαρρυνθεί  θα  πρέπει  να  του  παρέχονται  τα 

συμπεράσματα με συντομία.

 Τα  συμπεράσματα  της  σύνοψης  θα  πρέπει  να  σχετίζονται  στενά  με  τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα.

 Αν  τα  συμπεράσματα  της  σύνοψης  ενός  κεφαλαίου  αποτελούν 

προαπαιτούμενες  γνώσεις  για  τα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν αυτό θα 

πρέπει να αναφέρεται στο σπουδαστή, έτσι έστω να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα.

   Ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να τελειώνει με 

μια  καλή  σύνοψη,  έτσι  ώστε  να  αφήνει  στο  σπουδαστή  μια  τελευταία  καλή 

εντύπωση.
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6. Τηλεμάθεια

    Η Τηλεμάθεια είναι το περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης 

του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας,  που  υλοποιείται  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας 

Moodle.  Στην  ασύγχρονη  τηλεκπαίδευση  η  επικοινωνία  εκπαιδευτή  και 

εκπαιδευόμενου δεν πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή ο εκπαιδευτής 

ετοιμάζει το εκπαιδευτικό υλικό, το αποθηκεύει σε κάποιο ηλεκτρονικό μέσο και ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να πάρει το  εκπαιδευτικό υλικό οπουδήποτε και αν βρίσκεται 

και σε όποια στιγμή επιλέξει ο ίδιος (http  ://  e  -  net  .  nomkek  .  gr  /  file  .  php  /1/  elearning  .  pdf   ). 

Το Moodle είναι ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων 

μέσω  διαδικτύου,  που  προσφέρει  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas ως 

τμήμα του  PhD του.  Το όνομα  Moodle είναι  το  ακρώνυμο του  Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (Αρθρωτό Αντικειμενοστρεφές Δυναμικό 

Μαθησιακό Περιβάλλον).

    Αναλύοντας τους όρους που συνθέτουν το Moodle έχουμε: Modular (αρθρωτό) το 

περιβάλλον  της  πλατφόρμας  απαρτίζεται  από  αυτοτελή  τμήματα  κώδικα  που 

επιτελούν  συγκεκριμένες  λειτουργίες  π.χ.  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  ομάδες 

συζήτησης,  κουίζ  κ.ά.  Object-oriented (αντικειμενοστραφές  περιβάλλον)  δηλαδή 

πρόκειται  για  λογισμικό  καθοδηγούμενο  από  τις  ενέργειες  των  χρηστών,  έτσι 

απαλλάσσεται  ο  χρήστης  από  χρονοβόρα  μελέτη  και  έρευνα  για  να  γνωρίσει  τις 

λειτουργίες  της πλατφόρμας και  καθιστά τη χρήση του συστήματος πολύ εύκολη. 

Dynamic πρόκειται για δυναμικό, συνεχώς ανανεούμενο περιβάλλον, που επιτρέπει 

την  είσοδο  και  την  αποθήκευση  των  δεδομένων  των  χρηστών  και  μπορεί  να 

παρουσιάζει διαφορετικά στοιχεία για κάθε χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι οι ιστοσελίδες 

δεν  είναι  στατικές,  αλλά  δυναμικές,  προσαρμοσμένες  σε  κάθε  χρήστη  και  με  τη 

δυνατότητα  τροποποίησης  από  εκπαιδευτές  και  διαχειριστές  μέσα  από  εύκολες 

φόρμες (http  ://  e  -  net  .  nomkek  .  gr  /  file  .  php  /1/  elearning  .  pdf  ).

   

    Το  Moodle παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό  Open Source (κάτω από την  GNU 

Public License) και μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστημα που υποστηρίζει PHP, 
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ενώ  έχει  τη  δυνατότητα  να  συνδυάζεται  με  πολλούς  τύπους  βάσεων  δεδομένων 

(ιδιαίτερα MySQL).

    Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του 

Πανελλήνιου  Σχολικού  Δικτύου,  του  Τ.Ε.Ι.  Καβάλας,  του  Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας  και  άλλων  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων.  Οι  χρήστες  της  Πλατφόρμας 

Moodle χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στους Σπουδαστές και στους Εκπαιδευτές.

    Σπουδαστές θεωρούνται όλοι οι χρήστες της Πλατφόρμας, που θα εγγραφούν για 

να  παρακολουθήσουν  κάποιο  μάθημα.  Η  εγγραφή  αυτή  γίνεται  με  τη  χρήση 

Ονόματος  χρήστη  και  Κωδικού.  Εκπαιδευτές  είναι  οι  χρήστες  εκείνοι,  που  αφού 

έρθουν  σε  συνεννόηση  με  το  Διαχειριστή  του  Moodle λαμβάνουν  επιπλέον 

δυνατότητες  πρόσβασης,  ώστε  να  μπορούν  να  δημιουργήσουν  κάποιο  μάθημα. 

Διαχειριστής της Πλατφόρμας είναι αυτός που ελέγχει το σύνολο των ρυθμίσεων του 

Moodle.  Η  ηλεκτρονική  διεύθυνση  του  Διαχειριστή  της  Τηλεμάθειας  είναι 

telemathea@uom.gr

    Για  να  εισέλθει  κάποιος  στο  περιβάλλον  της  Τηλεμάθειας  θα  πρέπει  να 

πληκτρολογήσει  στον  περιηγητή  του  τη  διεύθυνση  http://telemathea.uom.gr/ , 

ταυτόχρονα για να μπορέσει να παρακολουθήσει ένα μάθημα μέσω της Τηλεμάθειας 

θα  πρέπει  να  εγγραφεί  καταρχήν  στο  σύστημα  κι  έπειτα  στο  μάθημα  που  τον 

ενδιαφέρει (παράρτημα ΙΙ).

    Κάθε χρήστης που μπαίνει στην Τηλεμάθεια, χαρακτηρίζεται ως Επισκέπτης και 

σαν  Επισκέπτης  μπορεί  να  περιηγηθεί  στο  σύστημα,  ίσως  και  να  δει  κάποια 

μαθήματα. Σε καμία περίπτωση όμως, ένας Επισκέπτης δεν μπορεί να έχει  πλήρη 

πρόσβαση  στο  υλικό  ενός  μαθήματος  και  κανονική  συμμετοχή.  Γι'  αυτό  είναι 

απαραίτητη  η  δημιουργία  ενός  λογαριασμού.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να 

μπορέσει  κάποιος  να  εγγραφεί  στο  σύστημα  είναι  να  διαθέτει  διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προσωπικό e-mail).
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7. Πλοήγηση στο μάθημα
Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

    Η  πρόσβαση  στο  συγκεκριμένο  μάθημα  είναι  ελεύθερη  σε  όλους  όσους  θα 

δημιουργήσουν  λογαριασμό  σπουδαστή  στην  πλατφόρμα  οδηγίες  υπάρχουν  στο 

παράρτημα  ΙΙ.  Το  μάθημα  έχει  δημιουργηθεί  για  αυτομελέτη  και  δεν  υπάρχει 

υποστήριξη εκπαιδευτή. 

    Η σελίδα του μαθήματος διαιρείται σε 3 τμήματα. Τα Αριστερά μπλοκ, το Κύριος 

μέρος και τα Δεξιά μπλοκ, όπως φαίνονται και στην εικόνα που ακολουθεί.

                                                                                                                               Αριστ

ερά μπλοκ
Στο μάθημα αυτό υπάρχουν από την αριστερή 

πλευρά του μαθήματος 5 βοηθητικά μπλοκ. Αυτά 

είναι:

 το  Άτομα,  όπου  φαίνονται  όλοι  οι  συμμετέχοντες  στο  μάθημα  (όλοι  οι 

συμμαθητές και οι εκπαιδευτές σας),

 οι  Δραστηριότητες,  απ'  όπου  μπορείτε  να  βλέπετε  όλες  τις  πηγές  και  τις 
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δραστηριότητες που υπάρχουν στο μάθημα, ομαδοποιημένες ανά κατηγορία.

 το  Αναζήτηση  σε  Ομάδες  Συζητήσεων,  το  οποίο  είναι  ένα  πλαίσιο 

αναζήτησης,  στο  οποίο  μπορείτε  να  εισάγετε  λέξεις-κλειδιά  και  να  τις 

εντοπίσετε μέσα στις Ομάδες Συζητήσεων,

 το Διαχείριση, από όπου μπορείτε να βλέπετε τους βαθμούς σας 

 τα Μαθήματά μου,  όπου θα εμφανίζονται ως σύνδεσμοι όλα τα μαθήματα 

στα οποία θα έχετε εγγραφεί (αν έχετε εγγραφεί και σε κάποιο άλλο) στην 

Τηλεμάθεια.

Δεξιά μπλοκ
Στη δεξιά πλευρά αυτού του μαθήματος υπάρχουν 4 βοηθητικά μπλοκ. Αυτά είναι:

 το  Περιγραφή  μαθήματος,  όπου  θα  βρείτε  μια  σύντομη  περιγραφή  του 

μαθήματος,

 το  Συνδεδεμένοι  Χρήστες,  όπου  εμφανίζονται  οι  χρήστες  που  είναι 

συνδεδεμένοι  τη  δεδομένη  στιγμή  στο  σύστημα  (αυτή  είναι  μία  χρήσιμη 

πληροφορία  γιατί  έτσι  θα  μπορείτε  να  ξέρετε  αν  κάποιος  άλλος  είναι 

συνδεδεμένος  στο  σύστημα  ταυτόχρονα  με  εσάς,  οπότε  θα  μπορείτε  να 

χρησιμοποιήσετε  τα  Μηνύματα  ή  και  την  ομάδα  συζήτησης  Γενικές 

συζητήσεις (forum σπουδαστών) για να επικοινωνήσετε μαζί του),

 το Μηνύματα, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστέλλουν 

μηνύματα στους υπόλοιπους χρήστες του μαθήματος και

 το  Ημερολόγιο,  όπου μεταξύ άλλων σημειώνονται αυτόματα γεγονότα που 

αφορούν το μάθημα και το περιβάλλον.

Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι οργανωμένο σε Κεφάλαια. Στο πρώτο τμήμα 

του  κυρίους  μέρους  είναι  εισαγωγικό  μέρος  και  περιέχει  την  ομάδα  συζήτησης 

Γενικές συζητήσεις (forum σπουδαστών), ένα χώρο όπου οι συμμετέχοντες μπορούν 

να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
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Στη συνέχεια ακολουθούν 12 Κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο αριθμείται και φέρει έναν 

τίτλο (π.χ.  στην εικόνα φαίνεται το  πρώτο κεφάλαιο:  1  Χαρακτηριστικά του καλού 
σχολείου).

Όπως θα δείτε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει: 

 μία σύντομη Εισαγωγή, όπου περιγράφεται ο σκοπός και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα, μαζί με κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις ,

 το Κείμενο προς μελέτη, 

 οι Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης,

 η Σύνοψη του κεφαλαίου και 

 η Βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο κεφάλαιο.

Μετακινήσεις μέσα στο μάθημα
Για  να  μετακινήστε  μέσα  στην  Τηλεμάθεια,  καλό  θα  είναι  να  χρησιμοποιείτε  τη 

γραμμή πλοήγησης του συστήματος και όχι τα εργαλεία του ίδιου του Περιηγητή 

(βελάκια Μπρος και Πίσω). Η γραμμή πλοήγησης του μαθήματος σας δείχνει κάθε 

φορά σε πιο σημείο βρίσκεστε, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί.

Έχετε πάντα κατά νου, ότι:

 ο  σύνδεσμος  Telemathea οδηγεί  στην  αρχική  σελίδα  του  περιβάλλοντος, 

(βγαίνουμε δηλαδή, έξω από το μάθημα) και 

 ο σύνδεσμος Σχολ. Μονάδες οδηγεί στην αρχική σελίδα του συγκεκριμένου 
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μαθήματος (Οργάνωση & Διοίκηση Σχολικών Μονάδων).

Αν θα μπείτε σε κάποια δραστηριότητα, η γραμμή πλοήγησης θα διαφοροποιείται 

αντίστοιχα. π.χ. Στην εικόνα που ακολουθεί καταλαβαίνουμε ότι:

1. είμαστε στο περιβάλλον Τelemathea
2. στο μάθημα Σχολ. Μονάδες (είναι το σύντομο όνομα του μαθήματος)

3. μέσα στα Κουίζ και συγκεκριμένα

4. στο Κουίζ με τίτλο Κουίζ: Κεφάλαιο 1.

Έτσι,  αν  από  αυτή  τη  σελίδα  θέλουμε  να  μεταβούμε  στην  αρχική  σελίδα  του 

μαθήματος  θα  επιλέξουμε  το  σύνδεσμο  Σχολ.  Μονάδες,  αν  θέλουμε  να  βγούμε 

τελείως από το μάθημα και να μεταβούμε στην αρχική σελίδα του συστήματος θα 

επιλέξουμε το σύνδεσμο Telemathea.

Αν  τέλος  επιλέξουμε  το  σύνδεσμο  Κουίζ,  θα  μεταβούμε  σε  μία  σελίδα  όπου 

εμφανίζονται  συγκεντρωτικά  όλα  τα  Κουίζ  του  μαθήματος  Με  άλλα  λόγια  θα 

μπορούσαμε  να  αναπαραστήσουμε  τη  γραμμή  πλοήγησης  του  περιβάλλοντος  ως 

εξής:

Αρχική σελίδα Τηλεμάθειας -> Αρχική σελίδα Μαθήματος ->
-> Είδος δραστηριότητας -> Τίτλος συγκεκριμένης δραστηριότητας

Απαιτούμενος χρόνος
Υπολογίζεται ότι για κάθε Κεφάλαιο θα χρειαστείτε περίπου 3 με 5 ώρες, ανάλογα με 

την εμπειρία σας και τις δυνατότητες της σύνδεσής σας στο δίκτυο.

Προβλήματα με το μάθημα
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Για οποιαδήποτε προβλήματα σχετικά με αυτό το μάθημα, μπορείτε να επικοινωνείτε 

με εκπρόσωπο της Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (δείτε παρακάτω).

Έξοδος από την πλατφόρμα
Τέλος,  είναι  σημαντικό,  κάθε  φορά  που  ολοκληρώνετε  την  εργασία  σας  στο 

περιβάλλον της Τηλεμάθειας  να κάνετε  Έξοδο από το σύστημα.  Επιλέξτε λοιπόν 

Έξοδος, δίπλα από το όνομά σας, το οποίο εμφανίζεται:

 είτε πάνω δεξιά στην οθόνη 

 είτε τέρμα κάτω στη σελίδα  

8. Περιορισμοί χρήσης του προγράμματος

    Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι η δημιουργία εξ αποστάσεως υλικού για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου, πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 
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σχολικών μονάδων. Τονίζεται πως δεν αποσκοπούμε με την παρούσα εργασία στη 

δημιουργία  ενός  ολοκληρωμένου  εξ  αποστάσεως  προγράμματος  επιμόρφωσης.  Οι 

περιορισμοί που είχαμε κατά τη συγγραφή της εργασίας ήταν:

1. Να  μην  αλλάξουμε  το  περιεχόμενο  και  τη  μορφή  των  κειμένων  που 

προέκυψαν  κατά  τις  διαλέξεις.  Το  πρόγραμμα  ΄΄Οργάνωση  και  Διοίκηση 

Σχολικών  Μονάδων΄΄  προσφέρεται  από  το  Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας.  Το 

υλικό  των  εισηγήσεων  κυκλοφόρησε  σε  έντυπη  μορφή  στο  βιβλίο 

΄΄Οργάνωση και  Διοίκηση Σχολικών Μονάδων΄΄.  Με την εργασία μας δεν 

τροποποιήσαμε το περιεχόμενο και τη δομή των κειμένων σύμφωνα με τη 

μορφή που προστάζουν οι αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα κείμενα 

προσφέρονται με τη μορφή που έχουν στο βιβλίο ΄΄Οργάνωση και Διοίκηση 

Σχολικών  Μονάδων΄΄,  μιας  και  το  κάθε  κεφάλαιο  διαπραγματεύεται 

ξεχωριστό  επιστημονικό  πεδίο  και  ο  συγγραφέας  του  θεωρείται  ως  ο  πιο 

ειδικός στο είδος του. Επομένως θεωρήσαμε πως οποιαδήποτε προσαρμογή 

των κειμένων θα αλλοίωνε την ποιότητα του περιεχομένου.

2. Ένα  από  τα  χαρακτηριστικά  της  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  είναι  η 

αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου, ωστόσο κάτι 

τέτοιο  δεν  έγινε  στην  εργασία  μας.  Αποτέλεσμα  είναι  να  μην  υπάρχουν 

ασκήσεις  και  δραστηριότητες  οι  οποίες  θεωρούν αναγκαία  την  αμφίδρομη 

επικοινωνία διδάσκοντα και διδασκόμενου, ενώ παράλληλα ο σπουδαστής δεν 

έχει καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή του. 

    Όλοι οι παραπάνω περιορισμοί συμβάλλουν στο χαρακτηρισμό της εργασίας μας 

ως  τμήματος  ενός  προγράμματος  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  και  όχι  ως 

ολοκληρωμένου  προγράμματος  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης.  Ωστόσο  πολλοί  θα 

χαρακτήριζαν την προσπάθειά μας για τη δημιουργία εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού 

υλικού ως τη δημιουργία ενός προγράμματος αυτομόρφωσης.  

9. Προτάσεις

    Με  την  παρούσα  εργασία  πιστεύουμε  πως  θα  βοηθήσουμε  τόσο  τους 

εκπαιδευτικούς  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  όσο και  κάθε 
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πιθανό ενδιαφερόμενο,  παρέχοντάς  τους  γνώσεις  πάνω σε  θέματα οργάνωσης και 

διοίκησης  σχολικών  μονάδων.  Ωστόσο  κρίνεται  σκόπιμο  να  αναφέρουμε  κάποιες 

προτάσεις προκειμένου να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό υλικό της παρούσας εργασίας. 

Οι προτάσεις αφορούν στην άρση των περιορισμών που αναφέραμε στο προηγούμενο 

τμήμα.

    Η μορφή των κειμένων θα πρέπει να προσαρμοστεί στη μορφή των κειμένων που 

χρησιμοποιεί  η  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση.  Έτσι  τα  κείμενα  θα  πρέπει  να 

παρουσιάζουν με φιλικό τρόπο προς τον σπουδαστή τη νέα γνώση. Παράλληλα η ύλη 

θα πρέπει να δίνεται σε κατατμημένη μορφή χαρακτηριστικά της οποίας αποτελούν: 

σχετικώς  μικρά κεφάλαια,  μικρές  σε  έκταση ενότητες  και  υποενότητες,  λιγότερες 

λέξεις ανά σελίδα απ’ ότι συνήθως (Κόκκος και άλλοι, 1999).  

    Συγγραφή δραστηριοτήτων  και  ασκήσεων  αξιολόγησης.  Χαρακτηριστικό  των 

δραστηριοτήτων  και  των  ασκήσεων  αξιολόγησης  είναι  ότι  δεν  προϋποθέτουν  τη 

γνώση των απαντήσεων που μπορούν να δώσουν οι σπουδαστές, αλλά αντίθετα το 

πλήθος των απαντήσεών τους εξαρτάται από τη φαντασία των σπουδαστών. 

    Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως η υποστήριξη του προγράμματος από έναν 

διδάσκοντα  θα  συνέβαλε  καθοριστικά  στην  εξέλιξη  και  βελτίωσή  του, 

επιτυγχάνοντας  αμφίδρομη  επικοινωνία  μεταξύ  διδάσκοντα  και  σπουδαστών.  Οι 

αρχές  της  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  θεωρούν  την  αμφίδρομη  επικοινωνία 

διδάσκοντα - σπουδαστή αναγκαίο στοιχείο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.

    Πιστεύουμε πως το  πρόγραμμα εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

΄΄Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων΄΄ θα παρέχεται μελλοντικά, με την 

συμβολή των μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής, σε ολοκληρωμένη εξ αποστάσεως μορφή.   

10. Αξιολόγηση

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υλικού
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    Αντικείμενο της αξιολόγησής μας είναι το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήσαμε. 

Έτσι η αξιολόγηση δεν αναφέρεται στο πλήρες κείμενο του κάθε κεφαλαίου, το οποίο 

προέρχεται αυτούσιο από το βιβλίο ΄΄ Οργάνωση και Διοίκηση σχολικών Μονάδων΄΄, 

αλλά ούτε και στα στοιχεία πλοήγησης της πλατφόρμα του  Moodle. Οι ερωτήσεις 

προέρχονται από το βιβλίο του  Race (Race, 1999:70) και έχουν προσαρμοστεί στο 

διδακτικό υλικό που δημιουργήσαμε. Τονίζεται πως σκοπός της αξιολόγησης είναι να 

αποκαλύψει της αδυναμίες του υλικού που δημιουργήσαμε.

Στις παρακάτω ερωτήσεις σημειώστε μια επιλογή.

1. Ποιο είναι το καλύτερο στοιχείο του πακέτου;
1) σκοπός
2) προσδοκώμενα αποτελέσματα
3) εισαγωγή
4) κείμενα
5) ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
6) σύνοψη
7) κανένα από τα παραπάνω
8) όλα τα παραπάνω

2. Τι σας αρέσει λιγότερο σ’ αυτό;
1) σκοπός
2) προσδοκώμενα αποτελέσματα
3) εισαγωγή
4) κείμενα
5) ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
6) σύνοψη
7) κανένα από τα παραπάνω
8) όλα τα παραπάνω

  3.  Ποιο νομίζετε ότι είναι το δυσκολότερο μέρος του;
1) σκοπός
2) προσδοκώμενα αποτελέσματα
3) εισαγωγή
4) κείμενα
5) ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
6) σύνοψη
7) κανένα από τα παραπάνω
8) όλα τα παραπάνω

   Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 5. Ο αριθμός 
5 σημαίνει πάρα πολύ και ο αριθμός 1 καθόλου.
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4. Πόσο φιλικό ύφος και κατανοητή γλώσσα 
έχουν οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης;   1       2       3       4       5

5. Πόσο σαφείς είναι οι στόχοι του;   1       2       3       4       5

6. Πόσο χρήσιμες είναι οι ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης;   1       2       3       4       5

7. Πόσο βοηθητικές είναι οι απαντήσεις στις 
ασκήσεις αυτοαξιολόγησης;   1       2       3       4       5

8. Πόσο υποβοήθησε το εκπαιδευτικό υλικό την 
πορεία της μάθησής σας;   1       2       3       4       5

9. Πόσο ευχάριστη και χρήσιμη εμπειρία είναι η 
ενασχόλησή σας με το εκπαιδευτικό υλικό;   1       2       3       4       5

    Δώστε την απάντησή σας μέσα σε 5 το πολύ σειρές.

  10.  Προτείνετε αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό 
υλικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

    Το παράρτημα Ι περιέχει όλο το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήσαμε για την εξ 

αποστάσεως  εκπαίδευση  του  βιβλίου  ΄΄Οργάνωση  και  Διοίκηση  Σχολικών 

Μονάδων΄΄. Πιο συγκεκριμένα περιέχει για κάθε κεφάλαιο: σκοπό, προσδοκώμενα 

αποτελέσματα,  εισαγωγικές  παρατηρήσεις,  κριτήρια  αυτοαξιολόγησης, 

ανατροφοδότηση στα κριτήρια αυτοαξιολόγησης, σύνοψη.

1. Χαρακτηριστικά του καλού σχολείου
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Σκοπός

   Σκοπός  του  κεφαλαίου  αυτού  είναι  να  σας  εισαγάγει  στην  έννοια  της 
αποτελεσματικότητας του σχολείου, να σας παρουσιάσει τις σημαντικότερες έρευνες 
που έχουν γίνει  στο πεδίο καθώς και  να σας  εκθέσει  τις  μεταβλητές εκείνες που 
συμβάλλουν στο να γίνει ένα σχολείο αποτελεσματικό ή καλό.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

   Ειδικότερα όταν ολοκληρώσετε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να  είστε σε θέση:

1. Να αναφέρετε τις κοινωνικές ομάδες που ενδιαφέρονται για το σχολείο.

2. Να εκθέτετε τι προσφέρει το καλό σχολείο.

3. Να αναφέρετε τις έρευνες του Coleman και του Jencks σχετικά με τη σχολική 
αποτελεσματικότητα.

4. Να περιγράφετε τα συμπεράσματα των ερευνών.

5. Να διατυπώνετε τις αδυναμίες των ερευνών που σχετίζονται με τις σχολικές 
επιδόσεις.

6. Να επεξηγείτε τα ειδικά γνωρίσματα του αποτελεσματικού σχολείου. 

7. Να περιγράφετε τα εννέα οργανωτικά χαρακτηριστικά του καλού σχολείου.

8. Να  περιγράφεται  τα  τέσσερα  χαρακτηριστικά  της  εσωτερικής  ζωής  του 
σχολείου.

9. Να  κάνετε  διάκριση  μεταξύ  οργανωτικών  χαρακτηριστικών  και 
χαρακτηριστικών της εσωτερικής ζωής του σχολείου.

10. Να  αναλύετε  τις  προϋποθέσεις  που  θα  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  μία 
στρατηγική βελτίωσης του σχολείου.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
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   Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από πέντε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται 
αναφορά  στις  κοινωνικές  ομάδες  που  ενδιαφέρονται  για  το  σχολείο,  επιπλέον 
παρουσιάζονται  τα  χαρακτηριστικά  του  ΄΄καλού΄΄  σχολείου  ανάλογα  με  τις 
προσδοκίες  της  κάθε  ομάδας.  Η  δεύτερη  και  η  Τρίτη  ενότητα  αναφέρονται  στις 
σημαντικότερες έρευνες που έχουν γίνει  στον τομέα της εκπαίδευσης,  παράλληλα 
γίνεται παράθεση των κενών και των αδυναμιών που αντιμετωπίζουν οι έρευνες πάνω 
στην  εκπαίδευση.  Στην  τέταρτη  ενότητα  περιγράφεται  το  πορτραίτο  του 
αποτελεσματικού σχολείου, ταυτόχρονα γίνεται περιγραφή των χαρακτηριστικών που 
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητά του. Το κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση 
των γνωρισμάτων μιας στρατηγικής, προκειμένου να βελτιωθεί το σχολείο.

      
Κριτήρια αυτοαξιολόγησης

1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους

   Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε το Σ, όταν είναι σωστές και το Λ, όταν είναι 
λάθος.

1. Σ   Λ  Αποδέκτες του σχολικού έργου είναι ολόκληρη η κοινωνία.

2.  Σ   Λ  Η κοινότητα των φροντιστηριαρχών έχει διαφορετικές προσδοκίες από τους 
γονείς των μαθητών απέναντι στο σχολείο.

3.  Σ   Λ  Μερικοί πιστεύουν πως το σχολείο θα πρέπει να παρέχει στους μαθητές 
κυρίως γνώσεις.

4.  Σ   Λ  Σύμφωνα με τον Illich ο θεσμός του σχολείου πρέπει να καταργηθεί.

5.  Σ   Λ  Ένα σχολείο επηρεάζει εξίσου όλους τους μαθητές.

6.  Σ   Λ  Ένα από τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του σχολείου είναι η διεύθυνση 
που δίνει έμφαση στη διδασκαλία.

7. Σ  Λ  Πιστεύετε πως μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις στο χώρο του 
σχολείου χωρίς την συγκατάθεση των εκπαιδευτικών; 

8.  Σ   Λ  Ο κοινός σχεδιασμός της εργασίας και των δραστηριοτήτων καθώς και οι 
συναδελφικές σχέσεις των διδασκόντων αποτελούν οργανωτικό χαρακτηριστικό του 
αποτελεσματικού σχολείου.

9.  Σ   Λ  Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του σχολείου αποτελούν σημαντικότερες 
μεταβλητές από τα χαρακτηριστικά της εσωτερικής του ζωής. 

10.  Σ   Λ  Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η στρατηγική επιμόρφωσης του προσωπικού 
σχετικά με τις νέες παιδαγωγικές και οργανωτικές ανάγκες του σχολείου αποτελεί 
χαρακτηριστικό μιας στρατηγικής βελτίωσης του σχολείου.    

75



2. Ερωτήσεις Πολλαπλών επιλογών

   Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσετε τη σωστή επιλογή. Επισημαίνεται πως για 
κάθε ερώτηση υπάρχει μια μόνο σωστή επιλογή. 

1.Το καλό σχολείο προσφέρει:
     α) Χρήσιμες για τη ζωή των μαθητών γνώσεις, καλλιέργεια γενικών ικανοτήτων 

και διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών.
     β)  Δυνατότητα  συμβίωσης  και  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  εκπαιδευτικών  και 

εκπαιδευομένων.
γ)  Πλήθος  πληροφοριών  στους  μαθητές  προκειμένου  να  καλλιεργήσουν  την 

ικανότητα αποστήθισης. 
δ) Τα α και β.

2. Σύμφωνα με την έρευνα του Coleman:
     α) Το σχολείο δεν ασκεί καμία επίδραση στις επιδόσεις των μαθητών.
     β) Το σχολείο ασκεί σχεδόν μηδαμινή επίδραση στις επιδόσεις των μαθητών.
     γ) Το σχολείο ασκεί σημαντική επίδραση στις επιδόσεις των μαθητών.
     δ) Κύριος υπεύθυνος για τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών είναι το 

ίδιο το σχολείο.

3. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν αδυναμίες των ερευνών που σχετίζονται με τη 
σχολική επίδοση;
      α) Αδυναμία διαχωρισμού των επιδράσεων του περιβάλλοντος των μαθητών από 

της επιδράσεις του σχολείου στην επίδοσή τους.
      β) Αδυναμία λόγω μη συνεργασίας των εκπαιδευτικών.
      γ) Αδυναμία αποτίμησης της ποιότητας των σχολικών εμπειριών που δέχονται οι 

μαθητές και χρησιμοποίησης ευαίσθητων μεθοδολογικών εργαλείων. 
      δ) Τα α και γ.

4. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα το αποτελεσματικό σχολείο χαρακτηρίζεται:
      α) από μια ιδιαίτερη κουλτούρα.
      β) από άρτιο κτιριακό εξοπλισμό.
      γ) από αυταρχικό στυλ ηγεσίας.
      δ) από ικανούς εκπαιδευτικούς.

5. Σε ένα αποτελεσματικό σχολείο η διεύθυνσή του:
     α) είναι αυταρχική.
     β) χαρακτηρίζεται από ανοιχτότητα σε μεταρρυθμίσεις και νεωτερισμούς.
     γ) ασχολείται αποκλειστικά με διοικητικά θέματα. 
     δ) μένει πιστή σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.
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6.  Ποιο  από  τα  παρακάτω  αποτελεί  οργανωτικό  χαρακτηριστικό  του 
αποτελεσματικού σχολείου
      α) Τάξη και πειθαρχία.
      β) Διεύθυνση που δίνει έμφαση στη διδασκαλία.
      γ) Σαφείς στόχοι των διδασκόντων.
      δ) Υψηλές προσδοκίες των διδασκόντων.
7.  Ποια  από  τα  παρακάτω  συνιστούν  χαρακτηριστικά  της  εσωτερικής  ζωής  του 
σχολείου
      α) Κοινός σχεδιασμός εργασιών, αίσθημα κοινότητας, σαφείς στόχοι και υψηλές 

προσδοκίες, τάξη και πειθαρχία.
       β) Διάρθρωση και οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος, επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, συνεργασία γονέων και αναγνώριση των σχολικών επιδόσεων.
       γ) Κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστηριακός εξοπλισμός.
       δ) Τα β και γ.

8.  Η  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  ως  οργανωτικό  χαρακτηριστικό  του 
αποτελεσματικού σχολείου αναφέρεται:

      α) σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό και στοχεύει να καλύψει συγκεκριμένες 
ανάγκες  των  εκπαιδευτικών  που  συνδέονται  άμεσα  με  το  πρόγραμμα  του 
σχολείου.

       β)  σε  τμήμα  του  εκπαιδευτικού  προσωπικού,  συνήθως  τους  νεώτερους 
εκπαιδευτικούς, το οποίο δεν διαθέτει την εμπειρία της διδασκαλίας.

       γ) σε προγράμματα με στόχο την κάλυψη κενών παιδαγωγικής και διδακτικής 
μορφής που άφησε η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

       δ)  κατά  κύριο  λόγο  στους  παλαιότερους  εκπαιδευτικούς  προκειμένου  να 
ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της παιδαγωγικής και διδακτικής.

9. Τι σημαίνει το ΄΄αίσθημα κοινότητας΄΄;
      α) Βοήθεια, εκ μέρους του εκπαιδευτικού, στη γραμματειακή υποστήριξη του 

δήμου ή της κοινότητας στην οποία ανήκει το σχολείο. 
      β) Αναγνώριση των εκπαιδευτικών από το στενό αλλά και από το ευρύτερο 

περιβάλλον τους.
      γ) Αναγνώριση των εκπαιδευτικών  από το στενό τους περιβάλλον.
      δ) Αναγνώριση των εκπαιδευτικών από το ευρύτερο περιβάλλον τους. 

10. Μια στρατηγική βελτίωσης του σχολείου:
       α)  Μεταφέρει  αυτούσια  τα  ερευνητικά  δεδομένα  που  σχετίζονται  με  τα 

εκπαιδευτικά δρώμενα άλλων χωρών.   
       β) Λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών. 
       γ)  Γίνεται  σταδιακά,  απαιτεί  μακρό χρονικό διάστημα και  προϋποθέτει  τη 

συμμετοχή όλου του σχολικού προσωπικού. 
       δ) Τα β και γ.        

          
   

3. Ερωτήσεις αντιστοιχίας
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   Στον παρακάτω κατάλογο συνδέστε τα ονόματα των ερευνητών – θεωρητικών της 
εκπαίδευσης με τις απόψεις τους – ευρήματα των ερευνών τους. 

 

Coleman
  

Το σχολείο ασκεί κάποια επίδραση, 
στις σχολικές επιδόσεις, αλλά όχι 
σημαντική.

Jencks

Μεγαλύτερη επίδραση στις 
σχολικές επιδόσεις ασκεί το 
κοινωνικοοικονομικό στρώμα 
προέλευσης των μαθητών, ενώ η 
επίδραση του σχολείου είναι 
σχεδόν μηδαμινή. 

Illich
Το σχολείο επηρεάζει τις σχολικές 
επιδόσεις των μαθητών.

Rutter

Το σχολείο δεν ασκεί καμία 
επίδραση στους μαθητές, για αυτό 
το λόγο προτείνει 
''αποσχολειοποίηση'' της κοινωνίας.

Ανατροφοδότηση

1. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις σωστού λάθους
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1. ΣΩΣΤΟ  Αδιαμφισβήτητα  όλη  η  κοινωνία  είναι  αποδέκτης  του  σχολικού 
έργου.

2. ΣΩΣΤΟ  Οι φροντιστηριάρχες έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν 
στο  κέρδος,  ενώ ένα  αποτελεσματικό  σχολείο  δεν  αφήνει  περιθώρια  στην 
παραπαιδεία.  Αντίθετα  οι  γονείς  των  μαθητών  έχουν  κάθε  λόγο  να 
συμβάλλουν  στις  προσπάθειες  για  μεγαλύτερη  αποτελεσματικότητα  του 
σχολείου, αφού αυτό θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου από μέρους 
των παιδιών τους και χρημάτων για τους ίδιους, επειδή δεν θα υπάρχει ανάγκη 
για συμπλήρωση κενών και ζήτηση παραπαιδείας.

3. ΣΩΣΤΟ  Είναι μια ερώτηση που εύκολα μπορεί να κάνει κάποιος λάθος στην 
απάντηση. Το προσδιοριστικό ΄΄μερικοί΄΄ είναι εκείνο που κάνει την επιλογή 
σωστή, αφού υπάρχει ένα κομμάτι του κοινωνικού συνόλου που υποστηρίζει 
πως σκοπός του σχολείου είναι να παρέχει γνώσεις χρήσιμες για τη ζωή των 
μαθητών.

4. ΣΩΣΤΟ  Ο  Illich  αμφισβήτησε  το  θεσμό του σχολείου  και  πρότεινε  την 
΄΄αποσχολειοποίηση΄΄ της κοινωνίας. 

5. ΛΑΘΟΣ   Ένα σχολείο μπορεί να επηρεάζει πολύ τις επιδόσεις ενός μαθητή 
λίγο ή και καθόλου ενός άλλου μαθητή. Επιπλέον μπορεί να ασκεί θετικές 
επιδράσεις σε μερικούς μαθητές και αρνητικές σε άλλους.

6. ΣΩΣΤΟ  Η διεύθυνση που δίνει έμφαση στη διδασκαλία είναι ένα οργανωτικό 
χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού σχολείου.

7. ΛΑΘΟΣ  Αντίθετα μάλιστα οποιεσδήποτε αλλαγές στο χώρο του σχολείου 
προϋποθέτουν  αλλαγή στάσεων,  διαθέσεων και  τρόπων συμπεριφοράς των 
εκπαιδευτικών.

8. ΛΑΘΟΣ  Ο κοινός σχεδιασμός της εργασίας και των δραστηριοτήτων καθώς 
και οι συναδελφικές σχέσεις των διδασκόντων αποτελούν χαρακτηριστικά της 
εσωτερικής ζωής του αποτελεσματικού σχολείου.

9. ΛΑΘΟΣ  Τα  χαρακτηριστικά  της  εσωτερική   ζωής  του  σχολείου  είναι 
σημαντικότερα από τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του σχολείου, γιατί είναι 
οι  άξονες  πάνω  στους  οποίους  διαμορφώνεται  το  ιδιαίτερο  κλίμα  του 
σχολείου, από το οποίο εξαρτάται η ποιότητα και η αποτελεσματικότητά του.

 
10. ΣΩΣΤΟ  Πράγματι σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η στρατηγική επιμόρφωσης του 

προσωπικού σχετικά με τις νέες παιδαγωγικές και οργανωτικές ανάγκες του 
σχολείου αποτελεί χαρακτηριστικό μιας στρατηγικής βελτίωσης του σχολείου. 

2. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

1. σωστή απάντηση δ
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α) η απάντηση αυτή είναι, ως ένα βαθμό, σωστή αλλά όχι η πλέον κατάλληλη 
από τις επιλογές που δίνονται. Το καλό σχολείο προσφέρει  γνώσεις χρήσιμες 
για τη ζωή των μαθητών, καλλιεργεί γενικές ικανότητες και διαμορφώνει την 
προσωπικότητα των μαθητών αλλά ωστόσο η συγκεκριμένη απάντηση δεν 
αναφέρει  το  στοιχείο  της  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  εκπαιδευτή  και 
εκπαιδευομένων, στοιχείο καθοριστικό στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 
β)  όπως  και  η  προηγούμενη  ερώτηση,  η  απάντηση  δεν  είναι  η  πλέον 
ολοκληρωμένη, αφού λαμβάνει υπόψη της το στοιχείο της αλληλεπίδρασης 
εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων αλλά δεν αναφέρεται σε παροχή γνώσεων, 
καλλιέργεια ικανοτήτων και διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή.

γ)  τα  λάθη  αυτής  της  απάντησης  είναι  ότι  το  σχολείο  δεν  παρέχει 
πληροφόρηση αλλά γνώσεις, ενώ παράλληλα δεν αποσκοπεί στην καλλιέργεια 
της αποστήθισης αλλά  της κριτικής ικανότητας.
 
δ) η απάντηση αυτή είναι η πιο ολοκληρωμένη αφού περιλαμβάνει τόσο την 
παροχή γνώσεων, την καλλιέργεια γενικών ικανοτήτων, τη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας  των  μαθητών  όσο  και  το  στοιχείο  της  αλληλεπίδρασης 
μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων.

2. σωστή απάντηση β
α)  η  απάντηση  αυτή  αναφέρεται  στην  άποψη  του  Illich ο  οποίος  είναι 
αντίθετος με το θεσμό του σχολείου.

β) είναι η σωστή απάντηση αφού σύμφωνα με την έρευνα του  Coleman η 
επίδραση του σχολείου στις επιδόσεις των μαθητών είναι σχεδόν μηδαμινή, 
αντίθετα   σύμφωνα  με  τον  Coleman μεγαλύτερη  επίδραση  ασκεί  το 
οικογενειακό  υπόβαθρο  και  το  κοινωνικο-οικονομικό  στρώμα  προέλευσης 
των μαθητών.

γ) η απάντηση αυτή είναι αποτέλεσμα των ερευνών του Rutter, έτσι σύμφωνα 
με τα ερευνητικά του δεδομένα το σχολείο ασκεί σημαντική επίδραση στις 
επιδόσεις  των  μαθητών  και  αυτό  φαίνεται  κυρίως  σε  χώρες  όπου  η 
υποχρεωτική εκπαίδευση δεν υφίσταται.

δ)  πρόκειται  για  την  μαρξιστική ερμηνεία  της  σχολικής  επίδοσης  η  οποία 
θεωρεί    το  σχολείο  υπεύθυνο  για  τις  σχολικές  επιδόσεις  των  μαθητών. 
Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  αυτή  το  σχολείο  ασκεί  επιλεκτική  λειτουργία 
σύμφωνα με την οποία κατατάσσει  τους  μαθητές  σε  ικανούς  και  λιγότερο 
ικανούς.

3. σωστή απάντηση δ
      α) ένα από τα προβλήματα των ερευνών είναι η αδυναμία διαχωρισμού των 

επιδράσεων  του  περιβάλλοντος  των  μαθητών  από  τις  επιδράσεις  του 
σχολείου.

      β)  δεν  έχει  αναφερθεί  μη  συνεργασία  των  εκπαιδευτικών  ως  αδυναμία 
εκπαιδευτικής έρευνας.
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      γ) όπως η α έτσι και η γ επιλογή, δεν μπορεί να ληφθεί ως η καταλληλότερη, 
επειδή η χρησιμοποίηση των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων και  η 
αποτίμηση των εμπειριών που δέχονται οι  μαθητές είναι  προβλήματα των 
ερευνών,  αλλά  υπάρχει  απάντηση  που  περιλαμβάνει  μεγαλύτερο  πλήθος 
αδυναμιών που αντιμετωπίζουν οι έρευνες.

      δ)  η  επιλογή αυτή είναι  πληρέστερη επειδή περιλαμβάνει  περισσότερες 
αδυναμίες των εκπαιδευτικών ερευνών.

4. σωστή απάντηση α
α) πράγματι το κύριο χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού σχολείου είναι η 
ιδιαίτερη κουλτούρα του, ένα κλίμα που διαμορφώνεται πάνω στη βάση αξιών 
και κανόνων λειτουργίας του.
 
β) ο άρτιος κτιριακός εξοπλισμός συμβάλει στην αποτελεσματικότητα ενός 
σχολείου  αλλά  δεν  αποτελεί  το  κύριο  χαρακτηριστικό  του,  ένα  σύγχρονο 
κτίριο από μόνο του δεν είναι βέβαια ο παράγοντας ο οποίος διαμορφώνει το 
αποτελεσματικό σχολείο.
 
γ) το αυταρχικό στυλ ηγεσίας ενός σχολείου όχι μόνο δεν συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότητά του, αλλά αντίθετα σε ένα αποτελεσματικό σχολείο οι 
αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά.

δ) η ερώτηση δεν διευκρινίζει τι σημαίνει ικανός εκπαιδευτικός και για αυτό 
θεωρείται  ελλιπής,  έτσι  ένας  εκπαιδευτικός  μπορεί  να  είναι  ικανός  στη 
διδασκαλία  του,  αλλά να  μην τα  πηγαίνει  καλά στις  σχέσεις  του  με  τους 
συναδέλφους του, το οποίο θεωρείται χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού 
σχολείου.

5. σωστή απάντηση β
α)  σε  ένα  αποτελεσματικό  σχολείο  η  διεύθυνση  λαμβάνει  συλλογικά  τις 
αποφάσεις.

β) πράγματι η ανοιχτότητα σε μεταρρυθμίσεις και νεωτερισμούς είναι ένα από 
τα βασικά χαρακτηριστικά της διεύθυνσης ενός αποτελεσματικού σχολείου.

γ) η διεύθυνση ενός αποτελεσματικού σχολείου αφιερώνει μεγάλο μέρος του 
χρόνου  της  σε  συζητήσεις  με  τους  εκπαιδευτικούς  για  προβλήματα 
διδασκαλίας.

δ) δεν είναι σωστή επιλογή, αφού όπως είπαμε και παραπάνω η διεύθυνση του 
αποτελεσματικού σχολείου χαρακτηρίζεται από ανοιχτότητα σε νεωτερισμούς 
και μεταρρυθμίσεις. 

6. σωστή απάντηση β
α) η τάξη και πειθαρχία αποτελεί χαρακτηριστικό της εσωτερικής ζωής του 
σχολείου.

      β) πράγματι η διεύθυνση που δίνει έμφαση στη διδασκαλία συγκαταλέγεται 
στα οργανωτικά χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου.
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γ)  οι  σαφείς  στόχοι  αποτελούν  χαρακτηριστικό  της  εσωτερικής  ζωής  του 
αποτελεσματικού σχολείου.

δ)  οι  υψηλές  προσδοκίες  των διδασκόντων αποτελούν χαρακτηριστικό της 
εσωτερικής ζωής του αποτελεσματικού σχολείου.

7. σωστή απάντηση α
α) πράγματι ο κοινός σχεδιασμός εργασιών, το αίσθημα κοινότητας, οι σαφείς 
στόχοι και οι υψηλές προσδοκίες, καθώς και η  τάξη και πειθαρχία αποτελούν 
χαρακτηριστικά της εσωτερικής ζωής του σχολείου.

β) η διάρθρωση και οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος, η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών, η συνεργασία γονέων και η αναγνώριση των σχολικών 
επιδόσεων  αποτελούν  μέρος  των  οργανωτικών  χαρακτηριστικών  ενός 
αποτελεσματικού σχολείου.

γ)  οι  κτιριακές  εγκαταστάσεις  και  ο  εργαστηριακός εξοπλισμός  αποτελούν 
μέρος της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου.

δ) αφού δεν είναι κατάλληλη ούτε η β επιλογή αλλά ούτε και η γ. 

8. σωστή απάντηση α
α) πράγματι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ως ένα από τα οργανωτικά 
χαρακτηριστικά  του  αποτελεσματικού  σχολείου,  αναφέρεται  σε  όλο  το 
εκπαιδευτικό προσωπικό και στοχεύει να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες των 
εκπαιδευτικών, που συνδέονται άμεσα με το πρόγραμμα του σχολείου.

β)  αν  και  οι  νεότεροι  εκπαιδευτικοί  συμμετέχουν  περισσότερο  σε 
προγράμματα επιμόρφωσης, εν τούτοις στο αποτελεσματικό σχολείο όλο το 
δυναμικό του σχολείου συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης. 

γ) ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, για να έχει επιτυχία, θα 
πρέπει να στοχεύει στην κάλυψη  συγκεκριμένων αναγκών των εκπαιδευτικών 
που συνδέονται άμεσα με το πρόγραμμα του σχολείου.

δ) ο προσδιορισμός κατά κύριο λόγο κάνει την απάντηση να μην αναφέρεται 
στο  αποτελεσματικό  σχολείο,  γιατί  στο  αποτελεσματικό  σχολείο  η 
επιμόρφωση  απευθύνεται  σε  όλους  τους  εκπαιδευτικούς,  χωρίς  να  γίνεται 
ηλικιακή διάκριση. 

9. σωστή απάντηση β
α)  αν  και  στο  παρελθόν  οι  εκπαιδευτικοί,  κυρίως  των  παραμεθόριων 
περιοχών,  εξαιτίας  της  έλλειψης  υπαλλήλων  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  ήταν 
υποχρεωμένοι  να  εκτελούν  και  εργασία  γραμματέα  στις  κοινότητες  που 
υπαγόταν το σχολείο τους, ωστόσο στις μέρες μας κάτι τέτοιο επισήμως δεν 
υφίσταται. 
β) πράγματι το ΄΄αίσθημα της κοινότητας΄΄ σημαίνει ότι τονώνονται οι σχέσεις 
μεταξύ  των  εκπαιδευτικών και  προβάλλει  το  αίσθημα ότι  ανήκουν  σε  μια 
ομάδα.  Με  τον  παραπάνω  τρόπο  επιτυγχάνεται  αναγνώριση  των 
εκπαιδευτικών τόσο στο στενό όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον τους.
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γ)  το  ΄΄αίσθημα  της  κοινότητας΄΄  δεν  αναφέρεται  στην  αναγνώριση  των 
εκπαιδευτικών μόνο από το στενό περιβάλλον τους αλλά και από το ευρύτερο.

δ)  το  ΄΄αίσθημα  της  κοινότητας΄΄  δεν  αναφέρεται  στην  αναγνώριση  των 
εκπαιδευτικών μόνο από το ευρύτερο περιβάλλον αλλά και από το στενό. 

10. σωστή απάντηση δ
α) δεν ισχύει, επειδή παράγοντες  οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη επίδραση 
μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δεν μπορούν να έχουν την ίδια επίδραση 
και σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο.
    
β) πράγματι μια στρατηγική σχολικής βελτίωσης έχει ως προτεραιότητα την 
ικανοποίηση των μαθητικών αναγκών.

γ)  και  τα  τρία  χαρακτηριστικά,  δηλαδή  η  σταδιακή  εφαρμογή,  ο  μακρός 
χρονικός  ορίζοντας  αλλά  και  συμμετοχή  όλου  του  σχολικού  προσωπικού, 
αποτελούν  χαρακτηριστικά  μιας  κατάλληλης  στρατηγικής,  αλλά  στην 
απάντηση αυτή δεν γίνεται λόγος για τις ανάγκες των μαθητών.
 
δ) επειδή αυτή η επιλογή περιέχει την β αλλά και την γ απάντηση, θεωρείται 
πληρέστερη.

3. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις αντιστοιχίας

   Αντιστοίχιση των ονομάτων των ερευνητών – θεωρητικών της εκπαίδευσης με 
τις απόψεις τους – ευρήματα των ερευνών τους.
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Coleman
  

Το σχολείο ασκεί κάποια επίδραση, 
στις σχολικές επιδόσεις, αλλά όχι 
σημαντική.

Jencks

Μεγαλύτερη επίδραση στις 
σχολικές επιδόσεις ασκεί το 
κοινωνικοοικονομικό στρώμα 
προέλευσης των μαθητών, ενώ η 
επίδραση του σχολείου είναι 
σχεδόν μηδαμινή. 

Illich

Το σχολείο επηρεάζει τις σχολικές 
επιδόσεις των μαθητών.

Rutter

Το σχολείο δεν ασκεί καμία 
επίδραση στους μαθητές, για αυτό 
το λόγο προτείνει 
''αποσχολειοποίηση'' της κοινωνίας.

Σύνοψη
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   Ολόκληρο  το  κοινωνικό  σύνολο  ενδιαφέρεται  για  τα  αποτελέσματα  της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και η κάθε κοινωνική ομάδα προσδιορίζει από την δική 
της οπτική τα χαρακτηριστικά του ΄΄καλού΄΄ σχολείου. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
΄΄αποτελεσματικότητα΄΄ του σχολείου, δείκτης της οποίας είναι οι σχολικές επιδόσεις, 
έχουν διεξαχθεί έρευνες  όπως του Coleman και του Jencks, οι οποίες τονίζουν πως 
σημαντικότερη  επίδραση  στις  σχολικές  επιδόσεις  ασκεί  το  κοινωνικοοικονομικό 
στρώμα προέλευσης των μαθητών και όχι το ίδιο το σχολείο. Ωστόσο θα πρέπει να 
επισημανθεί πως οι έρευνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση έχουν κενά, όπως το 
διαχωρισμό των επιδράσεων του σχολείου από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος του 
μαθητή και την αποτίμηση της ποιότητας των σχολικών εμπειριών που δέχονται οι 
μαθητές.  Κύριο  γνώρισμα  ενός  αποτελεσματικού  σχολείου  είναι  η  ιδιαίτερη 
κουλτούρα  του.  Τα  οργανωτικά  χαρακτηριστικά  που  πρέπει  να  έχει  ένα 
αποτελεσματικό σχολείο αυτά αφορούν: τον τύπο της Διεύθυνσης, τη σταθερότητα 
του  συλλόγου  διδασκόντων,  τη  διάρθρωση  και  οργάνωση  του  αναλυτικού 
προγράμματος, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη συνεργασία του σχολείου με 
τους γονείς, την αξιοποίηση του χρόνου διδασκαλίας και τη συνεργασία και στήριξη 
από εκπαιδευτικές αρχές. Τα  χαρακτηριστικά της εσωτερικής ζωής που πρέπει να 
έχει ένα αποτελεσματικό σχολείο αναφέρονται: στον κοινό σχεδιασμό της εργασίας 
και  των  δραστηριοτήτων  και  τις  συναδελφικές  σχέσεις  των  διδασκόντων,  στο 
αίσθημα κοινότητας, στους σαφείς στόχους και τις υψηλές προσδοκίες και στην τάξη 
και  πειθαρχία.  Τέλος  θα  πρέπει  να  τονιστεί  πως  μία  στρατηγική  βελτίωσης  του 
σχολείου  θα  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  τις  ανάγκες  των  μαθητών,  να  γίνεται 
σταδιακά σε μακρό χρονικό διάστημα και να προϋποθέτει τη συμμετοχή όλου του 
σχολικού προσωπικού,  επιπλέον δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταφέρει 
αυτούσια  τα  ερευνητικά  δεδομένα  που  σχετίζονται  με  τα  εκπαιδευτικά  δρώμενα 
άλλων χωρών.

2. Το σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός
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Σκοπός

   Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να σας παρουσιάσει τον τρόπο οργάνωσης του 
σχολείου, να σας εισαγάγει στη διαδικασία που τηρείται κατά τη λήψη αποφάσεων 
στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς καθώς και να σας εκθέσει τους τρόπους λήψεων 
συμμετοχικών αποφάσεων στη σχολική μονάδα.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

   Ειδικότερα όταν ολοκληρώσετε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να  είστε σε θέση:

1. Να αναγνωρίζετε τα τρία χαρακτηριστικά του σχολείου που το κατατάσσουν 
στις οργανώσεις τυπικής μορφής.

2. Να  εκθέτετε  τα  τέσσερα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  της  οργανωσιακής 
δομής του σχολείου.

3. Να περιγράφετε τις τέσσερις λειτουργίες της διοίκησης.

4. Να  ορίζετε  την  έννοια  του  συγκεντρωτικού  και  του  αποκεντρωτικού 
εκπαιδευτικού συστήματος.

5. Να διακρίνετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συγκεντρωτικού 
και του αποκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος.

6. Να  αναγνωρίζετε  τους  τρεις  σημαντικότερους  ορισμούς  της  έννοιας 
΄΄απόφαση΄΄.

7. Να  αναφέρετε τα δυο είδη αποφάσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη των 
εκπαιδευτικών οργανισμών.

8. Να  αναγνωρίζετε  τις  συνθήκες  σύμφωνα  με  τις  οποίες  γίνεται  η  λήψη 
αποφάσεων.

9. Να  περιγράφετε  τα  πέντε  βήματα  που  ακολουθεί  η  διαδικασία  λήψης 
αποφάσεων.

10. Να προσδιορίζετε τους τέσσερις παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά 
την υλοποίηση μιας απόφασης.

11. Να διακρίνετε τους τέσσερις τρόπους λήψης αποφάσεων.

12. Να επεξηγείτε τις πέντε μεθόδους -  τεχνικές λήψης αποφάσεων.
13. Να αναγνωρίζετε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το άτομο που κατέχει 

ηγετική θέση στη διαδικασία λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων.
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14. Να  αναφέρετε  τα  επτά  στοιχεία  που  συγκροτούν  μια  τυπική  ομάδα  και 
συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία της.

15. Να κατατάσσετε τα όργανα λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων του Ελληνικού 
εκπαιδευτικού  συστήματος  σε  κατηγορίες  σύμφωνα  με  τα  ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους.

16. Να επισημαίνετε τα δυο θεμελιώδη χαρακτηριστικά της αυτοδιοίκησης της 
σχολικής μονάδας.

17. Να  περιγράφετε  τις  τρεις  βασικές  προϋποθέσεις  που  πρέπει  να  έχει  ένα 
αποκεντρωτικό μοντέλο σχολικής διοίκησης.   

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

   Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται 
στην  οργάνωση  του  σχολείου,  όπου  αναλύεται  η  διοίκηση  των  εκπαιδευτικών 
οργανισμών και η λειτουργία τους στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος. Η 
δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς,  όπου  αναλύεται  η  έννοια,  τα  είδη,  οι  συνθήκες  λήψης,  τα  επίπεδα 
λήψης, η διαδικασία λήψης, η εφαρμογή, οι τρόποι, οι μέθοδοι και οι τεχνικές λήψης, 
ο ρόλος της ηγεσίας κατά τη διαδικασία λήψης, οι συγκρούσεις που ανακύπτουν κατά 
τη  λήψη  και  τα  όργανα  λήψης  και  εκτέλεσης  αποφάσεων.  Η  τρίτη  ενότητα 
περιγράφει  τη  συμμετοχική  λήψη  αποφάσεων  στη  σχολική  μονάδα  και  γίνεται 
ιδιαίτερη αναφορά στην αυτοδιοίκηση της σχολικής μονάδας και στη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στη διοίκηση του σχολείου.  

Κριτήρια αυτοαξιολόγησης
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1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους

   Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε το Σ, όταν είναι σωστές, και το Λ, όταν είναι 
λάθος.

1. Σ  Λ  Μια οργάνωση εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί, ακόμη και 
εάν αντικατασταθεί το σύνολο των μελών της.

2. Σ   Λ   Οι διάφορες ομάδες ατόμων, οι οποίες συμμετέχουν σε ένα οργανισμό, 
αντιλαμβάνονται  με  ομοιόμορφο  τρόπο  τη  διατήρηση  ή  την  αλλαγή  που 
επιτελείται στον οργανισμό.

3. Σ   Λ   Το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει ιεραρχική δομή. 

4. Σ  Λ  Ένα εκπαιδευτικό σύστημα είναι διοικητικά αποκεντρωτικό,  όταν η 
χάραξη  και  η  εφαρμογή  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής  γίνεται  από 
περιφερειακά όργανα.

5. Σ   Λ   Οι συλλογικές αποφάσεις πλεονεκτούν σε σχέση με τις ατομικές.

6. Σ   Λ   Η συμμετοχή μιας σχολικής μονάδας σε ένα εκπαιδευτικό project είναι 
μια απόφαση που λαμβάνεται σε συνθήκες κινδύνου.

7. Σ   Λ   Κατά τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης πρέπει να σχεδιάζεται και 
το  σχέδιο  δράσης,  με  το  οποίο  καθορίζεται  ο  καταμερισμός  και  το 
χρονοδιάγραμμα των αρμοδιοτήτων.

8. Σ   Λ   Ο σκοπός και οι κανόνες αποτελούν δυο χαρακτηριστικά στοιχεία μιας 
τυπικής ομάδας.

9. Σ   Λ   Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ανήκει στα διοικητικά όργανα της 
πολιτείας.

10. Σ   Λ   Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε μια Διεύθυνση ανήκει 
στα περιφερειακά όργανα της Δημόσιας Διοίκησης.  

11. Σ   Λ   Η εσωτερική αναμόρφωση της σχολικής μονάδας αποτελεί βασική 
προϋπόθεση ενός αποκεντρωτικού μοντέλου διοίκησης της εκπαίδευσης.

12. Σ    Λ   Με  την  ενδυνάμωση  του  ρόλου  των  εκπαιδευτικών,   στο 
αποκεντρωτικό  μοντέλο  σχολικής  οργάνωσης,  μειώνεται  το  πλήθος  των 
αποφάσεων που λαμβάνουν.  

2. Ερωτήσεις Πολλαπλών επιλογών
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   Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσετε τη σωστή επιλογή. Επισημαίνεται πως για 
κάθε ερώτηση υπάρχει μία μόνο σωστή επιλογή.

1. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί χαρακτηριστικό του σχολείου;
     α) Επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους.
     β) Είναι μια θεσμοθετημένη κοινωνική οντότητα. 
     γ) Η δομή της οργάνωσής του είναι συγκεντρωτικά δομημένη σε όλες τις χώρες. 
     δ) Διαθέτει δομή και οργάνωση.

2. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί γνώρισμα της οργανωσιακής δομής του σχολείου;
     α) Έχει αποκεντρωμένη ιεραρχική δομή.
     β) Επιτελεί, μέσω των ανθρώπων που το στελεχώνουν, ένα κοινωνικό σκοπό.

     γ) Δεν έχει εξειδικευμένο ρόλο, αφού δεν μπορεί να καθοριστεί η προσφορά 
του στους μαθητές. 

     δ) Τα άτομα που το στελεχώνουν δεν παίζουν κανένα ρόλο στη λειτουργία του, 
μιας και πρόκειται για οργανωσιακή δομή.

3. Η λειτουργία του προγραμματισμού στη διοίκηση αναφέρεται:
     α) στον καθορισμό καθηκόντων και στον καταμερισμό των εργασιών.
     β)  στη δημιουργία οργανωσιακού κλίματος  και  το χειρισμό του ανθρώπινου 

παράγοντα.
     γ) στον καθορισμό αντικειμενικών στόχων και του τρόπου επίτευξής τους. 
     δ) στη διαπίστωση εάν επιτεύχθηκαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

4. Η διοικητική λειτουργία του ελέγχου.
     α) είναι απαραίτητη, επειδή πληροφορεί για την ορθολογική αξιοποίηση των 

πόρων του οργανισμού.
     β)  δεν  αναφέρεται  σε  εκπαιδευτικούς  οργανισμούς  αλλά  σε  κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις.
     γ) βοηθά στον επαναπροσδιορισμό των ενεργειών δράσης.
     δ) τα α και γ. 

5.  Ποιο  από  τα  παρακάτω  αποτελεί  πλεονέκτημα  του  συγκεντρωτικού 
εκπαιδευτικού συστήματος;

      α) Επίλυση προβλημάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος.
      β) Ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.
      γ) Η κεντρική διοίκηση απαλλάσσεται από ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος.
      δ) Επίτευξη ομοιόμορφου ελέγχου στα περιφερειακά όργανα.

6. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί μειονέκτημα ενός αποκεντρωτικού εκπαιδευτικού 
συστήματος;

     α) Διογκώνεται ο όγκος εργασιών του κέντρου αποφάσεων.
     β) Η λήψη αποφάσεων γίνεται περίπλοκη.
     γ) Η λήψη αποφάσεων καθυστερεί.
     δ) Αδυναμία επίλυσης θεμάτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις.

7. Ποιος από τους παρακάτω ορισμούς ΔΕΝ αναφέρεται στην έννοια της απόφασης;
     α) Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με το σκοπό και τους 

αντικειμενικούς στόχους του οργανισμού.
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     β)  Διαδικασία  επιλογής  μιας  πορείας  δράσης  ανάμεσα  σε  έναν  αριθμό 
εναλλακτικών λύσεων για την επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου στόχου.

     γ) Διαδικασία ανάλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με το σκοπό και τους 
αντικειμενικούς στόχους του οργανισμού. 

     δ) Διοικητική πράξη που ορίζεται από το όργανο που έχει δύναμη εξουσίας και 
απευθύνεται με τη μορφή εντολής σε ιεραρχικά εξαρτώμενα μέλη, απαιτώντας 
την ακριβή εκτέλεσή της.

8. Μια απόφαση για αλλαγή του σχολικού βιβλίου ιστορίας της ΣΤ Δημοτικού είναι:
     α) Στρατηγική
     β) Λειτουργική
     γ) Διαχειριστική
     δ) Συλλογική

9.  Ποιο  από  τα  παρακάτω  αποτελεί  μη  προγραμματισμένη  απόφαση  ενός 
εκπαιδευτικού οργανισμού;

     α) Οι εγγραφές των μαθητών.
     β) Η εγγραφή πολλών παλιννοστούντων μαθητών.
     γ) Το ωρολόγιο πρόγραμμα.
     δ) Η κατανομή του διδακτικού έργου στους εκπαιδευτικούς. 

10. Ποια είναι η λογική πορεία της διαδικασίας λήψης ορθολογικών αποφάσεων στο 
χώρο της εκπαίδευσης με βάση τη συστημική προσέγγιση;

      α) αναγνώριση και περιγραφή της κατάστασης, εντοπισμός και καταγραφή των 
εναλλακτικών  λύσεων,  αξιολόγηση  των  εναλλακτικών  τρόπων  δράσης, 
καθορισμός των κριτηρίων, επιλογή της κατάλληλης λύσης

      β) αξιολόγηση των εναλλακτικών τρόπων δράσης, αναγνώριση και περιγραφή της 
κατάστασης,  εντοπισμός  και  καταγραφή των εναλλακτικών λύσεων,  επιλογή 
της κατάλληλης λύσης, καθορισμός των κριτηρίων

      γ)  αναγνώριση και  περιγραφή της κατάστασης,  καθορισμός  των κριτηρίων, 
εντοπισμός  και  καταγραφή  των  εναλλακτικών  λύσεων,  αξιολόγηση  των 
εναλλακτικών τρόπων δράσης, επιλογή της κατάλληλης λύσης

     δ)   αναγνώριση και  περιγραφή της  κατάστασης,  καθορισμός των κριτηρίων, 
αξιολόγηση των εναλλακτικών τρόπων δράσης, εντοπισμός και καταγραφή των 
εναλλακτικών λύσεων, επιλογή της κατάλληλης λύσης

11.  Όταν  ένα  στέλεχος  της  εκπαίδευσης  με  τη  δύναμη  της  πειθούς  εξηγεί  και 
δικαιολογεί στο προσωπικό την απόφαση που έχει ήδη πάρει, ο τρόπος λήψης 
αυτής της απόφασης είναι:

      α) αυταρχικός
      β) συμβουλευτικός
      γ) συναποφασιστικός / δημοκρατικός
      δ) πειστικός 

12. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί χαρακτηριστικό προσωπικότητας που πρέπει να 
κατέχει  ένα  άτομο  με  κεντρικό  ρόλο  στη  διαδικασία  λήψης  και  εκτέλεσης 
αποφάσεων;

     α) Κριτική ικανότητα
     β) Αξιοποίηση της εμπειρίας 
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     γ) Γνώσεις χειρισμού της ομάδας
     δ) Τεχνικές επικοινωνίας και συνεργασίας

13. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι:
     α) εκτελεστικό όργανο διοίκησης
     β) γνωμοδοτικό όργανο διοίκησης
     γ) αποφασιστικό όργανο διοίκησης
     δ) α και β

14. Τα όργανα λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων στη σχολική μονάδα διακρίνονται 
σε:

     α) κεντρικά και περιφερειακά
     β) γνωμοδοτικά, εκτελεστικά και αποφασιστικά
     γ) διοικητικά όργανα της πολιτείας και όργανα άλλων νομικών προσώπων
     δ) διοικητικά, διαχειριστικά και υποστηρικτικά

15. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί χαρακτηριστικό της αυτοδιοίκησης της 
σχολικής μονάδας;

     α) Οι αποφάσεις λαμβάνονται στο σχολείο
     β) Οικονομική εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση
     γ) Εισαγωγή καινοτομιών
     δ) Εισαγωγή μεταρρυθμίσεων

16.  Ποιο  από  τα  παρακάτω  αποτελεί  χαρακτηριστικό  της  παραδοσιακής  μορφής 
διοίκησης της σχολικής μονάδας;

     α) Ασφυκτικός εξωτερικός έλεγχος από την κεντρική διοίκηση
     β) Διευρυμένη αυτονομία
     γ) Ενισχυμένος σύλλογος διδασκόντων

 δ) Κλίμα συνεργασίας και υπεύθυνη συμμετοχικότητα των μελών της σχολικής 
κοινότητας

17. Η οργανωτική αυτονομία ως χαρακτηριστικό του αποκεντρωτικού μοντέλου 
διοίκησης της σχολικής μονάδας αναφέρεται στην:

 α) ελευθερία στη διδασκαλία

     β) επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού
     γ) διαχείριση των οικονομικών πόρων
     δ) εφαρμογή και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

18.  Στα  πλαίσια  της  εφαρμογής  ενός  αποκεντρωτικού  μοντέλου  εκπαιδευτικής 
διοίκησης προϋπόθεση αποτελεί:
   α) Η συμμετοχή όλων των αποδεκτών της εκπαίδευσης στη λήψη αποφάσεων και 

στην ανάληψη ευθυνών
      β) Η ανάληψη ευθυνών γίνεται μόνο από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας
      γ) Η συμμετοχή όλων των αποδεκτών της εκπαίδευσης στη λήψη αποφάσεων

  δ) Η λήψη όλων των αποφάσεων γίνεται από ένα κεντρικό όργανο λήψης 
αποφάσεων
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3. Ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1
   Να αντιστοιχίσετε τις λειτουργίες της διοίκησης, αριστερή στήλη, με την ερμηνεία 
τους, δεξιά στήλη.

Προγραμματισμός

Διαπιστώνει εάν 
επιτεύχθηκαν τα 
επιθυμητά 
αποτελέσματα των 
αντικειμενικών στόχων.

Οργάνωση

Καθορίζει 
αντικειμενικούς στόχους 
και τον τρόπο επίτευξής 
τους.

Διεύθυνση
Καθορίζει τα καθήκοντα 
και τον καταμερισμό 
των εργασιών. 

Έλεγχος

Δημιουργεί 
οργανωσιακό κλίμα και 
χειρίζεται το ανθρώπινο 
δυναμικό.

Άσκηση 2

      Αντιστοιχίστε τις μεθόδους και τεχνικές λήψης αποφάσεων, αριστερή στήλη, με 
τις περιγραφές τους που δίνονται στη δεξιά στήλη.
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Μέθοδος της 
επιχειρησιακής 
έρευνας

Γραφική παράσταση των 
διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων 
και των αποτελεσμάτων κάθε 
λύσης, έτσι ώστε να αξιολογείται η 
κάθε εναλλακτική επιλογή. 

Οργανόγραμμα ή 
δέντρο αποφάσεων

Διατύπωση μιας υπόθεσης σχετικής 
με το πρόβλημα, συγκέντρωση 
στοιχείων με τη βοήθεια της 
Στατιστικής, επιβεβαίωση ή 
απόρριψη της αρχικής υπόθεσης.

Τεχνική Delphi
Εξετάζονται οι εναλλακτικές 
προτάσεις συγκρίνοντας την 
αποτελεσματικότητά τους σε σχέση 
με το κόστος τους με σκοπό την 
εξεύρεση της βέλτιστης επιλογής.

Τεχνική κόστους - 
ωφέλειας 

Τα μέλη της ομάδας εκφράζουν την 
άποψή τους για συγκεκριμένο 
πρόβλημα, σε περιορισμένο χρόνο, 
χωρίς να ασκηθεί κριτική στις 
προτεινόμενες λύσεις.

Τεχνική 
καταιγισμού ιδεών

Μέσω προκαθορισμένης σειράς 
ερωτηματολογίων και 
επανατροφοδοτήσεων δίνεται η 
δυνατότητα σε κάθε μέλος της 
ομάδας να εκφράζει την άποψή του, 
χωρίς να ξέρει τις απόψεις των 
υπόλοιπων μελών, σχετικά με το 
εξεταζόμενο θέμα.

Άσκηση 3

      Να  αντιστοιχίσετε  τα  στοιχεία  που  συγκροτούν  μια  τυπική  ομάδα  και 
συμβάλλουν  στην  αποτελεσματική  λειτουργία  της,  αριστερή  στήλη,  με  τα 
χαρακτηριστικά ή τις ερμηνείες τους, δεξιά στήλη.
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Σκοπός

Πρόκειται για την εσωτερική 
διάρθρωση,τη σύνθεση της 
ομάδας και την κατανομή 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.

Δομή
Αντιπροσωπεύει τις αξίες και 
επιδιώκει την υλοποίηση των 
στόχων της ομάδας.

Ηγεσία

Πρέπει να είναι κοινός, 
αποδεκτός από όλους, 
διαχωρισμένος από τις 
προσωπικές επιδιώξεις των 
ατόμων. 

Κανόνες
Επιθυμία συμμετοχής στις 
διεργασίες της ομάδας και 
δέσμευση στους στόχους.

Επικοινωνία
Η σύνδεση των ατόμων και η 
ικανότητα της ομάδας να 
επηρεάζει τα μέλη της.

Βαθμός συνοχής

Πρότυπα ατομικής και 
συλλογικής συμπεριφοράς τα 
οποία είναι αποδεκτά και 
συντελούν στην κατανομή 
εξουσίας και στη διαμόρφωση 
ρόλων.

Βούληση των ατόμων
Ενεργοποιεί τη δράση της ομάδας 
και διαμορφώνει τις κοινωνικές 
σχέσεις.

Ανατροφοδότηση

1. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις σωστού λάθους
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1. ΣΩΣΤΟ  Μια οργάνωση εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί ακόμη και 
όταν αντικατασταθεί το ανθρώπινο δυναμικό που την στελεχώνει.

2. ΛΑΘΟΣ   Οι  διάφορες  ομάδες  ατόμων,  οι  οποίες  συμμετέχουν  σε  έναν 
οργανισμό,  αντιλαμβάνονται  με  διαφορετικό  τρόπο  τη  διατήρηση  ή  την 
αλλαγή του, ως απόρροια προσωπικών πεποιθήσεων, αξιών και φιλοδοξιών, 
γεγονός που συχνά γίνεται αιτία συγκρούσεων και εμφάνισης προβλημάτων 
στο χώρο του οργανισμού.

3. ΣΩΣΤΟ  Η ιεραρχική δομή της οργάνωσης είναι το κύριο χαρακτηριστικό του 
συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι η κεντρική διοίκηση είναι 
αρμόδια για κάθε είδους διοικητικών υποθέσεων και χειρίζεται τα θέματα της 
εκπαίδευσης είτε αυτά αφορούν το κέντρο είτε την περιφέρεια.

4. ΛΑΘΟΣ  Διοικητικά αποκεντρωτικό είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα, όταν η 
εκπαιδευτική  πολιτική  διαμορφώνεται  από  τα  κεντρικά  όργανα  και  η 
υλοποίηση της επαφίεται στα περιφερειακά όργανα. Όταν τόσο η χάραξη όσο 
και  η  εφαρμογή  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής  γίνεται  από  περιφερειακά 
όργανα, τότε έχουμε πολιτικά αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα.

5. ΣΩΣΤΟ  Επειδή κατά τη λήψη τους, εφόσον υπάρχει ισότιμη συμμετοχή των 
μελών, αυξάνεται  η πιθανότητα εύρεσης καταλληλότερης λύσης, μέσω της 
αξιοποίησης της εμπειρίας και της συνεργασίας.

6. ΣΩΣΤΟ   Αν  και  μπορεί  να  εκτιμηθούν  τα  οφέλη  που  έχει  μια  τέτοια 
δραστηριότητα από πληροφορίες, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι 
κάτι τέτοιο θα συμβεί και στο συγκεκριμένο σχολείο. Επομένως πρόκειται για 
απόφαση που λαμβάνεται σε συνθήκες κινδύνου, αφού δεν είναι δεδομένο το 
αποτέλεσμά της.

 
7. ΛΑΘΟΣ  Το σχέδιο δράσης, στο οποίο καθορίζονται ο καταμερισμός και το 

χρονοδιάγραμμα των αρμοδιοτήτων, αναφέρεται στο στάδιο της υλοποίησης 
μιας απόφασης που έχει ήδη ληφθεί και καθορίζει ποιος θα κάνει τι και έως 
πότε.

8. ΣΩΣΤΟ   Για  να  συγκροτηθεί  μια  τυπική  ομάδα  και  να  λειτουργήσει 
αποτελεσματικά  δυο  από  τα  χαρακτηριστικά  που  πρέπει  να  έχει  είναι  ο 
σκοπός,  ο  οποίος  πρέπει  να  είναι  κοινός,  αποδεκτός  από  όλους  και 
διαχωρισμένος  από  τις  προσωπικές  επιδιώξεις  των  ατόμων,  αλλά  και  οι 
κανόνες,  δηλαδή  τα  πρότυπα  ατομικής  και  συλλογικής  συμπεριφοράς  τα 
οποία  είναι  αποδεκτά  και  συντελούν  στην  κατανομή  εξουσίας  και  στη 
διαμόρφωση ρόλων.

9. ΣΩΣΤΟ  Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ανήκει στα διοικητικά όργανα 
της  πολιτείας, εκφράζει τη βούληση της πολιτείας, είναι στην άμεση ευθύνη 
του  Υπουργείου  Παιδείας  και  έχει  τη  θέση  του  στο  οργανόγραμμα  του 
Υπουργείου Παιδείας.
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10. ΣΩΣΤΟ  Με βάση την έκταση της αρμοδιότητας και σύμφωνα με τη Δημόσια 
Διοίκηση  ο  Υπεύθυνος  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  σε  μια  Διεύθυνση 
ανήκει στα περιφερειακά όργανα του Εκπαιδευτικού Συστήματος.

11. ΣΩΣΤΟ  Μια  από  τις  βασικές  προϋποθέσεις  που  πρέπει  να  εκπληρωθεί, 
προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποκεντρωτικό μοντέλο σχολικής οργάνωσης, 
είναι η εσωτερική αναμόρφωση της σχολικής μονάδας.

12. ΛΑΘΟΣ   Αντίθετα  ενδυνάμωση  των  εκπαιδευτικών  δεν  είναι  τίποτα 
περισσότερο  από  την  ιδέα  ΄΄να  λαμβάνει  ο  εκπαιδευτικός  αποφάσεις  για 
θέματα που αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση΄΄.    

2. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

1. σωστή απάντηση γ
    α) Χαρακτηριστικό του σχολείου είναι να επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους.

    β) Ένα άλλο χαρακτηριστικό του σχολείου είναι ότι πρόκειται για θεσμοθετημένη 
κοινωνική οντότητα.

    γ) Θα πρέπει να προσέξετε την έκφραση ΄΄σε όλες τις χώρες΄΄. Έτσι μπορεί η δομή 
της  οργάνωσης  να  είναι  συγκεντρωτικά  δομημένη  στη  χώρα  μας,  αλλά  δεν 
συμβαίνει το ίδιο σε όλες τις χώρες π.χ. Αγγλοσαξονικές.

    δ) Η δομή και οργάνωση του σχολείου είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό του.

2. σωστή απάντηση β
   α) Ένα σχολείο μπορεί να έχει αποκεντρωμένη ή συγκεντρωμένη οργανωσιακή 

δομή, εξαρτάται από την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας στην οποία ανήκει. 
Άρα η απάντηση αυτή δεν έχει καθολική εφαρμογή.

   β) Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οργανωσιακής δομής του σχολείου 
είναι  πως  δια  μέσου  των  ανθρώπων  που  το  στελεχώνουν  επιτελεί  κοινωνικό 
σκοπό.

   γ) Αντίθετα χαρακτηριστικό γνώρισμα της οργανωσιακής δομής του σχολείου είναι 
ο  εξειδικευμένος  χαρακτήρας  του,  που  είναι  η  διατήρηση  και  εξέλιξη  του 
πολιτισμού διαμέσου της μεταβίβασης γνώσεων, δεξιοτήτων και  στάσεων στις 
νεότερες γενιές.

   δ) Τα άτομα που στελεχώνουν τις εκπαιδευτικές δομές συμβάλλουν καθοριστικά 
στην  επίτευξη  των  σκοπών  τους,  γι’  αυτό  το  λόγο  κρίνεται  αναγκαία  και  η 
συνεχής επιμόρφωσή τους.

3. σωστή απάντηση γ
    α) Ο καθορισμός καθηκόντων και ο καταμερισμός των εργασιών αναφέρεται στη 

διοικητική λειτουργία της οργάνωσης των εκπαιδευτικών οργανισμών.
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     β)  Η  δημιουργία  οργανωσιακού  κλίματος  και  ο  χειρισμός  του  ανθρώπινου 
παράγοντα  αναφέρονται  στη  διοικητική  λειτουργία  της  διεύθυνσης  των 
εκπαιδευτικών οργανισμών.

     γ) Πράγματι ο καθορισμός αντικειμενικών στόχων και ο τρόπος επίτευξής τους 
αναφέρεται στη διοικητική λειτουργία του προγραμματισμού των εκπαιδευτικών 
οργανισμών.

     δ)  Η  διοικητική  λειτουργία  του  ελέγχου  αναφέρεται  στη  διαπίστωση  εάν 
επιτεύχθηκαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

    

4. σωστή απάντηση δ
      α)  πράγματι  η  διοικητική  λειτουργία  του  ελέγχου  είναι  απαραίτητη,  γιατί 

πληροφορεί για την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του οργανισμού. Ωστόσο 
η  απάντηση  αυτή  δεν  αναφέρεται  στη  χρησιμοποίηση  του  ελέγχου  για  τον 
επαναπροσδιορισμό ενεργειών δράσης, όταν διαπιστωθούν πιθανά σφάλματα ή 
αποκλίσεις από τους στόχους προγραμματισμού.

      β) Το ότι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, κυρίως οι δημόσιοι, έχουν μια ιδιαίτερη 
δομή,  αυτό  δεν  τους  απαλλάσσει  από  την  υποχρέωση  να  λειτουργούν 
αποτελεσματικά, να διαχειρίζονται ορθολογικά υλικούς και άυλους πόρους και 
συνεχώς να βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

      γ) Ο επαναπροσδιορισμός των ενεργειών δράσης είναι πράγματι ένα σκέλος της 
διοικητικής λειτουργίας του ελέγχου, αλλά επειδή υπάρχει πληρέστερη απάντηση 
η επιλογή αυτή δεν είναι η κατάλληλη.

      δ) Είναι η σωστή επιλογή, επειδή αναφέρεται και στα δυο χαρακτηριστικά του 
ελέγχου,  δηλαδή  τόσο  την  πληροφόρηση  της  ορθολογικής  αξιοποίησης  των 
πόρων  όσο  και  στη  βοήθεια  επαναπροσδιορισμού  των  ενεργειών  δράσης  του 
οργανισμού, όταν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγραμματισμού.  

5. σωστή απάντηση δ
     α)  Η  επίλυση  προβλημάτων  με  το  μικρότερο  δυνατό  κόστος  αποτελεί 

χαρακτηριστικό του αποκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος.

     β)  Ταχύτητα  στη  λήψη αποφάσεων  είναι  και  αυτό  ένα  χαρακτηριστικό  του 
αποκεντρωτικού  εκπαιδευτικού  συστήματος,  λόγο  της  λήψης  αποφάσεων  που 
παίρνει  άμεσα,  μόλις  διαπιστωθεί  κάποιο  πρόβλημα,  χωρίς  να  χρειάζεται  να 
διασχίσει την χρονοβόρα  ιεραρχία του συγκεντρωτικού συστήματος.

     γ) Το ότι η κεντρική διοίκηση απαλλάσσεται από ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος 
αποτελεί  και  αυτό  χαρακτηριστικό  του  αποκεντρωτικού  εκπαιδευτικού 
συστήματος, έτσι πολλές αποφάσεις λαμβάνονται από μεσαία αλλά και κατώτερα 
στελέχη της εκπαίδευσης.

     δ) Παρά τα μειονεκτήματα του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος και 
τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό αυτών που τάσσονται υπέρ της αντικατάστασής 
του  από  το  αποκεντρωτικό,  ωστόσο  η  επίτευξη  ομοιόμορφου  ελέγχου  στα 
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περιφερειακά  όργανα  αποτελεί  βασικό  πλεονέκτημα  ενός  συγκεντρωτικού 
εκπαιδευτικού συστήματος. 

6. σωστή απάντηση δ
     α) Είναι κάτι που ισχύει στο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αντίθετα το 

κέντρο  απαλλάσσεται  στο  αποκεντρωτικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  από  πλήθος 
αποφάσεων επειδή αυτές παίρνονται από τα κατώτερα στελέχη της εκπαίδευσης.

 
     β) Περίπλοκη λήψη αποφάσεων είναι ένα χαρακτηριστικό του συγκεντρωτικού 

συστήματος λόγο της ιεραρχικής ΄΄διαδρομής΄΄ που ακολουθεί η επίλυση κάθε 
προβλήματος.

     γ)  Μειονέκτημα του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού  συστήματος  είναι  και  η 
καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων.

     δ) Πράγματι ισχύει. Στην σχολική πραγματικότητα ανακύπτουν προβλήματα που 
χρειάζονται τη συμβολή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων για την επίλυσή 
τους. Το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να προσλαμβάνει πλήθος 
εξειδικευμένων  επιστημόνων  και  να  τους  χρησιμοποιεί  όταν  ανακύπτουν 
προβλήματα  π.χ.  το  Υπουργείο  Παιδείας  έχει  διορισμένο  διδακτικολόγο 
οικονομικών  μαθημάτων  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  όποτε  ανακύψει 
πρόβλημα που σχετίζεται με την διδακτική των οικονομικών σε κάποιο σχολείο οι 
ενδιαφερόμενοι  επικοινωνούν  με  τον  αρμόδιο  διδακτικής  οικονομικών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε εύκολα να συμβεί σε 
ένα αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, επειδή το κόστος στελέχωσης κάθε 
εκπαιδευτικής μονάδας με πολυάριθμους εξειδικευμένους επιστήμονες θα ήταν 
απαγορευτικό.  

7. σωστή απάντηση γ
     α) Πρόκειται για ορισμό της απόφασης ο οποίος διασυνδέει την απόφαση με την 

επίλυση προβληματικών ή αρνητικών καταστάσεων.

     β)  Είναι  ένας  ακόμη  ορισμός  που  υπογραμμίζει  την  ύπαρξη  επιλογής  και 
εναλλακτικών λύσεων.

     γ)  Η  επιλογή  αυτή  δεν  αποτελεί  χαρακτηριστικό  της  απόφασης,  αφού  δεν 
αναφέρεται σε επίλυση προβλημάτων αλλά στην ανάλυσή τους, διαδικασία που 
συνήθως γίνεται πριν τη λήψη της απόφασης.

     δ)  Ορισμός  της  απόφασης  ο  οποίος  συσχετίζει  την  απόφαση  με  θέματα 
αρμοδιότητας και επιβολής εξουσίας.

8. σωστή απάντηση α
     α) Είναι στρατηγική γιατί πρόκειται για απόφαση εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

     β) Δεν είναι λειτουργική επειδή δεν λαμβάνεται από τα κατώτερα στελέχη, έτσι ο 
διευθυντής  ενός  δημοτικού  σχολείου  δεν  μπορεί  να  πάρει  την  παραπάνω 
απόφαση.
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     γ) Δεν είναι διαχειριστική επειδή μια τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί από τα 
μεσαία στελέχη της εκπαίδευσης π.χ. σε μια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας να ληφθεί 
η απόφαση για αλλαγή σχολικού βιβλίου στην περιοχή αρμοδιότητάς της.

     δ) Η επιλογή αυτή δεν είναι η πλέον κατάλληλη γιατί ο συλλογικός τρόπος λήψης 
αποφάσεων  είναι  γενική  έννοια  και  μπορεί  να  αναφέρεται  σε  κάθε  είδους 
αποφάσεις  (στρατηγικές,  λειτουργικές,  διαχειριστικές).  Επιπλέον  μια  απόφαση 
για αλλαγή σχολικού βιβλίου ή για ολοκληρωτική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
μπορεί να ληφθεί από ένα άτομο, όταν πρόκειται για ολοκληρωτικό καθεστώς 
πολιτικής  διακυβέρνησης.  Και  στην  τελευταία  περίπτωση  πρόκειται  για 
στρατηγική απόφαση αλλά η απόφαση αυτή είναι ατομική. 

 
9. σωστή απάντηση β
     α) Αποτελεί τυποποιημένη απόφαση, αφορά θέμα ρουτίνας και λαμβάνεται στο 

πλαίσιο καθορισμένης πολιτικής ή ισχύοντος κανονισμού.

     β)  Πρόκειται  για  μη  προγραμματισμένη  απόφαση  επειδή  δεν  μπορεί  να 
προβλεφθεί  το αποτέλεσμά της,  δεν αποτελεί  απόφαση που λαμβάνετε  συχνά, 
απουσιάζει ανάλογη εμπειρία στην αντιμετώπιση ή στην επίλυσή της.

     γ) Αποτελεί τυποποιημένη απόφαση, αφορά θέμα ρουτίνας και λαμβάνεται στο 
πλαίσιο καθορισμένης πολιτικής ή ισχύοντος κανονισμού.

     δ) Αποτελεί τυποποιημένη απόφαση, αφορά θέμα ρουτίνας και λαμβάνεται στο 
πλαίσιο καθορισμένης πολιτικής ή ισχύοντος κανονισμού.

10. σωστή απάντηση γ
      Η λογική πορεία της διαδικασίας λήψης ορθολογικών αποφάσεων, με βάση τη 

συστημική προσέγγιση ακολουθεί την εξής πορεία: 1. αναγνώριση και περιγραφή 
της κατάστασης, 2. καθορισμός των κριτηρίων, 3. εντοπισμός και καταγραφή των 
εναλλακτικών  λύσεων,  4.  αξιολόγηση  των  εναλλακτικών  τρόπων  δράσης,  5. 
επιλογή της κατάλληλης λύσης

11. σωστή απάντηση δ
      α) Το διευθυντικό στέλεχος σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνει μόνο του την 

απόφαση και δεν απολογείται για την ενέργειά του στο υπόλοιπο προσωπικό.

      β) Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο ζητούνται και λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των 
υπολοίπων πριν ληφθεί από το στέλεχος η απόφαση.

      γ) Οι αποφάσεις εδώ λαμβάνονται με συναίνεση ή πλειοψηφία και έτσι όλοι είναι 
συνυπεύθυνοι της διαδικασίας αλλά και της εφαρμογής της απόφασης.

      δ) Η διαφορά με τον αυταρχικό τρόπο είναι ότι στον πειστικό τρόπο λήψης 
αποφάσεων το στέλεχος, με τη δύναμη της πειθούς, εξηγεί και δικαιολογεί στο 
υπόλοιπο προσωπικό την απόφαση που έχει ήδη πάρει. 

12. σωστή απάντηση α
      α) Η κριτική ικανότητα αποτελεί χαρακτηριστικό της προσωπικότητας κάποιου.
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      β) Η αξιοποίηση της εμπειρίας είναι μια συγκεκριμένη δεξιότητα, που πρέπει να 
κατέχει το άτομο με κεντρικό ρόλο στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων, αλλά δεν 
αποτελεί χαρακτηριστικό της προσωπικότητας.

      γ) Οι γνώσεις χειρισμού της ομάδας αναφέρονται σε τεχνικές οι οποίες είναι 
χρήσιμες  σε  κάποιον  που  ασκεί  την  ηγεσία  της  ομάδας,  αλλά  δεν  αποτελούν 
χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, είναι γνώσεις.

 
      δ) Οι τεχνικές επικοινωνίας και συνεργασίας είναι απαραίτητες στον ηγέτη μιας 

ομάδας αλλά αποτελούν τεχνικές και όχι χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

13. σωστή απάντηση β
α)  Τα  εκτελεστικά  όργανα  είναι  επιφορτισμένα  με  αρμοδιότητες  εκτέλεσης  ή 
διαχείρισης υποθέσεων που υπαγορεύονται από τα αποφασιστικά όργανα.

      β) Τα γνωμοδοτικά όργανα, στα οποία ανήκει και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
εκφέρουν τη γνώμη τους και  συμβουλεύουν ή εισηγούνται  προτάσεις  προς τα 
όργανα που ευθύνονται για την τελική λήψη αποφάσεων.

      γ)  Αποφασιστικά είναι τα όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις π.χ.  Υπουργός 
Παιδείας.

      δ) Εφόσον η επιλογή αυτή περιέχει την α και η α δεν είναι σωστή, άρα και αυτή 
δεν είναι σωστή επιλογή.

 
14. σωστή απάντηση δ

α) Η διάκριση σε Κεντρικά και Περιφερειακά αναφέρεται σε διάκριση που γίνεται 
με βάση την έκταση, κατά κανόνα γεωγραφική, των αρμοδιοτήτων των οργάνων 
λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων.

      β)  Πρόκειται  για  διάκριση  με  βάση  το  είδος  των  ενεργειών  που  είναι 
επιφορτισμένα τα όργανα λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων.

 
      γ) Αυτή η διάκριση γίνεται σύμφωνα με την κατάταξη στη διοικητική λειτουργία 

των οργάνων λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων.

      δ)  Πράγματι σε επίπεδο σχολικής μονάδας τα όργανα λήψης και εκτέλεσης 
αποφάσεων  διακρίνονται  σε  διοικητικά  (διευθυντής,  υποδιευθυντής,  σύλλογος 
διδασκόντων),  σε  διαχειριστικά  (σχολική  επιτροπή)  και  σε  υποστηρικτικά 
(σχολικό συμβούλιο, σύλλογος γονέων, μαθητικές κοινότητες).   

15. σωστή απάντηση β
     α) Πρόκειται για χαρακτηριστικό της αυτοδιοίκησης της σχολικής μονάδας.

  β)  Πράγματι  η  οικονομική  εξάρτηση  από  την  κεντρική  διοίκηση  αποτελεί 
χαρακτηριστικό  του  συγκεντρωτικού  εκπαιδευτικού  συστήματος,  αντίθετα  η 
αυτοδιοίκηση  της  σχολικής  μονάδας,  στα  πλαίσια  του  αποκεντρωτικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, προϋποθέτει την οικονομική αυτονομία της σχολικής 
μονάδας.

  γ) Πρόκειται για χαρακτηριστικό της αυτοδιοίκησης της σχολικής μονάδας.
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  δ) Πρόκειται για χαρακτηριστικό της αυτοδιοίκησης της σχολικής μονάδας.

16. σωστή απάντηση α
 α) Ο ασφυκτικός εξωτερικός έλεγχος αποτελεί χαρακτηριστικό της παραδοσιακής 
μορφής διοίκησης της σχολικής μονάδας, έτσι η διεύθυνση της σχολικής μονάδας 
ελέγχεται από ιεραρχικά ανώτερες περιφερειακές διοικήσεις. 

     β) Αποτελεί χαρακτηριστικό της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, στα πλαίσια 
του αποκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος.

     γ) Αποτελεί χαρακτηριστικό της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, στα πλαίσια 
του αποκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος.

δ) Αποτελεί χαρακτηριστικό της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, στα πλαίσια 
του αποκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος.

17. σωστή απάντηση β

α)  Η  ελευθερία  στη  διδασκαλία  αποτελεί  χαρακτηριστικό  της  διδακτικής 
αυτονομίας.

  β) Η επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού αναφέρεται στην οργανωτική αυτονομία 
που  έχει το αποκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης της σχολικής μονάδας.

     γ) Η διαχείριση οικονομικών πόρων αναφέρεται στην οικονομική αυτοτέλεια.

δ) Η εφαρμογή και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου εντάσσεται στα πλαίσια 
διοικητικής αυτονομίας. 

18. σωστή απάντηση α
α)  Για  την  εφαρμογή ενός  αποκεντρωτικού  μοντέλου  εκπαιδευτικής  διοίκησης 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή όλων των αποδεκτών της εκπαίδευσης 
στη λήψη αποφάσεων και στην ανάληψη ευθυνών.

     β)  Η  ανάληψη ευθυνών μόνο από τη  διεύθυνση  της  σχολικής  μονάδας  δεν 
αναφέρεται ως χαρακτηριστικό κανενός εκπαιδευτικού συστήματος.

γ)  Πράγματι  αποτελεί  προϋπόθεση  η  συμμετοχή  όλων  των  αποδεκτών  της 
εκπαίδευσης  στη  λήψη  αποφάσεων  αλλά  προϋπόθεση  επίσης  αποτελεί  και  η 
ανάληψη των ευθυνών τους .

δ)  Λήψη  των  αποφάσεων  από  κεντρικά  όργανα  είναι  χαρακτηριστικό  του 
συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος.

3. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1
   Αντιστοίχιση των λειτουργιών της διοίκησης, αριστερή στήλη, με την ερμηνεία 
τους, δεξιά στήλη.
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Προγραμματισμός

Διαπιστώνει εάν 
επιτεύχθηκαν τα 
επιθυμητά 
αποτελέσματα των 
αντικειμενικών στόχων.

Οργάνωση

Καθορίζει 
αντικειμενικούς στόχους 
και τον τρόπο επίτευξής 
τους.

Διεύθυνση
Καθορίζει τα καθήκοντα 
και τον καταμερισμό 
των εργασιών. 

Έλεγχος

Δημιουργεί 
οργανωσιακό κλίμα και 
χειρίζεται το ανθρώπινο 
δυναμικό.

Άσκηση 2
   Αντιστοίχιση των μεθόδων και τεχνικών λήψης αποφάσεων, αριστερή στήλη, με τις 
περιγραφές τους.
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Μέθοδος της 
επιχειρησιακής 
έρευνας

Γραφική παράσταση των 
διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων 
και των αποτελεσμάτων κάθε 
λύσης, έτσι ώστε να αξιολογείται η 
κάθε εναλλακτική επιλογή. 

Οργανόγραμμα ή 
δέντρο αποφάσεων

Διατύπωση μιας υπόθεσης σχετικής 
με το πρόβλημα, συγκέντρωση 
στοιχείων με τη βοήθεια της 
Στατιστικής, επιβεβαίωση ή 
απόρριψη της αρχικής υπόθεσης.

Τεχνική Delphi
Εξετάζονται οι εναλλακτικές 
προτάσεις συγκρίνοντας την 
αποτελεσματικότητά τους σε σχέση 
με το κόστος τους με σκοπό την 
εξεύρεση της βέλτιστης επιλογής.

Τεχνική κόστους - 
ωφέλειας               

Τα μέλη της ομάδας εκφράζουν την 
άποψή τους για συγκεκριμένο 
πρόβλημα, σε περιορισμένο χρόνο, 
χωρίς να ασκηθεί κριτική στις 
προτεινόμενες λύσεις.

Τεχνική 
καταιγισμού ιδεών

Μέσω προκαθορισμένης σειράς 
ερωτηματολογίων και 
επανατροφοδοτήσεων δίνεται η 
δυνατότητα σε κάθε μέλος της 
ομάδας να εκφράζει την άποψή του, 
χωρίς να ξέρει τις απόψεις των 
υπόλοιπων μελών, σχετικά με το 
εξεταζόμενο θέμα.

Άσκηση 3

   Αντιστοίχιση των στοιχείων που συγκροτούν μια τυπική ομάδα και συμβάλλουν 
στην αποτελεσματική λειτουργία της, αριστερή στήλη, με τα χαρακτηριστικά ή τις 
ερμηνείες τους, δεξιά στήλη.
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Σκοπός

Πρόκειται για την εσωτερική 
διάρθρωση,τη σύνθεση της 
ομάδας και την κατανομή 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.

Δομή
Αντιπροσωπεύει τις αξίες και 
επιδιώκει την υλοποίηση των 
στόχων της ομάδας.

Ηγεσία

Πρέπει να είναι κοινός, 
αποδεκτός από όλους, 
διαχωρισμένος από τις 
προσωπικές επιδιώξεις των 
ατόμων. 

Κανόνες
Επιθυμία συμμετοχής στις 
διεργασίες της ομάδας και η 
δέσμευση στους στόχους.

Επικοινωνία
Η σύνδεση των ατόμων και η 
ικανότητα της ομάδας να 
επηρεάζει τα μέλη της.

Βαθμός συνοχής

Πρότυπα ατομικής και 
συλλογικής συμπεριφοράς τα 
οποία είναι αποδεκτά και 
συντελούν στην κατανομή 
εξουσίας και στη διαμόρφωση 
ρόλων.

Βούληση των ατόμων
Ενεργοποιεί τη δράση της ομάδας 
και διαμορφώνει τις κοινωνικές 
σχέσεις.

Σύνοψη

   Το σχολείο εμφανίζει  τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας οργάνωσης, δηλαδή 
είναι  κοινωνικό  μόρφωμα,  έχει  εξειδικευμένο  χαρακτήρα  και  στηρίζεται  σε  μία 
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συγκεκριμένη  δομή.  Η  διοίκηση  ενός  εκπαιδευτικού  οργανισμού  είναι  μια 
δραστηριότητα  που  ασκείται  συστηματικά  και  περιλαμβάνει  τις  λειτουργίες  του 
προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου. Σε σχέση με τη 
διοίκηση  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  έχουμε  δυο  είδη  εκπαιδευτικών 
συστημάτων, το συγκεντρωτικό, στο οποίο η κεντρική διοίκηση είναι αρμόδια για 
κάθε είδος διοικητικών υποθέσεων, και το αποκεντρωτικό , στο οποίο ένα σημαντικό 
μέρος της εξουσίας της κεντρικής διοίκησης μεταβιβάζεται στα περιφερειακά όργανα. 
Πλεονεκτήματα  του  συγκεντρωτικού  συστήματος  αποτελούν  η  διασφάλιση  της 
ενότητας  του  οργανισμού,  η  επίτευξη  ομοιόμορφου  ελέγχου  στα  περιφερειακά 
όργανα,  ο  συντονισμός  των ενεργειών σε  όλο το σύστημα και  η  αξιοποίηση των 
στελεχών  και  των  πόρων,  ενώ  αντίθετα  μειονεκτήματα  αποτελούν  ο  όγκος  των 
εργασιών του κέντρου, η χρονοβόρα και πολύπλοκη λήψη αποφάσεων  και το ότι οι 
εκπαιδευτικές  περιφέρειες  στερούνται  του  δικαιώματος  να  επιλύσουν  ή  να 
διευθετήσουν  τα  τοπικά  προβλήματά  τους.  Στα  θετικά  του  αποκεντρωτικού 
συστήματος κατατάσσονται η επίλυση προβλημάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος, 
η  ταχύτητα  στη  λήψη  αποφάσεων  και  η  απαλλαγή  της  κεντρικής  διοίκησης  από 
ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος, ενώ στις αδυναμίες του θα μπορούσε να αναφερθεί 
η  κατάχρηση εξουσίας,  η σπατάλη πόρων και  η αδυναμία επίλυσης θεμάτων που 
απαιτούν  εξειδικευμένες  γνώσεις.  Ως  απόφαση  θα  μπορούσαμε  να  ορίσουμε  μια 
διαδικασία επιλογής μιας πορείας δράσης ανάμεσα σε έναν αριθμό εναλλακτικών 
λύσεων για την επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου στόχου. Τα  είδη αποφάσεων που 
λαμβάνουν τα στελέχη εκπαίδευσης ταξινομημένα ως προς το είδος τους  είναι: α) 
ατομικές  και  συλλογικές  αποφάσεις,  με  βάση  τον  αριθμό  των  ατόμων  που 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης, β) στρατηγικές, διαχειριστικές και λειτουργικές, 
ανάλογα με  το  επίπεδο ιεραρχίας  που λαμβάνονται  οι  αποφάσεις.  Ταυτόχρονα οι 
αποφάσεις  κατατάσσονται  με  βάση  τις  συνθήκες  λήψης  τους  σε:  α) 
προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες και β) σε αποφάσεις που λαμβάνουν 
χώρα σε συνθήκες βεβαιότητας, κινδύνου και αβεβαιότητας. Παράλληλα τα βήματα 
που  ακολουθεί  η  διαδικασία  λήψης  μίας  απόφασης  είναι:  1.  αναγνώριση  και 
περιγραφή  της  κατάστασης,  2.καθορισμός  των  κριτηρίων,  3.εντοπισμός  και 
καταγραφή εναλλακτικών λύσεων, 4. αξιολόγηση των εναλλακτικών τρόπων δράσης, 
και 5. επιλογή της κατάλληλης λύσης. Μετά την επιλογή της απόφασης, γίνεται η 
εφαρμογή της, από την οποία δεν θα πρέπει να λείπουν η δέσμευση για εκτέλεση της 
απόφασης,  η  δοκιμαστική εφαρμογή της  σε μικρή κλίμακα,  η  κατάρτιση  σχεδίου 
δράσης  και  η  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων   της  απόφασης.  Οι  τρόποι  λήψης 
αποφάσεων είναι ο αυταρχικός, ο πειστικός, ο συμβουλευτικός και ο δημοκρατικός. 
Ως  προς  τις  μεθόδους  –  τεχνικές  λήψης  αποφάσεων  έχουμε:  τη  μέθοδο  της 
επιχειρησιακής έρευνας, το οργανόγραμμα ή δέντρο αποφάσεων, την τεχνική Delphi, 
την τεχνική κόστους-ωφέλειας και την τεχνική του καταιγισμού ιδεών. Το άτομο που 
κατέχει  κεντρική  θέση  στη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  αποτελεί  σημαντικό 
παράγοντα τόσο με τα στοιχεία της προσωπικότητάς του όπως δημιουργική σκέψη, 
κριτική ικανότητα, όσο και με την κατοχή γνώσεων χειρισμού της ομάδας καθώς και 
τεχνικές  επικοινωνίας  και  συνεργασίας.  Κύρια  στοιχεία  της  συγκρότησης  μίας 
ομάδας  είναι:  ο  σκοπός,  η  δομή,  η  ηγεσία,  οι  κανόνες,  η  επικοινωνία,  ο  βαθμός 
συνοχής και η βούληση των ατόμων. Τα όργανα λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων 
του  εκπαιδευτικού  μας  συστήματος  κατατάσσονται  σε:  Διοικητικά  όργανα  της 
πολιτείας  και  σε  όργανα  άλλων  νομικών  προσώπων,  κεντρικά  και  περιφερειακά, 
γνωμοδοτικά,  εκτελεστικά  και  αποφασιστικά,  μονομελή  και  συλλογικά,  και  σε 
όργανα  λήψης  και  εκτέλεσης  αποφάσεων  εντός  της  σχολικής  μονάδας.  Τα 
χαρακτηριστικά της αυτοδιοίκησης της σχολικής μονάδας είναι: α) η σχολική μονάδα 
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θα πρέπει να θεωρείται το βασικό κύτταρο της λήψης αποφάσεων και β) η εισαγωγή 
μεταρρυθμίσεων και καινοτομιών γίνεται από την ίδια την σχολική μονάδα. Τέλος θα 
πρέπει  να σημειωθεί  πως ένα αποκεντρωτικό σύστημα εκπαίδευσης θα πρέπει  να 
πληροί  τρεις  βασικές  προϋποθέσεις:  α)  εσωτερική  αναμόρφωση  της  σχολικής 
μονάδας,  β)  ενδυνάμωση  των  συμμετεχόντων  στη  σχολική  οργάνωση  και  γ) 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων των εκπαιδευτικών αλλά και των αποδεκτών της 
εκπαίδευσης, προκειμένου να μοιράζεται η δύναμη και οι ευθύνες.              

3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα

Σκοπός
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   Σκοπός  αυτού  του  κεφαλαίου  είναι  να  περιγράψει  τις  διάφορες  απόψεις  και 
προσεγγίσεις  που έχουν διατυπωθεί για το ρόλο του εκπαιδευτικού. Παράλληλα να 
σας  παρουσιάσει  τα  σημαντικότερα  γνωρίσματα  των  σημερινών  κοινωνιών  που 
επιδρούν  στην  εκπαίδευση  και  στο  ρόλο  που  καλείται  να  παίξει  ο  σύγχρονος 
εκπαιδευτικός στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
   

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

   Όταν ολοκληρώσετε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να  είστε σε θέση:

1. Να  αναφέρετε  τις  έξι  απόψεις  που  έχουν  διατυπωθεί  για  το  ρόλο  του 
εκπαιδευτικού και τους ειδικούς επιστήμονες  οι οποίοι τις διατύπωσαν.

2. Να περιγράφετε τις δυο βασικές προσεγγίσεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού. 

3. Να συσχετίζετε την επίδραση που ασκούν τα επιστημονικά επιτεύγματα και οι 
τεχνολογικές εφαρμογές  στην εκπαίδευση.

4. Να περιγράφετε τη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και πολυπολιτισμικότητας. 

5. Να  ερμηνεύετε  πως  επιδρά  η  δημογραφική  εξέλιξη  και  σύνθεση  των 
σύγχρονων ΄΄γηραιών΄΄ κοινωνιών στην εκπαίδευση.

6. Να  περιγράφετε  τους  τέσσερις  ρόλους  του  εκπαιδευτικού  στις  σύγχρονες 
κοινωνίες.

7. Να αναφέρετε τις παρεμβάσεις, στην εκπαίδευση και στο διοικητικό πλαίσιο 
του εκπαιδευτικού συστήματος, που θα πρέπει να γίνουν για να μπορέσει ο 
εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί στο σύνθετο ρόλο του.

8. Να  διακρίνετε  την  ποικιλία  απόψεων  που  επικρατεί  στους  κόλπους  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σκοπό της εκπαίδευσης. 

9. Να περιγράφετε τους ΄΄τέσσερις πυλώνες΄΄ για την εκπαίδευση της επιτροπής 
J. Delors.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

107



   Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από πέντε ενότητες. Στην πρώτη αναπτύσσονται οι 
απόψεις  και  οι  προσεγγίσεις  για  το  ρόλο  του  εκπαιδευτικού.  Στην  δεύτερη 
σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών, που επιδρούν στην 
εκπαίδευση.  Στην  Τρίτη  αναλύεται  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  σε  σχέση  με  τα 
γνωρίσματα  των  σύγχρονων  κοινωνιών.  Στην  τέταρτη  γίνεται  λόγος  για  την 
εκπαίδευση  των  εκπαιδευτικών  και  τις  αλλαγές  στο  διοικητικό  πλαίσιο  του 
εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να μπορεί να ανταποκριθεί 
στις σύγχρονες απαιτήσεις. Τέλος στην Πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται περιληπτικά 
η συζήτηση σχετικά με την θέση της εκπαίδευσης ανάμεσα στην εξειδίκευση και στη 
γενική παιδεία, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Κριτήρια αυτοαξιολόγησης

1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους

   Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε το Σ, όταν είναι σωστές και το Λ, όταν είναι 
λάθος.

1.  Σ    Λ   Σύμφωνα  με  την  κοινωνιολογική  –  εμπειρική  προσέγγιση  ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να είναι προικισμένος με διδακτικό ταλέντο. 

2. Σ       Λ       Στις μέρες μας δεν απαιτείται η ΄΄αποταμίευση΄΄ των γνώσεων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία αλλά η καλλιέργεια ΄΄ικανοτήτων κλειδιών ΄΄.  

3. Σ    Λ    Η νέα γενιά θα πρέπει να δεχθεί τα επιστημονικά και τεχνολογικά 
επιτεύγματα χωρίς ενδοιασμούς.

4. Σ     Λ      Η  ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση σημαίνει να αποκτήσει η 
νέα  γενιά  της  Ενωμένης  Ευρώπης  στάσεις  και  συμπεριφορές  υπέρ  της 
ευρωπαϊκής συνείδησης, παραμερίζοντας στοιχεία που συνθέτουν την πολιτιστική 
ταυτότητα των πολιτών κάθε χώρας-μέλους.

5. Σ     Λ    Τα ΄΄μορφωτικά αγαθά΄΄ ταυτίζονται με τα γνωστικά εφόδια, δηλαδή 
τις γνώσεις και ικανότητες.

6. Σ     Λ     Στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών, στη σχέση διδάσκοντα 
και  διδασκομένου,  απαιτείται  από  τον  εκπαιδευτικό  να  σέβεται  την 
προσωπικότητα του μαθητή. 

7. Σ       Λ    Ο ρόλος του κριτή της σχολικής επίδοσης των μαθητών που καλείται 
να παίξει ο εκπαιδευτικός προϋποθέτει ευαισθησία για κοινωνική δικαιοσύνη και 
κοινωνικο-εκπαιδευτικές αλλαγές. 

8. Σ      Λ      Πρέπει να διασφαλιστεί η παροχή δυνατοτήτων στον εκπαιδευτικό 
να  αναλάβει  πρωτοβουλίες  στην  επιτέλεση  του  ρόλου  του,  αλλά  να  μην 
επωμίζεται τις αναγκαίες ευθύνες.
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9. Σ     Λ      Ένας από τους τέσσερις πυλώνες της επιτροπής J. Delors είναι   η 
απόκτηση της ικανότητας να αντιμετωπίζουμε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις 
και συνθήκες εργασίας.

10. Σ      Λ     Στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατυπώνεται ότι τελικός 
στόχος  της  εκπαίδευσης  είναι  να  ΄΄καταστεί  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  η 
ανταγωνιστικότερη οικονομία στον κόσμο΄΄. 

2. Ερωτήσεις Πολλαπλών επιλογών

   Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσετε τη σωστή επιλογή. Επισημαίνεται πως για 
κάθε ερώτηση υπάρχει μία μόνο σωστή επιλογή.

1. Η κοινωνιολογική – εμπειρική προσέγγιση υποστηρίζει ότι:
    α) ο εκπαιδευτικός έχει πολιτιστική αποστολή.
    β) η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού είναι εκπαιδεύσιμη και ασκήσιμη.
    γ) ο εκπαιδευτικός έχει ηθική αποστολή.
    δ) ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι προικισμένος με προτερήματα και αρετές.

2. Στην θεωρητική – δεοντολογική προσέγγιση έχει ασκηθεί κριτική για:
    α) την ιδεαλιστική θεώρηση του έργου του εκπαιδευτικού.  
    β) τεχνοκρατική προσέγγιση.
    γ) την αγνόηση της ιδιαιτερότητας του εκπαιδευτικού έργου.
    δ) συγκρούσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού.

3. Προκειμένου να εφοδιάσουμε τους μαθητές μας με τα επιτεύγματα της επιστήμης 
και τις εφαρμογές της τεχνολογίας πρέπει:

     α) να επιμηκύνουμε τη σχολική φοίτηση.
     β) να εφαρμόσουμε ΄΄αποτελεσματικά΄΄ μέσα διδασκαλίας και μάθησης.
     γ) να εφαρμόσουμε ΄΄αποτελεσματικές΄΄ μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης.
     δ) να μυήσουμε τη νέα γενιά σε μεθόδους και τεχνικές προσέγγισης της γνώσης.

4. Τι σημαίνει η αλλαγή στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού από εκπαιδευτική 
άποψη;
α)  Η  νέα  γενιά  θα  πρέπει  να  επιδείξει  κατανόηση  και  σεβασμό  απέναντι  στα 
ηλικιωμένα μέλη της κοινωνίας.

    β) Θα πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν πολλές γενιές μαζί.
    γ) Τα α και β.
    δ) Θα πρέπει να επιτευχθεί υπέρβαση  των εθνικών προτύπων και αποδοχή της 

πολυπολιτισμικότητας. 

5.  Η  δημιουργία  ΄΄αμυντικών  μηχανισμών΄΄  στη  νέα  γενιά,  ως  καθήκον  του 
εκπαιδευτικού, αναφέρεται:

α) στην ανάπτυξη κριτικής στάσης της νέας γενιάς απέναντι στις επιστημονικές 
εξελίξεις.
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β) στην ανάπτυξη αμυντικών μηχανισμών, έτσι ώστε οι μαθητές να μην δέχονται 
στοιχεία από διαφορετικούς πολιτισμούς.

γ)  στην  καλλιέργεια  οικολογικής  συνείδησης  και  φιλειρηνικής  διάθεσης  και 
συμπεριφοράς.

    δ) α και γ.

6. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως ΄΄διαμεσολαβητή΄΄ αναφέρεται:
    α) στη σύνδεση παρελθόντος και παρόντος ή μέλλοντος, διαφόρων πολιτισμών, 

παλαιάς και νέας γενιάς.
    β) στη διαμεσολάβηση μεταξύ μαθητών και γονέων, όταν υπάρχουν οικογενειακά 

προβλήματα.
γ) στη διαμεσολάβηση μεταξύ των μαθητών όταν προκύπτουν προβλήματα συγκρούσεων 
μεταξύ τους.

    δ) στη διαμεσολάβηση  μεταξύ μαθητών και εξωσχολικών ομάδων.

7. Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι:
α)  η  προετοιμασία  εκπαιδευτικών  στη  χρήση  των  τελευταίων  τεχνολογικών  μέσων 
διδασκαλίας.

β) η προετοιμασία εκπαιδευτικών με ελεύθερη και δημιουργική σκέψη.

    γ)  η  προετοιμασία  εκπαιδευτικών  με  πλούσια  επιστημονική  γνώση  του 
αντικειμένου διδασκαλίας τους. 

    δ) τα α και γ.

8. Οι ηπειρωτικής ευρωπαϊκής αντίληψης χώρες είναι υπέρ:
    α) της εξειδικευμένης εκπαίδευσης.
    β) της ΄΄εργαλειακής΄΄ γνώσης.
    γ) της γενικής παιδείας.
    δ) τα α και β.

9.  Ποιο  από  τα  παρακάτω  ΔΕΝ  αποτελεί  ΄΄πυλώνα΄΄  για  την  εκπαίδευση  της 
επιτροπής J. Delor;

    α) Να μάθουμε να μαθαίνουμε.
    β) Να λύνουμε τις διαφορές μας με διάλογο.
    γ) Να συμβιώνουμε με άλλους.
    δ) Να βελτιώσουμε την ικανότητα αποστήθισης. 

10. Η εξειδικευμένη εκπαίδευση:
     α) παράγει  ευέλικτο εργατικό δυναμικό και ικανά στελέχη.
     β) αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να υλοποιηθεί το ιδανικό της ειρήνης. 
     γ) αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να υλοποιηθεί το ιδανικό της ελευθερίας.

δ) αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να υλοποιηθεί το ιδανικό της κοινωνικής 
δικαιοσύνης.

3. Ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1
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   Αντιστοιχίστε  τις  απόψεις  για  την  αποστολή  και  το  έργο  του  εκπαιδευτικού, 
αριστερή στήλη, με τους υποστηρικτές τους, δεξιά στήλη.

Μεταλαμπαδευτής 
αξιών Μπιχεβιορισμός

Μεταδότης 
γνώσεων

Ερβαρτιανή 
Παιδαγωγική

«Διαμορφωτής» 
τύπων 
συμπεριφοράς

Αξιολογική 
Παιδαγωγική

Κοινωνικός 
λειτουργός ή 
ιεραπόστολος της 
αγάπης

Μαρξιστική 
Παιδαγωγική

Διοργανωτής 
διαδικασιών 
αυτενεργού 
μάθησης

Pestalozzi και 
Χριστιανική 
Παιδαγωγική

Φορέας 
κοινωνικών 
αλλαγών

Σχολείο 
Εργασίας
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Ανατροφοδότηση

1 Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις σωστού λάθους

1. ΛΑΘΟΣ   Η  θεωρητική  –  δεοντολογική  προσέγγιση  υποστηρίζει  πως  ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να είναι προικισμένος με προτερήματα και αρετές, όπως 
το διδακτικό ταλέντο.

2. ΣΩΣΤΟ   Στις  μέρες μας δεν απαιτείται  τόσο η ΄΄αποταμίευση΄΄  γνώσεων 
στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  όσο  η  καλλιέργεια  των  λεγόμενων 
΄΄ικανοτήτων  –  κλειδιών΄΄,  όπως  είναι  π.χ.  η  ικανότητα  επίλυσης 
προβλημάτων,  η  δημιουργική  σκέψη,  η  ικανότητα  επικοινωνίας  και  η 
προθυμία για συμμετοχή σε συλλογικές διαδικασίες. 

3. ΛΑΘΟΣ    Αντίθετα απαιτείται η ανάπτυξη κριτικής στάσης και ΄΄αμυντικών 
μηχανισμών΄΄  στη  νέα  γενιά  απέναντι  στα  επιστημονικά  και  τεχνολογικά 
επιτεύγματα.
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4. ΛΑΘΟΣ    Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση σημαίνει να αποκτήσουν 
οι  πολίτες  της  Ενωμένης  Ευρώπης  ευρωπαϊκή  συνείδηση  χωρίς  όμως  να 
υποβαθμίζονται  στοιχεία  που  συνθέτουν  την  πολιτιστική  ταυτότητα  των 
πολιτών της κάθε χώρας –μέλους, πρόκειται δηλαδή για διφυή στόχο.

5. ΛΑΘΟΣ     Τα  ΄΄μορφωτικά  αγαθά΄΄  αποτελούν  προϋπόθεση  για  την 
επικοινωνία  και  τη  συνεργασία  μεταξύ  των  ανθρώπων,  καθώς  και  σε  ό,τι 
αφορά  τις  ανθρώπινες  αξίες,  πέρα  από  το  χώρο  της  οικονομίας  και  της 
εργασίας.  Επομένως  σε  καμία  περίπτωση δεν  ταυτίζονται  με  τα  γνωστικά 
εφόδια.

6. ΣΩΣΤΟ      Αν θέλουμε να κάνουμε τους μαθητές μας δημοκρατικούς πολίτες, 
θα  πρέπει  να  τους  εθίσουμε  στις  δημοκρατικές  διαδικασίες,  δηλαδή  στο 
διάλογο,  στο  σεβασμό  της  άποψης  του  άλλου,  στη  συμμετοχή  στη  λήψη 
αποφάσεων με αίσθημα ευθύνης, προϋπόθεση όμως για να επιτευχθούν όλα 
τα παραπάνω είναι  ο σεβασμός της προσωπικότητας του μαθητή. 

7. ΣΩΣΤΟ     Ο    εκπαιδευτικός   καλείται   να   παίξει   το  ρόλο  του  κριτή,  
αξιολογώντας  τη  σχολική  επίδοση  των  μαθητών  και  διανέμοντας  έτσι 
΄΄κοινωνικά  προνόμια΄΄,  δηλαδή  ΄΄εισιτήρια΄΄  εισόδου  στην  παραγωγική 
διαδικασία  της  κοινωνίας.  Απαραίτητη προϋπόθεση για  να  ανταποκριθεί  ο 
εκπαιδευτικός  επιτυχώς  στο  ρόλο  του  αυτόν  είναι  να  έχει  ευαισθησία  για 
κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνικο-εκπαιδευτικές αλλαγές.

8. ΛΑΘΟΣ  Θα  πρέπει  να  διασφαλιστεί  η  παροχή  δυνατοτήτων  στον 
εκπαιδευτικό να αναλάβει πρωτοβουλίες στην επιτέλεση του ρόλου του, αλλά 
και να  επωμίζεται τις αναγκαίες ευθύνες των πράξεών του.

9. ΣΩΣΤΟ   Πράγματι ένας από τους τέσσερις πυλώνες της επιτροπής J. Delors 
είναι   η απόκτηση της ικανότητας να αντιμετωπίζουμε διάφορες κοινωνικές 
καταστάσεις και συνθήκες εργασίας, δηλαδή η ικανότητα προσαρμογής.

10. ΣΩΣΤΟ    Πράγματι στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατυπώνεται ότι 
τελικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να ΄΄καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η 
ανταγωνιστικότερη  οικονομία  στον  κόσμο΄΄.  Από  τα  παραπάνω  φαίνεται 
ξεκάθαρα πως σκοπός της εκπαίδευσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η 
παραγωγή ευέλικτου εργατικού δυναμικού.
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2. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

1. σωστή απάντηση β
α) Την πολιτιστική αποστολή του εκπαιδευτικού υποστηρίζει η θεωρητική – 
δεοντολογική προσέγγιση.

β) Σύμφωνα με την κοινωνιολογική – εμπειρική προσέγγιση το εκπαιδευτικό 
έργο  είναι  μεταβλητό  μέγεθος  και  η  συμπεριφορά  του  εκπαιδευτικού 
εκπαιδεύσιμη και ασκήσιμη.

γ) Η διάσταση της ηθικής αποστολής του εκπαιδευτικού αποτελεί γνώρισμα 
της  θεωρητικής– δεοντολογικής προσέγγισης.

δ) Η  θεωρητική – δεοντολογική προσέγγιση υποστηρίζει πως ο εκπαιδευτικός 
πρέπει  να είναι  προικισμένος με προτερήματα και  αρετές,  όπως αφοσίωση 
στις αιώνιες αξίες και στα ιδανικά της παιδείας, αγάπη για το παιδί και το 
μαθητή, παιδαγωγικό ή διδακτικό ταλέντο.

2. σωστή απάντηση α   
α) Πράγματι η θεωρητική – δεοντολογική προσέγγιση έχει επικριθεί για τρεις 
λόγους:  1  Τα  βασικά  ερείσματα,  η  προσήλωση  στα  «αιώνια  παιδαγωγικά 
ιδεώδη» και το «έμφυτο παιδαγωγικό ταλέντο», είναι επίμαχα. 2 Στεγανοποιεί 
το  χώρο μεταξύ  σχολείου  και  κοινωνίας.  3  Την  ιδεαλιστική  θεώρηση του 
έργου του εκπαιδευτικού.

β) Κριτική για τεχνοκρατική προσέγγιση έχει ασκηθεί στην κοινωνιολογική – 
εμπειρική προσέγγιση.

γ)  Κριτική  για  αγνόηση  της  ιδιαιτερότητας  του  εκπαιδευτικού  έργου  έχει 
ασκηθεί στην κοινωνιολογική – εμπειρική προσέγγιση.

δ) Κριτική επειδή οδηγεί σε συγκρούσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού έχει 
ασκηθεί στην κοινωνιολογική – εμπειρική προσέγγιση. 

3. σωστή απάντηση δ
α)  Η  επιμήκυνση  της  σχολικής  φοίτησης  είναι  μια  λύση  προκειμένου  να 
παρέχουμε στη νέα γενιά περισσότερες γνώσεις. Πρόκειται όμως για ποσοτική 
λύση και όχι ποιοτική, έτσι σύμφωνα με αυτήν την επιλογή, κάθε αύξηση του 
επιπέδου  γνώσεων,  από  τα  επιστημονικά  επιτεύγματα,  θα  πρέπει  να 
συνοδεύεται  από  μια  αύξηση  της  σχολικής  φοίτησης.  Η  σχολική  φοίτηση 
όμως υπόκειται σε ηλικιακούς περιορισμούς.

β)  Τα  αποτελεσματικά  μέσα  διδασκαλίας  και  μάθησης  συμβάλλουν  στην 
απόκτηση των γνώσεων, αλλά το επίπεδο αποτελεσματικότητάς τους κινείται 
σε κάποια όρια, έτσι δεν μπορούν να μάθουν οι μαθητές κάθε γνώση, επειδή 
τους παρέχεται με αποτελεσματικά μέσα διδασκαλίας.
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γ) Όπως και τα μέσα έτσι και οι μέθοδοι μπορεί να είναι αποτελεσματικές, 
αλλά κινούνται σε δεδομένα πλαίσια.

δ) Στις σημερινές ΄΄κοινωνίες της γνώσης΄΄, όπου η γνώση δεν είναι στατική 
αλλά  αυξάνεται,  συνιστάται  η  παροχή  ενός  ελάχιστου  αλλά  βασικού 
πλέγματος γνώσεων και  κυρίως η μύηση της νέας γενιάς σε μεθόδους και 
τεχνικές προσέγγισης της γνώσης.
  

4. σωστή απάντηση γ
α)  Στα  πλαίσια  της  γήρανσης  του  πληθυσμού  η  νέα  γενιά  θα  πρέπει  να 
επιδείξει  κατανόηση  και  σεβασμό  απέναντι  στα  ηλικιωμένα  μέλη  της 
κοινωνίας.

β) Παράλληλα θα πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν πολλές γενιές μαζί με 
διαφορετικές  εμπειρίες  και  πεποιθήσεις  και  με  διαφορετικά ή  τουλάχιστον 
διαφοροποιημένα σε αποχρώσεις πρότυπα συμπεριφοράς.

γ)  Αυτή η  επιλογή περιλαμβάνει  τις  α  και  β  και  είναι  πληρέστερη επειδή 
αναφέρεται σε περισσότερους στόχους που θα πρέπει να πετύχει η εκπαίδευση 
λόγω της δημογραφικής εξέλιξης και σύνθεσης του πληθυσμού.

            δ)  Η  υπέρβαση   των  εθνικών  προτύπων  και  η  αποδοχή  της 
πολυπολιτισμικότητας  αναφέρεται  στο  γνώρισμα  του  πολυπολιτισμικού 
προφίλ των σημερινών κοινωνιών, αποτελεί στόχο της εκπαίδευσης αλλά δεν 
αναφέρεται στο γνώρισμα της ιδιότυπης δημογραφικής εξέλιξης και σύνθεσης 
των κοινωνιών.
 

5. σωστή απάντηση δ
α)  Ένα  μέρος  των  ΄΄αμυντικών  μηχανισμών΄΄  αναφέρεται  στην  ανάπτυξη 
κριτικής στάσης της νέας γενιάς απέναντι στις επιστημονικές εξελίξεις.

β)  Αντίθετα  ο  εκπαιδευτικός  πρέπει  να  συμβάλει  στην  ανάπτυξη  της 
ικανότητας  του  μαθητή  για  την  κατανόηση του  ΄΄διαφορετικού΄΄  και  στην 
καλλιέργεια της ανεκτικότητας και του σεβασμού του για συνανθρώπους με 
διαφορετικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις.

γ) Η δημιουργία ΄΄αμυντικών μηχανισμών΄΄ αναφέρεται και  στην καλλιέργεια 
οικολογικής συνείδησης και φιλειρηνικής διάθεσης και συμπεριφοράς.

δ)  Πληρέστερη  επιλογή  είναι  αυτή  επειδή  έχει  όλα  τα  στοιχεία  που 
περιγράφουν την έννοια των ΄΄αμυντικών μηχανισμών΄΄. 

6. σωστή απάντηση α
α) Πράγματι ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως διαμεσολαβητή αναφέρεται στη 
σύνδεση  παρελθόντος  και  παρόντος  ή  μέλλοντος,  διαφόρων  πολιτισμών, 
παλαιάς και νέας γενιάς, ένας ρόλος ο οποίος καθίσταται σήμερα ιδιαίτερα 
σύνθετος και δύσκολος.

β)  Ο  ρόλος  του  διαμεσολαβητή  δεν  σχετίζεται  με  τη  διαμεσολάβηση  του 
εκπαιδευτικού μεταξύ μαθητών και γονέων.

115



γ)  Παρόλο  που  ο  εκπαιδευτικός  επεμβαίνει  όταν  προκύπτουν προβλήματα 
συγκρούσεων  μεταξύ  των  μαθητών,  ωστόσο  δεν  επιτελεί  σε  αυτήν  την 
περίπτωση ρόλο διαμεσολαβητή.

δ) Στα πλαίσια της κουστωδιακής λειτουργίας του το σχολείο αποτελεί και 
χώρο  φύλαξης  των  μαθητών,  επομένως  οι  μαθητές  κατά  τη  διάρκεια 
λειτουργίας του σχολείου δεν έρχονται σε επαφή με εξωσχολικές ομάδες.   

 
7. σωστή απάντηση β

α) Τα μέσα διδασκαλίας βοηθούν τον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία, επειδή 
δραστηριοποιούν περισσότερες  αισθήσεις  των μαθητών,  αλλά δεν  είναι  το 
κύριο στοιχείο μιας διδασκαλίας. Εξάλλου μέσα διδασκαλίας που θεωρούνται 
στις μέρες μας ως τα ΄΄τελευταία΄΄ σε λίγο καιρό θα είναι ξεπερασμένα, με τα 
τεχνολογικά άλματα που συντελούνται τα τελευταία χρόνια.
 
β)  Κύριος  στόχος  των  προγραμμάτων  εκπαίδευσης  των  εκπαιδευτικών  θα 
πρέπει να είναι η προετοιμασία εκπαιδευτικών με ελεύθερη και δημιουργική 
σκέψη, ικανών να οργανώσουν αυτοτελώς συνθήκες και διαδικασίες μάθησης 
και να κοινωνικοποιήσουν τη νέα γενιά μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο.

γ) Η κατοχή γνώσεων από μια επιστήμη δεν κάνει κάποιον εκπαιδευτικό. Οι 
γνώσεις πάνω σε μία επιστήμη θα πρέπει να συνοδεύονται από παιδαγωγικές 
γνώσεις,  δηλαδή  το  σύνολο  των  απαιτούμενων  ικανοτήτων  για  να 
εξασφαλίζεται η μετάδοση των γνώσεων, για ΄΄να μαθαίνει τους άλλους πώς 
να μαθαίνουν΄΄.

δ) Δεν είναι η κατάλληλη επιλογή επειδή η α επιλογή αναφέρεται μόνο στα 
μέσα διδασκαλίας και η γ σε γνώσεις ενός γνωστικού αντικειμένου, αλλά η 
διδασκαλία είναι πολλά παραπάνω από γνώσεις ενός γνωστικού αντικειμένου 
και μέσα διδασκαλίας.  

8. σωστή απάντηση γ
α) Οι αγγλοσαξονικές χώρες είναι υπέρ της εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

β)  ΄΄Εργαλειακή΄΄  γνώση  και  εξειδικευμένη  εκπαίδευση  είναι  ταυτόσημες 
έννοιες.
γ) Πράγματι οι χώρες της ηπειρωτικής ευρωπαϊκής αντίληψης υποστηρίζουν 
την αναγκαιότητα της γενικής παιδείας.

δ) Δεν είναι κατάλληλη επιλογή, αφού δεν είναι ούτε η α ούτε η β. 

9. σωστή απάντηση δ
α) Το να μάθουμε να μαθαίνουμε, δηλαδή τον τρόπο απόκτησης της γνώσης, 
είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες της επιτροπής J. Delors.

β)  Η  επίλυση  των  διαφορών  με  διάλογο  ανήκει  και  αυτή  στους  τέσσερις 
πυλώνες της επιτροπής J. Delors.

γ)  Στους τέσσερις πυλώνες της επιτροπής  J.  Delors ανήκει και η αρχή της 
αρμονικής συμβίωσης με άλλους, συνεργαζόμενοι σε κοινές δράσεις.
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δ)  Η  ικανότητα  αποστήθισης  ανήκει  σε  παλαιότερους  εκπαιδευτικούς 
σχεδιασμούς  που  ως  επίκεντρο  είχαν  την  ΄΄αποταμίευση΄΄  των  γνώσεων. 
Στους  σύγχρονους  εκπαιδευτικούς  σχεδιασμούς  βαρύτητα δεν  δίνεται  στην 
ποσότητα  αλλά στην ποιότητα και στον τρόπο πρόσκτησης της γνώσης. 

10. σωστή απάντηση α
α)  Πράγματι  η  εξειδικευμένη  εκπαίδευση  με  την  παροχή  ΄΄εργαλειακής΄΄ 
γνώσης  συμβάλλει  στην  απασχολησιμότητα  των  πολιτών  και  στην 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με την ΄΄παραγωγή΄΄ ευέλικτου εργατικού 
δυναμικού και ικανών στελεχών.

β) Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η ανθρωπότητα να υλοποιήσει το 
ιδανικό της ειρήνης είναι η γενική παιδεία.

γ) Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η ανθρωπότητα να υλοποιήσει το 
ιδανικό της ελευθερίας είναι η γενική παιδεία.

δ) Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η ανθρωπότητα να υλοποιήσει το 
ιδανικό της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι η γενική παιδεία.

3. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1

   Αντιστοίχιση των απόψεων για την αποστολή και  το έργο  του εκπαιδευτικού, 
αριστερή στήλη, με τους υποστηρικτές τους, δεξιά στήλη.
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Μεταλαμπαδευτής 
αξιών Μπιχεβιορισμός

Μεταδότης 
γνώσεων

Ερβαρτιανή 
Παιδαγωγική

«Διαμορφωτής» 
τύπων 
συμπεριφοράς

Αξιολογική 
Παιδαγωγική

Κοινωνικός 
λειτουργός ή 
ιεραπόστολος της 
αγάπης

Μαρξιστική 
Παιδαγωγική

Διοργανωτής 
διαδικασιών 
αυτενεργού 
μάθησης

Pestalozzi και 
Χριστιανική 
Παιδαγωγική

Φορέας 
κοινωνικών 
αλλαγών

Σχολείο 
Εργασίας

118



Σύνοψη

   Σε όλες τις οργανωμένες κοινωνίες διατυπώνονται απόψεις για την αποστολή και το 
έργο του εκπαιδευτικού. Οι δυο βασικές προσεγγίσεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού 
είναι η θεωρητική-δεοντολογική, η οποία υποστηρίζει πως ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να είναι προικισμένος με προτερήματα και αρετές, και η κοινωνιολογική-εμπειρική η 
οποία  πρεσβεύει  πως  η  συμπεριφορά  του  εκπαιδευτικού  είναι  εκπαιδεύσιμη  και 
ασκήσιμη.  Οι  σύγχρονες  κοινωνίες  χαρακτηρίζονται  από  πλήθος  επιστημονικών 
επιτευγμάτων και τεχνολογικών εφαρμογών, πολυπολιτισμικό προφίλ και ιδιότυπη 
δημογραφική  εξέλιξη  και  σύνθεση.  Τα  παραπάνω  γνωρίσματα  επιδρούν  στην 
εκπαίδευση και στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού 
είναι να αναπτύξει στους μαθητές του κριτική στάση απέναντι στα επιστημονικά και 
τεχνολογικά  επιτεύγματα,   καλλιέργεια  οικολογικής  συνείδησης  και  φιλειρηνικής 
στάσης  και  συμπεριφοράς,  κατανόηση  του  ΄΄διαφορετικού΄΄,  να  σέβεται  την 
προσωπικότητα του μαθητή και να έχει ευαισθησία για κοινωνική δικαιοσύνη. Για να 
επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών να καλλιεργεί 
τη δημιουργική τους σκέψη και να επιτευχθεί αλλαγή στο διοικητικό πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού  συστήματος,  έτσι  ώστε  ο  εκπαιδευτικός  να  αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υπάρχουν δυο αντιλήψεις για την εκπαίδευση, η πρώτη που υιοθετείται από 
τις  αγγλοσαξονικές  χώρες  υποστηρίζει  πως  σκοπός  της  εκπαίδευσης  είναι  η 
εξειδίκευση, έτσι ώστε να  παράγεται εργατικό δυναμικό, ενώ η δεύτερη προτάσσει 
την  γενική  παιδεία  για  την  επίτευξη  των  υψηλών  ιδανικών  της  ειρήνης,  της 
ελευθερίας και  της κοινωνικής δικαιοσύνης.  Ωστόσο με την εξαγγελία σε όλα τα 
επίσημα κείμενα, των τελευταίων ετών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πως σκοπός της 
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εκπαίδευσης  είναι  ΄΄να  καταστεί  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  η  ανταγωνιστικότερη 
οικονομία στον κόσμο΄΄ φαίνεται πως έχει επικρατήσει το μοντέλο της εξειδίκευσης.  

4. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

Σκοπός

   Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να σας παρουσιάσει τη μορφή της οργανωτικής 
δομής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, το οποίο αποτελεί το αρμόδιο Υπουργείο 
για την οργάνωση, διεύθυνση και διαχείριση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

   Όταν ολοκληρώσετε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να  είστε σε θέση:

1. Να  αναφέρετε  τις  επιδράσεις  του  διοικητικού  συστήματος  οργάνωσης  της 
χώρας μας.

2. Να ορίζετε την έννοια της Δημόσιας Διοίκησης.

3. Να διακρίνετε τις τρεις λειτουργίες του κράτους.

4. Να ορίζετε τις έννοιες του Ειδικού και του Γενικού Γραμματέα.
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5. Να αναφέρετε τους επτά εποπτευόμενους φορείς από το Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Να αναφέρετε τις πηγές δικαίου της Διοίκησης της Εκπαίδευσης.

7. Να διακρίνετε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ Τομέα, Τμήματος και Διεύθυνσης.

8. Να  αναγνωρίζετε  τους  έξι  Τομείς  και  τις  επτά  Διευθύνσεις  της  δομής  του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Να  αναφέρετε  τα  επτά  θεσμοθετημένα  όργανα  αποκέντρωσης  του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος.

10. Να  διατυπώνετε  το  σκοπό  της  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

11. Να  αναφέρετε  τα  όργανα  Διοίκησης  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

12. Να  αναφέρετε  τις  ημερομηνίες  έναρξης  και  λήξης  του  σχολικού  και  του 
διδακτικού έτους για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

13. Να αναγνωρίζετε σε πόσες διδακτικές περιόδους διεξάγεται η διδασκαλία στα 
Δημοτικά, στα Γυμνάσια και στα Λύκεια.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

   Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δομή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Στην αρχή γίνεται αναφορά στην προέλευση των επιδράσεων της 
διοικητικής  δομής  της  χώρας  μας.  Ακολουθεί  η  διάκριση  των  λειτουργιών  του 
κράτους.  Το  κύριο  μέρος  του  κεφαλαίου  αναφέρεται  στη  διάρθρωση  και  στις 
αρμοδιότητες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, στο οποίο γίνεται 
διάκριση  σε  Γενικές  Γραμματείες,  Ενιαίους  Διοικητικούς  Τομείς,  Διευθύνσεις, 
Τμήματα, Γραφεία, Ανεξάρτητες Διευθύνσεις και Ανεξάρτητα Τμήματα.

Κριτήρια αυτοαξιολόγησης

1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους

   Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε το Σ, όταν είναι σωστές, και το Λ, όταν είναι 
λάθος.

1.  Σ    Λ   Το   διοικητικό σύστημα οργάνωσης της χώρας μας βασίστηκε κυρίως 
στο πρότυπο του Αγγλικού συστήματος διοίκησης.
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2.  Σ    Λ    Δημόσια Διοίκηση είναι το σύνολο των κρατικών οργάνων και μέσων, 
με  τα  οποία  πολιτικές  ιδέες  και  προγράμματα  σχεδιάζονται,  αλλά  δεν 
πραγματοποιούνται. 

3. Σ   Λ   Ο Οργανισμός     Εκδόσεων     Διδακτικών  Βιβλίων     ανήκει στους 
εποπτευόμενους  φορείς  του  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων.

4. Σ     Λ      Ανάμεσα  στις  πηγές  δικαίου  της Διοίκησης της Εκπαίδευσης κύρια 
θέση έχει το Σύνταγμα.

5. Σ     Λ    Η Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγεται στη 
Γενική  Διεύθυνση  Διοίκησης  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

6. Σ     Λ     Η Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων υπάγεται στον 
Τομέα Θεμάτων Εποπτικών Μέσων.

7.  Σ      Λ      Οι  Οργανώσεις  Γονέων  αποτελούν  θεσμοθετημένο  όργανο 
αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

8. Σ    Λ    Τα όργανα διοίκησης, εντός της σχολικής μονάδας, ενός Δημοτικού 
και ενός Λυκείου είναι κοινά.

9.  Σ      Λ   Το  σχολικό  έτος,  για  την  Πρωτοβάθμια  και  τη  Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου.

10. Σ    Λ     Η διδασκαλία στα Γυμνάσια διεξάγεται σε 2 διδακτικές περιόδους 
(τετράμηνα).

2 Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

   Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσετε τη σωστή επιλογή. Επισημαίνεται πως για 
κάθε ερώτηση υπάρχει μία μόνο σωστή επιλογή.

1. Το Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκεί:
    α) Διοικητική λειτουργία
    β) Νομοθετική λειτουργία
    γ) Δικαστική λειτουργία
    δ) β και γ

2. Ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων :
    α) διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο
    β) διορίζεται από τον Πρωθυπουργό
    γ) υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 
    δ) δεν είναι απαραίτητο να έχει πτυχίο Ανώτατης Σχολής 

3. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ανήκει:
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    α) στη Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
    β) στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού
    γ) στον Τομέα Ευρωπαϊκής Ένωσης

δ)στους  εποπτευόμενους  φορείς  του  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων

4. Η σχέση μεταξύ Τομέα, Τμήματος  και Διεύθυνσης είναι:
    α) Σε κάθε Διεύθυνση υπάγονται Τομείς και σε κάθε Τομέα υπάγονται Τμήματα.

β)  Σε  κάθε  Τομέα  υπάγονται  Διευθύνσεις  και  σε  κάθε  Διεύθυνση  υπάγονται 
Τμήματα.

    γ) Σε κάθε Τμήμα υπάγονται Τομείς και σε κάθε Τομέα υπάγονται Διευθύνσεις.
    δ) Σε κάθε Τομέα υπάγονται Τμήματα και σε κάθε Τμήμα υπάγονται Διευθύνσεις.

5.  Αν  είστε  εκπαιδευτικός  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  η  επιμόρφωση  που  σας 
παρέχει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπάγεται:

   α) στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

   β) στον Τομέα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   γ) στον Τομέα Θεμάτων  Σπουδών-Επιμόρφωσης.  
   δ) στον Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

6. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί θεσμοθετημένο όργανο αποκέντρωσης του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος;

    α) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
    β) Σχολική Επιτροπή
    γ) Σχολικό Συμβούλιο
    δ) Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας

7. Σκοπός της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι:
 α) η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών δυνάμεων 
των μαθητών.

 β)  η  ολόπλευρη,  αρμονική  και  ισόρροπη  ανάπτυξη  των  διανοητικών  και 
ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών.

 γ) η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των ψυχοσωματικών δυνάμεων 
των μαθητών.

 δ)  Παροχή  μεγάλης  ποσότητας  γνώσεων,  για  να  μπορούν  οι  μαθητές  να 
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής τους.

8. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί όργανο της διοίκησης του Σχολείου;
    α) Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
    β) Ο Διευθυντής
    γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων
    δ) Ο Υποδιευθυντής

9. Το διδακτικό έτος για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 
    α) αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου.
    β) αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου.
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    γ) αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει ανάλογα με τις εργασίες του σχολείου.
    δ) αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου.

10. Η διδασκαλία στα Λύκεια διεξάγεται:
     α) σε όσες διδακτικές περιόδους διεξάγεται η διδασκαλία στα Γυμνάσια.
     β) σε 3 διδακτικές περιόδους.
     γ) σε 2 διδακτικές περιόδους.
     δ) σε όσες διδακτικές περιόδους διεξάγεται η διδασκαλία στα Δημοτικά.

3. Ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1

   Αντιστοιχίστε  τις  Διευθύνσεις  του  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων,  δεξιά  στήλη,  με  τους  Τομείς  του  Υπουργείου  στους  οποίους 
υπάγονται, αριστερή στήλη. 
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Τομέας 
Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Παιδείας 
Ομογενών και 
Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης

Τομέας Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Διεύθυνση 
Μελετών, 
Στατιστικής και 
Οργάνωσης

Τομέας Θεμάτων 
Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού

Διεύθυνση 
Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης

Τομέας Θεμάτων 
Εποπτικών Μέσων

Διεύθυνση 
Σπουδών 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης

Τομέας Θεμάτων 
Σπουδών-Επιμόρφωσης

Διεύθυνση 
Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης
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Ανατροφοδότηση

1. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις σωστού λάθους

1. ΛΑΘΟΣ    Το   διοικητικό σύστημα οργάνωσης της χώρας μας βασίστηκε κυρίως 
στο πρότυπο του γαλλικού συστήματος διοίκησης.

2. ΛΑΘΟΣ     Δημόσια Διοίκηση είναι το σύνολο των κρατικών οργάνων και μέσων, 
με τα οποία πολιτικές ιδέες και προγράμματα μετατρέπονται σε δράση και γίνονται 
πραγματικότητα. Με τον παραπάνω ορισμό διαπιστώνουμε πως η Δημόσια Διοίκηση 
δεν περιορίζεται  στο σχεδιασμό, αλλά προχωρεί στην υλοποίηση προγραμμάτων και 
πολιτικών ιδεών.

3. ΣΩΣΤΟ     Πράγματι ο Οργανισμός  Εκδόσεων  Διδακτικών  Βιβλίων     ανήκει 
στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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4. ΣΩΣΤΟ   Ανάμεσα στις πηγές δικαίου, στις οποίες βασίζονται όλες οι ενέργειες 
της Διοίκησης της Εκπαίδευσης, κύρια θέση έχει το Σύνταγμα.

5. ΣΩΣΤΟ    Η Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγεται στη 
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. ΛΑΘΟΣ      Η Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων υπάγεται στη Γενική 
Διεύθυνση Προγραμματισμού.

7.  ΣΩΣΤΟ     Οι  Οργανώσεις  Γονέων  αποτελούν  θεσμοθετημένο  όργανο 
αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

8.  ΛΑΘΟΣ   Στη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  και  οι  εκπρόσωποι  της  μαθητικής 
κοινότητας λαμβάνουν μέρος στη διοίκηση του σχολείου.

9. ΣΩΣΤΟ    Η έναρξη του σχολικού έτους, για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου και η λήξη του είναι στις 31 Αυγούστου.

10. ΛΑΘΟΣ     Η διδασκαλία στα Γυμνάσια διεξάγεται σε 3 διδακτικές περιόδους, 
δηλαδή σε 3 τρίμηνα.

2. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

1. σωστή απάντηση α
α)  Το  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  ασκεί  Διοικητική 
λειτουργία.

   β) Νομοθετική λειτουργία ασκεί η Βουλή. 

   γ) Η Δικαστική λειτουργία ασκείται από τα Δικαστήρια. 

   δ) Δεν είναι κατάλληλη επιλογή, αφού δεν είναι κατάλληλη ούτε η β αλλά ούτε και 
η γ επιλογή.

2. σωστή απάντηση β

    α) Από το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζεται ο Γενικός Γραμματέας.
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    β) Ο Ειδικός Γραμματέας διορίζεται από τον Πρωθυπουργό, ύστερα από απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

    γ)  Απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπάγεται ο 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

    δ)  Αντίθετα  ο  Ειδικός  Γραμματέας  του  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατης Σχολής.

3. σωστή απάντηση δ
    α)  Στη  Γενική  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 

υπάγονται  οι  Διευθύνσεις:  1.  Προσωπικού  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης,  2. 
Προσωπικού  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  3.  Διοικητικών  Υποθέσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 
    β)  Στη  Γενική  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  υπάγονται  οι  Διευθύνσεις:  1. 

Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων, 2. Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών 
Ερευνών.

    γ)  Στον Τομέα Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάγονται οι  Διευθύνσεις:  1.  Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης, 2. Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ανήκει στους εποπτευόμενους φορείς του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. σωστή απάντηση β
Η ιεραρχική σχέση μεταξύ Τομέα, Τμήματος και Διεύθυνσης είναι: Σε κάθε Τομέα 
υπάγονται Διευθύνσεις και σε κάθε Διεύθυνση υπάγονται Τμήματα.

5. σωστή απάντηση γ
    α) Αντικείμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 

διορισμοί, μεταθέσεις κτλ 

    β)  Στον Τομέα Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάγονται οι Διευθύνσεις: 1.  Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης, 2. Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ)  Αν  είστε  εκπαιδευτικός  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  αρμόδια  για  την 
επιμόρφωσή σας είναι η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Τομέα Θεμάτων Σπουδών-Επιμόρφωσης.  

δ) Στον Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού υπάγονται οι διευθύνσεις: 1. 
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 2. Ξένων και Μειονοτικών 
Σχολείων. 
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6. σωστή απάντηση α
α) Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος.

 β)  Η  Σχολική  Επιτροπή  αποτελεί  θεσμοθετημένο  όργανο  αποκέντρωσης  του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος.

 γ)  Το Σχολικό Συμβούλιο αποτελεί  θεσμοθετημένο όργανο αποκέντρωσης του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος.

 δ)  Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Παιδείας  αποτελεί  θεσμοθετημένο  όργανο 
αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

7. σωστή απάντηση β
    α)  Δεν  γίνεται  αναφορά  στην  ανάπτυξη  των  ψυχοσωματικών  δυνάμεων  των 

μαθητών, απαραίτητο στοιχείο μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
 

β)  Σκοπός  της  Πρωτοβάθμιας  και  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  είναι:  η 
ολόπλευρη,  αρμονική  και  ισόρροπη  ανάπτυξη  των  διανοητικών  και 
ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών.

    γ) Δεν γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη των διανοητικών δυνάμεων των μαθητών, 
απαραίτητο στοιχείο μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.

δ) Η ποσότητα της παρεχόμενης γνώσης ανήκει στο παρελθόν, στις μέρες μας, 
όπου  η  γνώση  δεν  είναι  στατική  αλλά  αυξάνεται,  συνίσταται  η  παροχή  ενός 
ελάχιστου αλλά βασικού πλέγματος γνώσεων και κυρίως η μύηση της νέας γενιάς 
σε μεθόδους και τεχνικές προσέγγισης της γνώσης.

 

8. σωστή απάντηση α
α)  Πράγματι  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  έχει  γνωμοδοτική και  όχι  διοικητική 
αρμοδιότητα.

    β) Ο Διευθυντής ανήκει στα όργανα διοίκησης του σχολείου.

    γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων ανήκει στα όργανα διοίκησης του σχολείου.

    δ) Ο Υποδιευθυντής ανήκει στα όργανα διοίκησης του σχολείου.

9. σωστή απάντηση δ
    α) Το διδακτικό έτος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 

και λήγει στις 30 Ιουνίου.

    β) Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου.

    γ) Η ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτος είναι καθορισμένη.
 
    δ) Το διδακτικό έτος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 

και λήγει στις 21 Ιουνίου.
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10. σωστή απάντηση γ
    α) Η διδασκαλία στα Γυμνάσια διεξάγεται σε 3 περιόδους, δηλαδή σε 3 τρίμηνα.
 

β)  Σε  3 διδακτικές  περιόδους  διεξάγεται  η  διδασκαλία στα  Γυμνάσια  και  στα 
Δημοτικά.

γ)  Πράγματι  η  διδασκαλία  στα Λύκεια  διεξάγεται  σε  2  διδακτικές  περιόδους, 
δηλαδή σε 2 τετράμηνα.

    δ) Η διδασκαλία στα Δημοτικά διεξάγεται σε 3 περιόδους, δηλαδή σε 3 τρίμηνα.

     

3. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1

   Αντιστοίχιση  των  Διευθύνσεων  του  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων,  δεξιά  στήλη,  με  τους  Τομείς  του  Υπουργείου  στους  οποίους 
υπάγονται, αριστερή στήλη. 
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Τομέας 
Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Παιδείας 
Ομογενών και 
Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης

Τομέας Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Διεύθυνση 
Μελετών, 
Στατιστικής και 
Οργάνωσης

Τομέας Θεμάτων 
Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού

Διεύθυνση 
Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης

Τομέας Θεμάτων 
Εποπτικών Μέσων

Διεύθυνση 
Σπουδών 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης

Τομέας Θεμάτων 
Σπουδών-Επιμόρφωσης

Διεύθυνση 
Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης
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Σύνοψη

   Το  διοικητικό σύστημα οργάνωσης της χώρας μας έχει δεχτεί επιδράσεις από το 
διοικητικό πρότυπο της Γαλλίας. Στην οργάνωση του κράτους συντελεί η Δημόσια 
Διοίκηση, η οποία αναλαμβάνει το συντονισμό του κρατικού μηχανισμού έτσι ώστε 
να  υλοποιηθούν  πολιτικές  ιδέες  και  προγράμματα.  Οι  λειτουργίες  του  κράτους 
διακρίνονται σε Νομοθετική, Διοικητική και Δικαστική, ενώ στο οργανόγραμμα της 
Διοίκησης του κράτους έχουμε τη θέση του Γενικού και του Ειδικού Γραμματέα, 
ταυτόχρονα γίνεται ιεραρχική διάκριση της Διοίκησης σε Τομείς,  Διευθύνσεις  και 
Τμήματα. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει υπό την εποπτεία 
του  θεσμοθετημένους  φορείς  όπως  το  Ίδρυμα  Κρατικών  Υποτροφιών,   τον 
Οργανισμό  Εκδόσεως  Διδακτικών  Βιβλίων  και  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο. 
Προκειμένου η Διοίκηση της Εκπαίδευσης να διέπεται  από νομιμότητα θα πρέπει 
όλες οι ενέργειές της να προέρχονται από πηγές δικαίου όπως το Σύνταγμα, ενώ οι 
αποκεντρωτικές  τάσεις  στο  εκπαιδευτικό  μας  σύστημα  συντελούνται  με 
θεσμοθετημένα  όργανα  όπως  το  Εθνικό  Συμβούλιο  Παιδείας  και  οι  Σχολικές 
Επιτροπές.  Στα πλαίσια της διοίκησης της σχολικής μονάδας στην δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση  συμμετέχουν  και  οι  μαθητές,  ενώ  σχολικό  και  διδακτικό  έτος  δεν 
ταυτίζονται και οι διδακτικές περίοδοι στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο είναι τρεις, ενώ 
στο Λύκειο δυο. Τέλος θα πρέπει να τονιστεί πως σκοπός της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη 
των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, χωρίς διακρίσεις, έτσι 
ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
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5. Λύση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και διευθέτηση 
συγκρούσεων

Σκοπός

   Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να σας εισαγάγει στις έννοιες του προβλήματος, 
της  απόφασης  και  της  σύγκρουσης.  Ταυτόχρονα  αποσκοπεί  να  περιγράψει  τη 
διαδικασία  επίλυσης  προβλημάτων,  τα  μοντέλα  λήψης  αποφάσεων,  τις  αιτίες 
συγκρούσεων και τις τεχνικές πρόληψης, διευθέτησης και επίλυσης των διαφορών. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

   Όταν ολοκληρώσετε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να  είστε σε θέση:

1. Να ορίζετε την έννοια του προβλήματος.

2. Να ορίζετε την έννοια της απόφασης.

3. Να αναφέρετε τα έξι στάδια της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων.
 

4. Να περιγράφετε τα χαρακτηριστικά των σταδίων της διαδικασίας επίλυσης 
προβλημάτων.

5. Να αναφέρετε τα τέσσερα μοντέλα λήψης αποφάσεων.

6. Να περιγράφετε τα χαρακτηριστικά  του κάθε μοντέλου λήψης αποφάσεων.

7. Να εξηγείτε την έννοια της σύγκρουσης.
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8. Να αναγνωρίζετε τα τρία είδη των συγκρούσεων.

9. Να εξηγείτε τις τέσσερις αιτίες των συγκρούσεων.

10. Να  αναφέρετε  τις  ενέργειες  που  πρέπει  να  γίνουν  για  την  πρόληψη  των 
συγκρούσεων.

11. Να  αναφέρετε  τα  τέσσερα  βήματα  μιας  διαδικασίας  διευθέτησης 
συγκρούσεων.

12. Να περιγράφετε τις έξι τεχνικές επίλυσης των διαφορών.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

   Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δυο ενότητες: α) η λύση προβλημάτων και η 
λήψη αποφάσεων και β) η διευθέτηση των συγκρούσεων στον εκπαιδευτικό χώρο. Η 
πρώτη  ενότητα  ορίζει  τις  έννοιες  του  προβλήματος  και  της  απόφασης  και  στη 
συνέχεια παρουσιάζει τα στάδια επίλυσης προβλημάτων καθώς και τα μοντέλα λήψης 
αποφάσεων. Η δεύτερη ενότητα εκθέτει την έννοια της σύγκρουσης, παρουσιάζει τα 
είδη  των  συγκρούσεων  και  περιγράφει  τις  αιτίες  στις  οποίες  οφείλονται  οι 
συγκρούσεις. Παράλληλα στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται ένα μοντέλο πρόληψης 
συγκρούσεων,  η  διαδικασία διευθέτησης συγκρούσεων και  τεχνικές  επίλυσης των 
διαφορών.

Κριτήρια αυτοαξιολόγησης

1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους

   Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε το Σ, όταν είναι σωστές, και το Λ, όταν είναι 
λάθος.

1. Σ   Λ     Η έννοια του προβλήματος αναφέρεται στην ανάγκη εξάλειψης μιας 
αρνητικής κατάστασης ή στην βελτίωση της παρούσας.

2. Σ     Λ        Η απόφαση δεν αναφέρεται σε συνθήκες αβεβαιότητας, επειδή 
μπορούν να εκτιμηθούν με ακρίβεια όλες οι εναλλακτικές της επιλογές.

3. Σ   Λ    Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το δημοκρατικό μοντέλο λήψης 
αποφάσεων για κάθε είδους αποφάσεις.
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4.  Σ      Λ       Ένα  από  τα  πλεονεκτήματα  του  δημοκρατικού  μοντέλου λήψης 
αποφάσεων  είναι  ότι  οι  αποφάσεις  που  παίρνονται  γίνονται  ευκολότερα 
αποδεκτές.

5.  Σ      Λ       Με τον όρο «σύγκρουση» εννοούμε την ενέργεια ενός ατόμου ή 
μιας  ομάδας  που,  χωρίς  να  θέλει,  περιορίζει  την  επιθυμητή  ενέργεια  άλλου 
ατόμου ή ομάδας. 

6.  Σ     Λ     Η σύγκρουση  μπορεί  να  συντελέσει  στην  αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του οργανισμού.

7.  Σ       Λ        Η σύγκρουση μεταξύ διδασκόντων ενός σχολείου και των γονέων 
των μαθητών αποτελεί διαπροσωπική σύγκρουση.

8.  Σ       Λ        Η δημιουργία φιλικού και συνεργατικού περιβάλλοντος μεταξύ 
ηγέτη και υφισταμένων δεν παίζει ρόλο στην πρόληψη των συγκρούσεων.

9.  Σ      Λ        Όταν οι συγκρούσεις προέρχονται από διαφορετικές αξίες ή 
στόχους,  που  έχουν  οι  διάφορες  ομάδες,  ο  προϊστάμενος  μπορεί  να 
χρησιμοποιήσει την εξουσία του, προκειμένου να τελειώσει η διαμάχη.

10.Σ  Λ        Σύμφωνα με την τεχνική της δημιουργίας υψηλότερων στόχων η 
επίτευξη  των  νέων  στόχων  προϋποθέτει  τη  συνεργασία  των  αντιμαχόμενων 
πλευρών.

2. Ερωτήσεις Πολλαπλών επιλογών

   Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσετε τη σωστή επιλογή. Επισημαίνεται πως για 
κάθε ερώτηση υπάρχει μία μόνο σωστή επιλογή.

1. Τα στάδια που ακολουθεί η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, κατά σειρά, είναι: 
    α)  Ανάλυση του προβλήματος, Ιδεοκαταιγισμός λύσεων, Καθορισμός στόχων, 

Λήψη απόφασης, Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, Υλοποίηση της απόφασης
β) Ιδεοκαταιγισμός λύσεων, Καθορισμός στόχων, Λήψη απόφασης, Υλοποίηση 
της απόφασης, Ανάλυση του προβλήματος, Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  
γ)  Ανάλυση  του  προβλήματος,  Καθορισμός  στόχων,  Ιδεοκαταιγισμός  λύσεων, 

Λήψη απόφασης, Υλοποίηση της απόφασης, Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
δ)  Ιδεοκαταιγισμός  λύσεων,  Καθορισμός  στόχων,  Ανάλυση  του  προβλήματος, 

Λήψη απόφασης, Υλοποίηση της απόφασης, Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

2. Ως καλύτερη λύση ενός προβλήματος θεωρείται εκείνη που:
    α)  συνδυάζει  τα  περισσότερα  σημαντικά  πλεονεκτήματα  με  τα  περισσότερα 

σημαντικά μειονεκτήματα.
    β) συνδυάζει τα λιγότερα σημαντικά πλεονεκτήματα με τα λιγότερα σημαντικά 

μειονεκτήματα.
γ)  συνδυάζει  τα  λιγότερα  σημαντικά  πλεονεκτήματα  με  τα  περισσότερα 

σημαντικά μειονεκτήματα.
    δ) συνδυάζει τα περισσότερα σημαντικά πλεονεκτήματα με τα λιγότερα σημαντικά 

μειονεκτήματα.
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3.  Στο συμβουλευτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων:
α)  ο  ηγέτης  λαμβάνει  αποφάσεις,  αφού  λάβει  υπόψη  του  τις  απόψεις  των 
υφισταμένων του.

      β) οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με την αρχή της πλειοψηφίας.
γ) ο ηγέτης λαμβάνει την απόφαση χωρίς να συνεννοηθεί με τους υφισταμένους 

του.
δ) ο ηγέτης λαμβάνει την απόφαση χωρίς να συζητήσει με τους υφισταμένους 

του,  αλλά  προσπαθεί  να  τους  πείσει  για  την  ορθότητα  της  απόφασης, 
προκειμένου να την δεχτούν.

4. Όταν υπάρχει ανάγκη λήψης σημαντικών εκπαιδευτικών αποφάσεων, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, πιο μοντέλο λήψης αποφάσεων θεωρείται κατάλληλο;

    α) Το αυταρχικό
    β) Το πειστικό
    γ) Το συμβουλευτικό
    δ) Το δημοκρατικό

5. Η καλλιέργεια καλών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ ηγέτη και του προσωπικού 
του είναι χαρακτηριστικό:

    α) του αυταρχικού μοντέλου λήψης αποφάσεων.
    β) του πειστικού μοντέλου λήψης αποφάσεων.
    γ) μόνο του δημοκρατικού μοντέλου λήψης αποφάσεων.
    δ) του δημοκρατικού αλλά και του συμβουλευτικού μοντέλου λήψης αποφάσεων.

6. Αν έχουμε συγκρούσεις σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, επειδή τα καθήκοντα 
των εκπαιδευτικών δεν έχουν καθοριστεί με σαφήνεια, αιτία των συγκρούσεων 
είναι:

    α) τα προβλήματα επικοινωνίας
    β) τα οργανωτικά προβλήματα
    γ) οι ανθρώπινοι παράγοντες
    δ) οι περιορισμένοι πόροι

7.  Μια  διαμάχη  σε  έναν  εκπαιδευτικό  οργανισμό,  λόγω  του  υψηλού  βαθμού 
αυταρχισμού που έχει κάποιο στέλεχος, οφείλεται σε: 

    α) προβλήματα επικοινωνίας
    β) οργανωτικά προβλήματα
    γ) ανθρώπινους παράγοντες
    δ) περιορισμένους πόρους

8.  Ποια  είναι  η  σειρά  των  βημάτων  που  ακολουθεί  μια  διαδικασία  διευθέτησης 
συγκρούσεων; 

    α) Κατανόηση των γεγονότων, Συζήτηση του προβλήματος με τις αντιμαχόμενες 
πλευρές,  Κατάρτιση  προγράμματος  για  την  επίλυση  του  προβλήματος,  Οι 
εμπλεκόμενοι να κατανοήσουν τη θέση της άλλης πλευράς 

    β) Κατανόηση των γεγονότων, Συζήτηση του προβλήματος με τις αντιμαχόμενες 
πλευρές,  Οι  εμπλεκόμενοι  να  κατανοήσουν  τη  θέση  της  άλλης  πλευράς, 
Κατάρτιση προγράμματος για την επίλυση του προβλήματος 

136



γ) Συζήτηση του προβλήματος με τις  αντιμαχόμενες πλευρές,  Κατανόηση των 
γεγονότων, Κατάρτιση προγράμματος για την επίλυση του προβλήματος, Οι 
εμπλεκόμενοι να κατανοήσουν τη θέση της άλλης πλευράς

 δ) Οι εμπλεκόμενοι να κατανοήσουν τη θέση της άλλης πλευράς, , Συζήτηση του 
προβλήματος  με  τις  αντιμαχόμενες  πλευρές,  Κατανόηση  των  γεγονότων, 
Κατάρτιση προγράμματος για την επίλυση του προβλήματος

9. Η τεχνική της αγνόησης για την επίλυση διαφορών χρησιμοποιείται όταν:
    α) η διαμάχη παρατείνεται αδικαιολόγητα
    β) εμπλέκονται και άλλα άτομα στη διαμάχη
    γ) επηρεάζεται αρνητικά η επίδοση των εμπλεκομένων
    δ) η διαμάχη δεν δημιουργεί άμεσα επιπτώσεις στη λειτουργία του οργανισμού 

10.  Όταν έχουμε  συγκρούσεις  μεταξύ  δυο  στελεχών  εκπαίδευσης  λόγω ασάφειας 
στον καθορισμό των καθηκόντων τους και επιπλέον δημιουργούνται αρνητικές 
επιπτώσεις στον εκπαιδευτικό οργανισμό, καταλληλότερη τεχνική επίλυσης της 
διαφοράς είναι: 

     α) Οι αλλαγές στη δομή του οργανισμού
     β) Η τεχνική της αγνόησης
     γ) Η τεχνική του διαχωρισμού
     δ) Η χρήση εξουσίας

3. Ερωτήσεις αντιστοιχίας
Άσκηση 1

   Αντιστοιχίστε τα στάδια επίλυσης προβλημάτων, αριστερή στήλη, με την ερμηνεία 
τους, δεξιά στήλη.
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Άσκηση 2

   Αντιστοιχίστε τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων, αριστερή στήλη, με την περιγραφή 
τους, δεξιά στήλη.

Ανάλυση προβλήματος
Επιδίωξη να βρεθούν 
όλες οι πιθανές λύσεις, 
χωρίς αξιολόγηση

Καθορισμός στόχων

Σύγκριση της 
παρούσας κατάστασης 
με αυτήν που θα 
θέλαμε να είχαμε

Ιδεοκαταιγισμός λύσεων

Προσδιορισμός των 
αποτελεσμάτων 
επίτευξης, των 
κριτηρίων αποδοχής 
και των συνθηκών 
υλοποίησης

Λήψη απόφασης
Τεχνική ελέγχου μιας 
απόφασης με σκοπό 
την ανατροφοδότηση

Υλοποίηση απόφασης

Προσδιορισμός και 
αξιολόγηση της 
καλύτερης 
εναλλακτικής λύσης

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Καθορισμός του τι 
πρέπει να γίνει, πότε 
και από ποιον
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Τεχνική της 
αγνόησης

Δημιουργία προϋποθέσεων έτσι 
ώστε οι αντιμαχόμενες πλευρές 
να μην έρχονται σε επαφή

Τεχνική του 
διαχωρισμού

Γίνονται αλλαγές στη μορφή 
οργάνωσης 

Τεχνική 
δημιουργίας 
υψηλότερων 
στόχων

Δεν γίνεται καμία παρέμβαση 
για τη διευθέτηση της διαμάχης 

Τεχνική 
συμβιβασμού

Αυστηρή διαταγή του 
προϊσταμένου προς τους 
υφισταμένους

Αλλαγές στη δομή 
του οργανισμού

Οι αντιμαχόμενες πλευρές 
διατηρούν τις διαφορές τους, 
αλλά κάνουν αμοιβαίες 
υποχωρήσεις

Χρήση εξουσίας

Οι αντιμαχόμενες πλευρές 
συνεργάζονται προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν στις υψηλότερες 
προσδοκίες του προϊσταμένου
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Ανατροφοδότηση

1. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις σωστού λάθους

1. ΣΩΣΤΟ   Πράγματι  ως  πρόβλημα  θα  μπορούσε  να  οριστεί  η  ανάγκη  να 
εξαλειφθεί  είτε  μια  αρνητική  κατάσταση  είτε  να  επιτευχθεί  βελτίωση  της 
παρούσας.

2. ΛΑΘΟΣ   Αντίθετα  η  απόφαση αναφέρεται  στην επιλογή  δράσης  μεταξύ 
πολλών εναλλακτικών λύσεων για τις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα. Δηλαδή η 
αβεβαιότητα αποτελεί κύριο στοιχείο μιας απόφασης. 

3. ΛΑΘΟΣ     Επειδή  και  το  δημοκρατικό  μοντέλο  λήψης  αποφάσεων 
παρουσιάζει  μειονεκτήματα,  η  επιδέξια  χρήση  όλων  των  μοντέλων  λήψης 
αποφάσεων αυξάνει τις πιθανότητες αποτελεσματικής ηγεσίας.

4. ΣΩΣΤΟ     Οι συλλογικές αποφάσεις γίνονται ευκολότερα αποδεκτές, επειδή 
τα άτομα συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης τους.

5. ΛΑΘΟΣ   Κύριο στοιχείο της σύγκρουσης είναι η σκοπιμότητα. Έτσι με τον 
όρο  «σύγκρουση»  εννοούμε  την  ενέργεια  ενός  ατόμου  ή  μιας  ομάδα  που 
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σκόπιμα  επιδιώκει  να  εμποδίσει  ή  κατά  κάποιο  τρόπο  να  περιορίσει  την 
επιθυμητή ενέργεια άλλου ατόμου ή ομάδας.

6. ΣΩΣΤΟ  Η σύγκρουση δεν έχει μόνο μειονεκτήματα αλλά και πλεονεκτήματα 
όπως 1. προκαλεί τη δημιουργία νέων θεμάτων προς συζήτηση, 2. προκαλεί 
τη διευκρίνιση ενός θέματος, 3. αυξάνει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, 
4.  βελτιώνει  την  ποιότητα  της  λύσης  των  προβλημάτων,  5.προσφέρει 
περισσότερη  αυθορμησία  στη  συζήτηση,  6.  είναι  χρήσιμη  για  την 
πραγματοποίηση  αλλαγών,  7.βελτιώνει  τις  διαπροσωπικές  σχέσεις,  όταν 
επιλύεται  δημιουργικά.  Τα  παραπάνω  συμβάλλουν  πολλές  φορές  στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού.  

7. ΛΑΘΟΣ   Στις  διαπροσωπικές συγκρούσεις  υπάρχει  διάσταση μεταξύ των 
ατόμων της ίδιας ομάδας. Η σύγκρουση μεταξύ διδασκόντων ενός σχολείου 
και των γονέων των μαθητών αποτελεί ομαδική σύγκρουση.

8. ΛΑΘΟΣ     Αν ο ηγέτης και οι υφιστάμενοι δημιουργήσουν ένα φιλικό και 
συνεργατικό περιβάλλον, στο οποίο όλοι νιώθουν μέλη του ίδιου οργανισμού 
και  εργάζονται  για  τον  ίδιο  σκοπό,  τότε  τίθενται  γερές  βάσεις  για  την 
πρόληψη των συγκρούσεων.

9. ΣΩΣΤΟ      Πράγματι, όταν οι συγκρούσεις προέρχονται από διαφορετικές 
αξίες ή στόχους που έχουν οι διάφορες ομάδες, η χρήση εξουσίας είναι η μόνη 
αποτελεσματική  λύση,  επειδή  στις  περιπτώσεις  αυτές  οι  ομάδες  δεν 
μετακινούνται από τις αρχικές τους θέσεις.

10. ΣΩΣΤΟ     Πράγματι σύμφωνα με την τεχνική της δημιουργίας υψηλότερων 
στόχων  οι  δυο  πλευρές  θα  πρέπει  να  παραμερίσουν  τις  διαφορές  τους, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι, οι οποίοι είναι υψηλότεροι και 
άρα  πιο  απαιτητικοί.  Επομένως  σύμφωνα  με  την  παραπάνω  τεχνική  οι 
δυνάμεις  του  ανθρώπινου  δυναμικού  δεν  θα  πρέπει  να  σπαταλούνται  σε 
διαμάχες αλλά να χρησιμοποιούνται δημιουργικά, κάτω από την πίεση των 
υψηλότερων απαιτήσεων της εργασίας.

2. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

1. σωστή απάντηση γ
   Τα στάδια που ακολουθεί η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, κατά σειρά, 
είναι: Ανάλυση του προβλήματος, Καθορισμός στόχων, Ιδεοκαταιγισμός λύσεων, 
Λήψη απόφασης, Υλοποίηση της απόφασης, Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

2. σωστή απάντηση δ
    Καλύτερη λύση ενός προβλήματος είναι εκείνη που συνδυάζει τα περισσότερα 
σημαντικά πλεονεκτήματα με τα λιγότερα σημαντικά μειονεκτήματα.

3. σωστή απάντηση α
    α) Στο συμβουλευτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων ο ηγέτης προτού λάβει τη 
σχετική απόφαση συζητεί με τους υφισταμένους του, ώστε να λάβει υπόψη του τις 
απόψεις τους.
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   β) Η επιλογή αυτή αναφέρεται στο δημοκρατικό μοντέλο λήψης αποφάσεων.

   γ) Η επιλογή αυτή αναφέρεται στο αυταρχικό μοντέλο λήψης αποφάσεων.

   δ) Η επιλογή αυτή αναφέρεται στο πειστικό μοντέλο λήψης αποφάσεων.

4. σωστή απάντηση γ
    α) Θεωρείται κατάλληλο μόνο για αποφάσεις καθημερινών θεμάτων ρουτίνας.

    β) Θεωρείται κατάλληλο μόνο για αποφάσεις καθημερινών θεμάτων ρουτίνας.

     γ) Επειδή το συμβουλευτικό μοντέλο παρέχει πληροφόρηση στον ηγέτη, 
θεωρείται κατάλληλο προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σημαντικών 
εκπαιδευτικών θεμάτων, όταν δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για να 
χρησιμοποιηθεί το δημοκρατικό μοντέλο λήψης αποφάσεων.

    δ) Είναι το καταλληλότερο για σημαντικά εκπαιδευτικά θέματα, αλλά είναι 
χρονοβόρο.

5. σωστή απάντηση δ
    α)  Η  δημιουργία  θετικών  διαπροσωπικών  σχέσεων  δεν  αποτελεί 

χαρακτηριστικό του αυταρχικού μοντέλου λήψης αποφάσεων, επειδή στη 
διαδικασία  λήψης  των  αποφάσεων  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  η  άποψη  των 
υφισταμένων.

β) Η δημιουργία θετικών διαπροσωπικών σχέσεων δεν αποτελεί 
χαρακτηριστικό του πειστικού μοντέλου λήψης αποφάσεων, επειδή ο ηγέτης 
συνάπτει σχέσεις με το προσωπικό μόνο για να τους πείσει για τη σκοπιμότητα 
των αποφάσεων που έχει ήδη πάρει.

 γ) Το δημοκρατικό μοντέλο λήψης αποφάσεων συμβάλλει στην καλλιέργεια 
θετικών διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά δεν αποτελεί πλεονέκτημα μόνο του 
δημοκρατικού μοντέλου. 

 δ) Οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις είναι χαρακτηριστικό τόσο του 
δημοκρατικού μοντέλου λήψης αποφάσεων όσο και του συμβουλευτικού, μέσω 
των επαφών και των ανταλλαγών απόψεων προϊσταμένου και υφισταμένων.

6. σωστή απάντηση β
 α) Τα προβλήματα επικοινωνίας συμβάλλουν στη δημιουργία συγκρούσεων λόγω 
της κακής επικοινωνίας   του ανθρώπινου δυναμικού ενός εκπαιδευτικού 
οργανισμού.

 β) Αν τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών δεν έχουν καθοριστεί με σαφήνεια και 
δημιουργούνται συγκρούσεις αιτία είναι τα οργανωτικά προβλήματα. 

 γ) Προβλήματα που οφείλονται σε προσωπικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου 
δυναμικού και δημιουργούν συγκρούσεις προέρχονται από τους ανθρώπινους 
παράγοντες. 

 δ) Συγκρούσεις λόγω των περιορισμένων πόρων έχουμε, όταν οι πόροι στην 
εκπαίδευση είναι περιορισμένοι και η κατανομή τους δεν γίνεται με δίκαιο τρόπο.
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7. σωστή απάντηση γ
    α) Θα οφειλόταν σε πρόβλημα επικοινωνίας αν προερχόταν από την κακή 
επικοινωνία. 

    β) Αν αφορούσε σύγκρουση λόγω π.χ. καθορισμού αρμοδιοτήτων θα οφειλόταν 
σε οργανωτικό πρόβλημα.

    γ) Επειδή οφείλεται σε προσωπικό χαρακτηριστικό, υψηλό αυταρχισμό, έχει την 
αιτία του στους ανθρώπινους παράγοντες.

    δ) Αν αφορούσε άδικη κατανομή των περιορισμένων εκπαιδευτικών πόρων θα 
οφειλόταν στους περιορισμένους πόρους.

1. σωστή απάντηση β
   Τα  βήματα  που  ακολουθεί,  κατά  σειρά  η  διαδικασία  διευθέτησης  των 
συγκρούσεων είναι: 1. Κατανόηση των γεγονότων (σε τι οφείλεται η σύγκρουση), 
2. Συζήτηση του προβλήματος με τις αντιμαχόμενες πλευρές (παρουσία και των 
δύο  πλευρών  και  να  εξηγηθεί  πώς  το  πρόβλημα  τους  επηρεάζει),  3.  Οι 
εμπλεκόμενοι να κατανοήσουν τη θέση της άλλης πλευράς (επαναδιατυπώνοντας 
τα  επιχειρήματα  της  άλλης  πλευράς),  4.  Κατάρτιση  προγράμματος  για  την 
επίλυση του προβλήματος ( θα περιγράφει τις διαδικασίες που θα κάνει η κάθε 
πλευρά προκειμένου να διευθετηθεί η σύγκρουση).

9. σωστή απάντηση δ
    α) Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί  άλλη τεχνική, προκειμένου 
να σταματήσει η διαμάχη.

    β) Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί  άλλη τεχνική, προκειμένου 
να απεμπλακούν τα άτομα από την διαμάχη. 

    γ) Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί  άλλη τεχνική, έτσι ώστε να 
σταματήσει η πτώση των επιδόσεων.

   δ) Πράγματι όταν η διαμάχη δεν δημιουργεί άμεσα αρνητικές επιπτώσεις στην 
αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού, είναι σκόπιμο να αγνοήσουμε 
την σύγκρουση.

10. σωστή απάντηση α
    α) Επειδή αιτία της σύγκρουσης είναι η ασάφεια στον καθορισμό των 
καθηκόντων, η οποία είναι οργανωτικό πρόβλημα, η τεχνική της αλλαγής στην 
οργανωτική δομή, προκειμένου να καθοριστούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητες του 
καθενός, είναι η καταλληλότερη τεχνική διευθέτησης της διαμάχης. 

    β) Όταν η σύγκρουση έχει αρνητικές επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού οργανισμού δεν μπορεί να αγνοηθεί. 

    γ) Επειδή ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων είναι οργανωτικό ζήτημα η 
εφαρμογή της τεχνικής του διαχωρισμού απλά θα άλλαζε τα πρόσωπα που θα 
είχαν διαμάχη, χωρίς να εξαλείψει  την αιτία της σύγκρουσης.

    δ) Η χρήση εξουσίας είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις που οι αντιθέσεις 
οφείλονται σε διαφορετικές αξίες ή στόχους που έχουν οι διάφορες ομάδες. Στην 
περίπτωσή μας όμως πρόκειται για οργανωτικό πρόβλημα.
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3. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1
   Αντιστοίχιση  των  σταδίων  επίλυσης  προβλημάτων,  αριστερή  στήλη,  με  την 
ερμηνεία τους, δεξιά στήλη.
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Άσκηση 2
   Αντιστοίχιση των τεχνικών επίλυσης συγκρούσεων, αριστερή στήλη, με την 
περιγραφή τους, δεξιά στήλη.

Ανάλυση προβλήματος
Επιδιώκει να βρεθούν 
όλες οι πιθανές λύσεις, 
χωρίς αξιολόγηση

Καθορισμός στόχων

Σύγκριση της 
παρούσας κατάστασης 
με αυτήν που θα 
θέλαμε να είχαμε

Ιδεοκαταιγισμός λύσεων

Προσδιορισμός των 
αποτελεσμάτων 
επίτευξης, των 
κριτηρίων αποδοχής 
και των συνθηκών 
υλοποίησης

Λήψη απόφασης   
Τεχνική ελέγχου μιας 
απόφασης με σκοπό 
την ανατροφοδότηση

Υλοποίηση απόφασης

Προσδιορισμός και 
αξιολόγηση της 
καλύτερης 
εναλλακτικής λύσης

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Καθορισμός του τι 
πρέπει να γίνει, πότε 
και από ποιον
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Τεχνική της 
αγνόησης

Δημιουργία προϋποθέσεων έτσι 
ώστε οι αντιμαχόμενες πλευρές 
να μην έρχονται σε επαφή

Τεχνική του 
διαχωρισμού

Γίνονται αλλαγές στη μορφή 
οργάνωσης 

Τεχνική 
δημιουργίας 
υψηλότερων 
στόχων

Δεν γίνεται καμία παρέμβαση 
για τη διευθέτηση της διαμάχης 

Τεχνική 
συμβιβασμού

Αυστηρή διαταγή του 
προϊσταμένου προς τους 
υφισταμένους

Αλλαγές στη δομή 
του οργανισμού

Οι αντιμαχόμενες πλευρές 
διατηρούν τις διαφορές τους, 
αλλά κάνουν αμοιβαίες 
υποχωρήσεις

Χρήση εξουσίας

Οι αντιμαχόμενες πλευρές 
συνεργάζονται προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν στις υψηλότερες 
προσδοκίες του προϊσταμένου
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Σύνοψη

   Στο κεφάλαιο αυτό είδαμε την έννοια του προβλήματος. Ως πρόβλημα θα μπορούσε 
να  οριστεί  η  ανάγκη  εξάλειψης   μιας  αρνητικής  κατάστασης  ή  η  βελτίωση  της 
παρούσας.  Μια  διαδικασία επίλυσης  προβλημάτων αποτελείται  από τα  παρακάτω 
στάδια:  ανάλυση του προβλήματος,  καθορισμός  στόχων,  ιδεοκαταιγισμός  λύσεων, 
λήψη απόφασης, υλοποίηση της απόφασης και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ως 
απόφαση νοείται  η  επιλογή δράσης μεταξύ πολλών εναλλακτικών λύσεων για τις 
οποίες  υπάρχει  αβεβαιότητα.  Υπάρχουν  τέσσερα  μοντέλα  λήψης  αποφάσεων:  το 
αυταρχικό,  το  πειστικό,  το  συμβουλευτικό  και  το  δημοκρατικό  μοντέλο  λήψης 
αποφάσεων.  Κάθε μοντέλο παρουσιάζει  πλεονεκτήματα και  μειονεκτήματα για το 
λόγο  αυτό  η  επιδέξια  χρήση  όλων  των  μοντέλων  αυξάνει  τις  πιθανότητες 
αποτελεσματικής  ηγεσίας.  Με  τον  όρο  σύγκρουση  εννοούμε  την  ενέργεια  ενός 
ατόμου ή μιας ομάδας που σκόπιμα επιδιώκει να εμποδίσει ή κατά κάποιο τρόπο να 
περιορίσει  την  επιθυμητή  ενέργεια  άλλου  ατόμου  ή  ομάδας.  Χαρακτηριστικό  της 
σύγκρουσης  είναι  πως  παρουσιάζει  και  πλεονεκτήματα  τα  οποία  μπορούν  να 
συντελέσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού. 
Οι  τύποι  των συγκρούσεων που συναντώνται  στην εκπαίδευση ταξινομούνται  σε: 
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διαπροσωπικές συγκρούσεις, ομαδικές συγκρούσεις και συγκρούσεις μεταξύ ατόμων 
και ομάδων. Τα αίτια των συγκρούσεων αποδίδονται σε: προβλήματα επικοινωνίας, 
οργανωτικά προβλήματα, ανθρώπινους παράγοντες και σε περιορισμένους πόρους. 
Προκειμένου  να  προληφθεί  μια  σύγκρουση  θα  πρέπει  να  δημιουργηθεί  ένα 
συνεργατικό  κλίμα  μεταξύ  προϊσταμένου  και  υφισταμένων,  παράλληλα  κύρια 
στοιχεία ενός μοντέλου πρόληψης συγκρούσεων είναι ο καθορισμός της συμφωνίας 
και η διευθέτησή της. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί πως τα βήματα της διευθέτησης 
μιας σύγκρουσης είναι: κατανόηση των γεγονότων, συζήτηση του προβλήματος με 
τις αντιμαχόμενες πλευρές, κατανόηση από τους εμπλεκόμενους της θέσης της  άλλης 
πλευράς, κατάρτιση προγράμματος για την επίλυση του προβλήματος, ενώ οι τεχνικές 
επίλυσης  των  διαφορών  είναι:  της  αγνόησης,  του  διαχωρισμού,  της  δημιουργίας 
υψηλότερων στόχων, του συμβιβασμού, της αλλαγής στη δομή του οργανισμού και η 
τεχνική της χρήσης εξουσίας.   

6. Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας στην Αγγλία

Σκοπός

   Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να σας παρουσιάσει όλο το πλαίσιο των ρόλων 
που καλείται να αναλάβει ο διευθυντής σχολικής μονάδας στην Αγγλία

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

   Όταν ολοκληρώσετε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να  είστε σε θέση:

1. Να ορίζετε την έννοια της αποτελεσματικής διεύθυνσης και της διαχείρισης.
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2. Να  περιγράφετε  τους  τρεις  διαπροσωπικούς  ρόλους  που  καλείται  να 
επιτελέσει ο διευθυντής ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.

3. Να εντοπίζετε τους τρεις ρόλους του διευθυντή  εκπαιδευτικού οργανισμού σε 
σχέση με τις διαδικασίες πληροφοριών.

4. Να αναγνωρίζετε τους τέσσερις ρόλους του διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας 
στη λήψη αποφάσεων.

5. Να περιγράφετε τις παραμέτρους που θα πρέπει να λάβει υπόψη ο διευθυντής 
σχολικής μονάδας κατά το σχεδιασμό του προγράμματος των μαθημάτων.

6. Να αναφέρετε τα έξι διαχειριστικά καθήκοντα του διευθυντή που σχετίζονται 
με την παροχή γονικής φροντίδας.

7. Να  εξηγείτε  τις  δυσχέρειες  που  αντιμετωπίζουν  οι  διευθυντές  σχολικών 
μονάδων ως προς την τοποθέτηση και ανάπτυξη του προσωπικού τους. 

8. Να  διακρίνετε  τις  τρεις  κατηγορίες  των  πόρων  και  να  διατυπώνετε  τι 
επιδιώκει ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με τη χρησιμοποίησή τους.

9. Να περιγράφετε πώς οι κτιριακές εγκαταστάσεις επιδρούν στο πρόγραμμα του 
σχολείου.

10. Να αναφέρετε τις ευθύνες του διευθυντή, στην Αγγλία, για την ανάπτυξη και 
επιμόρφωση του προσωπικού που στελεχώνει τη σχολική μονάδα.

11. Να εξηγείτε τη στάση των διευθυντών σχολικών μονάδων σε σχέση με την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

12. Να  προσδιορίζετε  τη  σχέση  του  διευθυντή  σχολικής  μονάδας  με  τις 
διευθύνσεις  εκπαίδευσης και  τους  εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

13. Να προσδιορίζετε τη σχέση που θα πρέπει να έχει ο διευθυντής με τους γονείς 
των μαθητών.

14. Να ορίζετε την έννοια της ηγεσίας.

15. Να ερμηνεύετε τι σημαίνει  όραμα για μια σχολική μονάδα.

16. Να ορίζετε την έννοια του κινήτρου.

17. Να  περιγράφετε  τη  θέση  του  διευθυντή  σχολικής  μονάδας  στην  παροχή 
κινήτρων στα μέλη της σχολικής κοινότητας.

18. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής ομάδας.

19. Να διατυπώνετε το ρόλο του διευθυντή στη δημιουργία των ομάδων.
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20. Να εξηγείτε  ποιος  είναι  ο  ρόλος  του διευθυντή  στη  δημιουργία  ποιοτικού 
κλίματος στην εκπαιδευτική μονάδα.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

   Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από επτά ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια 
εισαγωγή  στην  έννοια  της  διεύθυνσης  και  της  διαχείρισης  στην  εκπαίδευση.  Η 
δεύτερη  ενότητα  παρουσιάζει  τους  διαχειριστικούς  ρόλους  των  διευθυντών.  Στην 
τρίτη ενότητα γίνεται αναφορά στη διαχείριση των εκπαιδευτικών καθηκόντων των 
διευθυντών.  Η  τέταρτη  ενότητα  αναφέρεται  στα  λειτουργικά  καθήκοντα  της 
διαχείρισης  της  σχολικής  μονάδας,  η  πέμπτη  κάνει  λόγο  για  την  διαχείριση  των 
ανθρώπινων  πόρων,  ενώ  η  έκτη  περιγράφει  τη  διαχείριση  των  εξωτερικών 
παραγόντων.  Τέλος  η  έβδομη  ενότητα  αναφέρεται  στην  ηγετική  πλευρά  του 
διευθυντή σχολικής μονάδας. 

Κριτήρια αυτοαξιολόγησης

1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους

   Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε το Σ, όταν είναι σωστές, και το Λ, όταν είναι 
λάθος.

1. Σ     Λ    Η    διδακτική   ικανότητα   ενός   εκπαιδευτικού  δεν  είναι   αρκετή, 
προκειμένου να γίνει διευθυντής σχολικής μονάδας.

2. Σ     Λ      Ο επαγγελματισμός του διευθυντή ως εκπαιδευτικού αποτελεί επαρκές 
εφόδιο προκειμένου να επιτελέσει το σχεδιασμό του προγράμματος των 
μαθημάτων.

3. Σ     Λ       Οι ευκαιρίες για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των μαθητών 
αποτελεί μέρος της γονικής φροντίδας του σχολείου προς τους μαθητές.

4. Σ     Λ       Υπάρχει  καθολικά  αποδεκτός  ορισμός  του «αδύναμου» ή ανεπαρκούς 
εκπαιδευτικού προσωπικού. 

5. Σ      Λ      Η  συνεχής   αύξηση   του   αριθμού   των   μαθημάτων   και   ο   ρυθμός 
μεταβολής του προγράμματός τους έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσκολία 
του διευθυντή στην αξιολόγηση κάποιου ως ειδικού σε ένα μάθημα. 

6. Σ      Λ      Ένας      εκπαιδευτικός     οργανισμός   έχει   περιορισμένους   υλικούς,  
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

7. Σ      Λ      Για  την  επίβλεψη  των μαθητών καθοριστικό ρόλο παίζει ο σχεδιασμός 
και η χωροθέτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων.
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8. Σ      Λ      Ο    διευθυντής   της    σχολικής    μονάδας   δεν    θα   πρέπει   να   ζητεί 
την  υποστήριξη  των προϊσταμένων του,  γιατί  αυτό  σημαίνει  έλλειψη 
γνώσεων και ικανοτήτων.

9. Σ       Λ     Ο  βαθμός  των  επαφών ανάμεσα στον διευθυντή σχολικής μονάδας και 
τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ποικίλει, ανάλογα με το 
μοντέλο διεύθυνσης που υιοθετεί ο διευθυντής.

10.Σ      Λ     Η  οριοθέτηση της έννοιας  της  ηγεσίας, που επικρατεί στις μέρες μας, 
αναφέρεται στην επιβολή ενός ατόμου σε βάρος ενός άλλου.

11.Σ      Λ      Το  όραμα  ενός  διευθυντή σχολικής  μονάδας τοποθετεί το προσωπικό 
του σχολείου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. 

12.Σ     Λ      Η  παροχή  κινήτρων  αποσκοπεί στην ανάδυση του καλύτερου εαυτού 
κάποιου.

13.Σ      Λ     Ο    διευθυντής  του  σχολείου  θα  πρέπει  να αυξήσει τη συμμετοχή  
του   ανθρώπινου  δυναμικού  της  μονάδας  στις  διαδικασίες  λήψεως 
αποφάσεων.  

14.Σ      Λ     Ο  διευθυντής  σχολικής  μονάδας,  στη  δημιουργία  των ομάδων, θα 
πρέπει να αρκείται στην αποτελεσματική εργασία της κάθε ομάδας.

15.Σ      Λ     Ο   σχολικός   ηγέτης   οφείλει   να   σχεδιάσει   και   να   εφαρμόσει  μια 
στρατηγική σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρει η 
σχολική μονάδα που διευθύνει.

2. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

   Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσετε τη σωστή επιλογή. Επισημαίνεται πως για 
κάθε ερώτηση υπάρχει μία μόνο σωστή επιλογή.

1. Η αποτελεσματική διεύθυνση-διαχείριση στοχεύει:
   α) στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη καθορισμένων 

στόχων.
   β) στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη καθορισμένων στόχων.
   γ) στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων για την 

επίτευξη μη καθορισμένων στόχων.
δ) στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων για την 

επίτευξη  καθορισμένων στόχων.

2. Ο διευθυντής σχολικής μονάδας στην Αγγλία, προκειμένου να αντεπεξέλθουν οι 
μαθητές στις μελλοντικές τους ανάγκες, θα πρέπει να επιλέξει μαθήματα τα οποία:

   α) Καλλιεργούν τις ικανότητες αποστήθισης 
   β) Καλλιεργούν την εκμάθηση μεγάλου όγκου γνώσεων
   γ) Καλλιεργούν τις γενικές ικανότητες και τη δυνατότητα προσαρμογής
   δ) Το περιεχόμενό τους αναφέρεται στα τελευταία επιστημονικά επιτεύγματα 

151



3. Η ευθύνη της ανάπτυξης του προσωπικού των σχολείων έχει μετακινηθεί στα ίδια 
τα σχολεία, στην Αγγλία, λόγω: 

   α) της ικανότητας των διευθυντών στο σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης.
β) της παροχής κονδυλίων προς τα σχολεία για την επιμόρφωση του προσωπικού 
τους.

   γ) της ικανότητας των διευθυντών στην εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης.
   δ) α και γ

4. Οι λόγοι για τους οποίους ο διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να φροντίζει και 
για  την  επιμόρφωση του μη  διδακτικού  προσωπικού είναι  της  σχολικής  μονάδας 
είναι:
   α) ηθικοί
   β) οικονομικοί
   γ) κοινωνικοί
   δ) πολιτιστικοί

5. Η επιμόρφωση του προσωπικού της σχολικής μονάδας έχει ως απώτερο σκοπό:
   α) αύξηση των θέσεων απασχόλησης της σχολικής μονάδας
   β) διεύρυνση του ρόλου του διευθυντή
   γ) καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών
   δ) απορρόφηση κονδυλίων 

6. Ένα σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών:
   α) προωθεί την καθιέρωση συστημάτων ποινών και αμοιβών
   β) επικεντρώνεται σε παλαιές αποτυχίες των εκπαιδευτικών 
   γ) δεν έχει θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία
   δ) εστιάζεται στην επιτυχία

7. Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας, σε σχέση  με τους γονείς, μαθητές και 
εκπαιδευτικούς είναι:
   α) να υποστηρίζει τους μαθητές, επειδή είναι οι πιο αδύναμοι.

β)  να  παίρνει  το  μέρος  των  γονέων,  επειδή  αποσκοπούν  όλοι  τους  στην 
εκπαιδευτική πρόοδο των παιδιών τους.
γ)  να  υποστηρίζει  τις  απόψεις  των  εκπαιδευτικών,  αφού  και  ο  ίδιος  είναι 
εκπαιδευτικός.

   δ) να διατηρεί ισορροπία μεταξύ γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών.

8. Προκειμένου ο διευθυντής σχολικής μονάδας να πραγματοποιήσει το όραμά του, 
ποια είναι η ιεραρχία των διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθήσει;

α) Αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού προς την επίτευξη του σκοπού, σχέδια 
και  καθημερινές  δραστηριότητες  οργάνωσης,  διαμόρφωση  του  οράματος  σε 
πολιτική.

   β)  Αφοσίωση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  προς  την  επίτευξη  του  σκοπού, 
διαμόρφωση του οράματος σε πολιτική, σχέδια και καθημερινές δραστηριότητες 
οργάνωσης.

   γ) Διαμόρφωση του οράματος σε πολιτική, αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού 
προς  την  επίτευξη  του  σκοπού,  σχέδια  και  καθημερινές  δραστηριότητες 
οργάνωσης.
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   δ) Διαμόρφωση του οράματος σε πολιτική, σχέδια και καθημερινές δραστηριότητες 
οργάνωσης, αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού προς την επίτευξη του σκοπού.

9.  Ο  όρος  ΄΄ενόραση  του  περιβάλλοντος΄΄,  ως  χαρακτηριστικό  του  οράματος 
αναφέρεται:
   α) στη συνεχή επίβλεψη και επεξεργασία του περιβάλλοντος  
   β) στο να βλέπει κανείς ολόκληρη την εικόνα του οράματος 
   γ) στο να βλέπει κανείς τα μέρη της εικόνας του οράματος
   δ) στο να κατανοεί κάποιος πως λειτουργεί η εικόνα του οράματος

10. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ χαρακτηρίζει μια αποτελεσματική ομάδα;
   α) Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του κάθε μέλους της ομάδας.

β) Μια ομάδα που δεν είναι αποτελεσματική από μόνη της μπορεί να συνεργαστεί 
αποτελεσματικά με άλλες ομάδες.

   γ) Η συνεισφορά του κάθε μέλους στην ομάδα είναι η υψηλότερη δυνατή.
   δ) Η ποιότητα του έργου που παράγεται είναι η μεγαλύτερη δυνατή σε σχέση με το 

διαθέσιμο χρόνο και υπάρχει πλήρης εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων.

3. Ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1
   Αντιστοιχίστε τους ρόλους του διευθυντή εκπαιδευτικού οργανισμού,  αριστερή 
στήλη, με τις διαπροσωπικές ικανότητες που περιγράφουν, δεξιά στήλη. 

Σύμβολο

Καθορίζει τις σχέσεις του με το 
ανθρώπινο δυναμικό του 
εκπαιδευτικού οργανισμού που 
διευθύνει

Ηγέτης
Ανάπτυξη δικτύου επαφών με 
παράγοντες που βρίσκονται έξω από 
το περιβάλλον του σχολείου
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Συνδετικός κρίκος Αναγνωρίζεται ως η ΄΄κεφαλή΄΄ του 
εκπαιδευτικού οργανισμού

Άσκηση 2
   Αντιστοιχίστε τους ρόλους του διευθυντή εκπαιδευτικού οργανισμού,  αριστερή 
στήλη, με τις διαδικασίες πληροφοριών που περιγράφουν, δεξιά στήλη.

Καθοδηγητής
Παρέχει πληροφόρηση για 
οτιδήποτε συμβαίνει εντός του 
εκπαιδευτικού οργανισμού

Διαχειριστής 
πληροφοριών

Επιζητεί και λαμβάνει 
πληροφόρηση για όσα συμβαίνουν 
εντός και εκτός του οργανισμού 
που διευθύνει και αφορούν τη 
λειτουργία του εκπαιδευτικού 
οργανισμού

Εκπρόσωπος του 
εκπαιδευτικού 
οργανισμού

Παρέχει πληροφόρηση σε όσους 
σχετίζονται με τη λειτουργία του 
εκπαιδευτικού οργανισμού

Άσκηση 3
   Αντιστοιχίστε τους ρόλους του διευθυντή εκπαιδευτικού οργανισμού,  αριστερή 
στήλη, με τη λήψη αποφάσεων που περιγράφουν, δεξιά στήλη.
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Επιχειρηματικό 
πνεύμα

Επίλυση θεμάτων μεταξύ 
εκπαιδευτικού 
οργανισμού που διευθύνει 
και άλλων οργανισμών ή 
θεσμικών οργάνων

Διατήρηση 
ισορροπιών

Αξιοποίηση 
υλικοτεχνικής υποδομής 
και ανθρώπινου 
δυναμικού

Διαχείριση πόρων

Χειρισμός 
δυσλειτουργιών που 
οφείλονται σε 
συγκρούσεις

Χειρισμός 
διαπραγματεύσεων

Αναζήτηση ευκαιριών για 
την ανάπτυξη του 
οργανισμού που διευθύνει
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Ανατροφοδότηση

1 Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις σωστού λάθους 

1. ΣΩΣΤΟ  Υπάρχει ευδιάκριτη ποιοτική και ποσοτική απόσταση ανάμεσα στο 
ρόλο του εκπαιδευτικού ( το λειτούργημα του οποίου σχετίζεται, κυρίως, με 
τη διδασκαλία και την ενθάρρυνση της μάθησης) και του ρόλου του διευθυντή 
σχολικής μονάδας ( ο ρόλος του οποίου σηματοδοτείται από την προσπάθεια 
διεύθυνσης του σχολικού οργανισμού και καθοδήγησης όλου του ανθρώπινου 
δυναμικού της σχολικής μονάδας προς την επίτευξη των στόχων της).

2. ΛΑΘΟΣ   Ο σχεδιασμός του προγράμματος των μαθημάτων, ως διοικητική 
διαδικασία, απαιτεί τόσο τον επαγγελματισμό του διευθυντή ως εκπαιδευτικού 
όσο και τις ικανότητές του ως διευθυντικού στελέχους και διαπραγματευτή.

3. ΣΩΣΤΟ     Στα  πλαίσια  των  καθηκόντων του  διευθυντή  για  την  παροχή 
γονικής  φροντίδας  προς  τους  μαθητές,  συντάσσεται  και  η  διασφάλιση της 
ύπαρξης  ευκαιριών  και  της  ενθάρρυνσης  για  την  προσωπική  και  την 
κοινωνική ανάπτυξη όλων των μαθητών.

4. ΛΑΘΟΣ      Δεν  έχει  βρεθεί  ένας  καθολικά  αποδεκτός  ορισμός  του 
«αδύναμου» ή ανεπαρκούς εκπαιδευτικού ή κάποια συμφωνία σχετικά με την 
οριοθέτηση της αποτελεσματικής απόδοσης.

5. ΣΩΣΤΟ       Η αύξηση της εξειδίκευσης και του ρυθμού μεταβολής των 
προγραμμάτων των μαθημάτων και των στόχων τους κάνουν δύσκολη την 
αξιολόγηση,  από  το  διευθυντή,  κάποιου  υποψηφίου  ως  ειδικού  για  ένα 
μάθημα.
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6. ΣΩΣΤΟ        Οι  διαθέσιμοι  υλικοί, ανθρώπινοι και οικονομικοί  πόροι  που 
έχει  ο  εκπαιδευτικός οργανισμός είναι περιορισμένοι και για το λόγω αυτό 
προσπαθεί να τους χρησιμοποιήσει με τον πλέον αποτελεσματικότερο τρόπο.

7. ΣΩΣΤΟ       Ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίβλεψη των κινήσεων των μαθητών, αφού 
καθορίζουν το μέγεθος των κτιρίων, τις αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων και τη 
θέση των αιθουσών. 

8. ΛΑΘΟΣ       Ο   διευθυντής  πρέπει  να  αποζητά  την  υποστήριξη  και  την 
κατανόηση των προϊσταμένων διοικητικών του στελεχών μέσω της διαρκής 
πληροφόρησης των τελευταίων σχετικά με τα σχέδια, τους προβληματισμούς 
και τους στόχους της σχολικής μονάδας.

9. ΣΩΣΤΟ       Οι διευθυντές έχουν καθήκον να συμβουλεύουν και να βοηθούν 
την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι ίδιοι οι διευθυντές σχολικών μονάδων 
ενδεχομένως  να  βοηθούνται  από  τους  εκπροσώπους  της  τοπικής 
αυτοδιοίκησης,  ιδιαίτερα όταν πρόκειται  για  διευκρίνιση του περιεχομένου 
των κυβερνητικών διαταγμάτων. Ωστόσο μερικοί διευθυντές επιδιώκουν τη 
δημιουργία απόστασης ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και τους εκπροσώπους 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

10. ΛΑΘΟΣ       Το μοντέλο ηγεσίας που υιοθετείται στις μέρες μας στηρίζεται 
στην εκούσια συμβολή των μελών του ανθρώπινου δυναμικού και αφορά τον 
οραματισμό,  την  παροχή  κινήτρων,  τη  διαχείριση  των  ομάδων  και  τη 
δημιουργία κατάλληλων δομών και ενδιαφέρεται τόσο για τους ανθρώπους 
όσο και για τα καθήκοντά τους. 

11. ΣΩΣΤΟ        Πράγματι το όραμα ενός σχολείου τοποθετεί το προσωπικό του 
στο  επίκεντρο  του  ενδιαφέροντος,  αφού  αφορά  αυτό  που  μπορούν  οι 
άνθρωποι να επιτύχουν, το βαθμό κατά τον οποίο αυτοί αξιολογούνται στην 
οργάνωση και την πίστη στις ικανότητες του προσωπικού για την επιτυχία του 
οράματος.

12. ΣΩΣΤΟ          Η παροχή κινήτρων συμβάλλει στην ανάδυση του καλύτερου 
εαυτού κάποιου.

13. ΣΩΣΤΟ          Το     ανθρώπινο    δυναμικό    της    σχολικής    μονάδας 
παρακινείται   αποτελεσματικότερα προς  ην  επίτευξη στόχων στην επιλογή 
των οποίων έχουν συμμετάσχει  και  στους  οποίους  νοιώθουν αφοσιωμένοι. 
Άρα ο διευθυντής σχολικής μονάδας προκειμένου να αυξήσει τα κίνητρα της 
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απόδοσης  του  προσωπικού  θα  πρέπει  να  αυξήσει  τη  συμμετοχή  τους  στη 
διαδικασία λήψεως των αποφάσεων.

14. ΛΑΘΟΣ        Ο διευθυντής σχολικής μονάδας δεν θα πρέπει να αρκείται στην 
αποτελεσματική εργασία της κάθε ομάδας αλλά να λαμβάνει υπόψη του και 
τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων.

15. ΣΩΣΤΟ         Ο   σχολικός   ηγέτης, μέσα από διάλογο με τις ομάδες που είναι 
υπεύθυνες,   οφείλει   να   σχεδιάσει   και   να   εφαρμόσει  μια στρατηγική 
σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που θα παρέχει η σχολική μονάδα 
που διευθύνει, επιπλέον θα πρέπει να γνωστοποιήσει αυτή τη στρατηγική  σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους, δημιουργώντας έτσι το κλίμα που θα επικρατεί 
στη σχολική μονάδα.

2. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

1. σωστή απάντηση  δ
α) Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη καθορισμένων 
στόχων είναι ένα μόνο στοιχείο της αποτελεσματικής διεύθυνσης-διαχείρισης.

β)  Η  αξιοποίηση  των  διαθεσίμων  πόρων  για  την  επίτευξη  καθορισμένων 
στόχων είναι ένα μόνο στοιχείο της αποτελεσματικής διεύθυνσης-διαχείρισης.

γ)  Παράγοντας  που  συμβάλει  στην  αποτελεσματική  διεύθυνση-διαχείριση 
είναι οι καθορισμένοι στόχοι.
δ)  Η  αποτελεσματική  διεύθυνση-διαχείριση  στοχεύει  στην  αξιοποίηση του 
ανθρώπινου  δυναμικού  και  των  διαθέσιμων  πόρων  για  την  επίτευξη 
καθορισμένων στόχων.

2. σωστή απάντηση γ
α)  Στόχος  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  δεν  είναι  η  αποστήθιση  αλλά  η 
καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας.

β) Στις μέρες μας η ποσοτική γνώση έχει υποκατασταθεί από την ποιοτική.

γ) Προκειμένου να αντεπεξέλθουν οι μαθητές στις μελλοντικές τους ανάγκες 
θα  πρέπει  να  κατέχουν  ικανότητες  γενικού  περιεχομένου  (π.χ.  λύση 
προβλημάτων,  δημιουργικότητα,  επικοινωνία,  αριθμητική)  μαζί  με  τη 
δυνατότητα  προσαρμογής  στη  διαμόρφωση  θετικών  και  ευέλικτων 
συμπεριφορών.

δ)  Ένα μάθημα,  όσο σύγχρονες  γνώσεις  και  να  παρέχει,  με  τους  ρυθμούς 
αλλαγής που σημειώνονται, ιδιαίτερα στον επιστημονικό τομέα, σε μερικά έτη 
θα θεωρείται ξεπερασμένο.
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3. σωστή απάντηση β
α)  Το  ότι  κάποιοι  διευθυντές  στην  Αγγλία  είναι  ικανοί  στο  σχεδιασμό 
προγραμμάτων  επιμόρφωσης  αυτό  δεν  σημαίνει  πως  όλοι  είναι  ικανοί, 
εξάλλου  η  ικανότητα  σχεδιασμού  επιμορφωτικών  προγραμμάτων  προήλθε 
από  την  ανάγκη  για  παροχή  επιμόρφωσης  από  τα  ίδια  τα  σχολεία,  στο 
προσωπικό τους.

β)  Το  εστιακό  σημείο  της  ανάπτυξης  του  προσωπικού,  στην  Αγγλία,  έχει 
μετακινηθεί  προς  το  σχολείο  λόγω  της  διάθεσης  κονδυλίων  από  τις 
Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης προς τις σχολικές μονάδες. Δηλαδή 
η παροχή κονδυλίων προς τα σχολεία, επειδή αυτά γνωρίζουν καλύτερα τις 
ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού τους, προκάλεσε την ικανότητα των 
διευθυντών  τους  στο  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  επιμορφωτικών 
προγραμμάτων.

γ) Η ικανότητα υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης  προήλθε από την 
παροχή  κονδυλίων  για  ενδο-υπηρεσιακή,  έτσι  οι  διευθυντές  σχολικών 
μονάδων  έπρεπε  να  αποκτήσουν  ικανότητες  σχεδιασμού  και  υλοποίησης 
επιμορφωτικών προγραμμάτων.

δ) Αφού δεν είναι ο πρωταρχικός παράγων ούτε η επιλογή α ούτε η γ, άρα δεν 
είναι κατάλληλη επιλογή ούτε και η δ.   

4. σωστή απάντηση α
α)  Παρόλο  που  δεν  υπάρχουν  προοπτικές  καριέρας  για  τα  μέλη  του  μη 
διδακτικού προσωπικού ωστόσο για λόγους ηθικούς, παροχή κινήτρων, είναι 
σημαντική η συμμετοχή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης.

β)  Οι  οικονομικοί  λόγοι,  όπως  αύξηση  των  αποδοχών,  δεν  είναι  το 
αποτέλεσμα της συμμετοχής σε κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης.
γ)  Η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων από το  μη διδακτικό 
προσωπικό δεν συμβάλει στην κοινωνική τους ανέλιξη, αφού οι προοπτικές 
καριέρας που έχουν είναι περιορισμένες.
 
δ)  Πιθανόν  τα  προγράμματα  ενδο-υπηρεσιακής  επιμόρφωσης,  που 
πραγματοποιεί  η  σχολική  μονάδα,  να  ικανοποιούν  κάποιες  πολιτιστικές 
ανάγκες του μη διδακτικού προσωπικού, αλλά αυτό δεν αποτελεί τον κύριο 
λόγο επιμόρφωσης.

5. σωστή απάντηση γ
α)  Πράγματι  με  την  επιμόρφωση  που  παρέχεται  από  τη  σχολική  μονάδα 
δημιουργείται  η ανάγκη να καλυφθούν οι  θεματικές της επιμόρφωσης από 
εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά δεν πραγματοποιείται η επιμόρφωση με 
σκοπό  τις  νέες  θέσεις  απασχόλησης.  Οι  νέες  θέσεις  απασχόλησης,  που 
ενδεχομένως προκύπτουν, είναι αποτέλεσμα της επιμορφωτικής διαδικασίας 
και όχι αυτοσκοπός.
  

            β) Με την παροχή επιμόρφωσης από την σχολική μονάδα, στο προσωπικό 
της,  διευρύνονται  οι  ρόλοι  του  διευθυντή,  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  έχει 
ικανότητες  σχεδιασμού  και  υλοποίησης  προγραμμάτων  επιμόρφωσης. 
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Ωστόσο η παροχή επιμόρφωσης από τη σχολική μονάδα δεν αποσκοπεί να 
κάνει  τη  θέση  του  διευθυντή  σχολικής  μονάδας  πιο  απαιτητική,  αλλά  ο 
διευθυντής αναλαμβάνει περισσότερες αρμοδιότητες λόγω της ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης,  η  οποία  αποσκοπεί  στην  παροχή  επιμόρφωσης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες του  προσωπικού της.

            γ) Η επιμόρφωση μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των γνώσεων των 
εκπαιδευτικών,  που  προσφέρει,  έχει  ως  απώτερο  σκοπό  την  καλύτερη 
εκπαίδευση των παιδιών.

            δ)  Αν  και  η  παροχή  κονδυλίων  θεωρείται  απαραίτητη  για  την 
πραγματοποίηση  ενός  επιμορφωτικού  προγράμματος,  ωστόσο  ένα 
επιμορφωτικό  πρόγραμμα  που  έχει  ως  αυτοσκοπό  την  απορρόφηση 
κονδυλίων  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  αποσκοπεί  στην  ικανοποίηση  των 
επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού της σχολικής μονάδας.

6. σωστή απάντηση δ
α) Ένα σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που έχει ως βάση τις ποινές 
δεν έχει θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

β)  Η  αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών  δεν  θα  πρέπει  να  στηρίζεται  σε 
παλαιότερες αποτυχίες.

            γ)  Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα συμβάλει στην βελτίωση της 
απόδοσής  τους,  στη  βελτίωση  των  εργασιακών  τους  σχέσεων  και  στην 
ανάπτυξη της καριέρας τους, επομένως θα πρέπει να αποτελεί επιδίωξη του 
διευθυντή της σχολικής μονάδας.

            δ) Ένα σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να εστιάζεται 
στην επιτυχία και στη βελτίωση της μελλοντικής τους απόδοσης μέσω της 
παροχής ευκαιριών ανάπτυξης στους αξιολογούμενους.

7. σωστή απάντηση δ 
α)  Κάτι  τέτοιο  θα  προκαλούσε  την  αντίδραση  των  γονέων  και  των 
εκπαιδευτικών.

β)  Κάτι  τέτοιο θα προκαλούσε την  αντίδραση των εκπαιδευτικών και  των 
μαθητών.

γ) Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε την αντίδραση των γονέων και των μαθητών.

δ)Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας είναι  η διατήρηση ισορροπίας 
μεταξύ  μαθητών,  γονέων  και  εκπαιδευτικών  και  η  διευθέτηση  πιθανών 
συγκρούσεων μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

8. σωστή απάντηση β
Προκειμένου ο διευθυντής σχολικής μονάδας να πραγματοποιήσει το όραμά 
του,   η  ιεραρχία  των  διαδικασιών  που  θα  πρέπει  να  ακολουθήσει  είναι: 
αφοσίωση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  προς  την  επίτευξη  του  σκοπού, 
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διαμόρφωση  του  οράματος  σε  πολιτική,  σχέδια  και  καθημερινές 
δραστηριότητες οργάνωσης.

9. σωστή απάντηση α
α) Πράγματι ο όρος της ΄΄ενόρασης του περιβάλλοντος΄΄,  ως διάσταση της 
διαδικασίας του οράματος, αναφέρεται στη συνεχή επίβλεψη και επεξεργασία 
του περιβάλλοντος.

            β) Το να βλέπει κανείς ολόκληρη την εννοιολογική εικόνα του οράματος 
αναφέρεται στη διάσταση της διάστασης της αντίληψης βάθους.

            γ) Το να βλέπει κανείς τα μέρη της εννοιολογικής εικόνας του οράματος 
αναφέρεται στη διάσταση της διάστασης της αντίληψης βάθους.

            δ) Το να κατανοεί κάποιος πως λειτουργεί η εννοιολογική εικόνα του 
οράματος αναφέρεται στη διάσταση της διάστασης της αντίληψης βάθους.

10. σωστή απάντηση β
α)  Σε  μια  αποτελεσματική  ομάδα  υπάρχει  πάντα  μια  δυναμική 
αλληλεπίδραση μεταξύ του κάθε μέλους της ομάδας.

β) Μια ομάδα που δεν μπορεί να εργαστεί αποτελεσματικά από μόνη της, δε 
μπορεί να συνεργαστεί αποτελεσματικά με άλλες ομάδες.

γ) Σε μια αποτελεσματική ομάδα η συνεισφορά του κάθε μέλους στην ομάδα 
είναι η υψηλότερη δυνατή.
δ) Σε μια αποτελεσματική ομάδα η ποιότητα του έργου που παράγεται είναι η 
μεγαλύτερη  δυνατή  σε  σχέση  με  το  διαθέσιμο  χρόνο  και  υπάρχει  πλήρης 
εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων.

3. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1
   Αντιστοίχιση  των  ρόλων  του  διευθυντή  εκπαιδευτικού  οργανισμού,  αριστερή 
στήλη, με τις διαπροσωπικές ικανότητες που περιγράφουν, δεξιά στήλη. 

Σύμβολο

Καθορίζει τις σχέσεις του με το 
ανθρώπινο δυναμικό του 
εκπαιδευτικού οργανισμού που 
διευθύνει
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Ηγέτης
Ανάπτυξη δικτύου επαφών με 
παράγοντες που βρίσκονται έξω από 
το περιβάλλον του σχολείου

Συνδετικός κρίκος Αναγνωρίζεται ως η ΄΄κεφαλή΄΄ του 
εκπαιδευτικού οργανισμού

Άσκηση 2
   Αντιστοίχιση  των  ρόλων  του  διευθυντή  εκπαιδευτικού  οργανισμού,  αριστερή 
στήλη, με τις διαδικασίες πληροφοριών που περιγράφουν, δεξιά στήλη.

Καθοδηγητής
Παρέχει πληροφόρηση για 
οτιδήποτε συμβαίνει εντός του 
εκπαιδευτικού οργανισμού

Διαχειριστής 
πληροφοριών

Επιζητεί και λαμβάνει 
πληροφόρηση για όσα συμβαίνουν 
εντός και εκτός του οργανισμού 
που διευθύνει και αφορούν τη 
λειτουργία του εκπαιδευτικού 
οργανισμού

Εκπρόσωπος του 
εκπαιδευτικού 
οργανισμού

Παρέχει πληροφόρηση σε όσους 
σχετίζονται με τη λειτουργία του 
εκπαιδευτικού οργανισμού
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Άσκηση 3
   Αντιστοίχιση  των  ρόλων  του  διευθυντή  εκπαιδευτικού  οργανισμού,  αριστερή 
στήλη, με τη λήψη αποφάσεων που περιγράφουν, δεξιά στήλη.

Επιχειρηματικό 
πνεύμα

Επίλυση θεμάτων μεταξύ 
εκπαιδευτικού 
οργανισμού που διευθύνει 
και άλλων οργανισμών ή 
θεσμικών οργάνων

Διατήρηση 
ισορροπιών

Αξιοποίηση 
υλικοτεχνικής υποδομής 
και ανθρώπινου 
δυναμικού

Διαχείριση πόρων

Χειρισμός 
δυσλειτουργιών που 
οφείλονται σε 
συγκρούσεις

Χειρισμός 
διαπραγματεύσεων

Αναζήτηση ευκαιριών για 
την ανάπτυξη του 
οργανισμού που διευθύνει
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Σύνοψη

   Η  αποτελεσματική  διεύθυνση  και  διαχείριση  στοχεύουν  στην  αξιοποίηση  του 
ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη καθορισμένων 
στόχων. Οι διαπροσωπικές ικανότητες του διευθυντή σχετίζονται με τους ρόλους που 
αναλαμβάνει ως σύμβολο, ηγέτης και συνδετικός κρίκος της σχολικής μονάδας που 
διευθύνει. Όσων αφορά τη σχέση του διευθυντή με την πληροφόρηση αναλαμβάνει 
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τους ρόλους του καθοδηγητή, του διαχειριστή πληροφοριών και του εκπροσώπου της 
σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα η διαδικασία λήψης αποφάσεων προϋποθέτει από τον 
διευθυντή του σχολείου  να έχει επιχειρηματικό πνεύμα, να διατηρεί ισορροπίες, να 
διαχειρίζεται  πόρους  και  να  χειρίζεται  τις  διαπραγματεύσεις.  Στα  διαχειριστικά 
καθήκοντα  των  διευθυντών  συγκαταλέγεται  ο  σχεδιασμός του  προγράμματος  των 
μαθημάτων, όπου θα πρέπει να υπάρχει μια φιλοσοφία στο πρόγραμμα σπουδών, που 
να στηρίζεται  στην αρχή πως οι  ανάγκες των αυριανών πολιτών αφορούν γενικές 
ικανότητες  και  τη  δυνατότητα  προσαρμογής  στη  διαμόρφωση  ευέλικτων 
συμπεριφορών. Στα διαχειριστικά καθήκοντα των διευθυντών ανήκει και η παροχή 
γονικής φροντίδας προς τους μαθητές όπου κυρίαρχη θέση έχει  η διασφάλιση της 
ύπαρξης ευκαιριών και η ενθάρρυνση για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη 
των μαθητών. Η αύξηση της εξειδίκευσης και η αδυναμία διορισμού και απόλυσης 
του  προσωπικού  της  σχολικής  μονάδας  από  τον  ίδιο  το  διευθυντή  δημιουργούν 
δυσχέρειες στο ρόλο του διευθυντή. Όσων αφορά τους πόρους που διαχειρίζεται ένας 
εκπαιδευτικός οργανισμός διακρίνονται σε ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς, 
ενώ  το  κύριο  ενδιαφέρον  εντοπίζεται  στην  αξιοποίηση  των  περιορισμένων 
οικονομικών  μεγεθών  μεταξύ  των  ανθρώπινων  και  των  υλικών  πόρων  για  την 
αποτελεσματικότερη  επίτευξη  των  στόχων  του.  Η  επίβλεψη  των  κινήσεων  των 
μαθητών  και  των  μελών  του  εκπαιδευτικού  προσωπικού,  τροποποιήσεις  στις 
μεθόδους διδασκαλίας και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων εξαρτώνται 
από τη σχεδίαση και τη χωροθέτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Στα καθήκοντα 
των διευθυντών στην Αγγλία ανήκει και η ευθύνη για την ανάπτυξη και επιμόρφωση 
του  προσωπικού  που  στελεχώνει  τη  σχολική  μονάδα,  προκειμένου  να  ανανεώνει 
συνεχώς  τις  γνώσεις  του  και  τις  ικανότητές  του,  με  απώτερο  αποτέλεσμα  την 
καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών. Επίσης οι διευθυντές θα πρέπει να αναπτύξουν 
μια θετική στάση στο σύστημα αξιολόγησης του σχολείου προκειμένου να βελτιωθεί 
η  μελλοντική  απόδοση  του  σχολείου.  Στα  καθήκοντα  διαχείρισης  εξωτερικών 
παραγόντων  ανήκουν  οι  αναφορές  προς  τους  εκπροσώπους  των  διευθύνσεων 
εκπαίδευσης, η σύναψη σχέσεων με τους εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και  οι  σχέσεις  με  τους  γονείς  των μαθητών.  Η ηγεσία αφορά τον 
οραματισμό,  την παροχή κινήτρων,  τη διαχείριση των ομάδων και  τη δημιουργία 
κατάλληλων δομών. Κύριο στοιχείο της ηγεσίας αποτελεί η δημιουργία οράματος, 
που για μια σχολική μονάδα αναφέρεται  στην εικόνα που θα θέλαμε να έχει  στο 
μέλλον. Ένα άλλο στοιχείο της ηγεσίας είναι η παροχή κινήτρων, δηλαδή η ανάδυση 
του  καλύτερου  εαυτού  κάποιου.  Ο  διευθυντής,  προκειμένου  να  παρακινήσει  το 
ανθρώπινο  δυναμικό  της  σχολικής  μονάδας,  θα  πρέπει  να  δημιουργήσει  τις 
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του προσωπικού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Το τρίτο χαρακτηριστικό της ηγεσίας αναφέρεται στη διαχείριση των ομάδων, όπου ο 
διευθυντής θα πρέπει να επιδιώκει όχι μόνο την αποτελεσματική εργασία της κάθε 
ομάδας αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Τα χαρακτηριστικά που δομούν 
μια αποτελεσματική ομάδα αναφέρονται στην μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα σε σχέση 
με το χρόνο, την πλήρη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων, τη μέγιστη δυνατή 
συνεισφορά του κάθε μέλους και τη δυναμική αλληλεξάρτηση των μελών της. Τέλος 
ο ηγέτης της σχολικής μονάδας θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κλίμα που να προάγει 
την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   
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7. Θεωρίες κινήτρων στον εργασιακό χώρο

Σκοπός

   Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εκθέσει τα χαρακτηριστικά των κινήτρων, να 
παρουσιάσει τις  σημαντικότερες θεωρίες κινήτρων στο χώρο εργασίας,  που έχουν 
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προταθεί μέχρι σήμερα, καθώς και να επεξηγήσει πως εφαρμόζονται οι θεωρίες αυτές 
στο χώρο εργασίας.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

   Όταν ολοκληρώσετε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να  είστε σε θέση:

1. Να ορίζετε την έννοια του κινήτρου.

2. Να κατατάσσετε τα κίνητρα σε εσωτερικά και εξωτερικά.

3. Να αναφέρετε  τους  λόγους  για  τους  οποίους  μελετώνται  τα  κίνητρα στον 
εργασιακό χώρο.

 
4. Να αναγνωρίζετε τις τρεις κατηγορίες των θεωριών κινήτρων.

5. Να περιγράφετε τη θεωρία της ιεραρχίας των αναγκών.

6. Να εξηγείτε τη θεωρία της επίτευξης.

7. Να διακρίνετε τους δυο τύπους άγχους.

8. Να αναφέρετε τις επιδράσεις του άγχους στην επίδοση.

9. Να εξηγείτε τη θεωρία της προσδοκίας.

10. Να περιγράφετε τη θεωρία της ισότητας.

11. Να αναφέρετε τα κύρια στοιχεία της θεωρίας της στοχοθέτησης.

12. Να περιγράφετε τη θεωρία της ενίσχυσης.

13. Να αναφέρετε τους τέσσερις παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
οι θεωρίες κινήτρων στο χώρο εργασίας.

14. Να διατυπώνετε  προτάσεις  για  την  ανάπτυξη των  θεωριών κινήτρων στον 
εργασιακό χώρο.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

   Το  κεφάλαιο  αυτό  αποτελείται  από  τρία  μέρη.  Στο  πρώτο  μέρος  γίνεται  μια 
εισαγωγή  στην  έννοια  και  την  φύση  των  κινήτρων.  Το  δεύτερο  αναλύει  τις 
σημαντικότερες  θεωρίες  κινήτρων  στο  χώρο  εργασίας,  ενώ  το  τρίτο  μέρος 
αναφέρεται  σε  εφαρμογές  των  παραπάνω  θεωριών  στο  χώρο  εργασίας  και  σε 
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προϋποθέσεις, που θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη, προκειμένου να κάνει χρήση 
των θεωριών στον εργασιακό τομέα.

   
Κριτήρια αυτοαξιολόγησης

1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους

   Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε το Σ, όταν είναι σωστές, και το Λ, όταν είναι 
λάθος.

1. Σ    Λ   Η διέγερση, ως χαρακτηριστικό κινήτρου, απαντά στο ερώτημα 
γιατί κάποιος συνεχίζει να κάνει κάτι. 

2.  Σ      Λ      Η  εκπαιδευτική  διαδικασία  επιδιώκει  τη  μετατροπή  των 
εσωτερικών κινήτρων σε εξωτερικά, για το λόγω αυτό παρέχει υλικές αμοιβές 
σε μαθητές μικρής ηλικίας.

3.  Σ      Λ    Η  μελέτη των κινήτρων στον εργασιακό χώρο θα μας βοηθήσει 
να κάνουμε τον καταμερισμό των εργασιών της επιχείρησης με τον πλέον 
κατάλληλο τρόπο.

4. Σ     Λ    Άτομα με χαμηλό κίνητρο επίτευξης αποδίδουν καλύτερα σε 
συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού.

5. Σ     Λ    Το άγχος που βιώνει ο μαθητής, κατά την περίοδο των εξετάσεων, 
αναφέρετε στον τύπο του άγχους ως κατάσταση.

6.  Σ      Λ    Σύμφωνα με την θεωρία της προσδοκίας τα κίνητρα  των 
ανθρώπων διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους.

7. Σ       Λ    Σύμφωνα με τη θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας, η οποία 
αποτελεί το υπόβαθρο της θεωρίας της ισότητας, όταν οι σκέψεις κάποιου δεν 
συμφωνούν με τις πράξεις του δημιουργείται ένταση. 

8.  Σ     Λ     Η συνεχής ενίσχυση είναι  απαραίτητη στα πρώτα βήματα 
εκμάθησης μιας επιθυμητής συμπεριφοράς.

9.  Σ       Λ      Η  τιμωρία  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  ελάχιστα  ως 
παιδαγωγικό μέσο.

10.  Σ      Λ     Ο  οριζόντιος  εμπλουτισμός  της  εργασίας  αναφέρετε  στη 
δυνατότητα που παρέχεται στον εργαζόμενο να σχεδιάζει και να εκτελεί ένα 
έργο  καθώς  και  να  συμμετέχει  στη  λήψη  αποφάσεων  σχετικών  με  την 
εργασία.    

2. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
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   Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσετε τη σωστή επιλογή. Επισημαίνεται πως για 
κάθε ερώτηση υπάρχει μία μόνο σωστή επιλογή.

1. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί εσωτερικό κίνητρο;
   α) Προαγωγή
   β) Κοινωνική θέση
   γ) Ζωγραφική
   δ) Αύξηση αποδοχών

2. Ποιες κατηγορίες  θεωριών κινήτρων τονίζουν τον προσανατολισμό προς  τα 
χαρακτηριστικά του έργου;

   α) Θεωρίες προσωπικότητας
   β) Γνωστικές θεωρίες
   γ) Συμπεριφορικές θεωρίες
   δ) α και β

3. Σύμφωνα με τη θεωρία της ιεραρχίας των αναγκών, ξεκινώντας από το κατώτερο 
επίπεδο, η ιεραρχική ακολουθία των αναγκών είναι:

   α) Βιολογικές, Ασφάλειας, Εκτίμησης, Αγάπης, Αυτοπραγμάτωσης, Υπέρβασης
   β) Βιολογικές, Ασφάλειας, Αγάπης, Εκτίμησης, Αυτοπραγμάτωσης, Υπέρβασης
   γ) Ασφάλειας, Βιολογικές, Αγάπης, Εκτίμησης, Αυτοπραγμάτωσης, Υπέρβασης
   δ) Βιολογικές, Αγάπης, Εκτίμησης, Ασφάλειας, Υπέρβασης, Αυτοπραγμάτωσης

4. Σύμφωνα με τη θεωρία της ιεραρχίας των αναγκών, σε κατάσταση στέρησης, ποια 
ανάγκη θα επιδιώξουμε να ικανοποιήσουμε πρώτη; 

   α) Ασφάλειας
   β) Εκτίμησης
   γ) Αγάπης
   δ) Βιολογική

5. Ένα άτομο με υψηλό κίνητρο επίτευξης προτιμά έργα:
   α) πολύ εύκολα
   β) πολύ δύσκολα
   γ) μέσης δυσκολίας
   δ) πολύ εύκολα ή πολύ δύσκολα

6. Η σχέση ανάμεσα στο άγχος και στην επίδοση είναι:
   α) πολύ χαμηλή επίδοση επιτυγχάνεται όταν βιώνουμε πολύ υψηλό βαθμό άγχους
   β) η μέγιστη επίδοση επιτυγχάνεται όταν βιώνουμε άγχος σε πολύ χαμηλό βαθμό
   γ) η μέγιστη επίδοση επιτυγχάνεται όταν βιώνουμε άγχος σε πολύ υψηλό βαθμό
   δ) γραμμική
7. Σύμφωνα με τη θεωρία της ισότητας σε μια εργασιακή σχέση το άτομο για να 

αισθάνεται δίκαια αμειβόμενο θα πρέπει: 
  α) τα εισερχόμενα να είναι περισσότερα από τα εξερχόμενα
  β) τα εισερχόμενα να  ισούνται με τα εξερχόμενα
  γ) τα εισερχόμενα να είναι λιγότερα από τα εξερχόμενα
  δ) να μην υπάρχουν εισερχόμενα και εξερχόμενα

8. Η θεωρία της στοχοθέτησης υποστηρίζει πως ο στόχος θα πρέπει να είναι:
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  α) αόριστος
  β) γενικός
  γ) εύκολα επιτεύξιμος 
  δ) δύσκολος αλλά εφικτός

9. Σύμφωνα με τη θεωρία της ενίσχυσης:
α) Αν το αποτέλεσμα μιας δράσης είναι ευχάριστο η πιθανότητα επανάληψης της 
δράσης είναι μεγάλη.
β) Αν το αποτέλεσμα μιας δράσης είναι αρνητικό η πιθανότητα επανάληψης της 

δράσης είναι μεγάλη.
 γ) Αν το αποτέλεσμα μιας δράσης είναι ευχάριστο η πιθανότητα επανάληψης της 

δράσης είναι μικρή. 
 δ) Αν το αποτέλεσμα μιας δράσης είναι ουδέτερο η πιθανότητα επανάληψης της 

δράσης είναι μικρή.

10.  Εφαρμόζοντας  τις  θεωρίες  κινήτρων  στο  χώρο  του  σχολείου  πιο  από  τα 
παρακάτω θα έδινε την ευκαιρία, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, προκειμένου 
να  ικανοποιήσει τα  εσωτερικά του κίνητρα; 

  α) Αύξηση αποδοχών
  β) Μείωση του χρόνου εργασίας
  γ) Παροχή δωρεάν ταξιδιών αναψυχής
  δ) Συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού στη λήψη αποφάσεων

3. Ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1
   Να αντιστοιχίσετε τα τρία στοιχεία που αποτελούν τον κορμό της θεωρίας της 
προσδοκίας, αριστερή στήλη, με την ερμηνεία τους, δεξιά στήλη.
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Λειτουργικότητα

Αντιλαμβανόμενη πιθανότητα 
της επιτυχούς απόδοσης σε 
συνάρτηση με το μέγεθος της 
προσπάθειας.

Ελκυστικότητα
Ο βαθμός προτίμησης προς 
κάποιο αποτέλεσμα και οι 
πιθανές του συνέπειες.

Προσδοκία
Η αντίληψη για το αν η 
απόδοση κάποιου 
ανταμειφθεί.

Άσκηση 2

   Να  αντιστοιχίσετε  τις  έννοιες  που  σχετίζονται  με  τη  θεωρία  της  ενίσχυσης, 
αριστερή στήλη, με την ερμηνεία τους ή τα παραδείγματά τους, δεξιά στήλη.
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Θετική 
ενίσχυση

Εξαφάνιση μιας μορφής 
συμπεριφοράς όταν παύει 
εντελώς να εμφανίζεται η 
ενίσχυση που, κατά περιόδους, 
συνόδευε αυτή τη συμπεριφορά.

Αρνητική 
ενίσχυση

Παράδειγμα, ένας εργαζόμενος 
συμμετέχει εθελοντικά σε ένα 
πρόγραμμα που εκπονείται από 
τον εργοδότη του, αλλά 
σχολιάζεται αρνητικά από τους 
συναδέλφους του.

Τιμωρία
Για τον εργαζόμενο αποτελούν 
χρηματικές αμοιβές όπως 
χρήματα, ρεπό κτλ.

Απόσβεση
Κάθε πράξη η οποία προκαλεί 
τη λήξη ενός αρνητικού 
ερεθίσματος.
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Άσκηση 3

   Προκειμένου να εφαρμόσουμε τις  θεωρίες  κινήτρων στον εργασιακό χώρο θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ατομικές διαφορές στις ανάγκες και τις επιθυμίες των 
εργαζομένων.  Αντιστοιχίστε  την  κάθε  θεωρία  κινήτρων,  αριστερή  στήλη,  με  τις 
απόψεις της, δεξιά στήλη.

Θεωρία 
ενίσχυσης

Τα αποτελέσματα ποικίλουν ως 
προς το πόσο σημαντικά 
θεωρούνται από τους 
εργαζόμενους (άλλος δουλεύει 
για τα χρήματα, άλλος αγαπά 
αυτό που κάνει).

Θεωρία 
προσδοκίας

Το αποτέλεσμα της εργασίας 
ενισχύει την απόκτηση μιας 
συμπεριφοράς, μόνο αν το αυτό 
είναι επιθυμητό ή σημαντικό 
για το άτομο.

Θεωρία 
στοχοθέτησης

Οι άνθρωποι έχουν 
διαφορετικές ανάγκες που 
προσδοκούν να τους καλύψει η 
εργασία.
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Θεωρία της 
ιεράρχησης των 
αναγκών

Το άτομο θα πρέπει να είναι 
προσωπικά δεσμευμένο στο 
στόχο, για να πετύχει στην 
εργασία του.

Ανατροφοδότηση

1. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις σωστού λάθους

1. ΛΑΘΟΣ    Η διέγερση, ως χαρακτηριστικό κινήτρου, απαντά  στο ερώτημα γιατί 
κάποιος κάνει κάτι. Η διατήρηση ερμηνεύει το γιατί κάποιος συνεχίζει να κάνει κάτι.

2.  ΛΑΘΟΣ      Επιδίωξη της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  είναι  η  μετατροπή των 
εξωτερικών κινήτρων, που εξελικτικά εμφανίζονται πρώτα στα παιδιά, σε εσωτερικά, 
τα  οποία  θεωρούνται  πιο  ισχυρά  και  θεμελιώνουν  την  αυτόβουλη  μάθηση  και 
συμπεριφορά.

3. ΣΩΣΤΟ      Η κατανόηση των κινήτρων θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη 
συμπεριφορά των ατόμων, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να προβλέψουμε τη 
συμπεριφορά και να επηρεάσουμε την εκδήλωσή της , μεταβάλλοντας τις συνθήκες 
εργασίας. Με βάση τα παραπάνω θα μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις σχετικά με το 
πώς επιλέγουμε τα κατάλληλα άτομα για τις κατάλληλες θέσεις εργασίας.

4. ΛΑΘΟΣ      Αντίθετα τα άτομα με χαμηλό κίνητρο επίτευξης αποδίδουν καλύτερα 
σε συνθήκες όπου οι οδηγίες για τη δράση τους είναι χαλαρές. Σε συνθήκες υψηλού 
ανταγωνισμού αποδίδουν καλύτερα τα άτομα με υψηλό κίνητρο επίτευξης.

5. ΣΩΣΤΟ    Πράγματι το άγχος ως κατάσταση αναφέρεται στην προσωρινή εμπειρία 
της  έντασης,  της  ανησυχίας  και  της  ενεργοποίησης  του  αυτόνομου  νευρικού 
συστήματος στην εκάστοτε ειδική συνθήκη, όπως το άγχος που βιώνει ο μαθητής 
κατά την περίοδο των εξετάσεων.

6. ΛΑΘΟΣ    Σύμφωνα με τη θεωρία της προσδοκίας οι προσδοκίες των ανθρώπων 
διαμορφώνουν τα κίνητρά τους.
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7.  ΣΩΣΤΟ     Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  της  γνωστικής  ασυμφωνίας  όταν  υπάρχει 
ασυμφωνία  (δηλαδή  κάποιου  βαθμού  σύγκρουση)  ανάμεσα  στις  σκέψεις  (ιδέες, 
πεποιθήσεις, αξίες) κάποιου και τις πράξεις του, τότε δημιουργείται ένταση.

8. ΣΩΣΤΟ     Πράγματι αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε την εμφάνιση μιας επιθυμητής 
συμπεριφοράς θα πρέπει, στα πρώτα βήματά της, να χρησιμοποιήσουμε τη συνεχή 
ενίσχυση,  δηλαδή  εκείνη  που  δίνεται  κάθε  φορά  μετά  από  την  εμφάνιση  της 
επιθυμητής συμπεριφοράς.

9. ΛΑΘΟΣ    Η τιμωρία θα πρέπει να μη χρησιμοποιείται καθόλου ως παιδαγωγικό 
μέσο, γιατί πολύ συχνά ενισχύει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά αντί για το αντίθετο. 
Στην εκπαιδευτική  πράξη,  σύμφωνα με  τις  απόψεις  του  Skinner,  η  απόσβεση θα 
πρέπει να αντικαταστήσει την τιμωρία.  

10.  ΛΑΘΟΣ     Ο  οριζόντιος  εμπλουτισμός  της  εργασίας  αναφέρεται  σε  νέες 
αρμοδιότητες  οι  οποίες  αντικαθιστούν  ή  προστίθενται  στις  υποχρεώσεις  που  έχει 
κανείς, ώστε να μειωθεί η ρουτίνα, η επανάληψη και η πλήξη.    

2. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

    1. σωστή απάντηση γ
α) Η προαγωγή είναι εξωτερικό κίνητρο, επειδή αποτελεί εξωτερική συνέπεια η 

οποία παρέχεται από κάποιον άλλο και δραστηριοποιεί τον οργανισμό.

β) Η επιδίωξη μιας υψηλής κοινωνικής θέσης είναι εξωτερικό κίνητρο, επειδή 
αποτελεί εξωτερική συνέπεια η οποία και δραστηριοποιεί τον οργανισμό.

   γ) Η ζωγραφική είναι εσωτερικό κίνητρο, επειδή αποτελεί δραστηριότητα η οποία 
προκαλεί αίσθημα ολοκλήρωσης και εσωτερικής ικανοποίησης στο άτομο.

 
 δ) Η αύξηση των αποδοχών είναι και αυτή εξωτερικό κίνητρο, γιατί αποτελεί 

εξωτερική συνέπεια η οποία παρέχεται από κάποιον άλλο και δραστηριοποιεί 
τον οργανισμό.

       2. σωστή απάντηση γ
   α) Οι θεωρίες προσωπικότητας θεωρούν τα κίνητρα ως χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας.

   β) Οι γνωστικές θεωρίες θεωρούν τα κίνητρα ως μέρος του γνωστικού μας 
συστήματος.

   γ) Οι συμπεριφορικές θεωρίες τονίζουν τον προσανατολισμό όχι προς τον εαυτό 
αλλά προς τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου.

   δ) Τόσο η α όσο και η β επιλογή τονίζουν τον προσανατολισμό προς τον εαυτό 
και όχι προς το συγκεκριμένο έργο.

3. σωστή απάντηση β
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    Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  της  ιεραρχίας  των  αναγκών,  ξεκινώντας  από  το 
κατώτερο επίπεδο, η ιεραρχική ακολουθία των αναγκών είναι:  Βιολογικές ή 
φυσιολογικές, Ασφάλειας, Αγάπης, Εκτίμησης, Αυτοπραγμάτωσης, Υπέρβασης.

4. σωστή απάντηση δ
   α)  Η  ανάγκη  για  ασφάλεια  προκειμένου  να  επιτευχθεί  προϋποθέτει  την 

ικανοποίηση της βιολογικής ανάγκης.
 
   β)  Η  ανάγκη  για  εκτίμηση  προκειμένου  να  επιτευχθεί  προϋποθέτει  την 

ικανοποίηση  της  βιολογικής  ανάγκης,  της  ανάγκης  για  ασφάλεια  και  της 
ανάγκης για αγάπη.

   γ)  Η  ανάγκη  για  αγάπη  προκειμένου  να  επιτευχθεί  προϋποθέτει  την 
ικανοποίηση της βιολογικής ανάγκης και της ανάγκης για ασφάλεια.

   δ)  Η  βιολογική  ανάγκη  βρίσκεται  στο  κατώτερο  σημείο  της  ιεραρχικής 
κλίμακας και ενεργοποιείται πρώτη από τη στέρηση.

5. σωστή απάντηση γ
   α) Αποτελεί χαρακτηριστικό των ατόμων με χαμηλό κίνητρο επίτευξης, επειδή 

σε ένα πολύ εύκολο έργο η επιτυχία είναι δεδομένη.

   β) Αποτελεί χαρακτηριστικό των ατόμων με χαμηλό κίνητρο επίτευξης, επειδή 
σε ένα πολύ δύσκολο έργο η αποτυχία είναι δικαιολογημένη.

   γ)  Πράγματι  ένα  άτομο  με  υψηλό  κίνητρο  επίτευξης  προτιμά  έργα  μέσης 
δυσκολίας, επειδή τον καθιστούν προσωπικά υπεύθυνο για το αποτέλεσμα της 
δράσης του και η επίτευξη του έργου αποτελεί προκλητικό στόχο για το άτομο 
αυτό.

   δ) Αποτελεί χαρακτηριστικό των ατόμων με χαμηλό κίνητρο επίτευξης, επειδή 
η επιτυχία θεωρείται δεδομένη ή η αποτυχία είναι δικαιολογημένη.

6. σωστή απάντηση α
   α) Πράγματι έχει βρεθεί πως όταν βιώνουμε άγχος σε πολύ υψηλό βαθμό η 

επίδοσή μας είναι πολύ χαμηλή.

   β) Η μέγιστη επίδοση επιτυγχάνεται όταν βιώνουμε άγχος σε μέτριο βαθμό. 
Όταν έχουμε πολύ χαμηλό βαθμό άγχους η επίδοσή μας είναι πολύ χαμηλή.

   γ) Η μέγιστη επίδοση επιτυγχάνεται όταν βιώνουμε άγχος σε μέτριο βαθμό. 
Όταν έχουμε πολύ υψηλό βαθμό άγχους η επίδοσή μας είναι πολύ χαμηλή.

   δ) Η σχέση ανάμεσα στο άγχος και στην επίδοση δεν είναι γραμμική. Αν η 
σχέση ήταν γραμμική θα έπρεπε όσο αυξανόταν το άγχος να αυξανόταν και η 
επίδοση και αντίστροφα όσο μειωνόταν το άγχος να μειωνόταν και η επίδοση. 

7. σωστή απάντηση β
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   α) Στην περίπτωση αυτή το άτομο υποαμείβεται.
 
   β)  Όταν τα  εισερχόμενα ισούνται  με  τα εξερχόμενα το  άτομο νοιώθει  ότι 

αμείβεται δίκαια.
 
   γ) Στην περίπτωση αυτή το άτομο υπεραμείβεται.
 
   δ) Τα εισερχόμενα και  εξερχόμενα, καθώς και η σχέση μεταξύ τους, αποτελούν 

κύρια στοιχεία της θεωρίας της ισότητας.

8. σωστή απάντηση δ
   α) Σύμφωνα με τη θεωρία της στοχοθέτησης ο στόχος θα πρέπει να είναι σαφής 

και όχι αόριστος.

   β)  Σύμφωνα με  τη  θεωρία της  στοχοθέτησης ο  στόχος  θα πρέπει  να είναι 
συγκεκριμένος και όχι γενικός.

   γ) Σύμφωνα με τη θεωρία της στοχοθέτησης η επίτευξη εύκολων στόχων έχει 
ως αποτέλεσμα την ελάχιστη ικανοποίηση του ατόμου. 

   δ)  Η  θεωρία  της  στοχοθέτησης  υποστηρίζει  πως  όσο  πιο  δύσκολοι,  αλλά 
εφικτοί,  είναι οι  στόχοι,  τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδοση του ατόμου και 
επιπλέον  τόσο  μεγαλύτερα  τα  επίπεδα  ικανοποίησης  του  ατόμου  από  την 
επίτευξή τους.

9. σωστή απάντηση α
   α) Σύμφωνα με τη θεωρία της ενίσχυσης αν το αποτέλεσμα μιας δράσης είναι 

ευχάριστο η πιθανότητα επανάληψης της δράσης είναι μεγάλη.

   β) Αν το αποτέλεσμα μιας δράσης είναι αρνητικό η πιθανότητα επανάληψης της 
δράσης είναι πολύ μικρή.

   γ) Αν το αποτέλεσμα μιας δράσης είναι ευχάριστο η πιθανότητα επανάληψης 
της δράσης είναι μεγάλη.

   δ) Αν το αποτέλεσμα μιας δράσης είναι ουδέτερο η πιθανότητα επανάληψης της 
δράσης είναι μικρή.

10. σωστή απάντηση δ
    α) Η αύξηση των αποδοχών αποτελεί εξωτερικό κίνητρο.

    β) Η μείωση του χρόνου εργασίας, χωρίς μείωση των αποδοχών, αποτελεί και 
αυτή εξωτερικό κίνητρο.

          γ)  Και  η παροχή ταξιδιών αναψυχής συγκαταλέγεται στις  παροχές των 
εξωτερικών κινήτρων.

          δ) Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού στη λήψη των αποφάσεων, 
σύμφωνα  με  τη  θεωρία  της  ιεράρχησης  των  αναγκών,  συμβάλλει  στην 
ικανοποίηση της ανάγκης για εκτίμηση και αυτοπραγμάτωση, με αποτέλεσμα 
να αυξάνεται η εσωτερική ικανοποίηση από την εργασία. 
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3. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1
   Αντιστοίχιση των τριών στοιχείων που αποτελούν τον  κορμό της  θεωρίας  της 
προσδοκίας, αριστερή στήλη, με την ερμηνεία τους, δεξιά στήλη.

Λειτουργικότητα

Αντιλαμβανόμενη πιθανότητα 
της επιτυχούς απόδοσης σε 
συνάρτηση με το μέγεθος της 
προσπάθειας.

Ελκυστικότητα
Ο βαθμός προτίμησης προς 
κάποιο αποτέλεσμα και οι 
πιθανές του συνέπειες.

Προσδοκία
Η αντίληψη για το αν η 
απόδοση κάποιου 
ανταμειφθεί.
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Άσκηση 2

   Αντιστοίχιση  των  εννοιών  που  σχετίζονται  με  τη  θεωρία  της  ενίσχυσης, 
αριστερή στήλη, με την ερμηνεία τους ή τα παραδείγματά τους, δεξιά στήλη.
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Θετική 
ενίσχυση

Εξαφάνιση μιας μορφής 
συμπεριφοράς όταν παύει 
εντελώς να εμφανίζεται η 
ενίσχυση που, κατά περιόδους, 
συνόδευε αυτή τη συμπεριφορά.

Αρνητική 
ενίσχυση

Παράδειγμα, ένας εργαζόμενος 
συμμετέχει εθελοντικά σε ένα 
πρόγραμμα που εκπονείται από 
τον εργοδότη του, αλλά 
σχολιάζεται αρνητικά από τους 
συναδέλφους του.

Τιμωρία
Για τον εργαζόμενο αποτελούν 
χρηματικές αμοιβές όπως 
χρήματα, ρεπό κτλ.

Απόσβεση
Κάθε πράξη η οποία προκαλεί 
τη λήξη ενός αρνητικού 
ερεθίσματος.
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Άσκηση 3

   Αντιστοίχιση των θεωριών κινήτρων, αριστερή στήλη, με τις απόψεις τους, δεξιά 
στήλη.

Θεωρία 
ενίσχυσης

Τα αποτελέσματα ποικίλουν ως 
προς το πόσο σημαντικά 
θεωρούνται από τους 
εργαζόμενους (άλλος δουλεύει 
για τα χρήματα, άλλος αγαπά 
αυτό που κάνει).

Θεωρία 
προσδοκίας

Το αποτέλεσμα της εργασίας 
ενισχύει την απόκτηση μιας 
συμπεριφοράς, μόνο αν το αυτό 
είναι επιθυμητό ή σημαντικό 
για το άτομο.

Θεωρία 
στοχοθέτησης

Οι άνθρωποι έχουν 
διαφορετικές ανάγκες που 
προσδοκούν να τους καλύψει η 
εργασία.
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Θεωρία της 
ιεράρχησης των 
αναγκών

Το άτομο θα πρέπει να είναι 
προσωπικά δεσμευμένο στο 
στόχο, για να πετύχει στην 
εργασία του.

Σύνοψη

   Στο κεφάλαιο αυτό ορίστηκε η έννοια του κινήτρου ως μια ψυχολογική διαδικασία 
η  οποία  διεγείρει,  κατευθύνει  και  διατηρεί  μια  συμπεριφορά  προς  ένα  στόχο. 
Παράλληλα  έγινε  μια  διάκριση  των  κινήτρων,  ανάλογα  με  τη  φύση  τους,  σε 
εξωτερικά, τα οποία παρέχονται  από άλλους π.χ.  χρήματα, και σε εσωτερικά,  τα 
οποία αυτά καθαυτά δραστηριοποιούν τον οργανισμό π.χ. διάφορα χόμπι. Τονίσθηκε 
μάλιστα  πως  η  κατανόηση  των  κινήτρων  συμβάλλει  στην  κατανόηση  της 
συμπεριφοράς  και  η  κατανόηση  της  συμπεριφοράς  δίνει  τη  δυνατότητα  στην 
πρόβλεψη  και  τροποποίηση  της,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  επιθυμητή 
συμπεριφορά  στο  χώρο  εργασίας.  Οι  θεωρίες  κινήτρων  στο  χώρο  εργασίας 
διακρίνονται  σε  θεωρίες  προσωπικότητας,  γνωστικές  θεωρίες  και  συμπεριφορικές 
θεωρίες. Στις θεωρίες προσωπικότητας ανήκει η θεωρία της ιεραρχίας των αναγκών, 
η  οποία  προτείνει  μια  ιεραρχία  αναγκών  με  βάση  την  οποία  μπορούν  να 
ταξινομηθούν  τα  κίνητρα  της  ανθρώπινης  συμπεριφοράς.  Στις  θεωρίες 
προσωπικότητας ανήκει  και  η  θεωρία της επίτευξης,  η  οποία υποστηρίζει  πως το 
άτομο διαθέτει  ένα κίνητρο επίτευξης ως επίκτητο αλλά σταθερό χαρακτηριστικό, 
μάλιστα η νεότερη έρευνα κάνει διάκριση του κινήτρου επίτευξης σε ανάγκη για 
επιτυχία και ανάγκη για αποφυγή αποτυχίας. Σημειώθηκε πως το άγχος, αν και δεν 
αποτελεί θεωρία κινήτρων, επηρεάζει τα κίνητρα επίδοσης και διακρίνεται σε άγχος 
ως κατάσταση και άγχος ως γνώρισμα της προσωπικότητας, μάλιστα έχει βρεθεί ότι η 
μέγιστη επίδοση επιτυγχάνεται όταν βιώνει κανείς άγχος σε ένα μέτριο βαθμό. Στις 
γνωστικές θεωρίες κινήτρων ανήκει η θεωρία της προσδοκίας η οποία υποστηρίζει 
ότι  οι  προσδοκίες των ανθρώπων διαμορφώνουν τα κίνητρά τους.  Στις  γνωστικές 
θεωρίες  ανήκει  και  η  θεωρία  της  ισότητας  δίνοντας  έμφαση  στις  συνέπειες  της 
αμοιβής στην απόδοση και κάνοντας λόγο για εισερχόμενα, αυτά που προσφέρει το 
άτομο στην εργασία του, και εξερχόμενα, αυτά που αποκομίζει το άτομο από την 
εργασία του, υποστηρίζει πως σε μία δίκαιη αμοιβή τα δυο παραπάνω θα πρέπει να 
ισούνται. Στις συμπεριφορικές θεωρίες ανήκει η θεωρία της στοχοθέτησης, η οποία 
αναφέρει πως κάθε ανθρώπινη ενέργεια θα πρέπει να έχει ένα σαφή και συγκεκριμένο 
στόχο και να υπάρχει προσωπική δέσμευση του ατόμου στο στόχο αυτό. Τέλος η 
θεωρία  της  ενίσχυσης  αναφέρει  πως  μια  εκδήλωση  συμπεριφοράς  ενισχύεται  ή 
εξασθενεί ανάλογα με τις συνέπειές της (δηλαδή από το αν ικανοποιούν ή όχι τον 
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οργανισμό),  κάνοντας  λόγο  για  θετική  ενίσχυση,  αρνητική ενίσχυση,  τιμωρία  και 
απόσβεση. Προκειμένου να εφαρμόσει κανείς τις θεωρίες κινήτρων στον εργασιακό 
χώρο θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι: οι θεωρίες είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους, 
υπάρχουν  μεγάλες  ατομικές  διαφορές  στις  ανάγκες  και  τις  επιθυμίες  των 
εργαζομένων,  άμεση  σύνδεση  μεταξύ  απόδοσης  εργασίας  και  επιθυμητών 
αποτελεσμάτων,  παροχή  ευκαιριών  προκειμένου  να  ικανοποιηθούν  τα  εσωτερικά 
κίνητρα και ότι δεν πρέπει να παραβλέπεται το περιβάλλον εργασίας. 

8. Ο προγραμματισμός της δράσης της εκπαιδευτικής μονάδας ως 
βασικό στοιχείο της διοίκησης της ποιότητας στην εκπαίδευση

Σκοπός

   Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να προβάλλει την σκοπιμότητα της εφαρμογής 
του προγραμματισμού δράσης στη λειτουργία της σχολικής μονάδας στα πλαίσια της 
φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

   Όταν ολοκληρώσετε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να  είστε σε θέση:

1. Να ορίζετε την έννοια της εκπαιδευτικής μονάδας. 

2. Να αναφέρετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική μονάδα.

3. Να περιγράφετε τη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας  σύμφωνα με τη 
συστημική θεωρία.

4. Να εντοπίζετε τα κύρια στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του Μάνατζμεντ 
της εκπαιδευτικής μονάδας.

5. Να ορίζετε την έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

6. Να διακρίνετε τα χαρακτηριστικά μιας εκπαιδευτικής μονάδας που εφαρμόζει 
τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

7. Να ορίζετε την έννοια του προγραμματισμού δράσης της σχολικής μονάδας.

8. Να εξηγείτε τη σημασία του προγραμματισμού δράσης στη σχολική μονάδα.
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9. Να αναγνωρίζετε την ομαδοποίηση του περιεχομένου του προγραμματισμού 
δράσης της σχολικής μονάδας.

10. Να περιγράφετε τα έξι στάδια της διαδικασίας του προγραμματισμού.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

    Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από δυο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται μία 
εισαγωγή  στις  έννοιες  της  εκπαιδευτικής  μονάδας,  του  Μάνατζμεντ  και  της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ταυτόχρονα γίνεται μια επισκόπηση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και παρουσιάζεται η συστημική θεωρία. Στην 
δεύτερη  ενότητα  δίνεται  η  έννοια  του  προγραμματισμού  δράσης  της  σχολικής 
μονάδας και αναλύεται ο καθορισμός του περιεχομένου του προγραμματισμού καθώς 
και τα στάδια της διαδικασίας του προγραμματισμού δράσης.

Κριτήρια αυτοαξιολόγησης

1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους

   Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε το Σ, όταν είναι σωστές, και το Λ, όταν είναι 
λάθος.

1. Σ     Λ    Η εκπαιδευτική μονάδα ανήκει στις τυπικές οργανώσεις.

2. Σ     Λ    Η εκπαιδευτική  μονάδα  δεν  αντιμετωπίζει  προβλήματα που σχετίζονται 
με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών πόρων.

3. Σ     Λ    Κύριο  στοιχείο  της  συστημικής  θεωρίας αποτελεί η αλληλεξάρτηση της 
εκπαιδευτικής μονάδας με άλλα συστήματα.

4. Σ     Λ    Κύριο  στοιχείο  του Μάνατζμεντ  της  εκπαιδευτικής   μονάδας  αποτελεί 
ο έλεγχος των πόρων.

5. Σ     Λ   Απώτερος σκοπός της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση είναι 
να ικανοποιηθούν αποκλειστικά οι ανάγκες  των μαθητών.

6. Σ     Λ    Η     διοίκηση    ποιότητας   στην    εκπαίδευση    αναφέρεται    και    στην  
καταλληλότητα των διδασκόντων. 

7. Σ     Λ    Ο   προγραμματισμός  δράσης   της  σχολικής  μονάδας  αναφέρεται  στον 
καθορισμό  των  αντικειμενικών  στόχων  και  διαδικασιών  με  τις  οποίες  θα 
εκπληρωθούν οι διοικητικές δραστηριότητες της εκπαιδευτικής μονάδας. 

8. Σ     Λ    Ο  προγραμματισμός  δράσης  παρέχει  τη  δυνατότητα  να αναγνωριστεί η 
αποστολή της εκπαιδευτικής μονάδας.

2. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

184



   Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσετε τη σωστή επιλογή. Επισημαίνεται πως για 
κάθε ερώτηση υπάρχει μία μόνο σωστή επιλογή.

1. Σύμφωνα με τη συστημική θεωρία ποιο από τα παρακάτω αποτελεί εισροή για την 
εκπαιδευτική μονάδα;

   α) Τα περιεχόμενα των μαθημάτων
   β) Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες
   γ) Οι παιδαγωγικές δραστηριότητες
   δ) Οι διοικητικές δραστηριότητες

2. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί χαρακτηριστικό μιας εκπαιδευτικής μονάδας που 
εφαρμόζει τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας;

   α) Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της υπολογίζεται ως κόστος.
   β) Γίνεται διάκριση μεταξύ αυτών που αποφασίζουν και αυτών που εκτελούν.
   γ) Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ιεραρχική δομή.
   δ)  Προσανατολισμός στην πρόληψη των προβλημάτων.

3.  Σύμφωνα  με  τον  προγραμματισμό  δράσης  της  σχολικής  μονάδας  οι  σχολικές 
γιορτές υπάγονται στις:

   α) εκπαιδευτικές δραστηριότητες
   β) παιδαγωγικές δραστηριότητες
   γ) διοικητικές δραστηριότητες
   δ) διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

4. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό δράσης της σχολικής μονάδας η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών υπάγεται στις:

   α) εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
   β) παιδαγωγικές δραστηριότητες
   γ) διοικητικές δραστηριότητες
   δ) παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

5.  Σε  ποιο  στάδιο  του  προγραμματισμού  δράσης  εκφράζεται  το  συναισθηματικό 
δέσιμο  και  η  αφοσίωση  του  προσωπικού  της  εκπαιδευτικής  μονάδας  με  ό,τι 
επιχειρείται να γίνει;

  α) Καθορισμού αντικειμενικών στόχων
  β) Ανάλυσης του περιβάλλοντος
  γ) Αποσαφήνισης της αποστολής
  δ) Επιλογής δράσεων
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3. Ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1
   Αντιστοιχίστε τα χαρακτηριστικά μιας εκπαιδευτικής μονάδας πριν την εφαρμογή 
της διοίκησης ολικής ποιότητας, αριστερή στήλη, με τον μετασχηματισμό των ίδιων 
χαρακτηριστικών μετά την εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας, δεξιά στήλη.

Προσανατολισμός στις 
εσωτερικές δυνατότητες της 
εκπαιδευτικής μονάδας

Προσανατολισμός στην 
πρόληψη των προβλημάτων

Προσανατολισμός στην 
αντιμετώπιση των 
προβλημάτων

Στρατηγικό σχέδιο ποιότητας 
που περιλαμβάνει το όραμα, 
την αποστολή, τις πολιτικές 
ποιότητας

Βραχυπρόθεσμες πολιτικές 
δράσης

Προσανατολισμός στην 
ικανοποίηση των αναγκών 
των πελατών

Ανυπαρξία προτύπων 
ποιότητας

Συμμετοχή όλων των 
ανθρώπινων πόρων στη 
βελτίωση της ποιότητας

Περιστασιακές αναφορές στη 
σημασία της ποιότητας

Προσδιορισμός προτύπων 
ποιότητας

Η εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού 
υπολογίζεται ως κόστος

Αφοσίωση και δέσμευση της 
διοίκησης και των 
συλλογικών οργάνων στη 
φιλοσοφία της ποιότητας

Γίνεται διάκριση αυτών που 
αποφασίζουν και αυτών που 

Επένδυση στην εκπαίδευση- 
ανάπτυξη-επιμόρφωση του 
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εκτελούν ανθρώπινου δυναμικού

Ελλιπείς διαδικασίες 
επαναπληροφόρησης

Η ποιότητα θεωρείται 
στοιχείο της κουλτούρας της 
εκπαιδευτικής μονάδας

Η ποιότητα θεωρείται ως 
θετικό αποτέλεσμα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας

Αντιμετώπιση των 
εργαζομένων ως πελάτες που 
πρέπει να ικανοποιούνται οι 
ανάγκες τους

Αντιμετώπιση των 
εργαζομένων βάση της 
ιεραρχικής δομής

Συνεχείς αξιολογήσεις και 
εκτιμήσεις των προσπαθειών 
βελτίωσης της ποιότητας

Άσκηση 2

   Να  αντιστοιχίσετε  τα  έξι  στάδια  της  διαδικασίας  του  προγραμματισμού  της 
εκπαιδευτικής μονάδας, αριστερή στήλη, με την ερμηνεία τους, δεξιά στήλη.

Αποσαφήνιση της 
αποστολής

Συγκεκριμενοποίηση των 
επιδιώξεων

Προσδιορισμός των 
σκοπών που 
επιδιώκονται

Βασικός λόγος ύπαρξης της 
εκπαιδευτικής μονάδας

Ανάλυση του 
περιβάλλοντος

Συγκεκριμένες ανάγκες, 
μέθοδοι, κανόνες και 
βήματα που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν για την 
υλοποίηση των στόχων

Διαμόρφωση 
πολιτικών

Καταγραφή των εφικτών, 
ρεαλιστικών, μετρήσιμων 
και καθαρά διατυπωμένων 
προτύπων του έργου της 
εκπαιδευτικής μονάδας

Καθορισμός 
αντικειμενικών 
στόχων

Κατευθυντήριες οδηγίες 
που διευκολύνουν τη λήψη 
αποφάσεων και τη δράση
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Επιλογή δράσεων

Ανάλυση της παρούσας 
κατάστασης και 
προσδιορισμός 
δυνατοτήτων και 
αδυναμιών

Ανατροφοδότηση

1. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις σωστού λάθους

1. ΣΩΣΤΟ       Πράγματι ένα από τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής μονάδας 
είναι ότι ανήκει στις τυπικής μορφής οργανώσεις του κοινωνικού συστήματος.

2. ΛΑΘΟΣ    Όπως  κάθε  μορφή  οργάνωσης,  έτσι και η εκπαιδευτική μονάδα, 
αντιμετωπίζει  το  πρόβλημα  της  διάθεσης  των  περιορισμένων 
χρηματοοικονομικών  πόρων,  προκειμένου  να  καλύψει  με  τον  πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο τους στόχους της.

3. ΣΩΣΤΟ      Η   συστημική   θεωρία   υποστηρίζει   την   αλληλεξάρτηση   της 
εκπαιδευτικής μονάδας με άλλα συστήματα και υπερσυστήματα του εξωτερικού 
περιβάλλοντος,  π.χ.  άλλες  εκπαιδευτικές  μονάδες,  κοινωνικούς  οργανισμούς, 
ομάδες ατόμων, θεσμούς κ.ά.  

4. ΣΩΣΤΟ       Κύριο   στοιχείο   του   Μάνατζμεντ  της   εκπαιδευτικής   μονάδας 
αποτελεί  ο  έλεγχος  όλων  των  παραγωγικών  πόρων  που  συμμετέχουν  στην 
εκπαιδευτική  προσπάθεια,  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η  αποτελεσματική 
χρησιμοποίησή τους. 

5. ΛΑΘΟΣ      Απώτερος     σκοπός    της  Διοίκησης  Ολικής  Ποιότητας  στην 
εκπαίδευση  είναι  η  ικανοποίηση  των  αναγκών  όλων  των  αποδεκτών  της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι μόνον των μαθητών.

6. ΣΩΣΤΟ        Η  διοίκηση  ποιότητας  στην  εκπαίδευση  αναφέρεται   και   στην 
καταλληλότητα των διδασκόντων, για το λόγο αυτό τόσο τα κριτήρια επιλογής 
τους,  όσο  και  η  συνεχής  επιμόρφωσή  τους  θεωρούνται  κύρια  στοιχεία  των 
δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικής μονάδας.
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7. ΛΑΘΟΣ      Ο   προγραμματισμός  δράσης  της  εκπαιδευτικής  μονάδας  δεν 
αναφέρεται μόνο σε διοικητικές δραστηριότητες αλλά και σε παιδαγωγικές και σε 
εκπαιδευτικές. Ταυτόχρονα ο προγραμματισμός δράσης δεν καθορίζει μόνο τους 
αντικειμενικούς στόχους και τις διαδικασίες,  αλλά και στους χρόνους υλοποίησης.

8. ΣΩΣΤΟ        Ο    προγραμματισμός    δράσης    παρέχει    τη    δυνατότητα    να 
αναγνωριστεί  η  αποστολή  της  εκπαιδευτικής  μονάδας,  δηλαδή μας  βοηθά  στη 
διατύπωση του σκοπού της σχολικής μονάδας.   

2. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

1. σωστή απάντηση  α
α)  Σύμφωνα  με  τη  συστημική  θεωρία  τα  προγράμματα  των  μαθημάτων 
συγκαταλέγονται στις εισροές της εκπαιδευτικής μονάδας.
β) Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναφέρονται, σύμφωνα με τη συστημική 
θεωρία, στη λειτουργία του σχολείου.

γ) Οι παιδαγωγικές δραστηριότητες αναφέρονται, σύμφωνα με τη συστημική 
θεωρία, στη λειτουργία του σχολείου.

δ) Οι διοικητικές δραστηριότητες αναφέρονται,  σύμφωνα με τη συστημική 
θεωρία, στη λειτουργία του σχολείου.

2.  σωστή απάντηση  δ
      α) Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού θεωρείται κόστος σε μία μονάδα 

που δεν εφαρμόζει τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Αντίθετα σύμφωνα με τη 
Διοίκηση  Ολικής  Ποιότητας  η  εκπαίδευση  του  ανθρώπινου  δυναμικού 
θεωρείται επένδυση.

      β) Διάκριση μεταξύ αυτών που αποφασίζουν και αυτών που εκτελούν δεν 
αναφέρεται  στη  Διοίκηση  Ολικής  Ποιότητας.  Στη  Διοίκηση  Ολικής 
Ποιότητας  πραγματοποιείται συμμετοχή όλων των ανθρωπίνων πόρων στη 
βελτίωση της ποιότητας.

 
      γ)  Στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας οι  εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως 

πελάτες που θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους.

      δ) Ένα από τα χαρακτηριστικά της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι η 
πρόληψη των προβλημάτων.  

3.  σωστή απάντηση  β
     α) Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες υπάγονται το διδακτικό έργο και η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

  β)  Σύμφωνα  με   τον   προγραμματισμό δράσης της  σχολικής  μονάδας  οι 
σχολικές γιορτές ανήκουν στις παιδαγωγικές δραστηριότητες.
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  γ)  Στις  διοικητικές  δραστηριότητες  υπάγονται  η  διοικητική υποστήριξη,  η 
γραμματειακή υποστήριξη και τα κτίρια με την υλικοτεχνική υποδομή.

  δ) Κάθε έργο υπάγεται σε μία μόνο κατηγορία.

4.  σωστή απάντηση  α
     α) Πράγματι σύμφωνα με τον προγραμματισμό δράσης της σχολικής μονάδας, 

η  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  υπάγεται  στις  εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες.

     β) Στις παιδαγωγικές δραστηριότητες υπάγονται τα πολιτιστικά, οι σχολικές 
γιορτές και τα εκπαιδευτικά προγράμματα ( Ευρωπαϊκά. Κοινωνικής αγωγής).

     γ) Στις διοικητικές δραστηριότητες υπάγονται η διοικητική υποστήριξη, η 
γραμματειακή υποστήριξη και τα κτίρια με την υλικοτεχνική υποδομή.

     δ) Κάθε έργο υπάγεται σε μία μόνο κατηγορία. 

5. σωστή απάντηση  γ
    α) Αναφέρονται στην καταγραφή των εφικτών, ρεαλιστικών, μετρήσιμων και 

καθαρά  διατυπωμένων  προτύπων  απόδοσης  του  έργου  της  εκπαιδευτικής 
μονάδας.

    β) Αναφέρεται στον προσδιορισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της 
συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μονάδας.

    γ) Η αίσθηση της αποστολής είναι η έννοια που εκφράζει το βαθύ συναίσθημα 
των εργαζομένων και δηλώνει το συναισθηματικό δέσιμο και την αφοσίωσή 
τους με τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα σε ό,τι επιχειρεί να γίνει.

    δ) Περιλαμβάνει μια σειρά από συγκεκριμένες ανάγκες, μεθόδους, κανόνες, 
βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να υλοποιηθούν οι αντικειμενικοί 
στόχοι του προγράμματος.

190



3. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1
   Αντιστοίχιση των χαρακτηριστικών μιας εκπαιδευτικής μονάδας πριν την εφαρμογή 
της διοίκησης ολικής ποιότητας, αριστερή στήλη, με τον μετασχηματισμό των ίδιων 
χαρακτηριστικών μετά την εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας, δεξιά στήλη.

Προσανατολισμός στις 
εσωτερικές δυνατότητες της 
εκπαιδευτικής μονάδας

Προσανατολισμός στην 
πρόληψη των προβλημάτων

Προσανατολισμός στην 
αντιμετώπιση των 
προβλημάτων

Στρατηγικό σχέδιο ποιότητας 
που περιλαμβάνει το όραμα, 
την αποστολή, τις πολιτικές 
ποιότητας

Βραχυπρόθεσμες πολιτικές 
δράσης

Προσανατολισμός στην 
ικανοποίηση των αναγκών 
των πελατών

Ανυπαρξία προτύπων 
ποιότητας

Συμμετοχή όλων των 
ανθρώπινων πόρων στη 
βελτίωση της ποιότητας

Περιστασιακές αναφορές στη 
σημασία της ποιότητας

Προσδιορισμός προτύπων 
ποιότητας

Η εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού 
υπολογίζεται ως κόστος

Αφοσίωση και δέσμευση της 
διοίκησης και των 
συλλογικών οργάνων στη 
φιλοσοφία της ποιότητας
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Γίνεται διάκριση αυτών που 
αποφασίζουν και αυτών που 
εκτελούν

Επένδυση στην εκπαίδευση- 
ανάπτυξη-επιμόρφωση του 
ανθρώπινου δυναμικού

Ελλιπείς διαδικασίες 
επαναπληροφόρησης

Η ποιότητα θεωρείται 
στοιχείο της κουλτούρας της 
εκπαιδευτικής μονάδας

Η ποιότητα θεωρείται ως 
θετικό αποτέλεσμα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας

Αντιμετώπιση των 
εργαζομένων ως πελάτες που 
πρέπει να ικανοποιούνται οι 
ανάγκες τους

Αντιμετώπιση των 
εργαζομένων βάση της 
ιεραρχικής δομής

Συνεχείς αξιολογήσεις και 
εκτιμήσεις των προσπαθειών 
βελτίωσης της ποιότητας

Άσκηση 2

   Αντιστοίχιση  των  έξι  σταδίων  της  διαδικασίας  του  προγραμματισμού  της 
εκπαιδευτικής μονάδας, αριστερή στήλη, με την ερμηνεία τους, δεξιά στήλη.

Αποσαφήνιση της 
αποστολής

Συγκεκριμενοποίηση των 
επιδιώξεων

Προσδιορισμός των 
σκοπών που 
επιδιώκονται

Βασικός λόγος ύπαρξης της 
εκπαιδευτικής μονάδας

Ανάλυση του 
περιβάλλοντος

Συγκεκριμένες ανάγκες, 
μέθοδοι, κανόνες και 
βήματα που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν για την 
υλοποίηση των στόχων

Διαμόρφωση 
πολιτικών

Καταγραφή των εφικτών, 
ρεαλιστικών, μετρήσιμων 
και καθαρά διατυπωμένων 
προτύπων του έργου της 
εκπαιδευτικής μονάδας

Καθορισμός 
αντικειμενικών 
στόχων

Κατευθυντήριες οδηγίες 
που διευκολύνουν τη λήψη 
αποφάσεων και τη δράση
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Επιλογή δράσεων

Ανάλυση της παρούσας 
κατάστασης και 
προσδιορισμός 
δυνατοτήτων και 
αδυναμιών

Σύνοψη

   Η εκπαιδευτική μονάδα θεωρείται ως μία τυπική οργάνωση που έχει καθορισμένη 
αποστολή, επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους και με την αποτελεσματική αξιοποίηση 
των  διαθέσιμων  πόρων  της,  παράγει  το  αγαθό  της  γνώσης.  Προβλήματα  που 
σχετίζονται με την εκπαιδευτική μονάδα είναι: η παραγωγή και διανομή της γνώσης, 
η  προσέλκυση  και  απόδοση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  η  διαχείριση  των 
χρηματοοικονομικών  πόρων.  Σύμφωνα  με  τη  συστημική  θεωρία  η  εκπαιδευτική 
μονάδα βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα, ενώ ταυτόχρονα 
εισρέουν παραγωγικοί πόροι τους οποίους, η λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας 
,τους  μετασχηματίζει  σε  εκροές.  Το  Μάνατζμεντ  των  εκπαιδευτικών  μονάδων 
αναφέρεται  στη  συνεχή  και  δυναμική  διαδικασία  του  προγραμματισμού,  της 
οργάνωσης,  της  διεύθυνσης  και  του  ελέγχου  όλων  των  παραγωγικών πόρων  που 
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική προσπάθεια, ώστε οι αποφάσεις, οι ενέργειες και τα 
προϊόντα της γνώσης να είναι αποτελεσματικά. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αφορά 
τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής μονάδας στο 
σύνολό της μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού της δράσης της και έχει απώτερους 
στόχους  την  ικανοποίηση  των  πελατών  της.  Η  διοίκηση  της  ποιότητας  στην 
εκπαίδευση αναφέρεται στην ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, στις μεθόδους 
διδασκαλίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, στην παρακολούθηση των επιτευγμάτων 
των μαθητών και των ευκαιριών απασχολισημότητάς τους, στην καταλληλότητα και 
διαθεσιμότητα των διδασκόντων, στην επάρκεια και αξιοποίηση της υλικοτεχνικής 
υποδομής. Ο προγραμματισμός της δράσης είναι η λειτουργία του καθορισμού των 
αντικειμενικών  στόχων  και  των  διαδικασιών  με  τις  οποίες  θα  εκπληρωθούν  οι 
εκπαιδευτικές,  παιδαγωγικές  και  διοικητικές  δραστηριότητες  της  εκπαιδευτικής 
μονάδας,  στους  αντίστοιχους  χρόνους.  Ο  προγραμματισμός  δράσης  παρέχει  τη 
δυνατότητα να αναγνωριστεί η αποστολή της εκπαιδευτικής μονάδας, να ταξινομηθεί 
το  εκπαιδευτικό  έργο,  να  προσδιοριστούν  οι  αντικειμενικοί  στόχοι  της,  και  να 
τηρηθεί  μια  πορεία  για  την  προσέγγιση  των  στόχων.  Το  περιεχόμενο  του 
προγραμματισμού  δράσης  της  σχολικής  μονάδας  διακρίνεται  σε  εκπαιδευτικές, 
παιδαγωγικές  και  διοικητικές  δραστηριότητες.  Τέλος  η  διαδικασία  του 
προγραμματισμού  δράσης  της  σχολικής  μονάδας  αποτελείται  από  έξι  στάδια: 
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αποσαφήνιση  αποστολής,  προσδιορισμός  των σκοπών που επιδιώκονται,  ανάλυση 
του περιβάλλοντος, διαμόρφωση πολιτικών, καθορισμός αντικειμενικών στόχων και 
επιλογή δράσεων. 

9. Η αξιολόγηση του έργου του σχολείου

Σκοπός

   Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να σας περιγράψει τα είδη αξιολόγησης του 
σχολικού έργου και ταυτόχρονα να σας εξηγήσει την αναγκαιότητα της εφαρμογής 
της αξιολόγησης στη σχολική μονάδα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

   Όταν ολοκληρώσετε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να  είστε σε θέση:

1. Να διακρίνετε τη σκοπιμότητα της λειτουργίας του ελέγχου στο σχολείο.

2. Να εξηγείτε τη ΄΄συστημική΄΄ προσέγγιση της οργάνωσης του σχολείου.

3. Να ορίζετε τις έννοιες της εξωτερικής αξιολόγησης και της επιθεώρησης.

4. Να  ορίζετε  τις  έννοιες  συλλογικής  και  της  ιεραρχικής  εσωτερικής 
αξιολόγησης.

5. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής αξιολόγησης.

6. Να εξηγείτε τα μειονεκτήματα της εξωτερικής αξιολόγησης.

7. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αξιολόγησης.

8. Να περιγράφετε τα μειονεκτήματα της εσωτερικής αξιολόγησης.
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9. Να προτείνετε ποιο είδος αξιολόγησης είναι κατάλληλο για την αξιολόγηση 
του σχολείου.

10. Να αναφέρετε ποια μορφή αξιολόγησης και για ποιους λόγους είναι η πιο 
κατάλληλη για την επιτέλεση του αναπτυξιακού σκοπού της αξιολόγησης.

11. Να  αναφέρετε  σε  τι  συμφώνησαν  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  και  οι 
εκπρόσωποι των αντίστοιχων ιδρυμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Αθήνα το 1997 σε σχέση με την εσωτερική αξιολόγηση.

12. Να εκθέτετε τι επικρατεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την 
εξωτερική αξιολόγηση.

13. Να  περιγράφετε  τις  τέσσερις  ανάγκες  του  σχολείου  που  εξυπηρετεί  η 
αξιολόγηση.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

   Το ένατο κεφάλαιο ξεκινά με την παρουσίαση της λειτουργίας του ελέγχου, της 
συστημικής  προσέγγισης  της  οργάνωσης  και  τα  είδη  αξιολόγησης.  Το  κεφάλαιο 
συνεχίζει  με την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων κάθε 
είδους αξιολόγησης. Ακολουθούν δυο προτάσεις εφαρμογής συλλογικής εσωτερικής 
αξιολόγησης στη χώρα μας. Στη συνέχεια δίνονται οι τάσεις της αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον επίλογο συνοψίζονται οι 
ανάγκες του σχολείου τις οποίες εξυπηρετεί η λειτουργία της αξιολόγησης. 

Κριτήρια αυτοαξιολόγησης

1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους

   Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε το Σ, όταν είναι σωστές, και το Λ, όταν είναι 
λάθος.

1. Σ     Λ   Σκοπός της λειτουργίας του ελέγχου στη σχολική μονάδα είναι η 
καλύτερη δυνατή πραγματοποίηση των στόχων του σχολείου.

2. Σ      Λ   Η   ΄΄συστημική΄΄   προσέγγιση   υποστηρίζει   πως   το   σχολείο 
αποτελεί κλειστό στατικό κοινωνικό σύστημα.  

3. Σ      Λ    Η εξωτερική αξιολόγηση και η επιθεώρηση είναι ταυτόσημες έννοιες.

4.Σ   Λ   Η   εξωτερική   αξιολόγηση  επιτυγχάνει  τον  αναπτυξιακό  σκοπό  της 
αξιολόγησης.
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5. Σ      Λ    Ο  αναπτυξιακός  σκοπός  της αξιολόγησης αναφέρεται στη βελτίωση 
του σχολείου.

6. Σ      Λ    Με  τη  συλλογική  εσωτερική  αξιολόγηση  επιτυγχάνεται  δέσμευση 
και  συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  στις  αλλαγές  που  πραγματοποιούνται  στη 
σχολική μονάδα.

7. Σ      Λ    Η   εσωτερική   αξιολόγηση   του  σχολείου  χρειάζεται μια περίοδο 
τριών ετών για να ολοκληρωθεί.

8. Σ      Λ   Η εξωτερική αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ελεγκτικό χαρακτήρα.

9. Σ      Λ   Στην    Αγγλία   ένα σχολείο   που   έχει   συνεχώς   αρνητικές 
εξωτερικές αξιολογήσεις μπορεί ακόμη και να κλείσει.

10.Σ   Λ   Η  ανάγκη  της  λήψης  αποφάσεων  που  εξυπηρετεί  η αξιολόγηση 
αναφέρονται σε επίπεδο αποκλειστικά της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας

11.Σ    Λ   Ένας επαγγελματίας εκπαιδευτικός θα πρέπει να σχεδιάζει να εκτελεί 
αλλά και να αξιολογεί την εργασία του.

12.Σ   Λ  Οι τέσσερις ανάγκες του σχολείου που εξυπηρετεί η αξιολόγηση είναι η 
λήψη αποφάσεων, η βελτίωση, η απόδοση λόγου μέσω της αυτοαξιολόγησης και 
ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών.

2. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

   Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσετε τη σωστή επιλογή. Επισημαίνεται πως για 
κάθε ερώτηση υπάρχει μία μόνο σωστή επιλογή.

1.  Σύμφωνα με τη ΄΄συστημική΄΄  προσέγγιση της  οργάνωσης της  εκπαίδευσης τα 
αναλυτικά προγράμματα αποτελούν: 

   α) διαδικασίες
   β) λειτουργίες
   γ) εισερχόμενα 
   δ) εξερχόμενα

2. Η αυτοαξιολόγηση είναι ταυτόσημη έννοια με την:
   α) επιθεώρηση
   β) εξωτερική αξιολόγηση
   γ) ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση
   δ) συλλογική εσωτερική αξιολόγηση

3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί πλεονέκτημα της εξωτερικής αξιολόγησης;
   α) Συμβάλλει στην διατήρηση ενιαίου χαρακτήρα στη εκπαίδευση
   β)  Συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  πνεύματος  συνεργασίας  μεταξύ  των  μελών  της 

σχολικής κοινότητας
   γ) Ενισχύει την ικανότητα του σχολείου για αυτοέλεγχο 
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   δ) Ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες κάθε σχολείου

4. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί μειονέκτημα της εξωτερικής αξιολόγησης;
   α) Εσωστρέφεια σχολικής μονάδας
   β) Οι διαδικασίες της είναι χρονοβόρες
   γ) Συμβάλλει στην ανάπτυξη μεταξύ των εκπαιδευτικών του φόβου και της τυφλής 

υπακοής
   δ)  Επικεντρώνεται σε ανώδυνα ζητήματα π.χ. υλικοτεχνική υποδομή

5.  Ποιο  από  τα  παρακάτω  αποτελεί  πλεονέκτημα  της  συλλογικής  εσωτερικής 
αξιολόγησης;

   α) Ενισχύει την ικανότητα του σχολείου για αυτοέλεγχο
   β) Δεν προσθέτει πρόσθετη εργασία σους εκπαιδευτικούς
   γ) Εξυπηρετεί την αναπαραγωγή της εκπαιδευτικής ιεραρχίας
   δ) Διασφαλίζει την αποτελεσματική τήρηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας

6.  Ποιο  από  τα  παρακάτω  αποτελεί  μειονέκτημα  της  συλλογικής  εσωτερικής 
αξιολόγησης;

   α) Δίνει έμφαση στην αξιολόγηση προσώπων
   β) Συχνά συνοδεύεται από προκατάληψη και αστήρικτες υποκειμενικές κρίσεις. 
   γ) Συμβάλλει στην ανάπτυξη μεταξύ των εκπαιδευτικών του φόβου και της τυφλής 

υπακοής. 
   δ) Επικεντρώνεται σε ζητήματα ανώδυνα, για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η σχολική 

μονάδα.

7. Όταν ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς  τι είδους 
αξιολόγηση γίνεται;

   α) Εξωτερική
   β) Ιεραρχική εσωτερική
   γ) Επιθεώρηση
   δ) Συλλογική εσωτερική

8.  Προκειμένου  να   αξιολογηθεί   το   σχολείο,   ποιο   είδος   αξιολόγησης είναι 
καταλληλότερο;

   α) Εξωτερική αξιολόγηση
   β) Συλλογική εσωτερική αξιολόγηση
   γ) Συνδυασμός συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης με εξωτερική αξιολόγηση
   δ) Κανένα, η αξιολόγηση δεν έχει θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία
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3. Ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1

   Να αντιστοιχίσετε τα είδη αξιολόγησης, αριστερή στήλη, με την ερμηνεία τους, 
δεξιά στήλη.

Επιθεώρηση Πραγματοποιείται από το σύνολο 
της σχολικής κοινότητας.

Εξωτερική 
αξιολόγηση

Πραγματοποιείται από το 
διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ιεραρχική 
εσωτερική 
αξιολόγηση

Πραγματοποιείται από 
εξωτερικούς αξιολογητές.

Συλλογική 
εσωτερική 
αξιολόγηση

Πραγματοποιείται από εξωτερικά 
ανώτερα ιστάμενα άτομα και 
αποσκοπεί στη συμμόρφωση των 
εκπαιδευτικών με το αυταρχικό 
σύστημα.
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Ανατροφοδότηση

1. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις σωστού λάθους

1.  ΣΩΣΤΟ       Η  λειτουργία  του  ελέγχου  στο  σχολείο  αποσκοπεί  στην 
πραγματοποίηση  των  σκοπών  του,  δηλαδή  στην  ισόρροπη  γνωστική, 
συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού.

2. ΛΑΘΟΣ              Σύμφωνα  με  τη  συστημική  προσέγγιση  της  οργάνωσης  το 
σχολείο και η εκπαίδευση αποτελούν ανοικτό δυναμικό κοινωνικό σύστημα.

3.ΛΑΘΟΣ     Τόσο  η  εξωτερική  αξιολόγηση  όσο  και  η  επιθεώρηση 
πραγματοποιούνται  από  πρόσωπα  που  δεν  έχουν  σχέση  με  τη  σχολική 
μονάδα. Η επιθεώρηση όμως προϋποθέτει πως ο αξιολογητής βρίσκεται σε 
υψηλότερη θέση στην ιεραρχική κλίμακα της εκπαίδευσης και  σκοπός της 
είναι  η  συμμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  προς  το  αυταρχικό  σύστημα 
οργάνωσης της εκπαίδευσης. 

4. ΛΑΘΟΣ            Ο αναπτυξιακός σκοπός της αξιολόγησης επιτυγχάνεται με την 
εσωτερική αξιολόγηση.

5. ΣΩΣΤΟ           Κύριος σκοπός της αξιολόγησης είναι ο αναπτυξιακός ο οποίος 
αναφέρεται στη βελτίωση του σχολείου.

6. ΣΩΣΤΟ              Η συλλογική εσωτερική αξιολόγηση συμβάλλει στη δέσμευση 
και στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις αλλαγές που πραγματοποιούνται 
στη σχολική μονάδα. 

7. ΣΩΣΤΟ             Οι     εκπρόσωποι   του   Παιδαγωγικού   Ινστιτούτου  και  των 
αντίστοιχων ιδρυμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάντηση 
εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1997 συμφώνησαν, ανάμεσα 
στα  άλλα,  πως  ένα  πρόγραμμα  εσωτερικής  αξιολόγησης  προκειμένου  να 
ολοκληρωθεί χρειάζεται περίπου τρία έτη.
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8. ΛΑΘΟΣ          Οι    εκπρόσωποι   του   Παιδαγωγικού   Ινστιτούτου  και  των 
αντίστοιχων ιδρυμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάντηση 
εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1997 συμφώνησαν, ανάμεσα 
στα άλλα, πως ο σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης δεν θα πρέπει να είναι 
ελεγκτικός αλλά αναπτυξιακός, δηλαδή η βελτίωση του σχολείου.  

9. ΣΩΣΤΟ            Στην    Αγγλία   ένα   σχολείο   μετά   από  επαναλαμβανόμενες 
αρνητικές εξωτερικές αξιολογήσεις μπορεί ακόμη και να κλείσει. 

10. ΛΑΘΟΣ          Η λήψη αποφάσεων που εξυπηρετείται μέσω της αξιολόγησης 
αναφέρεται όχι μόνο σε επίπεδο διεύθυνσης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς 
και τις σχολικές επιτροπές.

11. ΣΩΣΤΟ           Η  αξιολόγηση  του  έργου που  ασκεί  ο εκπαιδευτικός από τον 
ίδιο αποτελεί στοιχείο του επαγγελματισμού του.

12. ΣΩΣΤΟ       Η αξιολόγηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας συμβάλλει στη λήψη 
αποφάσεων,  στη  βελτίωση  του  σχολείου,  στην  απόδοση  λόγου  μέσω  της 
αυτοαξιολόγησης και στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών.

2. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

1. σωστή απάντηση γ
α) Σύμφωνα με τη ΄΄συστημική΄΄ προσέγγιση της οργάνωσης οι διαδικασίες 
αναφέρονται στη διδασκαλία και τη μάθηση.

β) Σύμφωνα με τη ΄΄συστημική΄΄ προσέγγιση της οργάνωσης οι λειτουργίες 
αναφέρονται  στο  ωρολόγιο  πρόγραμμα  διδασκαλίας,  τον  τρόπο  λήψης 
αποφάσεων και τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων.

γ) Σύμφωνα με τη ΄΄συστημική΄΄ προσέγγιση της οργάνωσης τα αναλυτικά 
προγράμματα, η υλικοτεχνική υποδομή, οι οικονομικοί πόροι, οι μαθητές και 
οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τα εισερχόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

δ) Σύμφωνα με τη ΄΄συστημική΄΄ προσέγγιση της οργάνωσης τα εξερχόμενα 
είναι τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα με την γνωστική, κοινωνική και πολιτική 
ανάπτυξη των μαθητών.

2. σωστή απάντηση δ
α) Η επιθεώρηση αναφέρεται σε εξωτερική αξιολόγηση που πραγματοποιείται 
από εξωτερικά ιεραρχικά ανώτερα ιστάμενα άτομα και αποσκοπεί στην κρίση 
και τον έλεγχο των εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις 
επιταγές ενός αυταρχικού συστήματος.

β) Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από εξωτερικούς αξιολογητές.
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γ) Η ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από το διευθυντή της 
σχολικής μονάδας.

δ)  Η  συλλογική  εσωτερική  αξιολόγηση  η  οποία  πραγματοποιείται  από  το 
σύνολο της σχολικής κοινότητας ονομάζεται και αυτοαξιολόγηση.

3. σωστή απάντηση α
α)  Η  εξωτερική  αξιολόγηση  διασφαλίζει  την  αποτελεσματική  τήρηση  της 
κείμενης εκπαιδευτικής νομοθεσίας, συμβάλλοντας έτσι στην διατήρηση του 
ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

β)  Η  ανάπτυξη  πνεύματος  συνεργασίας  μεταξύ  των  μελών  της  σχολικής 
κοινότητας αποτελεί πλεονέκτημα της εσωτερικής αξιολόγησης.

γ) Η ενίσχυση της ικανότητα του σχολείου για αυτοέλεγχο είναι πλεονέκτημα 
της εσωτερικής αξιολόγησης.
δ)  Η  ανταπόκριση  στις  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  και  ανάγκες  κάθε  σχολείου 
αποτελεί χαρακτηριστικό της εσωτερικής αξιολόγησης.

4. σωστή απάντηση γ
α)  Η  τάση  εσωστρέφειας  που  παρατηρείται  στη  σχολική  μονάδα  και  η 
δυσκολία σύνδεσής της με άλλες σχολικές μονάδες αποτελεί μειονέκτημα της 
συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης.

β)  Οι  διαδικασίες  της  συλλογικής  εσωτερικής  αξιολόγησης  είναι  ιδιαίτερα 
χρονοβόρες.

γ)  Μειονέκτημα της  εξωτερικής  αξιολόγησης είναι  το  ότι  συμβάλλει  στην 
ανάπτυξη μεταξύ των εκπαιδευτικών του φόβου και της τυφλής υπακοής, αντί 
να προάγει τη συνειδητοποίηση και την αυτογνωσία τους.

δ) Η συλλογική εσωτερική αξιολόγηση επικεντρώνεται συνήθως σε ζητήματα 
ανώδυνα,  για  τα  οποία  δεν  φέρει  άμεση  ευθύνη  η  σχολική  μονάδα  π.χ. 
υλικοτεχνική υποδομή.

5. σωστή απάντηση α
α)  Η  ενίσχυση  της  ικανότητας  του  σχολείου  για  αυτοέλεγχο  αποτελεί 
πλεονέκτημα της συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης.

β)  Η  εξωτερική  αξιολόγηση  δεν  προσφέρει  πρόσθετη  εργασία,  με  τις 
διαδικασίες του ελέγχου, στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

γ)  Η  εξωτερική  αξιολόγηση  συμβάλει  στην  επαγγελματική  εξέλιξη  των 
εκπαιδευτικών και την αναπαραγωγή της εκπαιδευτικής ιεραρχίας.

δ) Η συμβολή στην αποτελεσματική τήρηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας 
και  η  συμβολή  στη  διατήρηση  του  ενιαίου  χαρακτήρα  της  εκπαίδευσης 
αποτελεί πλεονέκτημα της εξωτερικής αξιολόγησης.

6. σωστή απάντηση δ
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α)  Η  έμφαση  στην  αξιολόγηση  προσώπων  αποτελεί  μειονέκτημα  της 
εξωτερικής αξιολόγησης.

β)  Η  εξωτερική  αξιολόγηση  συχνά  συνοδεύεται  από  προκατάληψη  και 
αστήρικτες υποκειμενικές κρίσεις.
 
γ) Μειονέκτημα της εξωτερικής αξιολόγησης είναι και το ότι συμβάλλει στην 
ανάπτυξη μεταξύ των εκπαιδευτικών του φόβου και της τυφλής υπακοής.

δ) Η συλλογική εσωτερική αξιολόγηση επικεντρώνεται συνήθως σε ζητήματα 
ανώδυνα, για τα οποία δεν φέρει άμεση ευθύνη η σχολική μονάδα, όπως π.χ. 
υλικοτεχνική υποδομή.

7. σωστή απάντηση β
α) Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από εξωτερικούς αξιολογητές.

β) Η ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από το διευθυντή της 
σχολικής μονάδας στο προσωπικό που διευθύνει.

γ) Η επιθεώρηση πραγματοποιείται από εξωτερικούς αξιολογητές.

δ) Όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας συμμετέχουν στη συλλογική εσωτερική 
αξιολόγηση.

8. σωστή απάντηση γ
α) Η εξωτερική αξιολόγηση παρουσιάζει και μειονεκτήματα.

β)  Η  συλλογική  εσωτερική  αξιολόγηση  παρουσιάζει  εκτός  από 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

γ)  Ο  συνδυασμός  της  συλλογικής  εσωτερικής  αξιολόγησης  με  κάποιας 
μορφής  εξωτερική  μπορεί  να  ανταποκριθεί  καλύτερα  στα  σύνθετα 
προβλήματα  της  αξιολόγησης  του  σχολείου,  αφού  προσπαθεί  να 
χρησιμοποιήσει  τα  πλεονεκτήματα  της  κάθε  μορφής  αξιολόγησης  και  να 
ελαττώσει τα μειονεκτήματά τους.

δ) Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι απαραίτητο στοιχείο για την 
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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3. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1

   Αντιστοίχιση των ειδών αξιολόγησης, αριστερή στήλη, με την ερμηνεία τους, δεξιά 
στήλη.

Επιθεώρηση Πραγματοποιείται από το σύνολο 
της σχολικής κοινότητας.

Εξωτερική 
αξιολόγηση

Πραγματοποιείται από το 
διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ιεραρχική 
εσωτερική 
αξιολόγηση

Πραγματοποιείται από 
εξωτερικούς αξιολογητές.

Συλλογική 
εσωτερική 
αξιολόγηση

Πραγματοποιείται από εξωτερικά 
ανώτερα ιστάμενα άτομα και 
αποσκοπεί στη συμμόρφωση των 
εκπαιδευτικών με το αυταρχικό 
σύστημα.
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Σύνοψη

    Η λειτουργία του ελέγχου στο σχολείο αποσκοπεί στην υλοποίηση των στόχων 
του. Η συστημική προσέγγιση της οργάνωσης θεωρεί το σχολείο ανοικτό δυναμικό 
σύστημα το οποίο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον, ενώ κάνει διάκριση 
σε  εισερχόμενα,  διαδικασίες,  λειτουργίες  και  εξερχόμενα  της  σχολικής  μονάδας. 
Τόσο  η  εξωτερική  αξιολόγηση  όσο  και  η  επιθεώρηση  γίνονται  από  άτομα  που 
βρίσκονται εκτός της σχολικής μονάδας, η  διαφορά τους είναι πως η επιθεώρηση 
έχει ως σκοπό την συμμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ένα αυταρχικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Η ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση γίνεται από το διευθυντή της σχολικής 
μονάδας  ενώ η  συλλογική εσωτερική αξιολόγηση από το  σύνολο των  μελών της 
σχολικής  κοινότητας.  Στα  πλεονεκτήματα  της  εξωτερικής  αξιολόγησης 
συγκαταλέγονται  η  διατήρηση  του  ενιαίου  χαρακτήρα  της  εκπαίδευσης,  η 
επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, η αξιοπιστία των κρίσεων και το ότι δεν 
προσθέτει  απασχόληση στους  εκπαιδευτικούς.  Στα  μειονεκτήματα της  εξωτερικής 
αξιολόγησης ανήκουν: η έμφαση στην αξιολόγηση προσώπων, η ανάπτυξη φόβου 
μεταξύ των εκπαιδευτικών, ο ατομισμός, η προκατάληψη και το ότι δεν συμβάλλει 
στη  βελτίωση  του  σχολείου.  Στα  πλεονεκτήματα  της  συλλογικής  εσωτερικής 
αξιολόγησης  υπάγονται:  η  συνεργασία  των  μελών  του  σχολείου,  ενίσχυση  της 
ικανότητας  του  σχολείου  για  αυτοέλεγχο,  ανάπτυξη  πρωτοβουλιών  και  την 
ανταπόκριση  στις  ιδιαίτερες  ανάγκες  του  κάθε  σχολείου.  Ως  μειονεκτήματα  της 
συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης αναφέρονται: η επικέντρωση σε ζητήματα για 
τα οποία δεν φέρει ευθύνη η σχολική μονάδα, η εσωστρέφεια της σχολικής μονάδας 
και το ότι οι διαδικασίες της είναι χρονοβόρες. Μια προσέγγιση που θα συνδυάζει την 
συλλογική εσωτερική αξιολόγηση με κάποιας μορφής εξωτερική αξιολόγηση μπορεί 
να  ανταποκριθεί  καλύτερα  στα  προβλήματα  του  σχολείου.  Προκειμένου  να 
επιτευχθεί  ο  αναπτυξιακός  σκοπός  της  αξιολόγησης,  δηλαδή  η  βελτίωση  του 
σχολείου, προκρίνεται η εσωτερική αξιολόγηση, επειδή επιτυγχάνει τη δέσμευση και 
τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις αποφάσεις, η βελτίωση μπορεί να έρθει ως 
αλλαγή  του  εσωτερικού  κλίματος  του  σχολείου  και  μέσω  αυτής  επιτυγχάνονται 
συνεργατικές  σχέσεις  των  μελών  του  σχολείου.  Στη  συνάντηση  εργασίας  που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1997 μεταξύ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των 
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αρμόδιων  ιδρυμάτων  των  χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  συμφώνησαν  ότι:  η 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα τριών 
ετών,  τα  σχολεία  χρειάζονται  εκπαίδευση  και  εξωτερική  υποστήριξη  για  να 
αναπτύξουν  αυτοαξιολογικές  δράσεις,  η  εξωτερική αξιολόγηση θα  πρέπει  να  έχει 
συμβουλευτικό σκοπό, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί εσωτερική αξιολόγηση όταν δεν 
υπάρχει  σχετική  παράδοση  και  τέλος  ο  συνδυασμός  εσωτερικής  και  εξωτερικής 
αξιολόγησης θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή της εξωτερικής αξιολόγησης, ενώ σε κάποιες χώρες 
όπως η Αγγλία ανάλογα με τις εκθέσεις της εξωτερικής αξιολόγησης διαμορφώνεται 
η ζήτηση των γονέων για τα σχολεία που θα φοιτήσουν τα παιδιά τους.  Τέλος η 
λειτουργία  της  αξιολόγησης  στο  σχολείο  συμβάλλει  στη  λήψη  αποφάσεων,  στη 
βελτίωση του σχολείου, στην απόδοση λόγου μέσω της αυτοαξιολόγησης και στον 
επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών.

10. Η πληροφορική στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 
– πληροφορική και στελέχη της εκπαίδευσης

Σκοπός

   Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να σας αναφέρει τις προϋποθέσεις επιτυχούς 
ενσωμάτωσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, ενώ 
παράλληλα  να  σας  περιγράψει  τις  χρήσεις  των  τεχνολογιών  πληροφορίας  και 
επικοινωνιών στην εκπαίδευση  και το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν η 
διοίκηση και τα στελέχη της εκπαίδευσης, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις νέες 
τεχνολογικές προκλήσεις.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

   Όταν ολοκληρώσετε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να  είστε σε θέση:

1. Να  αναφέρετε  τις  προϋποθέσεις  επιτυχούς  ενσωμάτωσης  των  τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση.

2. Να  περιγράφετε  τις  τρεις  διακρίσεις  του  όρου  ΄΄πληροφορική  και 
εκπαίδευση΄΄.

3. Να εξηγείτε το ρόλο της διοίκησης και των στελεχών στην εκπαίδευση.

4. Να διακρίνετε τους δύο τρόπους προσδιορισμού της επιτυχούς ενσωμάτωσης 
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση. 

5. Να αναφέρετε το ρόλο των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις 
εκπαιδευτικές μονάδες σε επίπεδο διευθύνσεων και  περιφερειών. 
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6. Να περιγράφετε το επίπεδο επιμόρφωσης στις τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνιών που θα πρέπει να έχουν τα στελέχη της εκπαίδευσης.

7. Να εντοπίζετε τις περιστάσεις στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 
γνώσεις,  δεξιότητες  και  στάσεις  των  στελεχών  της  εκπαίδευσης  στις 
τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών.

8. Να  περιγράφετε  τη  διάκριση  των  προδιαγραφών  τεχνολογικού  και 
πληροφορικού εγραμματισμού της διοίκησης των σχολικών μονάδων και των 
στελεχών  της  εκπαίδευσης,  σύμφωνα  με  το  αγγλόφωνο  σύστημα 
προδιαγραφών.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

   Στην  εισαγωγή  του  κεφαλαίου  αυτού  γίνεται  μια  σύντομη  παρουσίαση  των 
προϋποθέσεων  για  την  επιτυχή  ενσωμάτωση  των  τεχνολογιών  πληροφορίας  και 
επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Ακολουθεί  η κατηγοριοποίηση των στοιχείων που 
σχετίζονται  με  την  έννοια  ΄΄πληροφορική  και  εκπαίδευση΄΄.  Στη  συνέχεια 
περιγράφεται ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν η διοίκηση και τα στελέχη 
της  εκπαίδευσης  σε  σχέση με  τις  τεχνολογίες  πληροφορίας  και  επικοινωνιών  και 
αντίστροφα. Συνεχίζει με την παράθεση  ενός σχεδίου επιμόρφωσης της διοίκησης 
της  εκπαίδευσης.  Στον  επίλογο  του  κεφαλαίου  δίνονται  οι  προδιαγραφές 
τεχνολογικού και πληροφορικού εγραμματισμού της διοίκησης σχολικών μονάδων 
και των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το αγγλόφωνο σύστημα.
   

Κριτήρια αυτοαξιολόγησης

1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους

   Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε το Σ, όταν είναι σωστές, και το Λ, όταν είναι 
λάθος.

1. Σ       Λ    Η ύπαρξη   κατάλληλης  υλικοτεχνικής  υποδομής  αποτελεί απαραίτητο 
στοιχείο  για  την  ενσωμάτωση  των  τεχνολογιών  πληροφορίας  και 
επικοινωνιών στην εκπαίδευση.

2. Σ        Λ    Βασική  προϋπόθεση  για  την  εισαγωγή των τεχνολογιών  πληροφορίας 
και  επικοινωνιών  στην  εκπαίδευση  αποτελεί  η  εκπαίδευση  του 
διδακτικού προσωπικού.

3. Σ        Λ    Ο όρος ΄΄πληροφορική και εκπαίδευση΄΄ διακρίνεται σε δυο κατηγορίες 
α)  πληροφορική  και  οργάνωση  /  διοίκηση  της  εκπαίδευσης  και  β) 
διδακτική της πληροφορικής. 
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4. Σ        Λ   Η εισαγωγή της πληροφορικής στη διοίκηση της εκπαίδευσης συμβάλλει 
στον περιορισμό της γραφειοκρατίας. 

5. Σ        Λ    Η  διοίκηση  του  σχολείου   αποτελεί   ένα   μηχανισμό   διεκπεραίωσης 
γραφειοκρατικών διαδικασιών.

6. Σ      Λ   Τα  στελέχη  εκπαίδευσης  θα  πρέπει  να  αξιοποιούν  πορίσματα   και 
εμπειρίες από το χώρο της διοίκησης και του μάνατζμεντ.

 
7. Σ        Λ   Ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις ευρύτερες 

εκπαιδευτικές  μονάδες  (διευθύνσεις,  περιφέρειες)  συνίσταται 
αποκλειστικά στις διαδικασίες αρχειοθέτησης.

8. Σ      Λ   Το διδακτικό  προσωπικό  και  η  διεύθυνση  των σχολικών μονάδων θα 
πρέπει  να  κατέχουν  το  ίδιο  επίπεδο  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  των 
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών.

9. Σ       Λ     Το  διδακτικό  προσωπικό των  σχολικών μονάδων θα πρέπει να επιλέγει 
τα πληροφορικά συστήματα που θα χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση.

10. Σ      Λ    Ο  πληροφορικός  εγραμματισμός των στελεχών της εκπαίδευσης 
μπορεί να  χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
της διοίκησης.

2. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

   Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσετε τη σωστή επιλογή. Επισημαίνεται πως για 
κάθε ερώτηση υπάρχει μία μόνο σωστή επιλογή.

1. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία ανήκει στην κατηγορία:
    α) πληροφορική και οργάνωση της εκπαίδευσης
    β) διδακτική της πληροφορικής
    γ) πληροφορική υποστήριξη της διδακτικής πράξης – επικοινωνία μέσω Η/Υ
    δ) πληροφορική και διοίκηση της εκπαίδευσης

2.  Αν  για  τον  προσδιορισμό  της  επιτυχούς  ενσωμάτωσης  των  τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση λάβουμε ως κριτήριο το γεγονός 
ότι οι μαθητές «μαθαίνουν καλύτερα», θα χρησιμοποιήσουμε κριτήριο:

    α) παιδαγωγικό - διδακτικό
    β) οικονομικό
    γ) λειτουργικό
    δ) κανένα, δεν υπάρχουν κριτήρια που να προσδιορίζουν την επιτυχή ενσωμάτωση 

των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην εκπαίδευση.

3. Η επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού, των διευθυντών σχολικών μονάδων 
και των διευθυντών των γενικών διευθύνσεων στις τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνιών θα πρέπει:

    α) να διαφοροποιείται σε κάθε επίπεδο
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    β) να είναι κοινή σε όλα τα επίπεδα
    γ)  να είναι  κοινή στο επίπεδο των βασικών γνώσεων χρήσης Η/Υ και  να 
διαφοροποιείται σε ανώτερα επίπεδα

    δ) να διαφοροποιείται στο πρώτο επίπεδο και να είναι κοινή σε ανώτερα επίπεδα

4. Σε ποιο τομέα προδιαγραφών υπάγεται το γεγονός ότι ΄΄τα στελέχη εκπαίδευσης θα 
πρέπει να προωθούν και να υποστηρίζουν τη χρήση συστημάτων που λαμβάνουν 
υπόψη τις ανάγκες των μαθητών΄΄; 

    α) ηγεσία και όραμα
    β) διδασκαλία και μάθηση
    γ) εκτίμηση και αξιολόγηση
    δ)κοινωνικά, νομικά και ηθικά θέματα

5. Σε ποιο τομέα προδιαγραφών υπάγεται το γεγονός ότι ΄΄τα στελέχη εκπαίδευσης θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν την ισότητα πρόσβασης στους τεχνολογικούς πόρους, 
τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευομένων΄΄.  

    α) ηγεσία και όραμα
    β) διδασκαλία και μάθηση
    γ) υποστήριξη και διαχείριση
    δ) κοινωνικά, νομικά και ηθικά θέματα
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3. Ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1

   Αντιστοιχίστε  τους  τομείς  προδιαγραφών  τεχνολογικού  και  πληροφορικού 
εγραμματισμού  της  διοίκησης  των  σχολικών  μονάδων  και  των  στελεχών  της 
εκπαίδευσης, αριστερή στήλη, με τα επιμέρους στοιχεία τους, δεξιά στήλη. Τονίζεται 
πως για κάθε τομέα παρατίθεται ένα μόνο στοιχείο του.  
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Ανατροφοδότηση

1. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις σωστού λάθους

1. ΣΩΣΤΟ   Η ύπαρξη επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, δηλαδή εργαστηρίων 
ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  δικτύων  και  τεχνικού  προσωπικού  αποτελεί 
απαραίτητο  στοιχείο  για  την  επιτυχημένη  ενσωμάτωση  των  τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση. 

Ηγεσία και 
όραμα

Διευκολύνουν και υποστηρίζουν τη 
συνεργατική μάθηση σε μαθησιακά 
περιβάλλοντα εμπλουτισμένα με 
τεχνολογικές δυνατότητες

Διδασκαλία και 
μάθηση

Μοντελοποιήσουν, τυποποιήσουν και 
καταστήσουν αποτελεσματική τη χρήση 
τεχνολογίας

Παραγωγικότητα 
και 
επαγγελματική 
πρακτική

Υποστηρίζουν μια διαδικασία για την 
ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την 
παρακολούθηση ενός δυναμικού, 
συστηματικού και μακράς πνοής πλάνου 
χρήσης της τεχνολογίας

Υποστήριξη και 
διαχείριση

Προωθούν και ενισχύουν το σεβασμό 
στην ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την 
δικτυακή ασφάλεια, όταν 
χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες 

Εκτίμηση και 
αξιολόγηση

Αναπτύσσουν, εγκαθιστούν και 
παρακολουθούν την εξέλιξη πολιτικών 
και ειδικότερων οδηγιών που 
εξασφαλίζουν τη συμβατότητα ανάμεσα 
στις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες 

Κοινωνικά, 
νομικά και ηθικά 
θέματα

Χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να 
συλλέξουν δεδομένα, να ερμηνεύσουν 
αποτελέσματα και να μεταδώσουν τα 
ευρήματα τους, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
διδακτική πρακτική και η μάθηση των 
μαθητών 
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2. ΣΩΣΤΟ     Η ύπαρξη ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου διδακτικού προσωπικού 
που  να  γνωρίζει  πώς  να  χρησιμοποιεί  τις  νέες  δυνατότητες  των  τεχνολογιών 
πληροφορίας  και  επικοινωνιών  καθώς  και  να  χαρακτηρίζεται  από  μια  θετική 
στάση  προς  αυτές  αποτελεί  βασική  προϋπόθεση  για  την  εισαγωγή  των 
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση. 

3.  ΛΑΘΟΣ     Ο  όρος  ΄΄πληροφορική  και  εκπαίδευση΄΄  διακρίνεται  σε  τρεις 
κατηγορίες  α)  πληροφορική  και  οργάνωση  /  διοίκηση  της  εκπαίδευσης,  β) 
διδακτική  της  πληροφορικής  και  γ)  πληροφορική  υποστήριξη  της  διδακτικής 
πράξης.

4. ΣΩΣΤΟ      Η  πληροφορική,  μέσω της οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών 
και  της  επιτάχυνσης  των  διαδικασιών,  συμβάλλει  στον  περιορισμό  της 
γραφειοκρατίας.

5. ΛΑΘΟΣ     Η διοίκηση του σχολείου αποτελεί μηχανισμό που συμβάλλει στην 
αναβάθμιση  της  ποιότητας  του  εκπαιδευτικού  έργου  δηλαδή  στην  αύξηση της 
αποδοτικότητας της εκπαίδευσης.

6. ΣΩΣΤΟ   Τα στελέχη εκπαίδευσης, προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο 
τους, θα πρέπει να αξιοποιούν πορίσματα και εμπειρίες όχι μόνο από το χώρο των 
παιδαγωγικών  επιστημών  αλλά  και  από  το  χώρο  της  διοίκησης  και  του 
μάνατζμεντ.

7. ΛΑΘΟΣ       Ο  ρόλος  των  τεχνολογιών  πληροφορίας  και  επικοινωνιών  στις 
ευρύτερες  εκπαιδευτικές  μονάδες  (διευθύνσεις,  περιφέρειες)  δεν  είναι  μόνο  η 
αρχειοθέτηση μεγάλου όγκου πληροφοριών αλλά επιπλέον εξυπηρετούν ανάγκες 
επικοινωνίας, γραμματειακής υποστήριξης, προγραμματισμού των καλύψεων των 
αναγκών των σχολικών  μονάδων  κατά  μάθημα  και  ειδικότητα,  μεταθέσεις  και 
αποσπάσεις προσωπικού της εκπαίδευσης.

8. ΛΑΘΟΣ       Πέρα από τη στοιχειώδη γνώση βασικής χρήσης των Η/Υ, δηλαδή 
τις  εφαρμογές  γραφείου,  η  επιμόρφωση  του  διδακτικού  προσωπικού 
διαφοροποιείται από εκείνη των διευθυντών σχολικών μονάδων, μέρος της οποίας 
αποτελεί  η  προβληματική  της  χρήσης  των  τεχνολογιών  πληροφορίας  και 
επικοινωνιών στην εκπαίδευση. 

9. ΛΑΘΟΣ     Η  επιλογή των πληροφορικών συστημάτων της εκπαίδευσης γίνεται 
από  στελέχη  που  βρίσκονται  σε  υψηλά  επίπεδα  του  οργανογράμματος  του 
Υπουργείου Παιδείας και χαράζουν την εκπαιδευτική πολιτική.
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10. ΣΩΣΤΟ       Ο πληροφορικός εγραμματισμός των στελεχών της εκπαίδευσης, 
δηλαδή οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους στις τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα 
ενός συστήματος διοίκησης.

2. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

1. σωστή απάντηση γ
    α)  Στην  κατηγορία  της  πληροφορικής  και  οργάνωσης  /  διοίκησης  της 

εκπαίδευσης  ανήκουν  λειτουργίες  που  σχετίζονται  με  την  οργάνωση  και 
διοίκηση  της  εκπαίδευσης  π.χ.  βελτιστοποίηση  χρήσης  πόρων,  εργασίες 
γραφείου, προγραμματισμός εργασιών κτλ.

    β) Η διδακτική της πληροφορικής αναφέρεται στην έννοια της πληροφορικής 
ως αντικείμενο διδασκαλίας.

    γ) Η εξ αποστάσεως διδασκαλία υπάγεται στην κατηγορία της πληροφορικής 
υποστήριξης της διδακτικής πράξης – επικοινωνία μέσω Η/Υ.

    δ) Οργάνωση και  διοίκηση υπάγονται στην ίδια κατηγορία της ΄΄πληροφορικής 
και  οργάνωσης  /  διοίκησης  της  εκπαίδευσης΄΄  στην  οποία  ανήκουν 
λειτουργίες που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 
π.χ.  βελτιστοποίηση  χρήσης  πόρων,  εργασίες  γραφείου,  προγραμματισμός 
εργασιών κτλ.

2. σωστή απάντηση α
    α) Με κριτήρια παιδαγωγικά – διδακτικά θα θεωρήσουμε επιτυχή τη χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση αν, με κάποιο 
τρόπο,  έχουμε  καλύτερα  διδακτικά  αποτελέσματα,  δηλαδή  αν  οι  μαθητές 
«μαθαίνουν καλύτερα».

 
    β)  Τα οικονομικά και λειτουργικά κριτήρια ανήκουν στην ίδια κατηγορία, 

αναφέρονται σε κριτήρια με τα οποία λειτουργεί μια επιχείρηση, έτσι θεωρούν 
την  εκπαίδευση  παραγωγική  διαδικασία  και  η  επιτυχή  ενσωμάτωση  των 
τεχνολογιών  πληροφορίας  και  επικοινωνιών  είναι  μετρήσιμες  με 
οικονομικούς όρους.

  
    γ)  Τα οικονομικά και λειτουργικά κριτήρια ανήκουν στην ίδια κατηγορία, 

αναφέρονται σε κριτήρια με τα οποία λειτουργεί μια επιχείρηση, έτσι θεωρούν 
την  εκπαίδευση  παραγωγική  διαδικασία  και  η  επιτυχή  ενσωμάτωση  των 
τεχνολογιών  πληροφορίας  και  επικοινωνιών  είναι  μετρήσιμες  με 
οικονομικούς όρους. 

 
    δ)  Για  τον  προσδιορισμό  της  επιτυχούς  ενσωμάτωσης  των  τεχνολογιών 

πληροφορίας  και  επικοινωνιών  στην  εκπαίδευση  έχουμε  δυο  κατηγορίες 
κριτηρίων: α) παιδαγωγικά – διδακτικά  και β) οικονομικά- λειτουργικά.
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3. σωστή απάντηση γ
    α) Στο πρώτο επίπεδο, το οποίο αναφέρεται σε στοιχειώδη γνώση βασικής 

χρήσης Η/Υ, η επιμόρφωση μπορεί να είναι κοινή.

    β) Οι επιμορφωτικές ανάγκες των στελεχών εκπαίδευσης, πέρα από στοιχειώδη 
γνώση βασικής χρήσης Η/Υ, ποικίλουν ανάλογα με τη θέση που κατέχουν.

 
    γ) Πράγματι η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης είναι κοινή στο πρώτο 

επίπεδο της βασικής χρήσης Η/Υ και διαφοροποιείται σε ανώτερα επίπεδα 
επιμόρφωσης, καθώς έχουν διαφορετικά καθήκοντα.

    δ)Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται σε στοιχειώδης γνώση χρήσης Η/Υ η οποία 
είναι  δεδομένη  και  δεν  μπορεί  να  διαφοροποιηθεί.  Αντίθετα  τα  ανώτερα 
επίπεδα της επιμόρφωσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τα καθήκοντα των 
στελεχών εκπαίδευσης.  

4. σωστή απάντηση β
    α) Η ηγεσία και το όραμα έχουν να κάνουν με κριτήρια που αφορούν την 

ανάπτυξη  της  ιδέας,  από  τα  στελέχη  εκπαίδευσης,  της  ενσωμάτωσης  των 
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση.

    β) Η διδασκαλία και μάθηση αφορά την χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας 
και επικοινωνιών, από τα στελέχη της εκπαίδευσης,  στην διδακτική πράξη με 
στόχο  την  αποτελεσματικότερη  μάθηση  των  μαθητών,  όπου  ανάμεσα  στα 
άλλα  κριτήρια  βρίσκεται  και  η  προώθηση  και  υποστήριξη  της  χρήσης 
συστημάτων που είναι επικεντρωμένα στο χρήστη και λαμβάνουν υπόψη τις 
ποικίλες ανάγκες των σπουδαστών και μαθητών.

    γ) Η εκτίμηση και αξιολόγηση αφορά τη χρησιμοποίηση, από τα στελέχη της 
εκπαίδευσης,  των τεχνολογιών πληροφορίας και  επικοινωνιών προκειμένου 
να σχεδιάσουν και να εγκαταστήσουν εύχρηστα συστήματα αποτελεσματικής 
αξιολόγησης και εκτίμησης.

 
    δ)  Τα  κοινωνικά,  νομικά  και  ηθικά  θέματα  ,  της  χρήσης  τεχνολογιών 

πληροφορίας  και  επικοινωνιών από τα  στελέχη της  εκπαίδευσης,  αφορούν 
κριτήρια με τα οποία τα στελέχη της εκπαίδευσης λαμβάνουν αποφάσεις με 
υπευθυνότητα, χωρίς να παραβλέπουν κοινωνικά, νομικά και ηθικά κριτήρια. 

5. σωστή απάντηση δ
    α) Η ηγεσία και το όραμα έχουν να κάνουν με κριτήρια που αφορούν την 

ανάπτυξη  της  ιδέας,  από  τα  στελέχη  εκπαίδευσης,  της  ενσωμάτωσης  των 
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση.

    β) Η διδασκαλία και μάθηση αφορά την χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας 
και επικοινωνιών, από τα στελέχη της εκπαίδευσης,  στην διδακτική πράξη με 
στόχο  την  αποτελεσματικότερη  μάθηση  των  μαθητών,  όπου  ανάμεσα  στα 
άλλα  κριτήρια  βρίσκεται  και  η  προώθηση  και  υποστήριξη  της  χρήσης 
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συστημάτων που είναι επικεντρωμένα στο χρήστη και λαμβάνουν υπόψη τις 
ποικίλες ανάγκες των σπουδαστών και μαθητών.

    γ) Ο τομέας της υποστήριξης και διαχείρισης αναφέρεται στον τρόπο με τον 
οποίο  τα  στελέχη  της  εκπαίδευσης  εισάγουν  αλλά  και  υποστηρίζουν  την 
βελτίωση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση.

    δ)  Τα  κοινωνικά,  νομικά  και  ηθικά  θέματα  ,  της  χρήσης  τεχνολογιών 
πληροφορίας  και  επικοινωνιών από τα  στελέχη της  εκπαίδευσης,  αφορούν 
κριτήρια με τα οποία τα στελέχη της εκπαίδευσης λαμβάνουν αποφάσεις με 
υπευθυνότητα, χωρίς να παραβλέπουν κοινωνικά, νομικά και ηθικά κριτήρια. 
Ανάμεσα  στα  άλλα  κριτήρια  βρίσκεται  και  η  εξασφάλιση  της  ισότητας 
πρόσβασης στους τεχνολογικούς πόρους για ενίσχυση όλων των εκπαιδευτών 
και εκπαιδευομένων.

3. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1
   Αντιστοίχιση  των  τομέων  προδιαγραφών  τεχνολογικού  και  πληροφορικού 
εγραμματισμού  της  διοίκησης  των  σχολικών  μονάδων  και  των  στελεχών  της 
εκπαίδευσης, αριστερή στήλη, με τα επιμέρους στοιχεία τους, δεξιά στήλη.
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Σύνοψη

   Για την επιτυχή ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην 
εκπαίδευση  απαραίτητες  προϋποθέσεις  αποτελούν:  η  επάρκεια  υλικοτεχνικής 
υποδομής, η ύπαρξη τεχνολογικών εφαρμογών, παιδαγωγικό σύστημα και διδακτική 
θεωρία,  κατάλληλα  εκπαιδευμένο  διδακτικό  προσωπικό,  θεσμικό  πλαίσιο  και 
στελεχιακό  δυναμικό  κατάλληλα  εκπαιδευμένο.  Ο  όρος  ΄΄πληροφορική  και 

Ηγεσία και 
όραμα

Διευκολύνουν και υποστηρίζουν τη 
συνεργατική μάθηση σε μαθησιακά 
περιβάλλοντα εμπλουτισμένα με 
τεχνολογικές δυνατότητες

Διδασκαλία και 
μάθηση

Μοντελοποιήσουν, τυποποιήσουν και 
καταστήσουν αποτελεσματική τη χρήση 
τεχνολογίας

Παραγωγικότητα 
και 
επαγγελματική 
πρακτική

Να υποστηρίζουν μια διαδικασία για την 
ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την 
παρακολούθηση ενός δυναμικού, 
συστηματικού και μακράς πνοής πλάνου 
χρήσης της τεχνολογίας

Υποστήριξη και 
διαχείριση

Προωθούν και ενισχύουν το σεβασμό 
στην ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την 
δικτυακή ασφάλεια, όταν 
χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες 

Εκτίμηση και 
αξιολόγηση

Αναπτύσσουν, εγκαθιστούν και 
παρακολουθούν την εξέλιξη πολιτικών 
και ειδικότερων οδηγιών που 
εξασφαλίζουν τη συμβατότητα ανάμεσα 
στις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες 

Κοινωνικά, 
νομικά και ηθικά 
θέματα

Χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να 
συλλέξουν δεδομένα, να ερμηνεύσουν 
αποτελέσματα και να μεταδώσουν τα 
ευρήματα τους, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
διδακτική πρακτική και η μάθηση των 
μαθητών 
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εκπαίδευση΄΄  μπορεί  να  διακριθεί  σε  τρεις  κατηγορίες:  α)  πληροφορική  και 
οργάνωση  /  διοίκηση  της  εκπαίδευσης,  β)  διδακτική  της  πληροφορικής  και  γ) 
πληροφορική υποστήριξη της διδακτικής πράξης- επικοινωνία μέσω Η/Υ. Η διοίκηση 
του σχολείου δεν αποτελεί πλέον ένα μηχανισμό διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών 
διαδικασιών  αλλά  ένα  μηχανισμό  ο  οποίος  θα  αναβαθμίσει  την  ποιότητα  του 
εκπαιδευτικού έργου. Τα στελέχη της εκπαίδευσης θα πρέπει να καλλιεργήσουν και 
να ανανεώσουν τις πνευματικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, αξιοποιώντας 
πορίσματα  τόσο  της  παιδαγωγικής  επιστήμης  όσο  και  της  διοίκησης  και  του 
μάνατζμεντ, έτσι ώστε να αναδείξουν μορφές ποιοτικής ηγεσίας στις εκπαιδευτικές 
μονάδες.  Υπάρχουν  δυο  τρόποι  προσδιορισμού  της  επιτυχούς  ενσωμάτωσης  των 
τεχνολογιών  πληροφορίας  και  επικοινωνιών  στην  εκπαίδευση,  ο  ένας  λαμβάνει 
υπόψη  κριτήρια  παιδαγωγικά  και  διδακτικά  ενώ  ο  άλλος  κριτήρια  οικονομικά  ή 
λειτουργικά,  θεωρώντας  την  εκπαίδευση  παραγωγική  διαδικασία.  Οι  τεχνολογίες 
πληροφορίας και επικοινωνιών στις ευρύτερες εκπαιδευτικές μονάδες (διευθύνσεις, 
περιφέρειες)  επιτελούν  λειτουργίες  επικοινωνίας,  αρχειοθέτησης,  γραμματειακής 
υποστήριξης,  καλύψεις  των  αναγκών  των  σχολικών  μονάδων  και  επιθυμιών  του 
προσωπικού  (μεταθέσεις,  αποσπάσεις).  Ένα  πρόγραμμα  επιμόρφωσης  στις 
τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών των στελεχών εκπαίδευσης θα πρέπει να 
παρέχει σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού Η/Υ  ενώ 
παράλληλα θα πρέπει και να διαφοροποιείται, ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες 
των στελεχών της εκπαίδευσης. Οι γνώσεις,  δεξιότητες και στάσεις των στελεχών 
εκπαίδευσης  στις  τεχνολογίες  πληροφορίας  και  επικοινωνιών  μπορούν  να 
συμβάλλουν: 1) στη σχεδίαση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, 2) στην 
αξιολόγηση των τεχνολογιών πληροφορίας  και  επικοινωνιών στην εκπαίδευση,  3) 
στην  περιγραφή  της  εργασίας  και  των  καθηκόντων,  4)  στην  εκτίμηση  της 
αποτελεσματικότητας  ενός  συστήματος  διοίκησης,  5)  στην  απόδοση  αξίας  σε 
σχολικές μονάδες,  6) στην πιστοποίηση ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων των 
στελεχών  εκπαίδευσης,  7)  αυτοαξιολόγησης  και  προσδιορισμού  στόχων  και  8) 
σχεδίασης νέων τεχνολογικών εργαλείων για να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση 
της  εκπαίδευσης.  Τέλος  σύμφωνα  με  το  αγγλόφωνο  σύστημα  προδιαγραφών  οι 
προδιαγραφές  τεχνολογικού  και  πληροφορικού  εγραμματισμού  της  διοίκησης 
σχολικών μονάδων και των στελεχών της εκπαίδευσης διακρίνονται σε έξι τομείς: 
1)ηγεσία και όραμα, 2)διδασκαλία και μάθηση, 3)παραγωγικότητα και επαγγελματική 
πρακτική,  4)υποστήριξη  και  διαχείριση,  5)εκτίμηση και  αξιολόγηση,  6)κοινωνικά, 
νομικά και ηθικά θέματα. 

11. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση

Σκοπός

   Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να σας παρουσιάσει τους τομείς διοικητικής και 
λειτουργικής οργάνωσης του σχολείου, τους τύπους διοίκησης της εκπαίδευσης, το 
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ρόλο του διευθυντή σχολείου καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο που προσδιορίζει τις 
αρμοδιότητες του. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

   Όταν ολοκληρώσετε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να  είστε σε θέση:

1. Να περιγράφετε τους πέντε τομείς διοικητικής και λειτουργικής οργάνωσης 
των σχολείων, που προσδιορίζουν το ρόλο του διευθυντή.

2. Να  εξηγείτε  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  του  συγκεντρωτικού  συστήματος 
διοίκησης της εκπαίδευσης.

3. Να  εξηγείτε  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  του  αποκεντρωτικού  συστήματος 
διοίκησης της εκπαίδευσης.

4. Να αναγνωρίζετε τη διοίκηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

5. Να αναφέρετε τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου που επιτελεί ο διευθυντής 
σχολείου.

6. Να περιγράφετε τις παραμέτρους που θα πρέπει να λάβει υπόψη ο διευθυντής 
σχολείου για την αποτελεσματική διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού της 
σχολικής μονάδας.

7. Να αναφέρετε τις αρμοδιότητες του διευθυντή σχολικής μονάδας σύμφωνα με 
το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα.

8. Να  διακρίνετε  τα  τρία  κριτήρια  βάσει  των  οποίων  γίνεται  η  επιλογή  των 
διευθυντών σχολικών μονάδων.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

   Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από δυο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στη 
διοίκηση  της  σχολικής  μονάδας,  περιγράφοντας  τους  τομείς  διοικητικής  και 
λειτουργικής  οργάνωσης  των  σχολείων,  τους  τύπους  διοίκησης  και  τη  μορφή 
διοίκησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται 
λόγος  για  τη  διαχείριση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  του  σχολείου  με  ιδιαίτερη 
αναφορά στο ρόλο του διευθυντή σχολικής μονάδας και στο κανονιστικό πλαίσιο της 
χώρας  μας  για  τις  αρμοδιότητες  και  τα  καθήκοντα  των  διευθυντών  σχολικών 
μονάδων.

Κριτήρια αυτοαξιολόγησης
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1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους

   Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε το Σ, όταν είναι σωστές, και το Λ, όταν είναι 
λάθος.

1. Σ        Λ     Στο  συγκεντρωτικό  εκπαιδευτικό  σύστημα ο διευθυντής της σχολικής 
μονάδας δίνει έμφαση στον εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό ρόλο του.

2. Σ     Λ   Κανένα  εκπαιδευτικό  σύστημα  δεν  θα  πρέπει  να  είναι  αμιγώς 
αποκεντρωμένο.

3. Σ        Λ    Ο  διευθυντής  σχολείου   για  την  επιτέλεση  του  έργου  του  λαμβάνει 
υπόψη μόνον τις προσδοκίες των ιεραρχικά ανωτέρων του.

4. Σ        Λ    Οι   ειδικοί  σκοποί  του σχολείου καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το 
διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων.

5. Σ        Λ    Η     ιδιογραφική   διάσταση   του  διευθυντή  σχολείου  αναφέρεται  στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του.

6. Σ         Λ    Η  προσαρμοστικότητα  του   διευθυντή   σχολείου   σε   σχέση   με   τις 
περιστάσεις  και  τους  ανθρώπους  αποτελεί  στοιχείο  της  αποτελεσματικής  του 
διοίκησης.

7. Σ        Λ    Η  επιτυχής  διοίκηση  του  σχολείου  προϋποθέτει  την αξιοποίηση τόσο 
του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των οικονομικών πόρων. 

8. Σ       Λ    Η    παροχή   κινήτρων   στο   σύλλογο    των    διδασκόντων   αποτελεί 
αρμοδιότητα του διευθυντή σχολείου;

9. Σ       Λ     Ο  διευθυντής  του  σχολείου δεν θα πρέπει να συνεργάζεται ισότιμα με 
τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, επειδή είναι διοικητικά ανώτερός τους 
και η ισότιμη συνεργασία καταλύει το κύρος της διοικητικής του θέσης.

10.Σ      Λ     Για  την  επιλογή  των  διευθυντών  σχολικών μονάδων τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται είναι: α) Συνέντευξη του υποψηφίου και συγγραφικό  έργο και 
β)  Αξιολόγηση  της  εκπαιδευτικής  διαδρομής  του  εκπαιδευτικού  με  βάση  τις 
εκθέσεις αξιολόγησης. 

2. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

218



   Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσετε τη σωστή επιλογή. Επισημαίνεται πως για 
κάθε ερώτηση υπάρχει μία μόνο σωστή επιλογή.

1. Σε ποιόν από τους παρακάτω τομείς διοικητικής και λειτουργικής οργάνωσης 
του σχολείου ανήκουν οι επετειακές εκδηλώσεις;
   α) Περιεχόμενο σπουδών
   β) Εκπαιδευτικό προσωπικό
   γ) Υλικοτεχνική υποδομή και διαχείριση οικονομικών πόρων
   δ) Εσωτερική οργάνωση της λειτουργίας του σχολείου και της σχολικής ζωής

2. Σε ποιόν από τους παρακάτω τομείς διοικητικής και λειτουργικής οργάνωσης 
του σχολείου ανήκουν οι αντισταθμιστικές εσωσχολικές δραστηριότητες; 
   α) Περιεχόμενο σπουδών
   β) Εκπαιδευτικό προσωπικό
   γ) Υλικοτεχνική υποδομή και διαχείριση οικονομικών πόρων
   δ) Εσωτερική οργάνωση της λειτουργίας του σχολείου και της σχολικής ζωής

3.  Ποιο  από  τα  παρακάτω  αποτελεί  χαρακτηριστικό  του  συγκεντρωτικού 
εκπαιδευτικού συστήματος;

   α)  Η  σχολική  μονάδα  καθορίζει  τους  στόχους  και  τους  σκοπούς  που  θα 
επιδιώξει

   β) Εξασφαλίζει ομοιομορφία, σε εθνικό επίπεδο, στην εκπαίδευση
   γ) Λήψη πρωτοβουλιών από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας
   δ) Η διοίκηση της σχολικής μονάδας επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα 

του έργου της

4.  Ποιο  από  τα  παρακάτω  αποτελεί  χαρακτηριστικό  του  αποκεντρωτικού 
εκπαιδευτικού συστήματος;
   α) Έχει γραφειοκρατική ιεραρχική δομή
   β) Δίνει έμφαση στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομιμότητας, τόσο σε γενικά 

όσο και σε ειδικά εκπαιδευτικά ζητήματα
   γ)  Λήψη  πρωτοβουλιών  εκπαιδευτικού  χαρακτήρα  από  τη  διεύθυνση  της 

σχολικής μονάδας
   δ) Εξασφαλίζει ομοιομορφία, σε εθνικό επίπεδο, στην εκπαίδευση

5. Η διοίκηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι: 
   α) Αμιγώς συγκεντρωτική 
   β) Αμιγώς αποκεντρωτική 
   γ)  Σε  μεγάλο βαθμό συγκεντρωτική,  αφήνοντας περιθώρια αυτονομίας στα 

περιφερειακά όργανα της εκπαίδευσης και στη διοίκηση του σχολείου 
   δ)  Σε  μεγάλο  βαθμό  αποκεντρωτική,  αφήνοντας  περιθώρια  ελέγχου  στα 

κεντρικά όργανα της διοίκησης της εκπαίδευσης

6. Έργο του διευθυντή σχολικής μονάδας είναι:
   α) Η κριτική διαμόρφωση και υποδοχή της ασκούμενης κεντρικά εκπαιδευτικής 

πολιτικής
   β)  Η διαμόρφωση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκείται κεντρικά
   γ) α και β
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   δ)  Δεν  υπάρχει  συγκεκριμένο  έργο  το  οποίο  θα  πρέπει  να  επιτελέσει  ο 
διευθυντής σχολείου.

7. Ο ρόλος του διευθυντή σχολείου είναι:
   α) Κατά κύριο λόγο διοικητικός 
   β) Κατά κύριο λόγο λειτουργικός
   γ) Αποκλειστικά εκπαιδευτικός - παιδαγωγικός 
   δ) Συνδυασμός όλων των παραπάνω

3. Ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1

   Αντιστοιχίστε τους τομείς διοικητικής και λειτουργικής οργάνωσης των σχολείων, 
αριστερή στήλη, με τα επιμέρους στοιχεία τους, δεξιά στήλη.
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Περιεχόμενο σπουδών
Συνεργασία με τους 
γονείς

Εκπαιδευτικό προσωπικό
Μαθητικές 
κοινότητες

Υλικοτεχνική υποδομή 
και διαχείριση 
οικονομικών πόρων

Αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών

Εσωτερική οργάνωση και 
σχολική ζωή

Καθαριότητα 
σχολείου

Σύνδεση του σχολείου με 
το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον

Εκπαιδευτικές 
καινοτομίες

Ανατροφοδότηση

1. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις σωστού λάθους

1. ΛΑΘΟΣ        Στο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα ο διευθυντής του σχολείου 
δίνει  έμφαση  στη  λειτουργική  –  διοικητική  πλευρά  του  ρόλου  του.  Στο 
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αποκεντρωτικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  ο  διευθυντής  της  σχολικής  μονάδας  δίνει 
έμφαση στον εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό ρόλο του.

2. ΣΩΣΤΟ      Κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι 
αμιγώς αποκεντρωμένο. Υπάρχουν ορισμένες παράμετροι που πρέπει να κρατούνται 
σταθερές  και  να  αποτελούν  το  ελάχιστο  κοινό  του  συστήματος.  Διαφορετικά 
καταλύεται  η  έννοια  του  συστήματος  και  καταλήγουμε  σε  αυτόνομα  σχολεία, 
μηδενίζοντας τη δυνατότητα της κοινωνίας, μέσω του οργανωμένου συστήματος, να 
έχει συμμετοχή και ευθύνη στην εκπαίδευση. 

3. ΛΑΘΟΣ        Ο   διευθυντής  του  σχολείου  για  την  επιτέλεση  του  έργου  του 
λαμβάνει  υπόψη  τόσο  τις  προσδοκίες  των  ιεραρχικά  ανωτέρων  του  όσο  και  τις 
προσδοκίες της ομάδας που ηγείται. 

4. ΣΩΣΤΟ          Οι  γενικοί  σκοποί  του σχολείου καθορίζονται από την πολιτεία ενώ 
οι  ειδικοί  εμπίπτουν  σε  μεγάλο  βαθμό  στην  αρμοδιότητα  του  διευθυντή  και  του 
συλλόγου διδασκόντων.

5. ΣΩΣΤΟ        Η ιδιογραφική διάσταση του διευθυντή σχολείου αναφέρεται στα 
προσωπικά του χαρακτηριστικά και στις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητές του.  

6. ΣΩΣΤΟ         Ο διευθυντής σχολείου προκειμένου να διοικεί αποτελεσματικά θα 
πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις περιστάσεις και τους ανθρώπους.

7. ΣΩΣΤΟ          Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  επιτυχή  διοίκηση  του  σχολείου 
είναι η αξιοποίηση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των οικονομικών πόρων 
της σχολικής μονάδας. 

8. ΣΩΣΤΟ        Σύμφωνα με το άρθρο 27 της κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης 
ανάμεσα στις αρμοδιότητες του διευθυντή του σχολείου είναι και η παροχή θετικών 
κινήτρων στο σύλλογο διδασκόντων.

9. ΛΑΘΟΣ        Σύμφωνα με το άρθρο 27 της κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης ο 
διευθυντής θα πρέπει να συνεργάζεται ισότιμα με τους εκπαιδευτικούς.

10.ΛΑΘΟΣ       Για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων λαμβάνονται υπόψη 
τρία κριτήρια: α) Σπουδές και υπηρεσιακή κατάσταση, β) Συνέντευξη του υποψηφίου 
και  συγγραφικό  έργο  και  γ)  Αξιολόγηση  της  εκπαιδευτικής  διαδρομής  του 
εκπαιδευτικού με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης.

2. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

1. σωστή απάντηση δ
    α)Στον τομέα αυτόν περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τις σπουδές στο 

σχολείο π.χ. πρόγραμμα σπουδών.
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    β)Στον τομέα αυτόν περιλαμβάνονται  όσα ζητήματα έχουν σχέση με τους 
εκπαιδευτικούς π.χ. αξιολόγηση εκπαιδευτικών.

    γ)Στον τομέα αυτόν περιλαμβάνονται όσα έχουν σχέση με το διδακτήριο και με 
τους υπόλοιπους χώρους του σχολείου π.χ. αίθουσες, βιβλιοθήκες.

    δ)Στον  τομέα  αυτόν  περιλαμβάνονται  όσα  αφορούν  τη  σχολική  ζωή  που 
αναπτύσσεται παράλληλα προς το πρόγραμμα των μαθημάτων π.χ. επετειακές 
εκδηλώσεις. 

2. σωστή απάντηση α
    α)Στον τομέα αυτόν περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τις σπουδές στο 

σχολείο  π.χ.  πρόγραμμα  σπουδών,  αντισταθμιστικές  εσωσχολικές 
δραστηριότητες κτλ.

    β)Στον τομέα αυτόν περιλαμβάνονται  όσα ζητήματα έχουν σχέση με τους 
εκπαιδευτικούς π.χ. συνεργασία εκπαιδευτικών.

    γ)Στον τομέα αυτόν περιλαμβάνονται όσα έχουν σχέση με το διδακτήριο και με 
τους υπόλοιπους χώρους του σχολείου π.χ. συντήρηση, καθαριότητα.

    δ)Στον  τομέα  αυτόν  περιλαμβάνονται  όσα  αφορούν  τη  σχολική  ζωή  που 
αναπτύσσεται παράλληλα προς το πρόγραμμα των μαθημάτων π.χ. μαθητικές 
κοινότητες.

3. σωστή απάντηση β
    α)Ο καθορισμός των σκοπών και των στόχων από τη σχολική μονάδα είναι 

αποτέλεσμα του αποκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος.

    β)Το  συγκεντρωτικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  εξασφαλίζει  ομοιομορφία,  σε 
εθνικό επίπεδο, στην εκπαίδευση.

    γ)Στο αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης αυξάνεται ο βαθμός πρωτοβουλιών 
που λαμβάνει η διεύθυνση της σχολικής μονάδας.

    δ)Στο αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα η διοίκηση της σχολικής μονάδας 
επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα του έργου της.

4. σωστή απάντηση γ
    α)Η  γραφειοκρατική  ιεραρχική  δομή  αποτελεί  χαρακτηριστικό  του 

συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος.
 
    β)Η έμφαση στη νομιμότητα αποτελεί χαρακτηριστικό του συγκεντρωτικού 

εκπαιδευτικού συστήματος.
 
    γ)Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο σχολικής μονάδας αναπτύσσονται 

στο αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα.

    δ)Το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα εξασφαλίζει ομοιομορφία στην 
εκπαίδευση, σε εθνικό επίπεδο. 
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5. σωστή απάντηση γ
    α)Σε ένα αμιγώς συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης καμία 

απόφαση δεν λαμβάνεται σε περιφερειακό επίπεδο ή στη σχολική μονάδα.
 
    β)Σε  ένα  αμιγώς αποκεντρωτικό  σύστημα διοίκησης  της  εκπαίδευσης δεν 

υπάρχουν όργανα κεντρικής διοίκησης της εκπαίδευσης που να ελέγχουν τη 
σχολική μονάδα.

    γ)Η διοίκηση του Ελληνικού  Εκπαιδευτικού  Συστήματος  είναι  σε  μεγάλο 
βαθμό  συγκεντρωτική  αφήνοντας  ταυτόχρονα  περιθώρια  αυτονομίας  στα 
περιφερειακά όργανα της εκπαίδευσης και στη διοίκηση του σχολείου.

    δ)Η διοίκηση του Ελληνικού  Εκπαιδευτικού  Συστήματος  δεν  έχει  μεγάλα 
περιθώρια αυτονομίας.

6. σωστή απάντηση γ
    α)Η κριτική διαμόρφωση και υποδοχή της ασκούμενης κεντρικά εκπαιδευτικής 

πολιτικής αποτελεί τμήμα του έργου που θα πρέπει να επιτελέσει ο διευθυντής 
σχολείου.

    β)Η διαμόρφωση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκείται κεντρικά αποτελεί τμήμα 
του έργου που επιτελεί ο διευθυντής σχολείου.

    γ)Η  απάντηση  αυτή  είναι  πληρέστερη  από  τις  δυο  προηγούμενες  επειδή 
περιγράφει  το  έργο  του  διευθυντή  σχολείου  τόσο  σε  επίπεδο  εκτέλεσης 
αποφάσεων των ανωτέρων στελεχών όσο και στη διαμόρφωση εσωτερικού 
σχολικού κλίματος, από τον ίδιο τον διευθυντή.

 
    δ)Το έργο που επιτελεί ο διευθυντής σχολείου περιγράφεται αναλυτικά, σε 

επίπεδο  καθηκόντων,  αρμοδιοτήτων  και  δικαιωμάτων,  στο  κανονιστικό 
πλαίσιο της εκπαίδευσης.  

7. σωστή απάντηση δ
    α)Αναφέρεται στη διοίκηση της σχολικής μονάδας.

    β)Αναφέρεται σε αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία της σχολικής 
μονάδας.

 
    γ)Αναφέρεται σε ενέργειες που κάνει ο διευθυντής του σχολείου προκριμένου 

να  βελτιωθούν  τα  αποτελέσματα  της  διδασκαλίας  π.χ.  παιδαγωγική 
καθοδήγηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, επιμορφώσεις κτλ.

    δ)Ο ρόλος του διευθυντή σχολείου περιλαμβάνει στοιχεία τόσο διοικητικών – 
λειτουργικών  όσο  και  εκπαιδευτικών  –  παιδαγωγικών  αρμοδιοτήτων, 
προκειμένου να επιτελέσει τους σκοπούς της εκπαίδευσης.
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3. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις αντιστοιχίας

Άσκηση 1

   Αντιστοίχιση των τομέων διοικητικής και λειτουργικής οργάνωσης των σχολείων, 
αριστερή στήλη, με τα επιμέρους στοιχεία τους, δεξιά στήλη.

Περιεχόμενο σπουδών
Συνεργασία με τους 
γονείς

Εκπαιδευτικό προσωπικό
Μαθητικές 
κοινότητες

Υλικοτεχνική υποδομή 
και διαχείριση 
οικονομικών πόρων

Αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών

Εσωτερική οργάνωση και 
σχολική ζωή

Καθαριότητα 
σχολείου

Σύνδεση του σχολείου με 
το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον

Εκπαιδευτικές 
καινοτομίες

Σύνοψη

   Οι  τομείς  διοικητικής  και  λειτουργικής  οργάνωσης  του  σχολείου  που 
προσδιορίζουν  το  ρόλο  του  διευθυντή  είναι:  α)  περιεχόμενο  σπουδών,  β) 
εκπαιδευτικό προσωπικό, γ) υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου και διαχείριση 
των οικονομικών πόρων, δ) εσωτερική οργάνωση της λειτουργίας του σχολείου 
και της σχολικής ζωής και ε) σύνδεση του σχολείου με το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον.  Το συγκεντρωτικό  σύστημα  διοίκησης  της  εκπαίδευσης  λαμβάνει 
όλες  τις  αποφάσεις  του  στο  κέντρο  διοίκησης  της  εκπαίδευσης,  έχει 
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γραφειοκρατική ιεραρχική δομή, δίνει έμφαση στην εκπαιδευτική νομιμότητα και 
προσπαθεί  να  εξασφαλίσει  ομοιομορφία  στην  εκπαίδευση.  Το  αποκεντρωτικό 
σύστημα  διοίκησης  της  εκπαίδευσης  παρέχει  πρωτοβουλίες  εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα στην εκπαιδευτική μονάδα σε επίπεδο σκοπών, στόχων, μεθόδων και 
αξιολόγησής της. Η διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος είναι σε 
μεγάλο βαθμό συγκεντρωτική αφήνοντας ταυτόχρονα περιθώρια αυτονομίας στα 
περιφερειακά  όργανα  της  εκπαίδευσης  και  στη  διοίκηση  του  σχολείου.  Ο 
διευθυντής σχολείου είναι επιφορτισμένος με διπλό ρόλο, αυτόν της ηγεσίας του 
σχολείου και αυτόν του διορισμένου υπαλλήλου των διοικητικών εκπαιδευτικών 
αρχών. Ο διευθυντής σχολείου για την αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής 
μονάδας θα πρέπει να αξιοποιεί  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο 
δυναμικό  και  τους  οικονομικούς  πόρους  του  σχολείου,  ενώ  ταυτόχρονα  να 
γνωρίζει  πως  ο  ρόλος  του  είναι  κοινωνικός  και  ο  ίδιος  είναι  φορέας 
αρμοδιοτήτων,  καθηκόντων  και  δικαιωμάτων.  Οι  αρμοδιότητες  του  διευθυντή 
σχολείου προσδιορίζονται στο άρθρο 27 της κανονιστικής Υπουργικής απόφασης. 
Τέλος για την επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων λαμβάνονται υπόψη 
τρία  κριτήρια:  α)  Σπουδές  και  υπηρεσιακή  κατάσταση,  β)  Συνέντευξη  του 
υποψηφίου και συγγραφικό έργο και γ) Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδρομής 
του εκπαιδευτικού με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης.     

12. Η εφαρμογή καινοτομιών στη σχολική μονάδα

Σκοπός

   Σκοπός  αυτού  του  κεφαλαίου  είναι  να  σας  ερμηνεύσει  την  έννοια  της 
καινοτομικότητας  και  παράλληλα  να  σας  παρουσιάσει  τους  προσδιοριστικούς 
παράγοντες εφαρμογής καινοτομιών στις σχολικές μονάδες.
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Προσδοκώμενα αποτελέσματα

   Όταν ολοκληρώσετε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να  είστε σε θέση:

1. Να  εξηγείτε  τους  λόγους  για  τους  οποίους  η  σύλληψη  και  η  εφαρμογή 
καινοτομιών θεωρείται απαραίτητο στοιχείο ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. 

2. Να αναφέρετε τις τρεις θετικές επιδράσεις της εφαρμογής καινοτομιών στη 
σχολική μονάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών. 

3. Να προσδιορίζετε την έννοια της καινοτομίας.

4. Να περιγράφετε τις τρεις βασικές κατηγορίες καινοτομιών στο πλαίσιο του 
σχολείου.

5. Να  αναφέρετε  τη  διάκριση  των  εκπαιδευτικών  και  παιδαγωγικών 
καινοτομιών.

6. Να εντοπίζετε τα πέντε κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της 
καινοτομικότητας ενός σχολείου.

7. Να  περιγράφετε  τους  παράγοντες  που  συμβάλλουν  στην  εφαρμογή 
καινοτομιών από τη σχολική μονάδα.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

   Στην εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού γίνεται μια σύντομη αναφορά στους λόγους 
εφαρμογής  καινοτομιών  στις  σχολικές  μονάδες  και  στους  παράγοντες  που 
επηρεάζονται θετικά από την εφαρμογή καινοτομιών. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται η 
εννοιολογική  αποσαφήνιση  του  όρου  ΄΄καινοτομία΄΄,  ενώ  παράλληλα  γίνεται 
διάκριση των καινοτομιών των σχολικών μονάδων σε κατηγορίες. Στην τρίτη ενότητα 
περιγράφονται  τα  κριτήρια  που  χρησιμοποιούνται  για  τη  μέτρηση  της 
καινοτομικότητας της σχολικής μονάδας. Στην τέταρτη ενότητα προσδιορίζονται τα 
χαρακτηριστικά των καινοτόμων σχολείων. Τέλος η πέμπτη, έκτη, έβδομη και όγδοη 
ενότητα περιγράφουν μια έρευνα που έγινε για την εφαρμογή καινοτομιών σε σχέση 
με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της σχολικής μονάδας,  αν δηλαδή το σχολείο είναι 
δημόσιο ή ιδιωτικό.    

Κριτήρια αυτοαξιολόγησης

1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους
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   Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε το Σ, όταν είναι σωστές, και το Λ, όταν είναι 
λάθος.

1. Σ        Λ     Η  σύλληψη και εφαρμογή καινοτομιών από τη σχολική μονάδα 
συμβάλλει  στην  εκπλήρωση  των  κοινωνικών  αναγκών  και  των 
απαιτήσεων των μαθητών. 

2. Σ             Λ      Η  αδυναμία κάθε διδακτικής  μεθόδου  να  ανταποκριθεί κάτω 
από οποιεσδήποτε συνθήκες στις ατομικές διαφορές των μαθητών 
μιας τάξης δημιουργεί την ανάγκη για εφαρμογή καινοτομιών στο 
σχολείο.

3. Σ             Λ        Η   εφαρμογή   καινοτομιών  στο  σχολείο σχετίζεται θετικά με 
την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.  

4. Σ              Λ       Η   εφαρμογή   καινοτομιών  στο  σχολείο  δεν   σχετίζεται  με 
την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. 

5. Σ       Λ        Κύριο    στοιχείο   της   έννοιας   της   καινοτομίας   είναι   ότι 
πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των μελών του οργανισμού και 
δεν επιβάλλεται από εξωτερικούς φορείς.

6. Σ           Λ     Οι   εκπαιδευτικές  καινοτομίες διακρίνονται σε δυο κατηγορίες α) 
χρήση νέων ή αναθεωρημένων διδακτικών μέσων και υλικών και 
β) ανάπτυξη νέων στάσεων και πεποιθήσεων.   

7. Σ          Λ          Η   μεταβίβαση  εξουσίας  από  τα  κεντρικά  όργανα  στη 
σχολική μονάδα διευκολύνει, αλλά δεν επαρκεί από μόνη της, για 
την ανάπτυξη καινοτομιών.

8. Σ           Λ          Χαρακτηριστικό  των  καινοτόμων σχολείων είναι οι  
συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

9. Σ           Λ          Η  ύπαρξη   σχολικού   οράματος   και   μακροπρόθεσμων 
σκοπών  διευκολύνει  τη  διασπορά  ιδεών,  γνώσεων  και 
πληροφοριών.

10. Σ         Λ          Χαρακτηριστικό    των    καινοτόμων    σχολείων    είναι    και 
η  επιβράβευση  των  εκπαιδευτικών,  η  οποία  θα  πρέπει  να 
σχετίζεται με την παροχή αποκλειστικά ηθικών αμοιβών. 

2. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

   Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσετε τη σωστή επιλογή. Επισημαίνεται πως για 
κάθε ερώτηση υπάρχει μία μόνο σωστή επιλογή.

1. Μια καινοτομία η οποία επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας,  π.χ. από 
εισήγηση σε διάλογο, είναι:

   α) Καινοτομία που αφορά το σχολικό κλίμα και τις ανθρώπινες σχέσεις
   β) Διοικητική καινοτομία
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   γ) Οργανωτική καινοτομία
   δ) Εκπαιδευτική  καινοτομία

2. Ποιος τύπος εκπαιδευτικών  καινοτομιών είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστεί;

   α) Χρήση νέων ή αναθεωρημένων διδακτικών μέσων και υλικών
   β) Χρήση νέων διδακτικών προσεγγίσεων
   γ) Ανάπτυξη νέων στάσεων και πεποιθήσεων
   δ) Όλες παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας στην εφαρμογή τους

3. Ποιο από τα παρακάτω κριτήρια μέτρησης της καινοτομικότητας ενός σχολείου 
είναι πιο εύκολο να μετρηθεί;

   α) Πρωτοπορία στην εφαρμογή των νέων ιδεών 
   β) Αριθμός των νέων ιδεών που εφαρμόζονται
   γ) Σύλληψη νέων ιδεών από τα ίδια τα μέλη του οργανισμού
   δ) Επίδραση των νέων ιδεών στα χαρακτηριστικά του οργανισμού

Ανατροφοδότηση

1. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις σωστού λάθους

1. ΣΩΣΤΟ       Ένας από τους λόγους που προωθείται η σύλληψη και εφαρμογή 
καινοτομιών στη σχολική μονάδα είναι η προσαρμογή του σχολικού οργανισμού 
στις συνεχείς μεταβολές του σύγχρονου περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μπορεί να 
ανταποκρίνεται  με  επιτυχία  στις  κοινωνικές  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  των 
μαθητών του. 
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2. ΣΩΣΤΟ          Η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζουν το ίδιο 
το εκπαιδευτικό έργο καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση ενός ευέλικτου τρόπου 
λειτουργίας του σχολείου και  ενός  ευέλικτου προγράμματος σπουδών,  που θα 
επιτρέπουν την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων.

3. ΣΩΣΤΟ          Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  διεθνών  ερευνών, η εφαρμογή 
καινοτομιών  στο  σχολείο  συσχετίζεται  θετικά  με  την  ανάπτυξη  κοινωνικών 
δεξιοτήτων.

4. ΛΑΘΟΣ         Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  διεθνών  ερευνών,  η  εφαρμογή 
καινοτομιών στο σχολείο συσχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη των ανώτερων 
νοητικών δεξιοτήτων, όπως δημιουργικότητα, ικανότητα λύσης προβλημάτων και 
κριτική σκέψη.  

5. ΣΩΣΤΟ          Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της εννοιολογικής αποσαφήνισης 
του όρου καινοτομία είναι ότι πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των ατόμων που 
εργάζονται στον οργανισμό και δεν επιβάλλεται από εξωτερικούς φορείς.

6. ΛΑΘΟΣ         Οι εκπαιδευτικές  καινοτομίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες 
α) χρήση νέων ή αναθεωρημένων διδακτικών μέσων και υλικών, β) χρήση νέων 
διδακτικών προσεγγίσεων και γ) ανάπτυξη νέων στάσεων και πεποιθήσεων. 

7. ΣΩΣΤΟ            Η ανάπτυξη καινοτομιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, εκτός 
από τη μεταβίβαση εξουσίας στη σχολική μονάδα, από τα χαρακτηριστικά του 
ίδιου του σχολείου και από μια σειρά τοπικών παραγόντων.

8. ΣΩΣΤΟ               Χαρακτηριστικό    των    καινοτόμων    σχολείων    είναι    οι 
συμμετοχικές  διαδικασίες λήψης αποφάσεων,  μέσω των οποίων βελτιώνεται  η 
ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. 

9. ΛΑΘΟΣ                Η ύπαρξη σχολικού οράματος και μακροπρόθεσμων σκοπών 
δίνει κίνητρα για συνεργασία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων.  Η  διευκόλυνση  της  διασποράς  ιδεών,  γνώσεων  και 
πληροφοριών, μέσω της ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας, αποτελεί στοιχείο του 
ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία.

10. ΛΑΘΟΣ             Οι παροχές που δίνονται στους εκπαιδευτικούς ως κίνητρα 
για  την  εφαρμογή  καινοτομιών  δεν  αφορούν  μόνο  ηθικές  αμοιβές  αλλά  και 
υλικές.

2. Ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

1. σωστή απάντηση δ
    α)Περιλαμβάνει αλλαγές στις πεποιθήσεις, τις στάσεις και στις διαπροσωπικές 

σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών.
 
    β)Οι διοικητικές και οργανωτικές καινοτομίες ανήκουν στην ίδια κατηγορία 

και  αφορούν  την  υιοθέτηση  νέων  τρόπων  οργάνωσης  και  διοίκησης  του 
σχολικού οργανισμού.
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    γ)Οι διοικητικές και οργανωτικές καινοτομίες ανήκουν στην ίδια κατηγορία και 
αφορούν την υιοθέτηση νέων τρόπων οργάνωσης και διοίκησης του σχολικού 
οργανισμού.

    δ)Στην κατηγορία αυτή ανήκουν καινοτομίες που επιφέρουν αλλαγές στους 
στόχους, στα περιεχόμενα, στις μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας και στις 
μεθόδους αξιολόγησης.

2. σωστή απάντηση γ
    α)Οι  καινοτομίες  στα  διδακτικά  μέσα  και  υλικά  είναι  οι  πιο  εύκολα 

εφαρμόσιμες.
 
    β)Οι  καινοτομίες  που  αφορούν τις  διδακτικές  προσεγγίσεις  παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη δυσκολία στην εφαρμογή τους από τις καινοτομίες στα διδακτικά 
μέσα και υλικά.

 
    γ)Οι καινοτομίες που σχετίζονται με αλλαγές στις προσωπικές στάσεις και τις 

πεποιθήσεις είναι οι πιο δύσκολα εφαρμόσιμες, καθώς μπορεί να έρχονται σε 
σύγκρουση με το ήδη υπάρχον σύστημα αξιών του ατόμου.

    δ)Υπάρχει  διαφοροποίηση  ως  προς  το  βαθμό  δυσκολίας  στα  ήδη  των 
εκπαιδευτικών καινοτομιών.

3. σωστή απάντηση β
    α)Υπάρχει  δυσκολία  προσδιορισμού  των  πρωτοπόρων  σχολείων,  εκείνων 

δηλαδή  που  ήταν  μεταξύ  των  πρώτων  που  εφάρμοσαν  συγκεκριμένες 
καινοτόμες πρακτικές.

    β)Ο αριθμός των ιδεών που εφαρμόζονται είναι το πιο εύκολα μετρήσιμο 
κριτήριο καινοτομιών.

    γ)Είναι  πολύ  δύσκολο  να  διακρίνουμε  τις  «εισαγόμενες»  από  τις  μη 
«εισαγόμενες» καινοτομίες.

    δ)Είναι δύσκολο να μετρήσουμε την ακριβή επίδραση των καινοτομιών στα 
χαρακτηριστικά του κάθε σχολείου και το οικονομικό τους κόστος.

Σύνοψη

   Η  σύλληψη και  εφαρμογή καινοτομιών από τη σχολική μονάδα βελτιώνει  το 
διδακτικό  έργο,  ενώ  ταυτόχρονα  συμβάλλει  στην  εκπλήρωση  των  κοινωνικών 
αναγκών και των απαιτήσεων των μαθητών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνών 
ερευνών η εφαρμογή καινοτομιών στο σχολείο σχετίζεται θετικά με την ακαδημαϊκή 
επίδοση  των  μαθητών,  την  ανάπτυξη  των  κοινωνικών  τους  δεξιοτήτων  και  την 
ανάπτυξη ανώτερων νοητικών δεξιοτήτων, όπως δημιουργικότητα, ικανότητα λύσης 
προβλημάτων και κριτική σκέψη. Η καινοτομία είναι μια διαδικασία αλλαγής , ενός ή 
περισσότερων στοιχείων του οργανισμού, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
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των μελών του και στοχεύει στην αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων. Στο 
πλαίσιο  του  σχολείου  γίνεται  διάκριση  σε:  α)εκπαιδευτικές  –  παιδαγωγικές 
καινοτομίες,  β)  διοικητικές  –  οργανωτικές  καινοτομίες  και  γ)  καινοτομίες  σε  ό,τι 
αφορά  το  σχολικό  κλίμα  και  τις  ανθρώπινες  σχέσεις.  Οι  εκπαιδευτικές  – 
παιδαγωγικές  καινοτομίες  διακρίνονται  σε:  α)  χρήση  νέων  ή  αναθεωρημένων 
διδακτικών μέσων και υλικών, β) χρήση νέων διδακτικών προσεγγίσεων ( μεθόδων) 
και  γ)  ανάπτυξη  νέων  στάσεων  και  πεποιθήσεων.  Για  τη  μέτρηση  της 
καινοτομικότητας της σχολικής μονάδας χρησιμοποιούνται ως κριτήρια: η σύλληψη 
νέων ιδεών από τα ίδια τα μέλη του οργανισμού, η πρωτοπορία στην εφαρμογή των 
νέων ιδεών, ο αριθμός νέων ιδεών που εφαρμόζονται από την σχολική μονάδα, η 
επίδραση  των  νέων  ιδεών  στα  χαρακτηριστικά  του  οργανισμού  και  η  ταχύτητα 
διασποράς των νέων ιδεών σε ένα κλάδο. Τέλος οι παράγοντες που συσχετίζονται 
θετικά  με  την  εφαρμογή  καινοτομιών  από  τη  σχολική  μονάδα  είναι:  η  ύπαρξη 
σχολικού  οράματος  και  μακροπρόθεσμων  στόχων,  οι  συμμετοχικές  διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ευρεία ροή γνώσεων 
και πληροφοριών, η επιβράβευση των εκπαιδευτικών με την παροχή κινήτρων και 
θετικής  ανατροφοδότησης,  οι  ανθρώπινοι  και  υλικοί  πόροι  και  το  ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του σχολείου.   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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Τηλεμάθεια

Η Τηλεμάθεια είναι το περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που υλοποιείται με τη 

χρήση  της  πλατφόρμας  Moodle.  Το  Moodle είναι  ένα  πακέτο 

λογισμικού  για  τη  διεξαγωγή  ηλεκτρονικών  μαθημάτων  μέσω 

διαδικτύου, που προσφέρει  ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin 

Dougiamas ως  τμήμα  του  PhD του.  Το  όνομα  Moodle είναι  το 

ακρώνυμο  του  Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Αρθρωτό  Αντικειμενοστρεφές  Δυναμικό  Μαθησιακό 

Περιβάλλον).

Το Moodle παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό Open Source (κάτω από 

την  GNU Public License)  και  μπορεί  να  τρέξει  σε  οποιοδήποτε 

σύστημα  που  υποστηρίζει  PHP,  ενώ  έχει  τη  δυνατότητα  να 

συνδυάζεται  με  πολλούς  τύπους  βάσεων  δεδομένων  (ιδιαίτερα 

MySQL).

Στην  Ελλάδα  χρησιμοποιείται  για  την  Υπηρεσία  Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης  του  Πανελλήνιου  Σχολικού  Δικτύου,  του  Τ.Ε.Ι. 

Καβάλας, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων. Οι χρήστες της Πλατφόρμας Moodle χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες, στους Σπουδαστές και στους Εκπαιδευτές.

Σπουδαστές θεωρούνται όλοι οι χρήστες της Πλατφόρμας, που θα 

εγγραφούν για  να  παρακολουθήσουν κάποιο  μάθημα.  Η εγγραφή 

αυτή  γίνεται  με  τη  χρήση  Ονόματος  χρήστη  και  Κωδικού. 

Εκπαιδευτές  είναι  οι  χρήστες  εκείνοι,  που  αφού  έρθουν  σε 

συνεννόηση  με  το  Διαχειριστή  του  Moodle λαμβάνουν  επιπλέον 

δυνατότητες  πρόσβασης,  ώστε  να  μπορούν  να  δημιουργήσουν 

κάποιο  μάθημα.  Διαχειριστής  της  Πλατφόρμας  είναι  αυτός  που 

ελέγχει  το  σύνολο  των  ρυθμίσεων  του  Moodle.  Η  ηλεκτρονική 
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διεύθυνση  του  Διαχειριστή  της  Τηλεμάθειας  είναι 

telemathea@uom.gr

Οι  οδηγίες  που  ακολουθούν  αποτελούν  έναν  «βήμα  προς  βήμα» 

οδηγό για το σπουδαστή της Τηλεμάθειας (πλατφόρμα Moodle). Για 

να  μπορέσει  κάποιος  να  παρακολουθήσει  ένα  μάθημα  μέσω  της 

Τηλεμάθειας θα πρέπει να εγγραφεί καταρχήν στο σύστημα κι έπειτα 

στο μάθημα που τον ενδιαφέρει.

Για να εισέλθετε στο Περιβάλλον της Τηλεμάθειας 

πληκτρολογείτε στον περιηγητή σας τη διεύθυνση: 

http://telemathea.uom.gr/ 

Κάθε  χρήστης  που  μπαίνει  στην  Τηλεμάθεια,  χαρακτηρίζεται  ως 

Επισκέπτης και σαν Επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο σύστημα, 

ίσως και να δει κάποια μαθήματα. Σε καμία περίπτωση όμως, ένας 

Επισκέπτης  δεν  μπορεί  να  έχει  πλήρη  πρόσβαση  στο  υλικό  ενός 

μαθήματος  και  κανονική  συμμετοχή.  Γι'  αυτό  είναι  απαραίτητη  η 

δημιουργία  ενός  λογαριασμού.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να 

μπορέσει  κάποιος  να  εγγραφεί  στο  σύστημα  είναι  να  διαθέτει 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προσωπικό e-mail).
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Δημιουργία Νέου Λογαριασμού - Εγγραφή στην Τηλεμάθεια

Για να εγγραφείτε στην Τηλεμάθεια, επιλέξτε από την αρχική σελίδα το 

σύνδεσμο Ξεκινήστε τώρα δημιουργώντας νέο λογαριασμό!

Αμέσως θα μεταβείτε στην παρακάτω σελίδα, όπου σας ζητείται να εισάγετε 

τα στοιχεία σας. 
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Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Στη συνέχεια επιλέξτε Δημιουργία νέου λογαριασμού 

Αμέσως μετά, θα εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται παρακάτω και μετά 

από λίγα λεπτά θα πρέπει να ελέγξετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο 

(στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει).
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Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο σας ζητείται 

να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στην Τηλεμάθεια. Όπως θα διαβάσετε 

και στο μήνυμα, πρέπει να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο που εμφανίζεται ή να 

πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση στον περιηγητή σας.

Στη συνέχεια θα ανοίξει ένα καινούριο παράθυρο, το οποίο θα επιβεβαιώνει 

την εγγραφή σας στην Τηλεμάθεια. Ταυτόχρονα συνδέεστε ως χρήστης στο 

σύστημα (αυτό φαίνεται από το μήνυμα που εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης Έχετε εισέλθει ως...

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο  Μαθήματα, θα εμφανιστεί ένας κατάλογος 

με τις Κατηγορίες μαθημάτων απ' όπου μπορείτε να επιλέξτε τα μαθήματα 

στα οποία επιθυμείτε να εγγραφείτε.
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Επιλέξτε  την  κατηγορία  μαθημάτων  που  σας  ενδιαφέρει  (έστω 

Προγράμματα  Εξειδίκευσης).  Στη  συνέχεια  επιλέξτε  τον  τίτλο  του 

μαθήματος  που  θέλετε  να  παρακολουθήσετε  (έστω  Οργάνωση  & 

Διοίκηση Σχολικών Μονάδων).
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Την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στο μάθημα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα 

επιβεβαίωσης της εγγραφής σας σε αυτό, όπως φαίνεται στην εικόνα που 

ακολουθεί.

Κάντε  κλικ  στο  Ναι,  αν  επιθυμείτε  να  εισέλθετε  και  να  μελετήσετε  το 

συγκεκριμένο μάθημα.
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Πλοήγηση στο μάθημα

Οργάνωση & Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο μάθημα είναι ελεύθερη σε όλους όσους θα 

δημιουργήσουν λογαριασμό σπουδαστή στην πλατφόρμα. Το μάθημα έχει 

δημιουργηθεί για αυτομελέτη και δεν υπάρχει υποστήριξη εκπαιδευτή. 

Η σελίδα του μαθήματος διαιρείται σε 3 τμήματα. Τα Αριστερά μπλοκ, το 

Κύριος μέρος και  τα Δεξιά μπλοκ, όπως φαίνονται  και στην εικόνα που 

ακολουθεί.

Αριστερά μπλοκ
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Στο μάθημα αυτό υπάρχουν από την αριστερή πλευρά του μαθήματος 5 

βοηθητικά μπλοκ. Αυτά είναι:

 το Άτομα, όπου φαίνονται όλοι οι συμμετέχοντες στο μάθημα (όλοι 

οι συμμαθητές και οι εκπαιδευτές σας),

 οι  Δραστηριότητες, απ' όπου μπορείτε να βλέπετε όλες τις πηγές 

και τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο μάθημα, ομαδοποιημένες 

ανά κατηγορία.

 το Αναζήτηση σε Ομάδες Συζητήσεων, το οποίο είναι ένα πλαίσιο 

αναζήτησης, στο οποίο μπορείτε να εισάγετε λέξεις-κλειδιά και να τις 

εντοπίσετε μέσα στις Ομάδες Συζητήσεων,

 το Διαχείριση, από όπου μπορείτε να βλέπετε τους βαθμούς σας 

 τα Μαθήματά μου,  όπου θα εμφανίζονται  ως σύνδεσμοι  όλα τα 

μαθήματα στα οποία θα έχετε εγγραφεί (αν έχετε εγγραφεί και σε 

κάποιο άλλο) στην Τηλεμάθεια.

Δεξιά μπλοκ

Στη δεξιά  πλευρά αυτού του μαθήματος  υπάρχουν 4 βοηθητικά μπλοκ. 

Αυτά είναι:

 το Περιγραφή μαθήματος, όπου θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή 

του μαθήματος,

 το Συνδεδεμένοι Χρήστες, όπου εμφανίζονται οι χρήστες που είναι 

συνδεδεμένοι  τη  δεδομένη  στιγμή  στο  σύστημα  (αυτή  είναι  μία 

χρήσιμη πληροφορία γιατί  έτσι θα μπορείτε να ξέρετε αν κάποιος 

άλλος είναι συνδεδεμένος στο σύστημα ταυτόχρονα με εσάς, οπότε 

θα  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  τα  Μηνύματα  ή  και  την  ομάδα 

συζήτησης  Γενικές  συζητήσεις  (forum  σπουδαστών)  για  να 

επικοινωνήσετε μαζί του),

 το  Μηνύματα,  μέσα από το οποίο οι  συμμετέχοντες μπορούν να 

αποστέλλουν μηνύματα στους υπόλοιπους χρήστες του μαθήματος 

και

 το  Ημερολόγιο,  όπου  μεταξύ  άλλων  σημειώνονται  αυτόματα 

γεγονότα που αφορούν το μάθημα και το περιβάλλον.

Περιεχόμενο Μαθήματος
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Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι οργανωμένο σε Κεφάλαια. Στο πρώτο 

τμήμα του κυρίους μέρους είναι εισαγωγικό μέρος και περιέχει την ομάδα 

συζήτησης  Γενικές συζητήσεις (forum σπουδαστών), ένα χώρο όπου 

οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

Στη  συνέχεια  ακολουθούν  12  Κεφάλαια.  Κάθε  κεφάλαιο  αριθμείται  και 

φέρει  έναν  τίτλο  (π.χ.  στην  εικόνα  φαίνεται  το  πρώτο  κεφάλαιο:  1 

Χαρακτηριστικά του καλού σχολείου).

Όπως θα δείτε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει: 

 μία  σύντομη  Εισαγωγή,  όπου  περιγράφεται  ο  σκοπός  και  τα 

προσδοκώμενα  αποτελέσματα,  μαζί  με  κάποιες  εισαγωγικές 

παρατηρήσεις ,

 το Κείμενο προς μελέτη, 

 οι Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης,

 η Σύνοψη του κεφαλαίου και 

 η Βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο κεφάλαιο.

Μετακινήσεις μέσα στο μάθημα

Για να μετακινήστε μέσα στην Τηλεμάθεια, καλό θα είναι να χρησιμοποιείτε 

τη γραμμή πλοήγησης του συστήματος και όχι τα εργαλεία του ίδιου του 

Περιηγητή (βελάκια Μπρος και Πίσω). Η γραμμή πλοήγησης του μαθήματος 

σας δείχνει κάθε φορά σε πιο σημείο βρίσκεστε, όπως φαίνεται και στην 

εικόνα που ακολουθεί.
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Έχετε πάντα κατά νου, ότι:

 ο  σύνδεσμος  Telemathea οδηγεί  στην  αρχική  σελίδα  του 

περιβάλλοντος, (βγαίνουμε δηλαδή, έξω από το μάθημα) και 

 ο  σύνδεσμος  Σχολ.  Μονάδες οδηγεί  στην  αρχική  σελίδα  του 

συγκεκριμένου  μαθήματος  (Οργάνωση  &  Διοίκηση  Σχολικών 

Μονάδων).

Αν  θα  μπείτε  σε  κάποια  δραστηριότητα,  η  γραμμή  πλοήγησης  θα 

διαφοροποιείται  αντίστοιχα.  π.χ.  Στην  εικόνα  που  ακολουθεί 

καταλαβαίνουμε ότι:

5. είμαστε στο περιβάλλον Τelemathea

6. στο  μάθημα  Σχολ.  Μονάδες (είναι  το  σύντομο  όνομα  του 

μαθήματος)

7. μέσα στα Κουίζ και συγκεκριμένα

8. στο Κουίζ με τίτλο Κουίζ: Κεφάλαιο 1.

Έτσι, αν από αυτή τη σελίδα θέλουμε να μεταβούμε στην αρχική σελίδα 

του μαθήματος θα επιλέξουμε το σύνδεσμο Σχολ. Μονάδες, αν θέλουμε να 

βγούμε τελείως από το μάθημα και να μεταβούμε στην αρχική σελίδα του 

συστήματος θα επιλέξουμε το σύνδεσμο Telemathea.
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Αν τέλος επιλέξουμε το σύνδεσμο Κουίζ, θα μεταβούμε σε μία σελίδα όπου 

εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα Κουίζ του μαθήματος Με άλλα λόγια 

θα  μπορούσαμε  να  αναπαραστήσουμε  τη  γραμμή  πλοήγησης  του 

περιβάλλοντος ως εξής:

Αρχική σελίδα Τηλεμάθειας -> Αρχική σελίδα Μαθήματος ->

-> Είδος δραστηριότητας -> Τίτλος συγκεκριμένης δραστηριότητας

Απαιτούμενος χρόνος

Υπολογίζεται ότι για κάθε Κεφάλαιο θα χρειαστείτε περίπου 3 με 5 ώρες, 

ανάλογα με την εμπειρία σας και τις δυνατότητες της σύνδεσής σας στο 

δίκτυο.

Προβλήματα με το μάθημα

Για  οποιαδήποτε  προβλήματα  σχετικά  με  αυτό  το  μάθημα,  μπορείτε  να 

επικοινωνείτε  με  εκπρόσωπο  της  Ομάδας  Ασύγχρονης  Τηλεκπαίδευσης 

(δείτε παρακάτω).

Έξοδος από την πλατφόρμα

Τέλος, είναι σημαντικό, κάθε φορά που ολοκληρώνετε την εργασία σας στο 

περιβάλλον της Τηλεμάθειας να κάνετε  Έξοδο από το σύστημα. Επιλέξτε 

λοιπόν Έξοδος, δίπλα από το όνομά σας, το οποίο εμφανίζεται:

 είτε πάνω δεξιά στην οθόνη 

 είτε τέρμα κάτω στη σελίδα  
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Επιβλέπων Kαθηγητής
Αχιλλέας Καψάλης

Προσαρμογή σε Ηλ. Μάθημα
Θεοδόσιος Τσιαούσης

Υποστήριξη Μαθήματος
Άννα Κρασσά

annak@uom.gr

Διαχείριση Συστήματος
Χρυσούλα Παπάζογλου

telemathea@uom.gr
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