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Περίληψη

       Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί σήμερα ζητούμενο για την 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συστημάτων των προηγμένων χωρών. Η συμβολή των 

πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να αποδεδειχθεί  σημαντική και σε αυτόν τον τομέα, 

εφόσον υπάρξουν ορθές προσεγγίσεις στον καθορισμό κατάλληλων στρατηγικών ανάπτυξης 

και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων εκπαίδευσης και ειδικότερα των  

υποσυστημάτων αυτών, που θα εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της αξιολόγησης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.

      Προκειμένου η αξιολόγηση, με την βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων, να 

συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής, κρίνεται ως 

απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδιασμού. Η χρήση 

της μεθοδολογίας ευμετάβλητων συστημάτων ΕΣ, καθορίζει  το στρατηγικό σχεδιασμό 

πληροφοριακών συστημάτων εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδος ΣΜ, γεγονός το 

οποίο αποτελεί και το αντικείμενο της διατριβής. 

    Η ερευνητική διαδικασία αντιμετωπίζεται ως μια διμερής διαδικασία. Αρχικά, παρέχεται ένα 

μοντέλο για την  προσέγγιση της αξιολόγησης σχολικής μονάδος, με βάση τις λεγόμενες  

ευμετάβλητες (Soft) προσεγγίσεις ΕΣ, το οποίο στη συνέχεια θα αποτελεί την βάση για τις 

λεγόμενες δύσκαμπτες (Hard) προσεγγίσεις στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος 

εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδος. 

    Με την πραγματοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας καταγράφονται οι θέσεις και οι 

απόψεις αυτών οι όποιοι  συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες της 

σχολικής μονάδος και επιβεβαιώνουν την υιοθέτηση του προτεινομένου μοντέλου. Η 

ερευνητική εφαρμογή του μοντέλου παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα για βελτιώσεις και 

τροποποιήσεις της αρχικής μορφής του. 
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Κεφάλαιο 1    Εισαγωγή

1.1 Εισαγωγή στη μελέτη

    Η αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, με 

στόχο την αποτίμηση του έργου και των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η διαρκής οργάνωση και βελτίωση όλων 

των συντελεστών της  εκπαιδευτικής διαδικασίας και γενικότερα η αναβάθμιση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα από μια συνεχή ανατροφοδότηση με 

αξιόπιστα παιδαγωγικά και επιστημονικά πληροφοριακά στοιχεία. Ειδικά στην 

σημερινή εποχή, ο χώρος της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και περιστάσεις. Οι αλλαγές στον 

πληθυσμό, η απαίτηση νέων υπηρεσιών, τα σχέδια υλοποίησης των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι γενικότερες κοινωνικές, οικονομικές και 

τεχνολογικές αλλαγές εισάγουν την ανάγκη για μια νέα προοπτική πρακτικών και 

μεθόδων αξιολόγησης οι οποίες θα βασίζονται σε μεγάλο όγκο πληροφοριών, που θα 

γίνεται ολοένα μεγαλύτερος με το πέρασμα του χρόνου.

      Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων παρέχει μια πολύπλευρη και πολύτροπη 

βοήθεια για τον αποτελεσματικό χειρισμό των πολύπλοκων ζητημάτων, που χρειάζεται 

να αντιμετωπισθούν κατά τη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής 

μονάδος. Συγκεκριμένα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την συλλογή και εξόρυξη των 

κατάλληλων πληροφοριών, ικανών για τη δημιουργία νέων δεδομένων για ποιοτική και 

ποσοτική αξιολόγηση των βημάτων προόδου, προς την επίτευξη των στόχων που έχουν 

τεθεί στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η χρησιμότητα ενός πληροφοριακού 

συστήματος εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

στην κατεύθυνση της λήψης αποφάσεων που αφορούν θέματα σχετικά με την 

αξιολόγηση, για τα οποία δεν υπάρχει αντικειμενικά άριστη λύση και των οποίων η 

αντιμετώπιση  δεν μπορεί να οριστεί από πριν.

     Σκοπό αυτής της διατριβής αποτελεί η αξιοποίηση της μεθοδολογίας ευμετάβλητων

συστημάτων ΕΣ για το στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων εξωτερικής 

αξιολόγησης σχολικών μονάδων. Επικεντρώνεται δηλαδή στη δημιουργία ενός   

πληροφοριακού  συστήματος το οποίο θα  βοηθήσει την διαδικασία της εξωτερικής 
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αξιολόγησης της σχολικής μονάδος, σύμφωνα με μια συστημική, ολιστική και 

κοινωνικοτεχνική προσέγγιση, σε αντίθεση με την παραδοσιακή μηχανιστική θεώρηση 

που δίνει περισσότερη έμφαση στα θέματα πληροφοριακής τεχνολογίας.

1.2 Συμβολή της διατριβής 

     Η συμβολή της διατριβής περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

 παρουσίαση των προσεγγίσεων εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης σχολικής 

μονάδος σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης 

 μελέτη και συνοπτική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού πληροφοριακών 

συστημάτων 

 μελέτη και συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας ευμετάβλητων συστημάτων 

 εφαρμογή της μεθοδολογίας ευμετάβλητων συστημάτων για την εξωτερική 

αξιολόγηση σχολικής μονάδος

 ορισμός και αναλυτική παρουσίαση του προτεινομένου μοντέλου εξωτερικής 

αξιολόγησης σχολικής μονάδος

 έρευνα και καταγραφή της συμπεριφοράς και της ανταπόκρισης των εμπλεκόμενων 

στις εκπαιδευτικές διαδικασίες σχετικά με το προτεινόμενο μοντέλο εξωτερικής 

αξιολόγησης σχολικής μονάδος, ως βάση για την υλοποίηση του πληροφοριακού 

συστήματος αξιολόγησης 

1.3 Δομή της διατριβής

       Στο κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση  και εννοιολογική 

διασάφηση των όρων εκπαιδευτική αξιολόγηση και αξιολόγηση σχολικής μονάδας 

(εσωτερική-εξωτερική). Επίσης παρουσιάζονται τα μοντέλα καθώς και οι μορφές 

αξιολόγησης. Τέλος, γίνεται αναφορά της αξιολόγησης σχολικής μονάδας (εσωτερική-

εξωτερική) στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και περιλαμβάνει, τις χώρες στις οποίες 

πραγματοποιείται, τους αντίστοιχους φορείς αξιολόγησης, τα κριτήρια και τις

διαδικασίες της αξιολόγησης σχολικής μονάδος, τον χειρισμό και την χρήση των 

αποτελεσμάτων.   

     Στο κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση της διοίκησης

εκπαίδευσης, της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς και 
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ειδικότερα στην εκπαίδευση και τους παράγοντες οι όποιοι εισάγουν την ανάπτυξη και 

χρήση των πληροφοριακών συστημάτων εκπαίδευσης. 

    Στο κεφάλαιο 4 πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση του στρατηγικού

σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων. Παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις, το πλαίσιο,

η εφαρμογή, οι στόχοι και οι σκοποί, οι μεθοδολογίες του στρατηγικού σχεδιασμού 

πληροφοριακών συστημάτων αλλά και τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή της 

μεθοδολογίας ευμετάβλητων συστημάτων ως εργαλείο για τον στρατηγικό σχεδιασμό 

πληροφοριακών συστημάτων εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας.

     Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται η μεθοδολογία η οποία υιοθετείται, δηλαδή η 

μεθοδολογία ευμετάβλητων συστημάτων. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται, το θεωρητικό

και φιλοσοφικό της υπόβαθρο και  τα βήματα εφαρμογής της.  

    Στο κεφάλαιο 6 περιγράφεται η εφαρμογή της μεθοδολογίας στη σχολική μονάδα,

πραγματοποιείται η πολιτισμική ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και μέσω της 

λογικής ανάλυσης αποτυπώνεται και περιγράφεται αναλυτικά το προτεινόμενο μοντέλο

εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας.   

    Στο κεφάλαιο 7 καταγράφονται οι θέσεις και οι απόψεις των ερωτηθέντων

εκπαιδευτικών, με στόχο την επικύρωση του προτεινόμενου μοντέλου εξωτερικής 

αξιολόγησης σχολικής μονάδας και αποτυπώνονται διαπιστώσεις που  προκύπτουν  από 

την επεξεργασία των δεδομένων.

   Στο κεφάλαιο 8 γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση των ευρημάτων με εξαγωγή

συμπερασμάτων σε σχέση με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και διατυπώνονται

προτάσεις για  μελλοντική έρευνα.

    Τέλος στο παράρτημα, παρατίθεται το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

για τον σκοπό της επικύρωσης του προτεινομένου μοντέλου εξωτερικής αξιολόγησης

σχολικής μονάδας.
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ΜΕΡΟΣ Ι- Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Κεφάλαιο 2

Η αξιολόγηση σχολικών μονάδων στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης 

2.1 Εισαγωγή

       Από τις αρχές τις δεκαετίας του ’90, τα ζητήματα της αξιολόγησης και ποιότητας 

στην εκπαίδευση κατέχουν υψηλές  θέσεις στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

λόγος περί αποτελεσματικότητας, ποιότητας και αξιολόγησης στην εκπαίδευση, που 

είναι ήδη ισχυρός σε παγκόσμιο επίπεδο, περνά και στην εκπαιδευτική συζήτηση στην 

Ευρώπη. Ταυτόχρονα ενισχύεται το ενδιαφέρον και η διεκδίκηση αυξημένου ρόλου και 

παρεμβατικότητας στα εκπαιδευτικά πράγματα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα 

(Ευρωπαϊκή επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, 

Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας). Ως απάντηση στις προκλήσεις αυτές και σύμφωνα με 

την θεώρηση του ανθρώπινου δυναμικού ως κύριου πόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

εκπαίδευση και κυρίως η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

συστημάτων, προβάλλεται ως αποφασιστικός μοχλός ανάπτυξης (Βαβουράκη & άλλοι, 

2009).   

      Η ποιότητα στην εκπαίδευση θεωρείται ζήτημα ύψιστης σημασίας σε εθνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο  (Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000). Η προσπάθεια να 

καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου στηρίζεται στη διαρκή 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχομένης εκπαίδευσης: υψηλά επίπεδα γνώσεων και 

διαρκής απόκτηση νέων δεξιοτήτων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου 

κυριαρχούν οι τεχνολογίες των επικοινωνιών και της πληροφορίας. Αυτό απαιτεί 

επαναπροσδιορισμό προσανατολισμών -προτεραιοτήτων στις πολιτικές εκπαίδευσης 

και κατάρτισης και ανταλλαγή ιδεών και ορθών πρακτικών μεταξύ των Ευρωπαίων 

εταίρων για την ανάλυση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στην 

εκπαίδευση, µε στόχο τόσο την αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων όσο και 

την πρόβλεψη των μελλοντικών απαιτήσεων (Πράγα, 1998, Βουδαπέστη, 1999; 

Λισσαβόνα, 2000).

       Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε γι’ αυτό το λόγο ένα γενικό πλαίσιο 

εκπαιδευτικών στόχων σύµφωνα µε τους παρακάτω άξονες:

1. την αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό 

2. τη μείωση της εκπαιδευτικής διαρροής στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
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3. την αξιοποίηση του διαδικτύου στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δικτύων 

4. την ενίσχυση των νέων δεξιοτήτων και της δια βίου μάθησης 

5. τη βελτίωση της κινητικότητας των εκπαιδευτικών 

6. την αξιολόγηση των γνώσεων µε την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών βιογραφικών 

σημειωμάτων (Πασιάς, 2006).

         Η αύξηση της αξιολόγησης, της επιθεώρησης  και της εκτίμησης στο δημόσιο 

τομέα, έχει οδηγηθεί από πολιτικές ιδεολογίες τις οποίες χαρακτηρίζουν οι αντίπαλοι 

τους ως νεοφιλελευθερισμό και διαχειρισμό, ενώ οι υπερασπιστές τους ως ένα νέο

τρόπο διαχείρισης στο δημόσιο τομέα ( ΜcNamara et al, 2008). Εκτός από αυτές τις 

ιδεολογίες κάθε εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζεται από υπερεθνικούς οργανισμούς 

όπως ευρωπαϊκή ένωση, Ευρωπαϊκές ενώσεις δασκάλων, SICI, ΟΟΣΑ, ΟΥΝΕΣΚΟ, οι 

οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών. Επίσης και 

τα αποτελέσματα της ΠΙΖΑ επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις  πολιτικές 

αξιολόγησης αλλά και σημαντικές πολιτικές προτεραιότητες (Μac Beath, 2007).

       Την τελευταία δεκαετία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ένωσης δίνεται έμφαση στο 

ζήτημα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Το  γεγονός αυτό οφείλεται σε δυο κυρίως 

λογούς: αφενός στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης, η οποία 

θεωρείται διεθνώς βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ανταπόκριση στις προκλήσεις 

της κοινωνίας της γνώσης, αφετέρου στην ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση των 

διαθέσιμων οικονομικών πόρων (Ξωχέλλης, 2006).   Η ποιότητα της εκπαίδευσης 

αποτελεί τον καταλύτη για την ανάπτυξη μιας συνολικότερης ευρωπαϊκής 

εκπαιδευτικής πολιτικής που είναι στενά συνδεδεμένη με τις εθνικές εκπαιδευτικές 

πολιτικές αλλά και ταυτόχρονα εκλαμβάνεται ως υπό-τομέας της ευρωπαϊκής 

οικονομικής πολιτικής (Ρουσάκης& Πασσιάς, 2006).

          Όλες οι χώρες–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις 

των αξιολογικών τους πρακτικών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των 

εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Παρά τις διαφορές που διαπιστώνονται από χώρα σε 

χώρα ως προς τις πρακτικές αξιολόγησης, διαπιστώνεται ότι στις περισσότερες από 

αυτές

i. η διαδικασία αξιολόγησης μετακινείται από τα πρόσωπα στη σχολική μονάδα, 

στην οποία δίνεται όλο και περισσότερη αυτονομία
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ii. η αξιολόγηση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τον έλεγχο της 

επίτευξης συγκεκριμένων στόχων και προσδιορίζονται σε κεντρικό επίπεδο και 

ειδικεύονται σε τοπικό σχολικό και λιγότερο ως μηχανισμός συμμόρφωσης 

προς τις κεντρικές εντολές (Ματθαίου, 2006)

iii. η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί μέρος της αξιολόγησης σχολικής 

μονάδας

iv. ο  εκπαιδευτικός αναπτύσσεται επαγγελματικά μέσω της αξιολόγησης και 

βελτιώνει την ποιότητα του έργου του 

v. γίνεται εμφανής η τάση για αλληλοσυσχέτιση της εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης (Ζουγανέλη & άλλοι, 2007).

        Το σχολείο αποτελεί τη βασική μονάδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η 

αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητας του έργου 

που επιτελείται στη σχολική μονάδα αποτελεί υψηλή προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο (Ζουγανέλη & άλλοι, 2007). Στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού συστήματος, η 

εκπαίδευση δεν παρέχεται με ένα τρόπο πανομοιότυπο και τυποποιημένο από όλες τις 

σχολικές μονάδες. γεωγραφικοί, κοινωνικοί, και οικονομικοί παράγοντες 

διαφοροποιούν την μια σχολική μονάδα από την άλλη. Για αυτό τον λόγο οι 

περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης εκλαμβάνουν την σχολική μονάδα ως ένα 

στρατηγικό κόμβο του εκπαιδευτικού συστήματος (Τσακίρη, 2003). Τα τελευταία 

χρόνια, είναι έντονο το ενδιαφέρον στις περισσότερες χώρες του κόσμου, για  

δημιουργία συστημάτων έλεγχου της σχολικής απόδοσης  (Gurr, 2006).

     Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε μια διαδικασία 

μετάβασης σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο ευνοεί την αξιολόγηση του 

σχολείου ως όλου, εστιάζοντας όχι τόσο στα αποτελέσματα, όσο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία της λειτουργίας του. Δημιουργείται έτσι μια αντίληψη της σχολικής 

μονάδας ως όλον και ως σύστημα (Μac Beath, 2001).    Η σχολική μονάδα αποτελεί 

πεδίο δράσης όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης που μοιράζονται την ευθύνη για  

την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του. Κατά συνέπεια, η ανάλυση των 

δομικών χαρακτηριστικών του και στη συνέχεια η συλλογή και παρουσίαση δεδομένων 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή στρατηγικών αξιολόγησης του 

(Καρατζιά και άλλοι, 2005). 
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      Κάθε χώρα έχει αναπτύξει μια δική της προσέγγιση αξιολόγησης σχολικής μονάδας, 

η οποία αποτελείται από ένα σύνολο παραγόντων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τον 

τύπο του αξιολογητή (εσωτερική-εξωτερική), το πεδίο αξιολόγησης, τα κριτήρια 

αξιολόγησης, τις  διαδικασίες και τη χρήση της αξιολόγησης με βάση τα αποτελέσματα 

της. Η αξιολόγηση διαφοροποιείται σε κάθε χώρα ανάλογα με τη μέθοδο που 

ακολουθείται, τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, την κουλτούρα αλλά και τους 

στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής.  Η ανάπτυξη της αξιολόγησης και η ενσωμάτωσή 

της στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και στην κουλτούρα του εκπαιδευτικού χώρου σε 

ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από τις εκπαιδευτικές συνεργασίες, επηρεάζουν τα 

εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών,  προτρέποντας  να κινηθούν  στην ίδια 

κατεύθυνση αναφορικά με την αξιολόγηση (Eurydice, 2004).

2.2 Αξιολόγηση στην εκπαίδευση

       Η αξιολόγηση ως επιστημονική περιοχή έχει ζωή λίγων χρόνων. Η ανάπτυξη της 

ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο ξεκινά πρώτα στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία 

στα μέσα της δεκαετίας του ’60, ενώ η καθιέρωση της έρχεται τη δεκαετία του ’80 

(Worthen & Sanders, 1987). Η εκπαίδευση ήταν το βασικό θεμέλιο της ανάπτυξης της 

αξιολόγησης, καθώς αναλυτικά προγράμματα σπουδών στις Η.Π.Α. αποτέλεσαν τα 

αντικείμενα αξιολόγησης των πρώτων σημαντικών προσπαθειών (Δημητρόπουλος, 

1998, Fitzpatrick et al,  2004).

       Στην εκπαίδευση, για πολλά χρόνια ο όρος αξιολόγηση ήταν συνώνυμος της 

εξέτασης του μαθητή, οι Rea-Dickins & Germaine (1992), θεωρούν ότι στην 

πραγματικότητα αυτό δεν αληθεύει, γιατί η εξέταση αποτελεί μόνο ένα συστατικό της 

αξιολόγησης. Σ’ αυτό πρέπει να προσθέσουμε πως αντικείμενα της αξιολόγησης στην 

εκπαίδευση δεν μπορούν να θεωρούνται μόνο οι μαθητές αλλά οτιδήποτε εμπλέκεται 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Δημητρόπουλος, 1999). Σ’ αυτό, αλλά και στους 

στόχους της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί, με συνέπεια 

να διαφέρει ο τρόπος που την ορίζουν.

       Ο Tyler (1950), ορίζει την εκπαιδευτική αξιολόγηση ως «τη μέθοδο του 

καθορισμού του βαθμού στον οποίο τα αντικείμενα της εκπαίδευσης αναγνωρίζονται 

σαφώς». Οι Stufflebeam και Alkin (1969), αναφέρουν ότι με την αξιολόγηση η 

εκπαίδευση τροφοδοτείται με πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων.
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        Οι Eisner (1979) και House (1980), υποστηρίζουν ότι εκπαιδευτική αξιολόγηση 

είναι η αποτίμηση της αξίας, ενώ ο Cuba (1981) ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα 

που περιλαμβάνει και την περιγραφή και την κρίση. Ο Goldstein (2001), περιγράφει την 

αξιολόγηση της εκπαίδευσης ως τη συστηματική συλλογή πληροφοριών που είναι 

απαραίτητες, για να λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις που έχουν σχέση με επιλογή, 

υιοθέτηση, κρίση και τροποποίηση διαφόρων μεθόδων και διαδικασιών της εκπαίδευσης.

       Κατά τους Noizet & Caverni (1997, όπ. αναφ. στο Ανδρεαδάκης κ.& άλλοι., 2005), 

είναι πράξη με την οποία για ένα υποκείμενο, αντικείμενο, κατάσταση ή γεγονός 

εκφράζουμε μια κρίση με βάση ένα ή περισσότερα κριτήρια, όποια κι αν είναι αυτά.      

Σύμφωνα με τον Κουλαϊδή (1992), με τον όρο αξιολόγηση εννοούμε το οποιοδήποτε 

είδος αλληλεπίδραση, άμεσης ή έμμεσης, κατά την οποία γίνεται μια συνειδητή 

προσπάθεια συλλογής και ερμηνείας πληροφοριών σχετικά με την γνώση και 

κατανόηση ή τις ικανότητες και στάσεις των μαθητών, των διδασκόντων και της 

αποτελεσματικότητας των υπολοίπων στοιχείων, τα οποία συγκροτούν το αναλυτικό 

πρόγραμμα ή εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αξιολόγηση είναι κατά

συνέπεια μια διαδικασία εκτίμησης, αλλά και κατανόησης της αξίας, την οποία οι 

διάφοροι παράγοντες (διδάσκοντες, μαθητές, γονείς, κατασκευαστές αναλυτικών 

προγραμμάτων και συγγραφείς βιβλίων) που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας προσαρτούν στις εμπλεκόμενες 

δραστηριότητες και τα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση ορίζεται ως η αναγνώριση, 

αποσαφήνιση και εφαρμογή βάσιμων κριτηρίων ώστε να καθοριστεί η αξιολόγηση της

αξίας ενός πράγματος με βάση τα παραπάνω κριτήρια (Fitzpatrick et al., 2004). Η 

αξιολόγηση ανήκει στη διαδικασία της μάθησης, συμβάλλει στην κατανόηση και δεν 

έρχεται μόνο για να μετρήσει το αποτέλεσμα. (Τσοτσόλη, 2006).

1. Κρίση ποιότητας αναλυτικών προγραμμάτων

2. Αποσαφήνιση αναγκών στη σύγχρονη εκπαίδευση

3. Αναγνώριση ποιότητας εκπαιδευτικού έργου

4. Ιεράρχηση αναγκών- ορθή κατανομή κονδυλιών

5. Παρακίνηση των εκπαιδευτικών για προσωπική βελτίωση

6. Αναγνώριση των δυνατών και αδύνατων σημείων 

7. Ανατροφοδότηση

Πίνακας 1.  Η χρήση της αξιολόγησης στην εκπαίδευση . Πηγή :Γραμματικόπουλος,2006
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       Ένας περιεκτικός και σαφής ορισμός της εκπαιδευτικής αξιολόγησης δίνεται από 

τον Scheerens  ( 2002) σύμφωνα με τον οποίο η εκπαιδευτική αξιολόγηση κρίνει την 

αξία των εκπαιδευτικών αντικειμένων με βάση την συστηματική συλλογή πληροφοριών 

για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Όταν η αξιόλογη αφορά τις σχολικές μονάδες 

τότε ο όρος εκπαιδευτικά αντικείμενα αντικαθίσταται απλώς με τον όρο ‘σχολική 

μονάδα’.  Στον πίνακα 1 παρατίθενται ορισμένες σύγχρονες χρήσεις της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης.   

Η αξιολόγηση κρίνεται αναγκαία σε εκπαιδευτικά συστήματα κάθε βαθμίδας και 

είδους, τόσο για κοινωνικοοικονομικούς (ανάγκη για ποιότητα και ορθολογικότερη 

κατανομή, διάθεση και διαχείριση των διαθέσιμων πόρων) όσο και για παιδαγωγικούς 

λόγους (καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των διδακτικών μεθόδων και του 

εκπαιδευτικού υλικού), όπως είναι αυτοί που αναφέρονται αφενός στην αιτιολόγηση 

των δαπανών για την ποιότητα των προσφερόμενων σπουδών, αφετέρου στις 

διαδικασίες που αφορούν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των 

συστημάτων εκπαίδευσης ( Μακράκης, 1999).

Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τρεις λόγους:

 Για την βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτικών (Everard et al, 1999)

 Για τον σχεδιασμό καινούριων στρατηγικών, επιλογών και προτεραιοτήτων
και

 Για να μαθαίνουμε πόση πρόοδος έχει συντελεστεί, προς ποιά κατεύθυνση 
και πόσο μπορούμε να μετακινηθούμε. Η αξιολόγηση είναι βασικό στοιχείο 
της μάθησης (Rogers, 1998).

2.3 Μοντέλα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

       Η επιστημονική υπόσταση της αξιολόγησης προϋποθέτει και το αντίστοιχο 

θεωρητικό υπόβαθρο. Με την εξέλιξη της αξιολόγησης ανεπτύχθησαν πολλά μοντέλα 

σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, τα όποια έχουν μεταξύ τους διαφορές και 

ομοιότητες και  ο διαχωρισμός των μοντέλων, εξαρτάται από την θεωρητική αφετηρία 

του κάθε ερευνητή (Γραμματικόπουλος, 2006).

    Έχουν προταθεί πολλά μοντέλα αξιολόγησης εκπαίδευσης, στην εκπαιδευτική 

αξιολόγηση αναφέρονται σε δύο πολύ γενικά μοντέλα, αντίθετα μεταξύ τους: Το 

τεχνοκρατικό και το ανθρωπιστικό-πλουραλιστικό μοντέλο. Το πρώτο αντιπροσωπεύει 
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τον τεχνικό προσανατολισμό και την ποσοτική εκπαιδευτική έρευνα και το δεύτερο τον 

συμμετοχικό, ανθρωπιστικό προσανατολισμό και την ποιοτική εκπαιδευτική έρευνα  

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009).

       Το τεχνοκρατικό μοντέλο αξιολόγησης, που κυριάρχησε τις δεκαετίες του ’80 και 

’90, προτείνει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με βάση τον βαθμό στον οποίο 

έχουν επιτευχθεί οι επιδιωκόμενοι στόχοι του, οι οποίοι εκφράζονται ποσοτικά με βάση 

συγκεκριμένη κλίμακα μέτρησης. Επιδιώκει τη σύγκριση του αξιολογούμενου 

εκπαιδευτικού έργου ενός φορέα με το παραγόμενο από άλλους φορείς εκπαιδευτικό 

έργο και υπερτονίζει την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με τους αρχικούς στόχους

(Μαντάς, 2009). Στα τεχνοκρατικά μοντέλα ανήκουν τα μοντέλα επίτευξης των στόχων 

και τα μοντέλα τα όποια δίνουν έμφαση σε εσωτερικά /εξωτερικά κριτήρια (Γκανάκας, 

2006). 

      Κύριος εκφραστής των μοντέλων επίτευξης των στόχων είναι ο Tyler που ήταν 

ουσιαστικά ο πρώτος που έθεσε την αξιολόγηση σε επιστημονικό επίπεδο 

διατυπώνοντας μια ολοκληρωμένη θεωρία. Υποστήριξε πως η αξιολόγηση είναι μια 

διαδικασία, ο στόχος της οποίας είναι η διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των 

εκπαιδευτικών στόχων του σχολικού προγράμματος. Αν μέσω της διαδικασίας της 

αξιολόγησης προκύπτει συμφωνία μεταξύ στόχων και αποτελέσματος, τότε η 

εκπαιδευτική προσπάθεια θεωρείται επιτυχημένη. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να 

αναζητηθούν τα πιθανά αίτια, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες βελτιωτικές 

παρεμβάσεις (Βεντούρης, 2006).

      Στα μοντέλα τα οποία δίνουν έμφαση σε εσωτερικά /εξωτερικά κριτήρια το κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι η βαρύνουσα σημασία που δίνεται στην επιστημονική κρίση 

των αξιολογητών ανεξάρτητα αν στηρίζεται σε εσωτερικά (υποκειμενικά ) ή εξωτερικά 

(αντικειμενικά ). Η πιο σημαντική προσέγγιση παρουσιάστηκε από τον Scriven (1967), 

ο οποίος προκρίνει τα εξωτερικά κριτήρια, παρότι δεν απορρίπτει τελείως τα 

εσωτερικά, προτείνοντας μάλιστα ένα συνδυασμό των δυο την οποία ονομάζει υβριδική 

αξιολόγηση (Γκανάκας, 2006).

      Ο Scriven (1972) πρότεινε επίσης και ένα άλλο μοντέλο την αξιολόγηση «ερήμην 

των σκοπών». Η πρόταση αυτή δεν έγινε για να αντικαταστήσει τις «αξιολογήσεις 

προσανατολισμένες στους στόχους», αλλά για να τις συμπληρώσει. Στηρίζεται στην 
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άποψη πως η γνώση των σκοπών πολλές φορές αποπροσανατολίζει τη διαδικασία της 

αξιολόγησης. Αντίθετα η αξιολόγηση ερήμην των σκοπών μπορεί και εντοπίζει 

απρόσμενα αποτελέσματα (ανεπιθύμητα και άσχετα με τους σκοπούς). Ο αξιολογητής 

δε γνωρίζει τους στόχους της διαδικασίας και έτσι οι προκαθορισμένοι στόχοι δεν 

παρεμβάλλονται ώστε να επηρεάσουν την κρίση του.

      Οι νέες τάσεις που εμφανίστηκαν στον ευρωπαϊκό, κυρίως, χώρο ως αμφισβήτηση 

της αποτελεσματικότητας του τεχνοκρατικού μοντέλου, οδήγησαν στην ανάπτυξη του 

ανθρωπιστικού-πλουραλιστικού μοντέλου. Οι υποστηρικτές αυτού του μοντέλου δίνουν 

έμφαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης και μετατοπίζουν το ενδιαφέρον της 

αξιολογικής διαδικασίας από τον έλεγχο των στόχων στις αλληλεπιδράσεις των 

συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα νοήματα που διαμορφώνονται

(Μαντάς, 2009).

       Οι αξιολογήσεις που υπήρχαν στα μέσα της δεκαετίας του 60 θεωρήθηκαν πολύ 

μηχανιστικές, τεχνοκρατικές και απρόσωπες. Τα παραπάνω φαινόμενα οδήγησαν την 

αξιολόγηση στην ανάπτυξη μιας τάσης πιο ανθρωποκεντρικής, πιο συμμετοχικής. Ο 

γενικός αυτός φιλοσοφικός προσανατολισμός είναι αυτός που αποτελεί το βασικό 

χαρακτηριστικό των αξιολογήσεων προσανατολισμένων στους συμμετέχοντες και των 

αξιολογήσεων προσανατολισμένων στην διευκόλυνση αποφάσεων.

      Το πιο αντιπροσωπευτικό μοντέλο στην αξιολόγηση προσανατολισμένη στους 

συμμετέχοντες είναι του Stake (1975) το οποίο ονομάστηκε «αξιολόγηση 

ανταπόκρισης» (responsive evaluation) και ήταν η εξέλιξη ενός προγενέστερου 

θεωρητικού σχήματος που είχε προταθεί από τον ίδιο, τη θεωρία «δύο όψεων». Όπως ο 

ίδιος αναφέρει (Stake, 1975), «η αξιολόγηση είναι Αξιολόγηση Ανταπόκρισης εάν 

προσανατολίζεται περισσότερο στις ενέργειες και δραστηριότητες του προγράμματος 

και λιγότερο στις προθέσεις του αξιολογητή».

      Η αξιολόγηση ανταπόκρισης είχε μεγάλη απήχηση στον χώρο της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης και αποτέλεσε τη βάση για πολλές άλλες αξιολογήσεις πλουραλιστικής 

κατεύθυνσης. Η βασική κριτική που δέχτηκε ήταν κατά πόσο μπορεί μια γενική 

θεώρηση να αποτελεί ένα ξεχωριστό μοντέλο αξιολόγησης στην πράξη. Η θεωρία του 

όμως προσέφερε ώθηση προς εσωτερικές και ποιοτικές διαδικασίες αξιολόγησης

(Γραμματικόπουλος, 2006).
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      Τα θεωρητικά μοντέλα τα οποία είναι προσανατολισμένα στη διευκόλυνση 

αποφάσεων, χαρακτηρίζονται από το ότι θεωρούν ότι η αξιολόγηση είναι αλληλένδετη 

με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η συγκέντρωση δεδομένων που είναι απαραίτητα 

για τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση, είναι αυτό που καθορίζει το έργο της 

αξιολόγησης και  πιο αντιπροσωπευτικό, είναι το μοντέλο του Stufflebeam (1971).

     Ο Stufflebeam (1971) παρουσίασε ένα μοντέλο, το οποίο είναι και σήμερα 

επίκαιρο, που σαν κύριο στόχο είχε να βοηθήσει τα στελέχη της εκπαίδευσης να 

πάρουν αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Συγκεκριμένα αναφέρει  « Η 

προσέγγιση CIPP βασίζεται στην άποψη πως ο πιο σημαντικός στόχος της αξιολόγησης 

δεν είναι η απόδειξη, αλλά η βελτίωση. Πρόκειται για μια κίνηση αντίθετη στην άποψη 

ότι οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι ‘κυνήγι μαγισσών’ η απλώς εργαλεία για την 

απόδοση ευθυνών. Αντίθετα εδώ η αξιολόγηση θεωρείται ως να εργαλείο με το οποίο 

υποστηρίζεται η καλύτερη λειτουργία των προγραμμάτων σε σχέση με τους ανθρώπους 

που αυτά προσπαθούν να εξυπηρετήσουν. Το θεωρητικό του σχήμα CIPP (Context,

Input, Process, Product) όπως παρουσιάζεται στο πίνακα 2, περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση πλαισίου, την αξιολόγηση εισόδου, την αξιολόγηση διαδικασίας, την 

αξιολόγηση αποτελεσμάτων και  αντιστοιχούν σε αποφάσεις σχεδίασης για τον 

καθορισμό των στόχων, αποφάσεις δομής για τον καθορισμό της εκπαιδευτικής 

μεθοδολογίας, αποφάσεις εφαρμογής για την χρήση, και αποφάσεις κρίσης σε σχέση με 

τα αποτελέσματα που παρήχθησαν (Γκανάκας,2006).

Αξιολόγηση Επεξηγήσεις

C           πλαισίου (Context)
Εξυπηρετεί αποφάσεις σχεδιασμού. Καθορισμός αναγκών και 
συνθηκών που επικρατούν, επιλογή στόχων. Κάθε τι που 
βοηθά το σχεδιασμό

I           εισόδου(Ιnput)
Εξυπηρετεί δομικές αποφάσεις. Καθορισμός διαφόρων 
επιλογών και ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων

P          διαδικασίες (Process)
Εξυπηρετεί αποφάσεις εφαρμογής. Πόσο καλά εφαρμόζουμε 
το πλάνο, τι απειλεί την επιτυχία, τι πρέπει να αλλάξει κλπ

P       αποτελέσματος (Product)
Εξυπηρετεί αποφάσεις ανάδρασης. Τι αποτελέσματα 
επετεύχθησαν, τι ανάγκες εξυπηρετήθηκαν κλπ. Βασικά 
γίνεται κρίσι των επιτευγμάτων του προγράμματος

             Πίνακας 2 . Σχηματική παράσταση αξιολόγησης CIPP.Πηγή: Γραμματικόπουλος, 2006
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2.4  Τύποι εκπαιδευτικής αξιολόγησης

         Οι αξιολογήσεις κινούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών και ιδεών 

και ανάλογα με τις ιδέες οι οποίες θεμελίωσαν τις τάσεις στην εκπαιδευτική 

αξιολόγηση,  μπορεί να κατηγοριοποιηθούν  με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Στον 

ευρωπαϊκό, κυρίως, χώρο μπορούμε να διακρίνουμε δύο γενικές μορφές αξιολόγησης 

στην εκπαίδευση, ανάλογα με τη θέση του φορέα που πραγματοποιεί την αξιολόγηση 

σε σχέση με τον αξιολογούμενο: την εξωτερική και την εσωτερική  αξιολόγηση. Στον 

πίνακα 3 παρουσιάζονται ορισμένα βασικά προτερήματα των δυο αξιολογήσεων.

       Η εξωτερική αξιολόγηση, που μπορεί να γίνει σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 

επίπεδο, πραγματοποιείται από φορείς που δεν έχουν άμεση συμμετοχή στις σχολικές 

δραστηριότητες και ανήκουν συνήθως στις ανώτερες βαθμίδες της διοίκησης

       Η εξωτερική αξιολόγηση βασίζεται σε κριτήρια διαμορφωμένα από την κεντρική 

διοίκηση και τα αποτελέσματά της μπορούν να προσφέρουν ανατροφοδότηση στο 

σχολείο, αλλά κύριο αποδέκτη τους έχουν τις κεντρικές εκπαιδευτικές αρχές (Εurydice, 

2004), ενώ μπορούν να έχουν άμεση επίδραση στους εκπαιδευτικούς ή τα σχολεία. Οι 

μορφές εξωτερικής αξιολόγησης που παρατηρούνται στα διάφορα εκπαιδευτικά 

συστήματα είναι:

α. Επιθεώρηση. 

β. Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού συστήματος.

γ. Εντοπισμένες μελέτες αξιολόγησης

Εξωτερική αξιολόγηση Εσωτερική αξιολόγηση

Αντικειμενικότητα – αξιοπιστία
Κλίμα ευθύνης-δέσμευσης στους 

συμμετέχοντες

Συγκρίσιμα αποτελέσματα
Υπάρχει γνώση των συγκεκριμένων 

προβλημάτων

Δυνατότητα προτάσεων ευρείας εμβέλειας Παρέχει τη δυνατότητα συχνής εφαρμογής

Υπάρχει δυνατότητα γνώσης λειτουργίας 
παρόμοιων οργανισμών

Αυτονομία (βελτίωση με ίδια μέσα)

               Πίνακας 3.  Προτερήματα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγηση .

                     Πηγή : Γραμματικόπουλος, 2006
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       Η εσωτερική αξιολόγηση διενεργείται από τους ίδιους τους παράγοντες που

ανήκουν στον οργανισμό ο οποίος αξιολογείται (Scriven, 1991) και διακρίνεται σε 

ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση και σε συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή 

αυτοαξιολόγηση.

       Η ιδέα της εσωτερικής αξιολόγησης στηρίζεται, κυρίως, στην ανάγκη για 

ενεργητική συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας στην αξιολογική 

διαδικασία (McBeath, 2001). Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα προωθούν τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των γονέων, των μαθητών και των εκπροσώπων της 

τοπικής κοινότητας στην εσωτερική αξιολόγηση. Βασική επιδίωξη είναι να δοθούν 

κίνητρα για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και να γίνουν αλλαγές για την

αξιοποίηση στοιχείων που προέρχονται από πολλές και διαφορετικές οπτικές (Eurydice, 

2004).

         Επιπλέον, φαίνεται να υιοθετείται τα τελευταία χρόνια μια προσπάθεια 

συνδυασμού της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης βασιζόμενη στην αντίληψη

ότι ουσιαστικές αλλαγές στα σχολεία δεν μπορούν να προκύψουν με διαδικασίες που 

έχουν φορά μόνο «από πάνω προς τα κάτω» (top-down process), αλλά κυρίως με 

διαδικασίες που ξεκινούν και αναπτύσσονται στα σχολεία (bottom-up) και έχουν και 

την υποστήριξη της κεντρικής εξουσίας (McDonald, 2003).

2.5 Αξιολόγηση σχολικής μονάδας

        Ο όρος αξιολόγηση σχολικής μονάδας αναφέρεται στην αποτίμηση της ποιότητας

και της αποτελεσματικότητας του σχολείου, την απόδοση αξίας συνολικά στο 

παραγόμενο από αυτό εκπαιδευτικό έργο με στόχο τη διερεύνηση τρόπων βελτίωσής

του. Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική

(Μαντάς, 2009).

      Στις περισσότερες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης παρατηρεί μια τάση 

αποκέντρωσης, με την παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στη σχολική μονάδα, αλλά και 

της σχολικής υπευθυνότητας σχετικά με την επίδοση των μαθητών, γεγονός το οποίο 

συνδυάζεται με περισσότερη έμφαση στη αξιολόγηση της  σχολικής μονάδας. Τα 

εκπαιδευτικά συστήματα των αναπτυγμένων κρατών αλλά και  πολλών άλλων είναι 
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επικεντρωμένα στην δημιουργία η στην αναδιαμόρφωση των πολιτικών και των 

διαδικασιών της σχολικής αξιολόγησης ( ΜcNamara et al, 2008).

      Η εφαρμογή της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως συνόλου κατέδειξε αφενός 

ότι η “σχολική μονάδα” έχει μια υπόσταση ξεχωριστή από εκείνη της τάξης και 

αφετέρου ότι αυτή η υπόσταση είναι χρήσιμο να αξιολογηθεί και να αποτιμηθούν τα 

αποτελέσματά της σε σχέση με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στις 

περισσότερες χώρες της Ε.Ε η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την αξιολόγηση του “Σχεδίου δράσης” της σχολικής μονάδας. 

Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις βασικούς τομείς στους οποίους αναπτύσσεται το 

‘Σχέδιο δράσης’ :

• Στην οργάνωση και στις διαδικασίες διαχείρισης της σχολικής μονάδας

• Στις παιδαγωγικές και διδακτικές της δραστηριότητες

• Στην επίδοση των μαθητών (Τσακίρη, 2007)

       Σύμφωνα με τον MacBeath (2007) oι πρακτικές  αξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επηρεασμένες από πολιτικές οι οποίες 

συνδέουν την απόδοση των μαθητών με την οικονομία, αναδεικνύουν πέντε ερωτήματα 

τα όποια πρέπει να αντιμετωπιστούν και συγκεκριμένα

 Ποιος είναι ο  σκοπός της αξιολόγησης

 Ποιος ωφελείται από την αξιολόγηση

 Ποιοι  είναι ο φορείς αξιολόγησης

 Τι πρέπει να αξιολογηθεί

 Ποια είναι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

       Η σύγχρονη αντίληψη για την αξιολόγηση εστιάζει την προσοχή της στη συνολική 

λειτουργία της σχολικής μονάδας, τα αποτελέσματά της και τη λειτουργία της. 

Λαμβάνει υπ' όψιν της τις ανάγκες και τις επιθυμίες όλων των εμπλεκόμενων μερών 

(μαθητών, δασκάλων, γονέων, στελεχών εκπαίδευσης, ακόμα και περιοίκων). Συνδέει 

τις επιδόσεις με συγκεκριμένους στόχους, που έχουν τεθεί εκ των προτέρων από τις 

αρμόδιες αρχές και την κοινωνία. Βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι η συνεχής 

αυτοκριτική και βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ύπαρξη ενός 

μηχανισμού ανατροφοδότησης και ελέγχου, που θα το οδηγεί σε συνεχείς διορθωτικές 

αποφάσεις (Μελετόπουλος, 2009).
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   Το προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης, αφορά την εξωτερική  αξιολόγηση της 

σχολικής μονάδας, επειδή παρέχει την δυνατότητα για την συλλογή στοιχείων με 

μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και αξιοπιστία, γεγονός το οποίο θα οδηγεί σε μια 

αξιόπιστη συνολική εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

  

2.5.1 Εσωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας.

       Η εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας διενεργείται από όλους τους 

παράγοντες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη σχολική μονάδα (εκπαιδευτικοί,

λοιπό προσωπικό του σχολείου, μαθητές, διοίκηση και γονείς) που καλούνται να

αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τρόπους που θεωρούν 

καταλληλότερους. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας του σχολείου 

και αντανακλά τις ιδιαιτερότητές του και την κουλτούρα που αναπτύσσει. Αν και η 

διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης κάθε σχολείου είναι μοναδική, όμως δεν 

αποκλείεται η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα μπορεί να μετασχηματίζεται ανάλογα

με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες (Μαντάς, 2009).

      Βασικά στοιχεία κάθε πλαισίου εσωτερικής αξιολόγησης είναι τα εξής (Mac Beath, 

2001):

1. Η ενιαία φιλοσοφία

2. Οι κατευθυντήριοι άξονες για τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης.

3. Τα κριτήρια ποιότητας

4. Η οργάνωση των διαδικασιών της αξιολόγησης 

5. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία της αξιολογικής έρευνας. 

       H εσωτερική αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως μέρος μιας συνεχούς αναπτυξιακής 

διαδικασίας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ζωής του σχολείου. Στο πλαίσιο 

αυτό η αξιολόγηση αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδίου ανάπτυξης του σχολείου 

με κυριότερα στοιχεία 

 Μέρος σκοπών

 Μέρος απολογισμού

 Μέρος σχεδίου δράσης ( Σολομών, 1999)

         Σύμφωνα με μια μελέτη των ΜcNamara & O’Hara ( 2008) σχετικά με την 

εσωτερική αξιολόγηση στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης όπως φαίνεται από το σχήμα 
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1, σε λίγες  χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης παρέχονται κατάλληλα μέσα υποστήριξης 

της εσωτερικής αξιόλογης, μολονότι  όλα τα κράτη ισχυρίζονται ότι παρέχουν κάποια 

υποστήριξη για την ενσωμάτωση της εσωτερικής αξιολόγησης στα εκπαιδευτικά τους 

συστήματα.  

    Σε ορισμένες περιπτώσεις, για την εσωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων  

χρησιμοποιούνται τυποποιημένα μοντέλα, όπως το μοντέλο  EFQM (Ευρωπαϊκός

Οργανισμός Διοίκησης Ποιότητας) το οποίο αποτελεί ένα ελκυστικό εργαλείο όταν δεν 

είναι  ενσωματωμένη η εσωτερική αξιολόγηση στην σχολική κουλτούρα. Ουσιαστικά 

πρόκειται για παρόμοιες διαδικασίες του εξωτερικού αξιολογητή, για τον έλεγχο της 

απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας.

A: Εκπαίδευση στην αξιολόγηση B: Αξιολόγηση πλαισίου και μοντέλων C: ανθρώπινοι πόροι D: δείκτες 

εκπαιδευτικού συστήματος E: ‘Έρευνα και δημοσιεύσεις της αξιολόγησης F: οδηγίες και εγχειρίδια G:  

διαδίκτυο Η: Κριτήρια και διαδικασίες από εξωτερική αξιολόγηση I: Ανταλλαγές από εμπειρίες και 

καλές πρακτικές J: Μοντέλο EFQM (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διοίκησης Ποιότητας) K: οικονομική 

βοήθεια  

     Σε σχολικές μονάδες όπου είναι ώριμες οι συνθήκες για την εσωτερική 

αξιολόγηση, χρησιμοποιούνται πρακτικές οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα από 

μεθόδους οι οποίες ανήκουν σε μεθόδους ευμετάβλητων συστημάτων (soft system

methods) (Mac Βeath, 2007). 

       Σχήμα 1.  Διαθέσιμα μέσα υποστήριξης της εσωτερικής αξιολόγησης  των σχολείων

Πηγή: European commission, 2004
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      Υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με το βαθμό αξιοπιστίας των  

αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης γεγονός το όποιο επισημαίνουν οι

Ηοfman & Hofman (2005) διατυπώνοντας σοβαρές αμφιβολίες  σχετικά με τις 

πληροφορίες τις οποίες παρουσιάζουν οι σχολικές μονάδες στην εσωτερική 

αξιολόγηση, στην προσπάθεια να παρουσιάσουν την καλύτερη δυνατή εικόνα.  

Οπωσδήποτε η εξωτερική αξιολόγηση, αν και δυσάρεστη, είναι αναγκαία. Χωρίς αυτήν 

οποιοδήποτε σύστημα αυτό-αξιολόγησης θα λειτουργούσε εικονικά και παραπλανητικά 

(Μελετόπουλος, 2009).

      Την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης (αυτό-

αξιολόγησης ) αμφισβητεί και ο  MacBeath (2005) αναφέροντας «Οι μαθητές λένε ότι 

οι εκπαιδευτικοί είναι καλοί στη δουλειά τους, οι εκπαιδευτικοί λένε ότι το σχολείο έχει 

καλή φήμη. Σύμφωνοι, αυτή είναι απλώς η γνώμη τους».

      Μελετώντας την σχετική βιβλιογραφία για την εσωτερική αξιολόγηση εύκολα 

διαπιστώνεται η μετατόπιση της προβληματικής της. Από την αρχική αντίθεση απέναντι 

στην αξιολόγηση του «τελικού προϊόντος» του σχολείου, το όποιο είναι η επίδοση των 

μαθητών, η προσέγγιση της εσωτερικής αξιολόγησης έχει περάσει σε μια σε μια 

σύνθεση με την εξωτερική αξιολόγηση την οποία τελικά δεν αρνείται   αλλά 

παρουσιάζεται ως οργανικό της συμπλήρωμα ( Κάτσικας & άλλοι, 2007).  

     Με πρόσφατη Εγκύκλιο (37100/Γ1 - 31/3/2010) το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων προχωρά στην «αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας». 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας «στοχεύει με σταδιακές 

παρεμβάσεις να οικοδομήσει το “Νέο Σχολείο”, αλλάζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα 

προς όφελος του μαθητή, του εκπαιδευτικού και της κοινωνίας ευρύτερα. Η διαδικασία 

της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας έχει ως στόχο να αναδείξει τη σχολική 

μονάδα ως βασικό φορέα προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου 

και να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Βασική επιδίωξη του 

Υπουργείου είναι η ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας και των παραγόντων που την 

συναποτελούν (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς), οι οποίοι με τις δράσεις τους να 

οδηγηθούν σε μια αποτελεσματικότερη οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση της 

σχολικής μονάδας».
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     Σύμφωνα με την Εγκύκλιο «η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της 

Σχολικής Μονάδας περιλαμβάνει :

1. Τομείς που αφορούν τα Μέσα και τους Πόρους της Σχολικής Μονάδας 

(υλικοτεχνική υποδομή, οικονομικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό, κλπ.). 

2. Τομείς που αφορούν τη Διοίκηση της Σχολικής Μονάδας (συντονισμός σχολικής 

ζωής, διαμόρφωση-εφαρμογή σχολικού προγράμματος, αξιοποίηση μέσων και 

πόρων, κλπ). 

3. Τομείς που αφορούν το Κλίμα και τις Σχέσεις μεταξύ των παραγόντων της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, σχέσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών, σχέσεις σχολείου – γονέων, κλπ). 

4. Τομείς που αφορούν τις Εκπαιδευτικές Διαδικασίες (διδακτική διαδικασία, 

μαθησιακή διαδικασία, αξιολόγηση μαθητών). 

5. Τομείς που αφορούν τα Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα (φοίτηση, επίδοση, διαρροή, 

ατομική-συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη μαθητών, κλπ)». 

2.5.2 Εξωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας

        Η εξωτερική αξιολόγηση μπορεί να οριστεί ως η αξιολόγηση των σχολείων από 

έναν ειδικό ή από μια ομάδα ειδικών, οι οποίοι δεν ανήκουν στην σχολική κοινότητα.      

Ο Scriven (1991) ορίζει ως εξωτερικό αξιολογητή ένα άτομο το οποίο δεν εμπλέκεται 

με το σχέδιο ή το πρόγραμμα που πρόκειται να αξιολογηθεί, ή όταν ο στόχος είναι μια 

ολόκληρη ομάδα εργασίας, της οποίας δεν αποτελεί μέλος. Ο εξωτερικός αξιολογητής 

μπορεί να είναι ένας ειδικός αξιολογητής (π.χ. σύμβουλος), ένας εμπειρογνώμονας του 

συγκεκριμένου τομέα (ένας Εκπαιδευτικός), ή ένας εξωτερικός φορέας ο οποίος 

εκπροσωπεί την τοπική, περιφερειακή ή κεντρική διοίκηση της εκπαίδευσης.

       Η παρουσία εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων αιτιολογείται με 

βάση την ανάγκη των εκπαιδευτικών αρχών για έλεγχο και  καθοδήγηση των σχολικών 

μονάδων, στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης μέσω της 

αποτελεσματικής χρήσης των παρεχόμενων πόρων (Maes, 2003).   Με την εξωτερική 

αξιολόγηση ανατροφοδοτούνται οι σχολικές μονάδες για τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

τους, δημιουργείται ένα σχέδιο δράσης, για την παροχή υποστήριξης η των κατάλληλων 

πόρων, για να επιτευχθούν οι στόχοι (ΜcBeath, 2000). 
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      Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της εξωτερικής αξιολόγησης, τα κυριότερα 

πλεονεκτήματα είναι τα παρακάτω:

 Διασφαλίζει την αποτελεσματική τήρηση της κείμενης εκπαιδευτικής 

νομοθεσίας συμβάλλοντας έτσι στην διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης

 Εξυπηρετεί την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και την 

αναπαραγωγή της εκπαιδευτικής ιεραρχίας

 Εκτελείται από συγκεκριμένα πρόσωπα η φορείς  κύρους που δεν έχουν σχέση 

με την σχολική μονάδα, κάτι που θεωρείται ότι συμβάλλει στην αξιοπιστία των 

κρίσεων

 Γίνεται περιοδικά, σε περιορισμένο χρόνο και δεν προσθέτει απασχόληση στους 

εκπαιδευτικούς ( Γκανάκας, 2006).

     Στις χώρες όπου εφαρμόζεται η εξωτερική αξιολόγηση παρουσιάζονται δύο βασικές 

τάσεις. Η μία έχει βασικό στόχο να βοηθήσει τα σχολεία να γίνουν κέντρα ποιότητας, 

προσφέροντάς τους βοήθεια στο εγχείρημα της εσωτερικής αξιολόγησης που 

αναλαμβάνουν. Η δεύτερη τάση, όμως, στοχεύει στον έλεγχο του βαθμού στον οποίο 

κάθε σχολείο ευθυγραμμίζεται με κριτήρια που έχουν θέσει άλλοι γι’ αυτό (Eurydice, 

2004).

      Η εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδος πραγματοποιείται στις 

περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Εξαίρεση 

αποτελούν η Ιταλία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η  Ουγγαρία. Σε ορισμένες χώρες 

όπως το Βέλγιο (Γαλλικές και Γερμανόφωνες Κοινότητες), η Ελλάδα, το 

Λουξεμβούργο, η Βουλγαρία και η Μάλτα, η εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών 

μονάδων πραγματοποιείται μόνο από τις κεντρικές εκπαιδευτικές αρχές μέσα από την 

ανάλυση και την μελέτη ορισμένων μόνο πτυχών των σχολικών διεργασιών 

(Εκπαιδευτικών η Διοικητικών) (Eurydice, 2004). 

        Σε ορισμένες χώρες όπως, το  Ηνωμένο Βασίλειο  (με εξαίρεση τη Βόρεια 

Ιρλανδία), η Γαλλία, η Γερμανία,  η Ιρλανδία, οι  Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η 

Πορτογαλία, το  Ηνωμένο Βασίλειο  (Βόρειο  Ιρλανδία) η Λετονία, η Πολωνία, η 

Τσεχία, η Ουγγαρία, η  Εσθονία, η Σλοβακία, αλλά και στο Λιχτενστάιν επικεντρώνεται  

την σχολική μονάδα αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Στην Κύπρο πέρα από την 

εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων πραγματοποιείται παράλληλα και 
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εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (η κρίση διαμορφώνεται από τους 

αξιολογητές, οι οποίοι  είναι μέλη του προσωπικού της σχολικής μονάδος).  

      Σε άλλες χώρες όπως, το Βέλγιο  (φλαμανδική Κοινότητα ),  η Ισπανία,  η Ισλανδία, 

η Ρουμανία  και η Σλοβενία η εξωτερική αξιολόγηση επικεντρώνεται μόνο στις 

σχολικές μονάδες και δεν πραγματοποιείται αξιολόγηση των  εκπαιδευτικών.  Σε χώρες 

όπως το Βέλγιο (γαλλικές  και  γερμανόφωνες Κοινότητες), η Ελλάδα, η Γαλλία (στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση), το Λουξεμβούργο (στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και η 

Βουλγαρία η εξωτερική αξιολόγηση εστιάζεται κυρίως  στους εκπαιδευτικούς.

    Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η εξωτερική αξιολόγηση υλοποιείται από τους 

επιθεωρητές. Τέσσερις χώρες αποτελούν  εξαίρεση: το Βέλγιο  (οι  γαλλικές  και  

γερμανόφωνες Κοινότητες), η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Ελλάδα. Στην 

Ελλάδα, οι διοικητικοί και οργανωτικοί στόχοι αξιολογούνται από τους Διευθυντές των 

διευθύνσεων εκπαίδευσης (σε περιφερειακό και νομαρχιακό  επίπεδο) και από τους 

προϊσταμένους των γραφείων εκπαίδευσης (σε επαρχιακό επίπεδο).

       Η εξωτερική αξιολόγηση στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εστιάζεται στην 

αποτίμηση των μέσων (διαδικασίες) ή των αποτελεσμάτων (εκβάσεις), αλλά στις  

περισσότερες των περιπτώσεων  γίνεται   αποτίμηση  παράλληλα  και των δυο.  Οι 

διαδικασίες  αποτελούν το σύνολο των δραστηριοτήτων, οι οποίες  σχετίζονται με την 

επίτευξη ενός διοικητικού ή εκπαιδευτικού στόχου και μετασχηματίζουν οτιδήποτε 

εισάγεται «σε εκπαιδευτική ή διοικητική παραγωγή».

   Η εισαγωγή ενδέχεται να αφορά συγκεκριμένους παράγοντες, όπως εκπαιδευτικούς, 

μαθητές, κ.λ.π. Οι εκβάσεις είναι τα αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνονται  σε σχέση 

με τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί  ή που έχει θέσει το ίδιο το σχολείο. Αφορούν, 

δηλαδή, ουσιαστικά τις δεξιότητες ή τη γνώση που αποκτούν οι μαθητές (Eurydice, 

2004). 

      Τα κριτήρια της εξωτερικής αξιολόγησης στις περισσότερες χώρες Περιλαμβάνουν 

14 κύριες παραμέτρους και κάθε μία από αυτές  χωρίζεται και σε διάφορες 

δευτερεύουσες παραμέτρους. Η δομή της αξιολόγησης δεν είναι ομοιόμορφη για όλες

τις χώρες, αλλά τα 14 κριτήρια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών και 

διοικητικών δραστηριοτήτων  και αναφέρονται στα  εξής (Eurydice, 2004):

 Διδασκαλία και εκμάθηση 
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 Καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών 

 Λειτουργία και οργάνωση του σχολείου 

 Γενική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου 

 Σχέσεις μεταξύ του σχολείου και των τοπικών κοινοτικών και εξωτερικών    

αρχών 

 Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

 Διαχείριση σχολικού χρόνου 

 Δραστηριότητες εκτός διδακτέας ύλης 

 Εσωτερική αξιολόγηση 

 Ηγεσία 

 Το σχολικό περιβάλλον  

 Διαχείριση ανάπτυξης

 Διαχείριση των οικονομικών και υλικών πόρων 

 Διοικητικοί κανονισμοί

      Οι παράμετροι έκβασης είναι σχετικά λιγότεροι από τις παραμέτρους των 

διαδικασιών και  στρέφονται  περισσότερο στους μαθητές, ενώ αφορούν ποσοτικά και 

ποιοτικά στοιχεία. Τα ποσοτικά στοιχεία περιλαμβάνουν το ποσοστό επιτυχίας ή 

αποτυχίας στην πρόοδο από το ένα έτος στο άλλο ή από το ένα στάδιο στο επόμενο, το 

ποσοστό των μαθητών οι οποίοι  είναι κατάλληλοι για  ειδική εκπαίδευση, το ποσοστό 

εγκατάλειψης. Τα αποτελέσματα στις δοκιμές ή τις εξετάσεις (που μπορούν να αφορούν 

κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες). Τις συστηματικές αδικαιολόγητες απουσίες 

μαθητών όσον αφορά την φοίτηση τους και τον αριθμός μαθητών οι οποίοι έχουν 

ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα ποιοτικά στοιχεία  αφορούν τις 

κοινωνικές δεξιότητες και τις γνωστικές δεξιότητες των μαθητών.    

        Όσον αφορά την διάδοση στο ευρύ κοινό των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

των σχολείων, μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες. Στην χωρίς καμία 

λογοκρισία δημοσίευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην μερικώς λογοκριμένη 

δημοσίευση και στην θεώρηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ως εμπιστευτικών 

και συνεπώς μη δημοσιεύσιμων. Στο ένα άκρο βρίσκονται η Αγγλία και η Σκωτία, που 

δημοσιεύονται ανεμπόδιστα υ\τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των σχολείων, ενώ 

στο άλλο η ομοσπονδιακή Γερμανία  (Γκανάκας, 2006).
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       Σχήμα 2. Μορφές και  τρόποι εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων στην Ευρώπη

A: Εξωτερική  αξιολόγηση σχολικών μονάδων B: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών παράλληλα με την 

εξωτερική αξιολόγηση C: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών D: Περισσότεροι  από δυο φορείς αξιολόγησης E:

δυο φορείς αξιολόγησης F: ένας φορέας αξιολόγησης G: Αξιολόγηση διαδικασιών και εκβάσεων Η:

Αξιολόγηση μόνο διαδικασιών Ι: Αξιολόγηση μόνο  αποτελεσμάτων J: Αξιολόγηση ανάλογα με το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών αρχών Κ: Αξιολογητές καθορισμένοι από κεντρικές εκπαιδευτικές αρχές  

Λ: αξιολογητές καθορισμένοι από περιφερειακές αρχές Μ:  αξιολογητές καθορισμένοι από νομαρχιακές  

αρχές Ν: αξιολογητές καθορισμένοι από τοπικές αρχές Ο: Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης

            Για τη χρήση των αποτελεσμάτων της εξωτερικής αξιολόγησης υπάρχουν δυο 

προσεγγίσεις και διακρίνονται με βάση τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στα 

πλαίσια  μίας πρώτης προσέγγισης, ο σκοπός είναι να βοηθηθούν τα σχολεία, ώστε να 

γίνουν περισσότερο ποιοτικά με την προσφορά  συμβουλών και την κατάλληλη παροχή 

βοήθειας. Ο βασικός σκοπός μιας άλλης προσέγγισης είναι να ελεγχθεί εάν τα σχολεία 

συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της σχολικής νομοθεσίας

(Eurydice, 2004). Στο σχήμα 2 γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των μορφών και των 

τρόπων της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων στις χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

      Η εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων  (αξιολόγηση) συνοδεύεται από 

προβλήματα, ο Rowe (1996) περιγράφει εντάσεις στη μέτρηση της σχολικής 

αποτελεσματικότητας ως αποτέλεσμα της χρήσης μη αξιόπιστων στοιχείων που 

αφορούν την απόδοση. Στις 4 Αυγούστου 1996, η εφημερίδα Sunday Times

δημοσίευσε μια συγκριτική επεξεργασία πινάκων με την επίδοση μαθητών, η οποία
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έδειχνε ότι τα Grammar schools είναι καλύτερα από τα Local Comprehensive. Αυτό

που απέκρυψε η εφημερίδα είναι ότι τα σχολεία αυτά είναι άκρως επιλεκτικά, ελέγχουν

το επίπεδο των μαθητών που εγγράφουν και αποβάλουν τους μαθητές που δεν 

πηγαίνουν καλά (Κάτσικας, 2007).

      Καταγγελία για παραπληροφόρηση και λανθασμένα κριτήρια εξωτερικής 

αξιολόγησης των βρετανικών σχολείων σε βάρος του αρμόδιου οργάνου για θέματα 

προτυποποίησης στην εκπαίδευση Ofsted (Times,12.07.2000) διατύπωσε η ένωση 

διευθυντών των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δια στόματος του γενικού 

γραμματέα, κ. John Dunford. Συγκριμένα, αναφέρεται oτι ο οργανισμός ofsted

συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τα σχολεία με βάση το ποσοστό των δωρεάν γευμάτων που 

προσφέρουν στους μαθητές, στοιχείο το οποίο δίνει πληροφορίες για την 

κοινωνικοοικονομική θέση των μαθητών. Για την δικαιότερη αξιολόγηση και κατάταξη 

των σχολείων προτείνουν την διεξαγωγή εξετάσεων μετά την ολοκλήρωση της 

φοίτησης στο δημοτικό. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν στοιχεία σύγκρισης και 

ανάλυσης της προόδου των μαθητών.

    Στο πλαίσιο της σύγχρονης αντίληψης για την αξιολόγηση θεωρείται ότι ένα 

ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται και εξωτερικές και εσωτερικές πηγές 

αξιολόγησης (Μελετόπουλος, 2009). Μόνο από τα αποτελέσματα των εκβάσεων 

επιχειρείται να μετρηθούν θέσεις, ή αξίες όπως για παράδειγμα η αίσθηση της επιτυχίας 

(Μeuret et al, 1997). Πολύχρονες και πολυάριθμες έρευνες στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, αλλά και οι επίσημες κρατικές στατιστικές έχουν τεκμηριώσει με 

αδιάσειστα στοιχεία ότι στο «πατρόν» της σχολικής επιτυχίας/αποτυχίας παρεμβαίνουν 

μια σειρά εξωσχολικοί και εσωσχολικοί παράγοντες (Κάτσικας, και άλλοι 2010) και οι 

οποίοι πρέπει να συνεκτιμηθούν. Ο Ostinelli (2004) υποστηρίζει ότι λειτουργικές 

δραστηριότητες της σχολικής μονάδας, οι οποίες μπορεί εύκολα να αποτιμηθούν, 

μπορούν να πουν ελάχιστα για την ποιότητα η οποία βρίσκεται σε παράγοντες  οι 

οποίοι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια, τη παροχή τα 

κινήτρων ή αντικινήτρων. Η αξιολόγηση των παραγόντων αυτών, βασίζεται σε 

μεθοδολογίες οι οποίες ανήκουν στις ευμετάβλητες μεθοδολογίες (Soft methodology) 

για τις όποιες ο Ostinelli υποστηρίζει ότι είναι αναπόσπαστο στοιχείο κάθε 

προσπάθειας αξιολόγησης ανθρώπινων οργανισμών. 
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Κεφάλαιο 3 

Πληροφοριακά συστήματα εκπαίδευσης και η αναγκαιότητα τους για 
την αξιολόγηση

3.1Εισαγωγή

       Η διοίκηση της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος δυναμικών     

δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν είτε το έμψυχο δυναμικό (μαθητές,

εκπαιδευτικούς, διοικητικό προσωπικό) είτε τη διοικητική μέριμνα (κτίρια, εξοπλισμοί  

αλλά και συνολικά το  εκπαιδευτικό σύστημα (Σπυράκης, 2003). Ειδικά στη εποχή μας, 

η αυξανόμενη μετατόπιση προς τη διοικητική αποκέντρωση και η πολυπλοκότητα της 

λειτουργίας  των σχολικών μονάδων, σε συνδυασμό με τις μεταβαλλόμενες ποιοτικές 

και ποσοτικές απαιτήσεις, καθορίζουν ένα οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας της 

διοίκησης της εκπαίδευσης, με κύριους άξονες  την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα 

και την ποιότητα.

      Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο λειτουργίας και εξέλιξης των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, όπου από τη μια οι συνθήκες βελτιώνονται με την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ενώ από την άλλη διαρκώς αλλάζουν τα αντικείμενα και 

τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών, κρίνεται ως απαραίτητη η αξιοποίηση της 

πληροφοριακής  τεχνολογίας για την υποστήριξη ολοκληρωμένων και διαρκών 

διαδικασιών  της εκπαίδευσης (Κωνσταντινίδης και άλλοι, 2004).

         Οι  εφαρμογές  των πληροφοριακών συστημάτων στη  διοίκηση της εκπαίδευσης  

καθορίζουν  ένα καινούργιο πλαίσιο λειτουργίας, περισσότερο εκσυγχρονισμένο, 

ευέλικτο, αποτελεσματικό, λειτουργικό και  με δυνατότητες που του επιτρέπουν να 

ανταποκρίνεται σε κάθε καινούργια ή παλιά πρόκληση, για μεγαλύτερη και 

αποτελεσματικότερη παροχή  ποιοτικά αναβαθμισμένης παιδείας (Κωνσταντινίδης, Ν. 

και άλλοι, 2004).
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3.2 Διοίκηση εκπαίδευσης

3.2.1 θεωρίες διοίκησης

       Τα πρώτα στοιχεία και ιδέες σχετικά με τη διοίκηση εντοπίζονται σε κείμενα της 

αρχαιότητας  ακόμα, τα οποία προέρχονται είτε από τον κινέζικο, είτε από τον ελληνικό 

πολιτισμό. Στην Κίνα  έχουμε ενδείξεις διοίκησης σε κείμενα  του Κομφούκιου, ενώ 

στην αρχαία Ελλάδα σε κείμενα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ξενοφώντα. Τα 

έργα της εποχής αυτής αναφέρονται στην οργάνωση της επικοινωνίας και της πολιτείας 

γενικότερα, με στόχο να βρεθούν τρόποι οι οποίοι θα κάνουν τα άτομα των κοινωνιών 

αυτών να ευημερούν (Κούρτης, 1983).

        Η δημιουργία της διοικητικής επιστήμης ανάγεται στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ 

η επιστημονική διοίκηση ως επιστημονικός κλάδος εμφανίστηκε πολύ αργότερα, γύρω 

στα 1950, δανειζόμενη στοιχεία και θεωρίες από τη διοίκηση επιχειρήσεων 

(Πασιαρδής, 2004). Οι εξελίξεις στη διοίκηση εκπαίδευσης είναι ανάλογες με εκείνες οι 

οποίες έχουν συντελεσθεί στις διοικήσεις άλλων κοινωνικών οργανισμών, όπως 

επιχειρήσεις, νοσοκομεία και λοιπούς κρατικούς και κοινωνικούς οργανισμούς (Σαίτης, 

2000).

      Οι πιο αντιπροσωπευτικές μορφές διοίκησης είναι : η κλασική, η νεοκλασική και η 

σύγχρονη προσέγγιση.  

Η κλασική διοίκηση αναζητά μια μέθοδο εργασίας, η οποία θα δίνει το καλύτερο 

αποτέλεσμα με λιγότερη θυσία, σε χρόνο, χρήμα και ανθρώπινη προσπάθεια με 

κυριότερους εκπρόσωπους τους Taylor, Fayol, Gulick. Η νεοκλασική προσέγγιση 

διαμορφώθηκε κατά το δεύτερο τέταρτο του 20ου αιώνα και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση 

στον ανθρώπινο παράγοντα και την ανάπτυξη και διατήρηση αρμονικών σχέσεων 

μεταξύ των μελών του οργανισμού. Στο χώρο της εκπαίδευσης εκφράστηκε με την 

αλλαγή των ρολών των διευθυντών και επιθεωρητών (Κουτούζης, 1999).

       Η πατρότητα της σύγχρονης προσέγγισης ανήκει στον Chester Narnad και

εμφανίζεται στην δεκαετία του 1950 με βασικό χαρακτηριστικό το σύνθετο 

περιεχόμενο της, σε αντίθεση με τη μονομέρεια των άλλων προσεγγίσεων (Πασιαρδής, 

2004). Ενώ λοιπόν σύμφωνα με την επιστημονική προσέγγιση ο εργαζόμενος 

αντιμετωπιζόταν και ως μηχανή, αργότερα με την εξέλιξη των ανθρωπίνων σχέσεων, 

προβάλλει γύρω στα 1950 ένα μοντέλο διοίκησης σύνθετο σε μορφή και περιεχόμενο 
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σύμφωνα με το οποίο ο εργαζόμενος αντιμετωπίζεται πλέον ως άνθρωπος με τις

κοινωνικές του ανάγκες και τις διαπροσωπικές του σχέσεις (Καννελόπουλος, 1990). Η 

προσέγγιση αυτή ουσιαστικά αναζητεί τη χρυσή τομή μεταξύ των αναγκών του 

οργανισμού και των εργαζομένων.

     Στις σύγχρονες προσεγγίσεις ανήκει και η θεωρία των συστημάτων, η οποία θεωρεί  

και μελετά ως σύστημα έναν οργανισμό στον οποίο  υπάρχουν εισροές, επεξεργασία 

των εισροών και παράγονται επιθυμητές εκροές (Καννελόπουλος, 1990).

        Η Διοικητική Επιστήμη αποτελεί ένα βασικό τομέα για την εφαρμογή του

μάνατζμεντ. Ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αποφάσεων και της 

στρατηγικής ενός οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη μοντέλα και τεχνικές λήψης

αποφάσεων, τη σύγχρονη τεχνολογία πληροφορικής και το επιχειρησιακό περιβάλλον

(Πραστάκος, 2000).

3.2.2 Εννοιολογική προσέγγιση διοίκησης εκπαίδευσης 

      Ο εκπαιδευτικός οργανισμός αποτελεί μια ομάδα ατόμων – προσώπων, οι οποίοι 

εργάζονται με σκοπό την παροχή ‘εκπαίδευσης’. Στην  έννοια του όρου ‘εκπαίδευση’

μπορεί να αποδοθούν  πολλές ερμηνείες, όπως: η παροχή γνώσεων, η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, η μετάδοση ηθικών αξιών, η εξασφάλιση της πνευματικής  και σωματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευομένων, η κοινωνικοποίηση καθώς και η παραγωγή 

κατάλληλου δυναμικού για τις ανάγκες της κοινωνίας (Κουτούζης, 1999).

      Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί χαρακτηρίζονται για την πολυπλοκότητα τους έναντι 

των άλλων οργανισμών. Η πολυπλοκότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα η διοίκηση ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού να αποτελεί ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Αυτό έχει ως 

συνέπεια για την αποτελεσματική διοίκησή του να δανειζόμαστε μεθόδους και 

προσεγγίσεις από επιχειρηματικούς τομείς.

     Η Διοίκηση της εκπαίδευσης μπορεί να οριστεί ως ένα σύστημα δράσης, το οποίο  

συνίσταται στην ορθολογική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ανθρωπίνων και 

υλικών, για την πραγματοποίηση των στόχων που επιδιώκονται από τους διαφόρους 

τύπους των εκπαιδευτικών οργανισμών (Σαίτης, 2000). Επίσης, σε έναν εκπαιδευτικό 

οργανισμό ορίζεται ως διοίκηση η διαδικασία συντονισμού μαθητών, εκπαιδευτικών, 
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βοηθητικού προσωπικού, δραστηριοτήτων και των μέσων τα οποία υπάρχουν για τη 

παροχή εκπαίδευσης με τρόπο πιο αποτελεσματικό (Κουτούζης, 1999).

     Αν το μάνατζμεντ ή η διοίκηση θεωρηθούν ως μια διαδικασία συντονισμού 

ανθρώπων και δραστηριοτήτων, για την επίτευξη κοινωνικών στόχων και όχι ως 

άσκηση εξουσίας σε βάρος ανθρωπίνων αναγκών και επιθυμιών, όπως έχει συχνά 

παρερμηνευθεί, τότε μάλλον πρόκειται για μια διαδικασία όχι ασύμβατη με το 

συγκεκριμένο χώρο της εκπαίδευσης (Κουτούζης, 1999). Η ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης επηρεάζεται άμεσα από την αποτελεσματική  λειτουργία της διοίκησης. Η 

διοίκηση είναι μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες, αφού μέσω αυτής

εναρμονίζονται όλες οι επί μέρους προσπάθειες των ατόμων οι οποίες οδηγούν στην 

πραγματοποίηση του κοινού στόχου (Wayne & all, 2007).

      Οι επιμέρους ενέργειες που περιλαμβάνονται στην λειτουργία της διοίκησης όπως 

παρουσιάζεται στο σχήμα 3 είναι : ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση-

συντονισμός και ο έλεγχος. 

Στον προγραμματισμό καθορίζονται οι αντικειμενικοί στόχοι και ο τρόπος με τον οποίο 

θα επιτευχθούν. Οι στόχοι μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι και 

μπορούν να αφορούν τον οργανισμό στο σύνολο του ή ένα τμήμα του. 

Στην οργάνωση γίνεται καταμερισμός και καθορισμός των εργασιών. Επίσης, 

κατανέμονται οι πόροι, προσδιορίζονται οι σχέσεις εργασίας και συντονίζονται τα 

αποτελέσματα, με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στην διαδικασία 

προγραμματισμού.

Στη φάση της διεύθυνσης- συντονισμού, ασκείται εποπτεία του έργου των 

εργαζομένων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού. Η διεύθυνση 

δηλαδή έχει να κάνει με την ανθρώπινη πλευρά της διοίκησης και το πλέγμα των 

ανθρώπινων σχέσεων και συσχετισμών που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών (Wayne

& all, 2007). Ο συντονισμός περιλαμβάνει την εναρμόνιση όλων των 

χρησιμοποιούμενων μέσων (ανθρώπων, κεφαλαίων, εγκαταστάσεων) από τον 

οργανισμό  για την επιδίωξη των σκοπών της.

       Στη φάση του ελέγχου εξετάζεται αν οι δραστηριότητες που έχουν γίνει επιφέρουν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αν διαπιστωθεί απόκλιση από τους αρχικούς στόχους, 

τότε λαμβάνονται διορθωτικά μετρά και επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι. Από 

διοικητικής πλευράς, ο έλεγχος δεν αποτελεί ένα μηχανισμό επιβολής ποινών, ούτε 

είναι διαδικασία υποταγής. Η αξιολόγηση είναι μια διοικητική λειτουργία και αποτελεί 
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τμήμα της διαδικασίας διοίκησης (Κουτούζης, 1999). Επομένως,  στο χώρο της 

διοίκησης της εκπαίδευσης, η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί τη διαδικασία 

έλεγχου. Επίσης, μια άλλη σημαντική διαδικασία είναι η διαδικασία της  

ανατροφοδότησης η οποία είναι πολύ ουσιαστική, διότι συμβάλλει στην επισήμανση 

λαθών και τη βελτίωση των διαδικασιών.

Σχήμα 3. Στάδια λειτουργίας διοίκησης

3.3 Πληροφοριακά συστήματα στους οργανισμούς

       Τα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) καλούνται να παίξουν έναν διπλό ρόλο στους 

σύγχρονους οργανισμούς: από την μια μεριά πρέπει να υποστηρίξουν και να 

προωθήσουν με συνέπεια τους επιχειρηματικούς στόχους, ενώ από την άλλη μεριά η 

κατάλληλη εκμετάλλευσή τους παρέχει δυνατότητες για τη δημιουργία νέων 

στρατηγικών επιλογών και νέων υπηρεσιών (Μέντζας, 1993).

        Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς δεν περιορίζεται μόνο 

στην οικονομική πλευρά. Μια μελέτη του ΜΙΤ εξέτασε διαφόρους τύπους επιπτώσεων 

με πλέον σημαντικό αυτόν που αφορά την μεταβολή της φύσης της εργασίας, είτε αυτή 

σχετίζεται με την παραγωγή (πχ παραγωγή προϊόντων, παραγωγή πληροφορίας, 

παράγωγη γνώσης ), είτε αφορά τον συντονισμό των εργασιών είτε είναι συνδεδεμένη 

με το management (αναφορικά με την οριοθέτηση στόχων, τον έλεγχο της λειτουργίας 

του οργανισμού ) (Μέντζας, 1993). Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν ένα πολύ 

σημαντικό μέσο για την οργάνωση των διοικητικών εργασιών, τη βελτίωση της

ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τον

περιορισμό της γραφειοκρατίας (Δαγδιλέλης, 2000).

      Μέσω της εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων/πληροφοριακής (ΠΣ), όχι 

μόνο  αυξάνεται  η αποδοτικότητα ενός οργανισμού, αλλά επιπρόσθετα αλλάζει και το 
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πεδίο της γνώσης. Για  πολλούς διαχειριστές αυτό ισοδυναμεί με την αλλαγή του 

γεωμετρικού τόπου της εξουσίας. Όταν εφαρμόζεται κατάλληλα η (ΠΣ), παρέχεται η 

δυνατότητα  στο προσωπικό να εκτελέσει τις εργασίες του αποτελεσματικότερα και 

επιπλέον, με την χρήση (ΠΣ), μειώνεται ο χρόνος παραγωγής και  ανατροφοδότησης σε 

πληροφορίες που απαιτούνται, ενώ παρέχονται περισσότερες πληροφορίες και με 

μεγαλύτερη συχνότητα (Thach et al, 1994).

    Η ανάγκη της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων είναι πιο επιτακτική σε 

οργανισμούς που υφίστανται μια συνεχή μεταβολή παραγόντων, οι οποίοι

διαμορφώνουν συνολικά τη λειτουργία των οργανισμών αυτών,  όπως είναι ο χώρος της 

εκπαίδευσης. 

3.4 Πληροφοριακά  συστήματα  εκπαίδευσης 

       Για την αποδοτική διακυβέρνηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος κρίνεται    

απαραίτητο ένα  επαρκές και καλά-οργανωμένο πληροφοριακό σύστημα. Είναι βέβαια   

αρκετά σαφές ότι δεν υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο να μπορεί να έχει μια 

υψηλής ποιότητας διαχείριση χωρίς ένα πληροφοριακό σύστημα. Η βασική λειτουργία 

ενός πληροφοριακού συστήματος συνδέεται με τη λήψη αποφάσεων και στην ευρύτερη 

Δημόσια Διοίκηση τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο 

διαχείρισης και υποβοήθησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε θέματα 

διοικητικών, λειτουργικών  υποθέσεων καθώς επίσης σε θέματα προσωπικού

(Σπυράκης, 2003).  

       Η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν εξασφαλίζεται χωρίς την 

ολοκληρωμένη γνώση όλων των στοιχείων που το συγκροτούν και επιτρέπουν την 

ανάλυσή του. Ο τρόπος διοίκησης της εκπαίδευσης ο οποίος δεν περιορίζεται στην 

απλή διεκπεραίωση καταστάσεων, δίνει προτεραιότητα στην αξιοποίηση επιστημονικής

μεθοδολογίας που υποστηρίζεται από τις νέες τεχνολογίες (Γείτονα και άλλοι, 2008).

       Ειδικότερα για τον χώρο της εκπαίδευσης, τα πληροφοριακά συστήματα 

αποτελούν τη βάση της διαχείρισης, του προγραμματισμού και της αξιολόγησης. Στις 

διοικητικές διαδικασίες εκπαίδευσης, τα πληροφοριακά συστήματα παρέχουν 

πληροφορίες σε όλους αυτούς που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες για την 

αποδοτικότητα, τη θεσμική λειτουργία, τις ανεπάρκειες και τις ανάγκες του 
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εκπαιδευτικού συστήματος. Στόχο του πληροφοριακού συστήματος διοίκησης της 

εκπαίδευσης αποτελεί όχι μονό η συλλογή και η αποθήκευση πληροφοριών αλλά και η 

υποβολή των πληροφοριών σε επεξεργασία, ώστε να βοηθήσει στη χάραξη 

εκπαιδευτικής πολιτικής, τη διαχείριση και την αξιολόγηση της (UNESCO, 2003). Σε 

πολλές χώρες υπάρχει  μια ενημερωμένη βάση δεδομένων για την εκπαίδευση ως 

αποτέλεσμα σχολικής απογράφης μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος. Με βάση 

την ποιότητα και την αξιοπιστία των συλλεχθέντων στοιχείων κρίνεται η σχετικότητά 

και η χρησιμότητά τους για τον καθορισμό και τη διαμόρφωση των πολιτικών

εκπαίδευσης (UNESCO, 2003).

      Προκειμένου, λοιπόν, να επιτευχθούν οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι 

σημαντικό να υπάρξει ένα ευρύτερο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, καθώς 

επίσης και οι απαραίτητες  υποδομές , οι οποίες περιλαμβάνουν σύμφωνα με τον Keen

(1991) :

Ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και βιβλιοθήκες προγραμμάτων  

Βάσεις δεδομένων  

Δίκτυα τηλεπικοινωνιών  

 Ικανότητες του προσωπικού (ΠΣ)  

Δεξιότητες χρηστών σε  (ΠΣ)

Συμβατότητα   και συνδεσιμότητα όλων των επί μέρους (Π.Σ)

   Η ανάπτυξη υλικού, λογισμικού και δικτύων σε συνδυασμό με την τεχνική 

υποστήριξη (η οποία θα πρέπει να διακρίνεται για την ποιότητα της και την ταχεία 

απόκριση της) θα πρέπει να είναι  σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε να  είναι δυνατό να 

μετρηθούν τα αποτελέσματα του οργανισμού  και οι πληροφορίες να παρουσιάζονται 

με  τρόπους οι οποίοι θα βοηθούν τη δομημένη αλλά και τη  μη δομημένη λήψη 

αποφάσεων (Gurr, 1997). 

      Ο στόχος συνολικά ενός Πληροφοριακού Συστήματος  Εκπαίδευσης θα πρέπει να 

είναι ο έλεγχος και η  βελτίωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος, με εστιασμό στην 

ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και με την παροχή  εξακριβωμένων, έγκαιρων

και αξιόπιστων πληροφοριών. Με την βοήθεια ενός  ικανού (ΠΣΕ) αφαιρείται ένα 

μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Ειδικά η χρονική 

αποταμίευση,  η οποία προκύπτει από την χρήση του, έχει και ως αντίκτυπο στους 
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εκπαιδευτικούς  να θέσουν ως κύριο έργο τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα

(Κωνσταντινίδης, Ν. και αλλοι 2004). 

     Η αποτελεσματικότητα  των πληροφοριακών συστημάτων εκπαίδευσης 

προϋποθέτει επίσης ότι οι  άνθρωποι οι  οποίοι θα τα χρησιμοποιούν και οι οποίοι 

βρίσκονται είτε σε ανώτερα διοικητικά επίπεδα, είτε σε επίπεδο σχολικών μονάδων 

πρέπει να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραματίζουν τα  πληροφοριακά συστήματα 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να  είναι καλοί  γνώστες αλλά και καλοί 

χρήστες  αυτών των συστημάτων. Επειδή η επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων 

αποτελεί προϋπόθεση προσαρμοστικότητας στις νεοδιαμορφούμενες συνθήκες της 

κοινωνίας της γνώσης (Firestone 1991, Meade 1995, Bouvier 2001, Harnisch 2001, 

OECD 2001), η συνεχής και συστηματική μελέτη και αξιολόγηση όλων των 

παραγόντων που υπεισέρχονται στο εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας κρίνεται 

αναπότρεπτη (Γείτονα, Μ. και άλλοι, 2008).

3.5 Παράγοντες ανάπτυξης και χρήσης των ΠΣΕ

3.5.1 Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

      Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής ένωσης η ηλεκτρονική δημόσια 

διοίκηση αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες στο σχέδιο δράσης Europe 2005, 

καθώς  αποτελεί τον ουσιαστικό μοχλό για την παροχή αποτελεσματικότερων και 

καλύτερης ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών.

      Ως ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση ορίζεται η χρήση της πληροφοριακής  

τεχνολογίας (ΠΤ) στη διοίκηση δημοσίων οργανισμών. Σκοπός της ηλεκτρονικής 

δημόσιας διοίκησης είναι η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και η ενίσχυση των 

δημοκρατικών διαδικασιών και των διαδικασιών στήριξης των πολιτικών επιλογών. Η  

ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση δεν καθιστά δυνατή μόνο την ευκολότερη πρόσβαση σε 

πληροφορίες των δημόσιων αρχών, αλλά ακόμα διευκολύνει και τις συναλλαγές με την 

μείωση του χρόνου αναμονής, ενώ ενθαρρύνει την άμεση επικοινωνία μεταξύ των 

υπαλλήλων και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής.
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       Μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής ένωσης αφορά την  ποιότητα των 

σχολείων όλων των κρατών μελών. Συνιστά δε στα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 

ποιότητα των σχολικών συστημάτων τους χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα για να 

επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Η σύσταση 

τονίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών αντιπροσωπεύει το βασικότερο άξονα της 

κοινοτικής συνεργασίας. Ειδικότερα, η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να 

επικεντρώνεται σε παραδείγματα ορθών πρακτικών, ιδίως με χρήση των νέων 

τεχνολογιών, την οργάνωση συνεδρίων ή σεμιναρίων, τη συλλογή δεδομένων και την 

εκπόνηση βοηθημάτων, δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή: 

 να δημιουργήσει βάση δεδομένων, διαθέσιμων στο Διαδίκτυο, για τη διάδοση 

εργαλείων, ορθών πρακτικών και αποτελεσματικών μέσων αξιολόγησης της ποιότητας 

των σχολείων 

 να προβεί στην απογραφή των μέσων και στρατηγικών για την αξιολόγηση της 

ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που χρησιμοποιούνται 

ήδη στα διάφορα κράτη μέλη 

 να εντάξει στα υφιστάμενα προγράμματα τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν και 

να αναπτύξει τα υπάρχοντα δίκτυα

 να υποβάλλει ανά τριετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

    Σύμφωνα με μια εκτενή έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια  της 

αξιολόγησης του σχεδίου δράσης eEurope, οι πολίτες αξιολογούν με υψηλότερο βαθμό 

τη δημόσια διοίκηση, όταν με την χρήση της πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΠΤ)  

παρέχονται νέες υπηρεσίες και προβαίνουν σε αναδιοργάνωση των εργασιών τους.

3.5.2  Αξιολόγηση της εκπαίδευσης 

      Η αξιολόγηση θεωρείται ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο 

για τους διαχειριστές της εκπαίδευσης και τους σχεδιαστές πολιτικής, με το οποίο 

μπορεί να αναλυθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας

(Azcutia, 2003).
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Οι περιοχές αξιολόγησης ενδέχεται να αφορούν τη διοικητική και εκπαιδευτική 

λειτουργικότητα της σχολικής μονάδος. Γενικότερα, όμως όλα τα βήματα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένες 

μεθόδους και δείκτες που θα αναπτυχθούν για το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

έλεγχο της εκπαίδευσης. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτήσει υψηλότερο 

επίπεδο ποιοτικής λεπτομέρειας των πληροφοριών (Κωνσταντινίδης, Ν. και άλλοι

2004).

      Η μέτρηση της σχολικής απόδοσης είναι μια ιδιαίτερα διαμφισβητούμενη  περιοχή

(Rowe, 1996), στην οποία τα πληροφοριακά συστήματα και η διαχείριση τους,

διαδραματίζουν έναν όλο και περισσότερο σημαντικό ρόλο. Η ενσωμάτωση της 

πληροφοριακής  τεχνολογίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση   για να μετρηθεί η σχολική 

απόδοση, ώστε να ελέγχεται η βελτίωση (Hough, 1994).

        Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης, σε διεθνές επίπεδο και σύμφωνα με τις διεθνείς 

πρακτικές, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σήμερα, τα 

περισσότερα αναπτυγμένα κράτη έχουν δημιουργήσει μηχανισμούς αξιολόγησης σε 

όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, όπως πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, 

αλλά και σε διαφορετικά τμήματά της, όπως αξιολόγηση προγραμμάτων, απόδοσης, 

συμμετοχής κ.ά. Για παράδειγμα, υπάρχει το διεθνές πρόγραμμα Pisa, για τη διεθνή 

αξιολόγηση των σπουδαστών των χωρών του ΟΟΣΑ. Αυτό αφορά μια τρίχρονη έρευνα 

(ξεκίνησε το 2000) για τη γνώση και τις δεξιότητες στις κύριες βιομηχανικές χώρες. 

Στην έρευνα, που θα επαναλαμβάνεται κάθε τρία έτη, συμμετείχαν 265.000 σπουδαστές 

από 32 χώρες. Για να προσδιορισθούν οι παράγοντες που συνδέονται με την καλύτερη 

και χειρότερη απόδοση των σπουδαστών, η έρευνα επικεντρώνεται στην αξία των 

δεξιοτήτων που αποκτώνται υπό μια ευρύτερη έννοια, πέρα από τις σχολικές σπουδές,

κατά τη βασική εκπαίδευση. Οι προηγούμενες διεθνείς αξιολογήσεις είχαν 

επικεντρωθεί στη σχολική γνώση. Το πρόγραμμα PISA στοχεύει στη μέτρηση του πόσο 

καλά οι σπουδαστές αποδίδουν, πέρα από το σχολικό πρόγραμμα σπουδών, στην 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

     Επιπροσθέτως, έχει δημιουργηθεί από το 1980 το Eurydice, που είναι ένα δίκτυο 

πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη, στα πλαίσια του προγράμματος 

κοινοτικής δράσης για την εκπαίδευση, γνωστού ως Socrates. Το Eurydice χειρίζεται 

και παρέχει στοιχεία συγκριτικής μελέτης για τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών 
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μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ένα από τα διάφορα αντικείμενα εργασιών είναι η 

αξιολόγηση των σχολείων. Επιπλέον, συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης 

της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και την Ευρωπαϊκή Στατιστική 

Υπηρεσία (EUROSTAT). 
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Κεφάλαιο 4

Στρατηγικός σχεδιασμός  πληροφοριακών συστημάτων 

4.1 Ιστορική επισκόπηση 

      Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς  έχει μετεξελιχθεί σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό στη διάρκεια των τελευταίων ετών. Αρχικά, τα πληροφοριακά 

συστήματα  χρησιμοποιήθηκαν για να  αυτοματοποιήσουν τις χειρωνακτικές αλλά και 

τις μηχανικές διαδικασίες του οργανισμού και θεωρήθηκαν κυρίως  ως λειτουργικά 

εργαλεία υποστήριξης και σε δεύτερο επίπεδο ως υπηρεσίες  διαχείρισης. Με το χρόνο,

βέβαια, η φύση των πληροφοριακών συστημάτων άλλαξε, διαφοροποιήθηκαν δηλαδή η 

δομή τους, οι στόχοι, οι σκοποί (αρχικά ήταν εστιασμένα  στην επεξεργασία 

δεδομένων) αλλά και η ίδια η επεξεργασία δεδομένων, η οποία περνώντας από το 

στάδιο  των συστημάτων   "διοικητικών  πληροφοριών" μετατράπηκε   σ’ ένα σύστημα  

"επεξεργασίας  πληροφοριών" (Somogyi & al, 1999,  Peppard & al, 2004).  

        Η αλλαγή των απόψεων για τον τρόπο προσέγγισης  των πληροφοριακών  

συστημάτων, αλλά και η αλλαγή της χρήσης,  έχει προέλθει  κατά κύριο λόγω  από την 

αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας, η οποία είναι σχετική με τα  πληροφοριακά 

συστήματα. Οι  απόψεις οι οποίες ισχύουν για τα πληροφοριακά συστήματα μέχρι και 

σήμερα έχουν προκύψει  όχι μόνο από τις θετικές  αλλά και τις αρνητικές εμπειρίες που 

έχουμε από  τη χρήση της τεχνολογίας (Somogyi & al, 1999, Gottschalk,  2002).

     Επιπρόσθετα,  δύο άλλοι παράγοντες οι οποίοι έχουν συμβάλει στη  γενικότερη 

μεταβολή των σχετικών προσεγγίσεων, είναι οι έξης: με τη χρησιμοποίηση  των 

πληροφοριακών συστημάτων η ποιότητα, η αξιοπιστία και ο όγκος των παρεχόμενων  

πληροφοριών δημιούργησαν μια επιπλέον αύξηση σε πληροφοριακές ανάγκες. Οι 

ανάγκες για πληροφορίες έχουν αλλάξει σημαντικά με τη χρήση της πληροφοριακής  

τεχνολογίας και των υπολογιστικών συστημάτων (Rogerson et al, 1994).

       Η άνοδος  του κόστους εργασίας σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος των

υπολογιστών αλλά και η χρήση  των υπολογιστών και των αυτοματοποιημένων

συστημάτων προσέφεραν  επιπλέον  πλεονεκτήματα στους οργανισμούς (Carr,  2003).

Στην δεκαετία του `60 τα πληροφοριακά συστήματα ήταν  συνώνυμα με την 
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επεξεργασία δεδομένων και αντιμετωπίζονταν ως μια  λειτουργία η οποία επιτρέπει

την επίτευξη των καθημερινών  στόχων (Rockart, 1979). Σε πολλούς  μεγάλους αλλά 

και μεσαίους οργανισμούς τα πληροφοριακά συστήματα κατείχαν ένα σημαντικό ρόλο 

στην  ολοκλήρωση των βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών τους (Salamat, 2006).

      Στην δεκαετία του ‘70 ο ρόλος των  πληροφοριακών  συστημάτων άλλαξε σε 

συνδυασμό και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Τα πληροφοριακά  συστήματα 

χρησιμοποιήθηκαν όλο και περισσότερο για την υποστήριξη των διευθυντών και  του 

επαγγελματικού προσωπικού, με σκοπό την επέκταση των βασικών  επιχειρηματικών  

εφαρμογών πέρα από τα καθορισμένα οργανωτικά όρια. Η λειτουργία των 

πληροφοριακών συστημάτων λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσίαζε η χρήση τους, 

μετασχηματίζονταν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, αν και αποτελούσαν μια χωριστή μονάδα 

μέσα σε ένα οργανισμό, η λειτουργία τους διαχεόταν σε όλα τα εσωτερικά τμήματα  

του οργανισμού (Robson, 1997).

       Στη δεκαετία του '80 και τη δεκαετία του '90, παρατηρείται  μια  αυξανόμενη τάση  

να αποκτήσουν τα πληροφοριακά συστήματα μια στρατηγική σπουδαιότητα για τους  

οργανισμούς. Στην ίδια χρονική περίοδο, οι δραστηριότητες σχεδιασμού 

πληροφοριακών συστημάτων έγιναν πιο σύνθετες (και απαραίτητες) λόγω της ραγδαίας 

εξέλιξης της τεχνολογίας, των διαύλων επικοινωνίας αλλά και της χρήσης και της 

απόκτησης των πληροφοριών. Επιπλέον, τα πληροφοριακά συστήματα  έγιναν πολύ  

σημαντικά  για τις  επιχειρησιακές στρατηγικές των οργανισμών και  διαμόρφωσαν πιο 

στενές διασυνδέσεις μεταξύ  του επιχειρησιακού σχεδιασμού και του σχεδιασμού  

πληροφοριακής  τεχνολογίας (Boynton  and Zmud, 1987, Peppard & al, 2004). 

       Η συνεισφορά των πληροφοριακών συστημάτων σε έναν οργανισμό, τόσο για την 

τρέχουσα αλλά και για μια μελλοντική κατάσταση, δίδεται από τα λεγόμενα μοντέλα 

χαρτοφυλακίων (portfolio models). Σύμφωνα με το διαχρονικό μοντέλο χαρτοφυλακίου 

που προτάθηκε από τον McFarlan, (1984), όπως φαίνεται στο σχήμα 2, οι εφαρμογές 

χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, όπως φαίνονται στον πίνακα και περιλαμβάνουν. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ 

- εφαρμογές οι οποίες
είναι απαραίτητες  για  την
στήριξη  μελλοντικής
επιχειρηματικής στρατηγικής

- εφαρμογές οι οποίες
μπορεί να είναι σημαντικές  
για την μελλοντική επιτυχία 

- εφαρμογές από τις οποίες  
εξαρτάται η τρέχουσα επιτυχία 
του οργανισμού

- εφαρμογές οι οποίες  
είναι πολύτιμες αλλά όχι 
κρίσιμες για την επιτυχία 

Χαρτοφυλάκιο εφαρμογών

Σχήμα 4: Μοντέλο IS εφαρμογών χαρτοφυλακίου.  Πηγή: Mac Farlan  1984

1. Στρατηγικές εφαρμογές, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη μελλοντική επιτυχία του 

οργανισμού. Δημιουργούν ή υποστηρίζουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 

διοικείται ο οργανισμός, με σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

2. Βασικές λειτουργικές, εφαρμογές οι οποίες στηρίζουν τις υπάρχουσες 

επιχειρηματικές λειτουργίες. 

3. Εφαρμογές με υψηλές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν 

προϋποθέσεις για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

4. Υποστηρικτικές εφαρμογές, οι οποίες βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της 

διοίκησης, από μόνες τους, όμως, δε μπορούν να στηρίξουν τον οργανισμό ούτε να 

του προσδώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

       Η στρατηγική των πληροφοριακών συστημάτων  είναι ένας σύνθετος στόχος. Κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων 40-50 ετών, οι πληροφοριακές τεχνολογίες  έχουν αυξηθεί  

εκθετικά από την άποψη των τεχνικών  δυνατοτήτων. Αντίθετα, το ποσοστό επίδρασης  

στους οργανισμούς  στον τομέα της στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων  δεν έχει 

αυξηθεί  εξίσου γρήγορα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  πρέπει να υπάρξει κάποιος 

χρόνος προσαρμογής,  ώστε να γίνουν κατανοητές οι  οργανωτικές και κοινωνικές 

αλλαγές που πραγματοποιούνται, καθότι λόγω των συνεχών αλλαγών, είναι δύσκολο να 

υιοθετηθεί άμεσα μια στρατηγική ( Sorensen, 1999, Pita & all, 2008).
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4.2 Πληροφοριακή τεχνολογία  (ΠΤ) 

      Οι εξελίξεις στην πληροφοριακή τεχνολογία τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαίες. 

Αν αναλογισθούμε ότι ο όρος πληροφοριακή τεχνολογία (information technology) 

περιλαμβάνει όχι μόνον τους υπολογιστές αλλά και τα συστήματα επικοινωνιών, τα 

συστήματα αυτοματισμού γραφείου, την αυτοματοποίηση στη βιομηχανία, κλπ., τότε 

είναι προφανές ότι οι επιπτώσεις της πληροφοριακής  τεχνολογίας στους οργανισμούς 

και τις επιχειρήσεις (όλων των τύπων και μεγεθών) και στην κοινωνία γενικότερα είναι 

πολύ σημαντικές (Robson, 1997). Η κύρια συνεισφορά της πληροφοριακής  

τεχνολογίας στους οργανισμούς αφορά την αύξηση της αποδοτικότητας, της 

αποτελεσματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας (Syahrul, 2002,

Teubner & al, 2005). 

     Σύμφωνα με τους Checkland et al (1998), Snyder, R et al (2008) , ως πληροφοριακή 

τεχνολογία (ΠΤ) θεωρείται μια συλλογή πρακτικών, τεχνικών και συσκευών οι οποίες

πραγματοποιούν  τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διανομή των 

πληροφοριών. Επιπροσθέτως, με τη χρήση της πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΠT) 

συλλέγονται πληροφορίες για τους εξωτερικούς παράγοντες ενός οργανισμού, όπως οι 

πελάτες, οι ανταγωνιστές, οι προμηθευτές (Senn, 1987) αλλά και πληροφορίες για 

εσωτερικούς παράγοντες του οργανισμού (Bawden et al, 1990,  Gregus, 2006).

    Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΠΤ) σύμφωνα με 

τους  Laudon et al, (2006). Συγκεκριμένα, υπάρχουν τεχνολογίες που αφορούν την 

ανίχνευση, την ανάλυση, την παρουσίαση πληροφοριών και την επικοινωνία. 

 Η τεχνολογία ανίχνευσης περιλαμβάνει συσκευές οι οποίες βοηθούν να

συγκεντρωθούν πρωτογενή στοιχεία από το περιβάλλον και τα μετατρέπουν σε στοιχεία 

τα οποία είναι αναγνώσιμα από τις μηχανές .

 Η τεχνολογία ανάλυσης αφορά υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα

προκειμένου να μετατραπούν τα στοιχεία σε πολύτιμες πληροφορίες..

 Η τεχνολογία παρουσίασης αφορά  συσκευές και λογισμικά προγράμματα ώστε να 

παραδοθούν οι πληροφορίες στους χρήστες με κάθε τρόπο.

 Η τεχνολογία επικοινωνιών συνδέει ταυτόχρονα τις τεχνολογίες ανίχνευσης, 

ανάλυσης και παρουσίασης μέσα από συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας. 
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      Κάποτε οι υπολογισμοί, οι τεχνολογίες επικοινωνιών, οι αυτοματισμοί γραφείου και 

η αυτοματοποίηση της παραγωγής δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους. Τώρα, όμως,

υπάρχει μια σύγκλιση λόγω της  ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ τους έτσι, ώστε η 

πληροφοριακή τεχνολογία να περιγράφει οποιοδήποτε μέσο  το οποίο αφορά  τη

συλλογή, την μεταφορά, και την παρουσίαση πληροφοριών. Αυτή η σύγκλιση έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία  διαφορετικών τμημάτων  στο διοικητικό χώρο των 

οργανισμών (Robson, 1997).

      Με όλα τα ζητήματα του οργανισμού άπτεται η πληροφοριακή τεχνολογία (ΠΤ)

και δεν αποτελεί  τμήμα το όποιο λειτουργεί απομονωμένο από τα υπόλοιπα τμήματα

του οργανισμού. Οι οργανισμοί πρέπει να εξετάζουν τις  δυναμικές που αναδεικνύονται

από τις αλλαγές στις δομές, τους νέους σχηματισμούς (δίκτυα), τη χρήση της 

πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΠΤ) με στόχο τις διαδικασίες λήψης απόφασης οι οποίες 

πραγματοποιούνται είτε από άτομα είτε από ομάδες σε ολόκληρο τον οργανισμό

( Sorensen, 1999).

     Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΠΤ) στους 

οργανισμούς, επειδή συμμετέχει, στις περισσότερες των περιπτώσεων, σχεδόν σε όλες 

τις δραστηριότητες. Εμπλέκεται στο σχεδιασμό των προϊόντων, στο μάρκετινγκ, στον 

εφοδιασμό (logistics) των επιχειρήσεων, στη λήψη αποφάσεων, στις προβλέψεις ενός 

οργανισμού, στις πελατειακές σχέσεις, στην έρευνα και την ανάπτυξη των οργανισμών. 

Για την ακρίβεια, υπάρχουν πολύ λίγες περιοχές σ’ ένα οργανισμό που να μη δύναται  η 

πληροφοριακή τεχνολογία  να παίξει κάποιο ρόλο (Luftman, 2003).

      Είναι πλέον κατανοητό ότι η πληροφοριακή τεχνολογία (ΠΤ) δεν υποστηρίζει μόνο

την επιχειρηματική στρατηγική, αλλά μπορεί και να δημιουργήσει και νέες στρατηγικές 

επιλογές για τους οργανισμούς. Η στρατηγική σημασία της πληροφοριακής  

τεχνολογίας σύμφωνα με τον Earl (1989)  βασίζεται στα παρακάτω γεγονότα: 

• οι επενδύσεις σε πληροφοριακή τεχνολογία είναι συνήθως μεγάλους κόστους 

• η χρήση της πληροφοριακής  τεχνολογίας είναι κρίσιμης σημασίας 

• η πληροφοριακή τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό όπλο στην εξέλιξη 

ενός οργανισμού 

• η χρήση της πληροφοριακής  τεχνολογίας επηρεάζει όλα τα επίπεδα της διοίκησης 

• η εφαρμογή της πληροφοριακής  τεχνολογίας μπορεί να διαφοροποιήσει τη ροή 

πληροφοριών σ' έναν οργανισμό 
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• η πληροφοριακή τεχνολογία επηρεάζει και επηρεάζεται από πολλούς κοινωνικούς 

παράγοντες (π.χ. προμηθευτές υλικού, εταιρίες παραγωγής λογισμικού, κρατικούς 

οργανισμούς που χειρίζονται θεσμικά θέματα, καταναλωτές, κλπ)

• η διαχείριση της πληροφοριακής  τεχνολογίας παίζει σημαντικό ρόλο 

   O όρος πληροφοριακή τεχνολογία (ΠΤ)  σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται 

σχεδόν εναλλακτικά με τον όρο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) (Ivezic et al, 1997, 

Κιουντούζης, 2002). Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και οι δυο όροι ταυτόχρονα 

(ΠΣ/ΠΤ). Σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι δυο αυτοί όροι τείνουν να 

ενσωματωθούν κάτω από ένα ορισμό αυτής της πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΠΤ). 

     Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν, επίσης, να ωφεληθούν όσο και οι 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί από τη χρήση της πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΠΤ).

Ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς η χρήση της πληροφοριακής  

τεχνολογίας παρέχει τη δυνατότητα όχι μόνο για αποτελεσματική διοίκηση αλλά και για 

αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών  των εκπαιδευτικών συστημάτων (Syahrul et

al, 2002).

4.3 Στρατηγική και πληροφοριακά συστήματα

         Η στρατηγική,  μια ελληνική λέξη  σε καταγωγή και ετυμολογία,  σημαίνει "την 

τέχνη του γενικού."  Αρχικά,  χρησιμοποιήθηκε ως  ένας στρατιωτικός όρος, ωστόσο 

από τη δεκαετία του '60 και μετά  ο επιχειρησιακός κόσμος  υιοθέτησε τον όρο της 

στρατηγικής για το επιχειρησιακό πεδίο και αργότερα για το πεδίο  των πληροφοριακών 

συστημάτων. 

       Σε κάθε οργανισμό αποτελούν αντικείμενο μελέτης τρεις τύποι στρατηγικής

συγκεκριμένα η επιχειρησιακή, η επιχειρηματική και η λειτουργική (Robson, 1997). 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 5, η επιχειρησιακή στρατηγική περιγράφει τη γενική

κατεύθυνση ενός οργανισμού σε σχέση με την ανάπτυξη και τη διαχείριση των 

διαφόρων επιχειρηματικών γραμμών και προϊόντων. Η επιχειρηματική στρατηγική

αφορά τις επιχειρηματικές μονάδες ή τις γραμμές προϊόντων και δίνει έμφαση στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών ενός οργανισμού

στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς, που εξυπηρετείται από τον οργανισμό. Η 
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λειτουργική στρατηγική αφορά το λειτουργικό τομέα του οργανισμού προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι και οι στρατηγικές του οργανισμού (Hunger et al, 1998).

     

Σχήμα 5. Τα τρία επίπεδα της στρατηγικής. Πηγή: Robson. 1997

       Ο Mintzberg, (1994) διακρίνει πέντε διαφορετικούς τύπους στρατηγικής. 

Συγκεκριμένα: 

Στρατηγική ως  θέση  στο περιβάλλον. Οι στρατηγικές αυτού του τύπου αφορούν τον 

τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός καθορίζει  τη θέση του  στο επιχειρηματικό

περιβάλλον, ώστε να  προστατευθεί  από τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει. 

Στρατηγική ως  σχέδιο. Αυτός ο τύπος στρατηγικής έχει σκοπό  να καθιερώσει μια  

κατεύθυνση για τον  οργανισμό και να  καθορίσει  το σχέδιο δράσης. Τα οράματα των 

διευθυντών και οι στόχοι του οργανισμού διατυπώνονται με συγκεκριμένες  και 

σκόπιμες στρατηγικές. 

Στρατηγική ως  τέχνασμα. Η στρατηγική ως τέχνασμα έχει ως ευδιάκριτο σκοπό  να 

νικήσει έναν κεντρικό ανταγωνιστή του οργανισμού. Οι αντιλήψεις των διευθυντών 

αποτελούν τη θεμελιώδη βάση της στρατηγικής. 

Στρατηγική ως  μοντέλο  για την οργανωτική συμπεριφορά. Στη συγκεκριμένη 

στρατηγική υπάρχει σχέδιο το οποίο εστιάζεται στις ενέργειες, οι οποίες πρέπει να 

γίνονται, σχετικά με τη  συμπεριφορά των μελών του οργανισμού. 

Στρατηγική ως προοπτική στη συλλογική συμπεριφορά του οργανισμού. Η στρατηγική 

αυτού του τύπου  εστιάζεται  περισσότερο στη συλλογική συμπεριφορά των ατόμων 
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του οργανισμού. Με  δεδομένο ότι οι προοπτικές διαμορφώνονται από τα οργανωτικά 

μέλη, πρέπει τα μέλη αυτά να  παρουσιάσουν με ένα συλλογικό τρόπο την  άποψη τους 

για τον οργανισμό, τους στόχους και τα οράματα.

Οι στρατηγικές ΠΣ, καθώς αναπτύσσονται, στην πράξη μπορούν να τοποθετηθούν  

κάτω από τους τύπους στρατηγικής θέσεων, σχεδίων και τεχνασμάτων. 

4.4  Στρατηγική διαχείριση πληροφοριών

        Οι Galliers et al (1999) εισάγουν ένα νοητικό μοντέλο για τη στρατηγική 

διαχείριση πληροφοριών (strategic information management) σύμφωνα με το οποίο 

η έννοια της στρατηγικής διαχείρισης πληροφοριών διαμορφώνεται από την

στρατηγική  πληροφοριών (strategy information) στο σχεδιασμό πληροφοριακών 

συστημάτων (information system planning) και στη συνέχεια στο στρατηγικό 

σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων (strategic information system planning).    

       Η στρατηγική διαχείριση πληροφοριών (ΣΔΠ) για τους οργανισμούς αποτελεί 

ένα θέμα ποικιλόμορφο  και σύνθετο. Δεν ενδιαφέρεται απλά για τα τεχνολογικά 

ζητήματα - κάθε άλλο στην πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη  περιοχή ενσωματώνει

τις πτυχές της στρατηγικής διαχείρισης, της παγκοσμιοποίησης αλλά και ανθρώπινα 

πολιτιστικά ζητήματα τα οποία εκ πρώτης όψεως μπορούν να θεωρηθούν ότι δεν 

έχουν σχέση με  τον κόσμο της  πληροφοριακής  τεχνολογίας (Galliers et al, 1999). 

Επισημαίνουν, επίσης, ότι η στρατηγική πληροφοριακής διαχείρισης έχει 

περισσότερο διοικητικές διαστάσεις  παρά   τεχνικές.  

4.5    Στρατηγική πληροφοριών

       Η στρατηγική  πληροφοριών ορίζεται ως ένας συνδυασμός από αφηρημένα  ή 

συγκεκριμένα  οράματα, στόχους,  οδηγίες και  σχέδια που  αφορούν την παροχή   και 

τη ζήτηση πληροφοριών σε έναν οργανισμό, τα οποία εγκρίνονται από την ηγεσία  

και  προορίζονται για να υποστηρίξουν  μακροπρόθεσμα τους στόχους του 

οργανισμού, με   δυνατότητα να προσαρμόζονται  στο περιβάλλον  (Smits 1997, 

Tebner, 2005).    

    O βαθμός στον οποίο η βελτίωση στην ικανότητα πληροφοριακής επεξεργασίας 

μπορεί να βελτιώσει και να βοηθήσει τον τρόπο με τον οποίο  δημιουργείται και 
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μοιράζεται η γνώση σ’ έναν οργανισμό, αφορά τη στρατηγική  πληροφοριών 

(Johnson et al, 2005). Αποτελεί κοινή αντίληψη για πολλούς ερευνητές ότι η 

στρατηγική  πληροφοριών αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο για επενδύσεις ή έργα για την 

πληροφοριακή τεχνολογία (ΠΤ) /πληροφοριακά συστήματα ((ΠΣ/ΠΤ) (Lederer et al, 

1996, Gottschalk, 2002, Selamat, 2006).

       Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν την στρατηγική  πληροφοριών ως αρχιτεκτονική 

για τις εφαρμογές της πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΠΤ), ώστε να υλοποιηθούν τα 

σχέδια για τη δημιουργία των πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ). Επίσης, άλλοι 

συγγραφείς θεωρούν τη στρατηγική  πληροφοριών ταυτόσημη με το σχέδιο που 

εκπονεί το τμήμα πληροφοριακών συστημάτων  του οργανισμού (Smits, 1997, Brow

2004).

      Σύμφωνα με τον Earl (2000) όπως φαίνεται στο σχήμα 6, η στρατηγική 

πληροφοριακών συστημάτων και η στρατηγική πληροφοριακής τεχνολογίας

αποτελούν στοιχεία της στρατηγικής  πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνει επίσης τη 

στρατηγική πληροφοριακών πόρων και τη στρατηγική πληροφοριακής λειτουργίας

(ΣΠΛ) και πρέπει όλες αυτές οι στρατηγικές  να συνδεθούν με την επιχειρηματική  

στρατηγική του οργανισμού.

Σχήμα 6. Θεματικές περιοχές στρατηγική  πληροφοριών.  Πηγή:   Earl (2000)

4.5.1 Στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων (ΣΠΣ)

      Δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός για τη στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων 

(strategy information system), διότι ο ορισμός διαμορφώνεται από τη φύση του 

οργανισμού, το περιεχόμενο (το οποίο επηρεάζεται από την εξέλιξη των τεχνολογιών) 

και την προσέγγιση (η οποία ενδέχεται να είναι μηχανιστική ή κοινωνικοτεχνική). «Η 
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- Δεδομένα εισόδου επιχειρηματικής στρατηγικής
- Δημιουργία στρατηγικής ΠΣ
- Αξιολόγηση νέων τεχνολογιών
- Διαχείριση χαρτοφυλακίου εφαρμογών
- Επιλογή προτύπων & πλατφορμών για την    

    ανάπτυξη της τεχνολογικής αρχιτεκτονικής
- Σχεδιασμός περιθωρίων εξέλιξης

- Help - desk         - Εγκατάσταση hardware
- Εκπαίδευση        - Συστήρηση hardware
- Έλεγχος              - Εγκατάσταση λογισμικού
    Προσβάσεων     - Συντήρηση λογισμικού
- Συμβουλευτικές  - Συντήρηση Δικτύου
   υπηρεσίες 
   των end-users

- Διαχείριση έργου και χαρτοφυλακίων
- Ανάλυση & σχεδίαση συστημάτων
- Ανάπτυξη συστημάτων
- Απόκτηση Software & Hardware
- Διαχείριση εξωτερικών πόρων   

   συμπεριλαμβανομένων των 
υπερεργολαβιών    (outsourcing)

- Δημιουργία πολιτικής πληροφοριών
- Πληροφορίες προμηθειών
- Ποιότητα πληροφοριών & υπηρεσιών
- Πρόσβαση σε πληροφορίες (directory 

    services)
- Ασφάλεια πληροφοριών 
- Ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής

Διαδικασίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται και 
ελέγχονται από την Στρατηγική ΠΣ 

Στρατηγική και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Τεχνολογικές Υπηρεσίες Υποστήριξης 

Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Υπηρεσίες Πληροφοριών

στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων (ΣΠΣ) αποτελεί μια διαδικασία σχεδιασμού, 

την οποία εκτελούν οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, οι χρήστες και οι τεχνικοί, 

με σκοπό την ανάπτυξη των κατάλληλων συστημάτων στην προοπτική μιας 

μελλοντικής εικόνας του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων σε έναν οργανισμό 

και αφορά : 

α) τους επιχειρηματικούς στόχους του οργανισμού.

β) τη γνώση για πληροφορίες που απαιτούνται για την υποστήριξη  των στόχων.

γ) την εφαρμογή υπολογιστικών συστημάτων για την παροχή αυτών των 

πληροφοριών. (Galliers et al, 1991).

       «Η ανάπτυξη στρατηγικής (ΠΣ) είναι μία διαδικασία προσδιορισμού του 

χαρτοφυλακίου (portofolio) των υπολογιστικών εφαρμογών που θα πρέπει να 

υλοποιηθούν, η οποία θα πρέπει να είναι εξολοκλήρου ευθυγραμμισμένη με την 

επιχειρηματική στρατηγική, ενώ ταυτόχρονα θα δίνει στον οργανισμό τη δυνατότητα

δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών της» (Doherty, 

1999). Η Στρατηγική ΠΣ συνδυάζει τους επιχειρηματικούς στόχους του οργανισμού, 

την κατανόηση των πληροφοριών που χρειάζονται για την υποστήριξη των στόχων 

αυτών και την υλοποίηση των (ΠΣ) που θα παρέχουν αυτές τις πληροφορίες  (Wilson, 

1990, Pita,  2008)

Σχήμα  7. Στρατηγική ΠΣ- Υπηρεσίες και Διαδικασίες. Πηγή: Chaffey, 2005
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       Όπως περιγράφεται και από τους ορισμούς της, η στρατηγική των ΠΣ περιλαμβάνει 

και ελέγχει αρκετές υπηρεσίες και διαδικασίες οι οποίες συνοψίζονται περιεκτικά στο   

σχήμα 7.

       Συνολικά, η στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων (ΣΠΣ) με βάση τους 

επιχειρηματικούς στόχους του οργανισμού καθορίζει τα πληροφοριακά  συστήματα   

που απαιτούνται για να υποστηρίξουν  τους συγκεκριμένους  στόχους (Dunn, 1989). 

Επίσης, εξετάζει το τι μπορεί να κάνει ο οργανισμός  με τη χρήση των πληροφοριακών

συστημάτων και την πληροφοριακή τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο οι 

πληροφοριακές εφαρμογές πρέπει να ρυθμιστούν με βάση τις επιχειρηματικές 

διαδικασίες. Εξετάζει, ακόμα, την ευθυγράμμιση μεταξύ της ανάπτυξης των 

πληροφοριακών συστημάτων και των επιχειρηματικών αναγκών του οργανισμού.

4.5.2 Στρατηγική πληροφοριακής  τεχνολογίας 

          Η στρατηγική πληροφοριακής  τεχνολογίας ορίζεται ανάλογα με τα διάφορα 

κοινωνικά επίπεδα τα οποία άπτονται του ενδιαφέροντος της τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα:

 Οι κυβερνήσεις διατυπώνουν στρατηγικές πληροφοριακής τεχνολογίας (ΣΤΠ)

απεικονίζοντας κοινωνικές περιοχές στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν  ή 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν για καλύτερη και αποτελεσματικότερη  σχέση με τον 

πολίτη (e-government).

 Οι μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί διατυπώνουν μια στρατηγική 

πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΣΤΠ), πράγμα  το οποίο σημαίνει μια στρατηγική 

του οργανισμού σε σχέση με το σχέδιο για τη χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων. 

 Επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ή προσφέρουν υπηρεσίες,  διατυπώνουν τις 

στρατηγικές πληροφοριακής τεχνολογίας (ΣΤΠ), δηλαδή επιχειρησιακές και 

επιχειρηματικές στρατηγικές για την θέση τους στην αγορά και την αύξηση του 

κέρδους τους. 

        Αυτά τα παραδείγματα είναι ακριβώς ένα μικρό μέρος των διαφορετικών 

χρήσεων του όρου "στρατηγική πληροφοριακής  τεχνολογίας " και επεξηγούν  τη 

σημασία του όρου στους περισσότερες οργανισμούς (Sorensen, 1999). 
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      Η στρατηγική πληροφοριακής τεχνολογίας (ΣΠΤ) καθορίζει το τρόπο με τον 

οποίο θα εφαρμοστεί η πληροφοριακή τεχνολογία σε ένα οργανισμό και εξετάζει 

το πλαίσιο αλλά και τις πολιτικές της πληροφοριακής τεχνολογίας ( αρχιτεκτονική, 

τεχνικά μοντέλα, κ.ά). Πρωταρχικός σκοπός είναι να καθοριστεί ο τρόπος με τον 

οποίο θα αξιοποιηθούν οι πόροι και οι τεχνολογίες, ώστε να υλοποιηθεί η 

στρατηγική πληροφοριακής τεχνολογίας μέσα σε ένα συγκεκριμένο διαχειριστικό 

πλαίσιο (Earl, 1989, Chan, 2005).           

      

   Παρουσιάζεται, συχνά, η χρησιμοποίηση των όρων στρατηγική πληροφοριακών 

συστημάτων (ΣΠΣ), στρατηγική πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΣΤΠ). Αν και 

νοητικά οι δυο όροι έχουν διαφορετικό περιεχόμενο, έχει επικρατήσει στις 

περισσότερες περιπτώσεις ο όρος της στρατηγικής πληροφοριακής  τεχνολογίας να 

περιλαμβάνει και τους δύο.

4.5.3 Στρατηγική ευθυγράμμιση

     Οι  Parker et al (1989), επισημαίνουν τη σημασία της ευθυγράμμισης μεταξύ της 

στρατηγικής  πληροφοριών και της  επιχειρηματικής στρατηγικής μέσα σε ένα 

οργανισμό. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι, όπως η στρατηγική πληροφοριακών 

συστημάτων (ΣΠΣ) ή ο στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων (ΣΣΠΣ), 

οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί για να εστιάσουν στην ευθυγράμμιση μεταξύ της 

επιχειρηματικής στρατηγικής και των πληροφοριακών συστημάτων (Ward et al, 1990,

Salwe, 2010 ).

       Μόλις ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση της στρατηγικής πληροφοριακών 

συστημάτων και της επιχειρηματικής στρατηγικής, μπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία 

των πληροφοριακών συστημάτων,  ώστε να αποκτήσει ο οργανισμός  ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (Parker et al, 1989, Bhatnagar, 2007). Η ευθυγράμμιση των 

πληροφοριακών συστημάτων  (ΠΣ) με τους επιχειρηματικούς  στόχους εξακολουθεί να 

παραμένει ένας αόριστος στόχος, παρότι έχουν γίνει αρκετές έρευνες ως προς το 

συγκεκριμένο θέμα (Chan, 2002). Οι Henderson et al (1993), υποστηρίζουν ότι η 

έλλειψη ευθυγράμμισης  μεταξύ της στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων  και  

των επιχειρηματικών στρατηγικών αποτελεί το λόγο εξ αιτίας του οποίου πολλοί

οργανισμοί αποτυγχάνουν να αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα  από τις επενδύσεις σε 
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πληροφοριακή τεχνολογία (ΠT). Οι Chan et al (1997), Snyder, et al (2008) θεωρούν 

ότι υπάρχει  ένας συσχετισμός μεταξύ της ευθυγράμμισης με την απόδοσης και την

οργανωτικής αποτελεσματικότητας. 

       Σύμφωνα με τους Reich et al (2000), η στρατηγική ευθυγράμμιση ορίζεται ως "ο 

βαθμός  στον οποίο η αποστολή, οι στόχοι, και τα σχέδια της πληροφοριακής  

τεχνολογίας υποστηρίζουν και υποστηρίζονται από τους επιχειρηματικούς στόχους,

τους επιχειρηματικούς σκοπούς και τα επιχειρηματικά σχέδια. Αυτός ο καθορισμός 

αφορά τη στρατηγική ευθυγράμμιση της πληροφοριακής τεχνολογίας (ΠΤ) με τις 

επιχειρηματικές ενέργειες.

       Οι Parker & Al (1989) και Henderson & Venkatraman (1993) προτείνουν ένα 

μοντέλο στρατηγικής  ευθυγράμμισης ανάμεσα σε  τέσσερα πεδία ενός οργανισμού,  

όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

Με βάση το σχήμα 8, υπάρχουν δύο διαφορετικές προοπτικές στρατηγικής.

 Η επιχειρηματική στρατηγική καθοδηγεί τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τη 

στρατηγική πληροφοριακής τεχνολογίας (ΣΤΠ), η οποία στη συνέχεια καθοδηγεί  τις 

διαδικασίες της πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΠΤ). 

 Η στρατηγική πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΣΤΠ) καθοδηγεί τις διαδικασίες της 

πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΠΤ) και την επιχειρηματική στρατηγική, η οποία στη 

συνέχεια καθοδηγεί τις επιχειρηματικές διαδικασίες.

      Η επιχειρηματική στρατηγική καθώς και η στρατηγική πληροφοριακής  

τεχνολογίας (ΣΤΠ) αποτελούνται από δυο πεδία, το εξωτερικό, που αναφέρεται στη 

σχέση ενός οργανισμού με το περιβάλλον ή τη θέση του στο περιβάλλον των

πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΠΤ) και το εσωτερικό (που αναφέρεται στις 

οργανωτικές υποδομές του οργανισμού ή στις υποδομές της πληροφοριακής  

τεχνολογίας (ΠΤ).

   

Στο στρατηγικό μοντέλο  ευθυγράμμισης υπάρχει μια επέκταση του εσωτερικού

αλλά και του εξωτερικού πεδίου της επιχειρηματικής στρατηγικής στη στρατηγική 

πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΣΤΠ).

 Η διασύνδεση των δυο εξωτερικών πεδίων που ανήκουν στη στρατηγική 

πληροφοριακής τεχνολογίας (ΣΤΠ) και στη επιχειρηματική στρατηγική καλείται 

στρατηγική σύνδεση. 
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 Η διασύνδεση των εσωτερικών πεδίων του οργανισμού και της πληροφοριακής

τεχνολογίας (ΠΤ)   καλείται  λειτουργική ενοποίηση.

Η στρατηγική ευθυγράμμιση, δηλαδή, εξετάζει συγκεκριμένα τις διαδικασίες 

συντονισμού ανάμεσα στα εσωτερικά και εξωτερικά πεδία του οργανισμού και της 

πληροφοριακής  τεχνολογίας

Σχήμα 8. Στρατηγική ευθυγράμμιση. Πηγή Henderson & Venkatraman 1993

    Η ευθυγράμμιση είναι μία κοινωνική διαδικασία και συνεπώς, μία καλή 

επικοινωνία μεταξύ του οργανισμού και των ανθρώπων που υλοποιούν την

πληροφοριακή τεχνολογία (ΠΤ) κρίνεται συχνά απαραίτητη για την επίτευξη της 

ευθυγράμμισης (Chandler, 2004, Reich et al, 2000). Επιπλέον, θεωρείται πως η 

επίτευξη της ευθυγράμμισης είναι ευκολότερη όταν αυτοί που διαχειρίζονται τα 

επιχειρησιακά θέματα έχουν καλή γνώση της πληροφοριακής τεχνολογίας (ΠΤ)

(Hussin et al, 2002, Snyder, et al 2008), αν και αυτό τις περισσότερες φορές δεν είναι 

κάτι εύκολα επιτεύξιμο.

4.6 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων

          Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται συχνά ο όρος «σχεδιασμός πληροφοριακών 

συστημάτων» ή «σχεδιασμός πληροφοριακής  τεχνολογίας». Αποτελεί μια 

διαδικασία σχεδιασμού όπου εκτιμώνται οι επιχειρηματικοί στόχοι, προσδιορίζοντα 

οι πληροφορίες που απαιτούνται για να υποστηρίξουν  τους συγκεκριμένους στόχους 

και εφαρμόζεται η πληροφοριακή τεχνολογία για την παροχή των συγκεκριμένων 

πληροφοριών. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου

πληροφοριακών συστημάτων με βάση το όραμα του οργανισμού για το ρόλο της 

πληροφοριακής τεχνολογίας (Wilson, 1990, Bhatnagar, 2007).    
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         Ο σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων (ΣΠΣ) ορίζεται ως ένα σύνολο από 

δραστηριότητες, οι οποίες διεξάγονται ώστε να  επιτευχθεί ένα σύνολο στόχων.

Συγκεκριμένα:  να γίνουν γνωστές οι οργανωτικές ευκαιρίες και τα προβλήματα, που 

ίσως μπορούν να αποφευχθούν με την εφαρμογή και την χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων, να προσδιορισθούν οι  πόροι που απαιτούνται, ώστε να λειτουργήσουν 

τα πληροφοριακά συστήματα και να αναπτυχθούν στρατηγικές και πληροφοριακά 

συστήματα για τις λειτουργικές διαδικασίες (Hann et al, 1996, Ward, 2002).   

Οι δραστηριότητες του  σχεδιασμού  πληροφοριακών συστημάτων (ΣΠΣ) έχουν ως 

στόχο:  

α)  την αναγνώριση  ευκαιριών για την πληροφοριακή τεχνολογία

β) την εύρεση  πόρων, ώστε  να αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες 

γ) την ανάπτυξη  στρατηγικής και σχεδίων δράσης για την εκμετάλλευση αυτών των 

ευκαιριών και  την κάλυψη  των αναγκών με τους απαραιτήτους πόρους (Boynton  

and Zmud, 1987, Avison  & Fitzgerald, 2003).

      Ο σχεδιασμός της πληροφοριακών συστημάτων (ΣΠΣ) είναι διαφορετικός από  

τις άλλες μορφές λειτουργικού επιχειρηματικού σχεδιασμού (μάρκετινγκ,

χρηματοδότηση …) σε έναν οργανισμό. Μια σημαντική διαφορά αποτελεί το γεγονός  

ότι στο σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να εξετασθούν και άλλες 

λειτουργίες του οργανισμού,  να διεισδύσει η πληροφορική τεχνολογία σε αυτές,

παρέχοντας  υποστήριξη σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα. Μια άλλη διαφορά έγκειται  

στο ότι στο σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να εξεταστεί το 

εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον και το εξωτερικό περιβάλλον της 

πληροφοριακής  τεχνολογίας, τα οποία μεταβάλλονται με γοργό ρυθμό και με 

δεδομένο ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ τους (Robson, 

1997). 

      Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, ο στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών 

συστημάτων (ΣΣΠΣ) αποτελεί τμήμα της διαδικασίας του σχεδιασμού 

πληροφοριακών συστημάτων (ΣΠΣ). Συγκεκριμένα στο μοντέλο των τεσσάρων 

σταδίων σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων, το οποίο προτείνεται από τον 

Wetherbe (1993) (σχήμα 9), ο στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων 

βρίσκεται στο πρώτο στάδιο του σχεδιασμού ΠΣ. Τα τέσσερα στάδια του σχεδιασμού 

πληροφοριακών συστημάτων αποτελούνται από δραστηριότητες οι οποίες 

περιγράφονται στο παρακάτω μοντέλο. Συγκεκριμένα, αποτελούνται από το 
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στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, την ανάλυση των 

πληροφοριακών αναγκών,  την κατανομή των πόρων και το σχεδιασμό του έργου.

               

Σχήμα 9. Τα τέσσερα στάδια του σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων Πηγή: Wetherbe, 1993

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε στάδιο είναι οι εξής: 

1. Στο πρώτο στάδιο καθορίζεται η σχέση ανάμεσα  στα σχέδια του οργανισμού με τα 

σχέδια της πληροφοριακής  τεχνολογίας.

2. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται ανάλυση των πληροφοριακών αναγκών. 

Προσδιορίζονται ξεκάθαρα οι πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να καθοριστεί μια

πληροφοριακή αρχιτεκτονική οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσει 

την  εφαρμογή.

3. Στο τρίτο στάδιο κατανέμονται οι πόροι για την ανάπτυξη της εφαρμογής της 

πληροφοριακής τεχνολογίας.

4. Στο τέταρτο στάδιο αναπτύσσεται συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο περιγράφει με 

λεπτομέρειες τα σχέδια για τους πόρους οι οποίοι χρειάζονται για την ανάπτυξη των 

πληροφοριακών έργων.

4.7 Στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων ΣΣΠΣ

    Για την ανάπτυξη  ενός στρατηγικού σχεδίου σε έναν οργανισμό, πρέπει να 

απαντηθούν  οι ακόλουθες τρεις ερωτήσεις:  

 Ποια είναι η τρέχουσα θέση του οργανισμού; (παρούσα κατάσταση)   

 Τι σχεδιάζεται για το μέλλον; (στόχος)  

 Ποια θα πρέπει να είναι η πορεία,  ώστε να επιτευχθούν οι  στόχοι; (εφαρμογή)  

Η διαδικασία μέσω της οποίας δίνονται οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα 

αποτελεί ουσιαστικά το στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών  συστημάτων ΣΣΠΣ

(Seung Ki Min et al, 1999).

      Ο ορισμός του Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων (Strategic 

Information Systems Planning) ΣΣΠΣ δίνεται από Lederer. "Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Strategic Information Systems Planning) ορίζεται ως η 
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διαδικασία εκείνη για την επιλογή διαφόρων υπολογιστικών συστημάτων και 

τεχνολογικών εφαρμογών που με κατάλληλη εγκατάσταση και αφομοίωση θα 

συνεισφέρουν σημαντικά στην ολοκλήρωση των επιχειρηματικών στόχων του 

οργανισμού. Ο στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων εξαρτάται από το 

στρατηγικό σχέδιο του οργανισμού. Βοηθά στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο 

ένας οργανισμός θα αποκτήσει και θα αξιοποιήσει  τα πληροφοριακά συστήματα ούτως 

ώστε να επιτευχθούν  οι σκοποί και οι στόχοι του οργανισμού (Bhattacharjya, 2006).

        Σύμφωνα με τους King (1978) και Lee, & Bai (2003) ο στρατηγικός σχεδιασμός 

πληροφοριακών συστημάτων  (ΣΣΠΣ) είναι περισσότερο μια διοικητική διαδικασία

παρά μια τεχνική. Ο στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων (ΣΣΠΣ)

χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί με τον καλύτερο τρόπο η  αγορά και η 

εγκατάσταση   νέων πληροφοριακών συστημάτων  και να βοηθηθεί ο οργανισμός,

ώστε  να μεγιστοποιήσει το κέρδος του από την  επένδυση σε πληροφοριακή 

τεχνολογία. Όταν στους οργανισμούς άρχισαν να κατανοούν ότι τα πληροφοριακά 

συστήματα (ΠΣ) μπορούν να βελτιώσουν την εσωτερική τους αποτελεσματικότητα, με 

τον ΣΣΠΣ άρχισε να δίδεται έμφαση και στον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών 

διαδικασιών (Ward et al, 2004).

      Ο στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων  ΣΣΠΣ περιγράφεται ως 

ένα σύστημα που περιλαμβάνει είσοδο, επεξεργασία και έξοδο (King, 1978, Robson

1997, Magdaleno, 2008). Στο σχήμα 10 παρουσιάζεται ένα μοντέλο ΣΠΣΣ το οποίο

χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα και περιλαμβάνει την εισαγωγή και τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας σχεδιασμού. Όπως αναφέρει ο Selamat (2008) oι δραστηριότητες 

εισαγωγής περιλαμβάνουν το εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον, το εξωτερικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον, εσωτερικό περιβάλλον των ΠΣ/ΠΤ, και το εξωτερικό 

περιβάλλον ΠΣ/ΠΤ. Οι αντικειμενικοί σκοποί, οι διαθέσιμοι πόροι και οι διαθέσιμες 

πληροφορίες αποτελούν τις εισαγωγές και επηρεάζουν τη διαδικασία σχεδιασμού. 

Επίσης το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό  περιβάλλον του οργανισμού, αποτελούν 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη διαδικασία σχεδιασμού. Οι δραστηριότητες 

παραγωγής είναι, η στρατηγική διαχείριση ΠΣ, η επιχειρηματική στρατηγική ΠΣ και η 

στρατηγική ΠΤ. Το χαρτοφυλάκιο εφαρμογών περιλαμβάνουν το τρόπο με τον οποίο 

θα χρησιμοποιηθούν σε κάποια στιγμή στο μέλλον τα ΠΣ ώστε ο οργανισμός να πτυχή 

τους στόχους του.
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Σχήμα 10.  Είσοδος και έξοδος στις διαδικασίες ΣΣΠΣ. Πηγή Ward, 1996

       Πρόσφατα, ερευνητές αναγνώρισαν τη σημασία του ΣΣΠΣ στη λειτουργική 

γνώση (Wang et al, 2003). Ο ΣΣΠΣ παράγει ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών σχετικά 

με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού  και αυτές οι 

πληροφορίες πρέπει να οργανωθούν, να γίνουν αντικείμενα διαχείρισης και να 

κατανοηθούν.

Οι Ward et al ( 2004) προσδιόρισαν ως τα κύρια παραδοτέα του ΣΣΠΣ, τα εξής:

 Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης ΠΣ/ΠΤ: ένα γενικότερο πλάνο στρατηγικής Π.Σ. 

ενός οργανισμού στο οποίο περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση (από άποψη 

υπαρχόντων συστημάτων), το όραμα και η αιτιολόγηση των σχεδίων αλλαγής και 

υιοθέτησης των ΠΣ στον οργανισμό.

 Επιχειρηματικές Στρατηγικές ΠΣ: σε μεγάλους οργανισμούς το σχέδιο αυτό 

αναφέρεται στο ποιο ΠΣ θα πρέπει να χρησιμοποιεί το κάθε επιχειρηματικό τμήμα 

(business department) για την επίτευξη των στόχων του. Το σχέδιο αυτό ορίζεται σε 

επίπεδο εφαρμογών λογισμικού για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου εφαρμογών 

(applications portfolios) για τον οργανισμό και την δημιουργία της καταλληλότερης 

πληροφοριακής αρχιτεκτονικής υποδομής (information architectures infrastructure).  

  

     Με δεδομένο ότι οι νέες επιχειρηματικές  στρατηγικές και η πληροφοριακή 

τεχνολογία είναι και οι δύο στόχοι οι οποίοι αλλάζουν με ταχύ ρυθμό, η παραγωγή ενός 

αποτελεσματικού σχεδίου αποτελεί ένα αρκετά  προκλητικό στόχο, ώστε να 
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επιτευχθούν οι  επιχειρηματικοί στόχοι με  την αποδοτική υποστήριξη των 

πληροφοριακών συστημάτων. Η επιτυχία, ακόμη και η επιβίωση, ενός οργανισμού στο 

σημερινό περιβάλλον εξαρτώνται  κατά πολύ μεγάλο μέρος από την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου πληροφοριακών συστημάτων το οποίο να είναι 

καινοτόμο, αλλά και να βρίσκεται σε συμφωνία με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

(Sorensen, 1999).

     Εκτός από το στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων ΣΣΠΣ 

χρησιμοποιείται, επίσης, ο όρος στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακής  τεχνολογίας 

(ΣΣΤΠ) και σύμφωνα με τους Ward et al ( 2004) αποτελεί έναν πιο γενικό όρο. Στο

στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακής τεχνολογίας (ΣΣΠΤ) δίδεται έμφαση στο ρόλο 

πληροφοριακής τεχνολογίας, ενώ στο στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών 

συστημάτων ΣΣΠΣ δίδεται έμφαση στην εφαρμογή των πληροφοριακής τεχνολογίας 

και την ένταξή της στις διαδικασίες του  οργανισμού.

4.7.1 Προσεγγίσεις 

     Οι βασικοί παράγοντες για μια προσέγγιση  στρατηγικού σχεδιασμού 

πληροφοριακών συστημάτων ΣΣΠΣ σύμφωνα με τον Earl (1993) είναι η μέθοδος, η 

διαδικασία, και  η εφαρμογή ( σχήμα 11). Η  εξέταση και η ρύθμιση ζητημάτων τα 

οποία  αφορούν και τους τρεις παράγοντες είναι  απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία του ΣΣΠΣ, διότι, εάν δοθεί προσοχή  σ’ ένα μόνο παράγοντα, αυτό  δεν θα 

οδηγήσει σε καθολική επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού πληροφοριακών 

συστημάτων (ΣΣΠΣ) (Earl, 1993).

Η φύση της  προσέγγισης δεν μπορεί να είναι μόνο  τεχνική και δεν μπορεί να 

δημιουργηθεί από ένα γεγονός, μια διαδικασία ή από μια συγκεκριμένη τεχνολογία. 

Μια προσέγγιση αποτελεί ουσιαστικά ένα συνδυασμό από τεχνικές, αλληλεπιδράσεις 

χρηστών πληροφοριακών συστημάτων, ειδικές αναλύσεις, και τυχαίες ανακαλύψεις

(Earl, 1993).

       Ο Earl (1993) καθόρισε πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις στρατηγικού σχεδιασμού 

πληροφοριακών συστημάτων ΣΣΠΣ. Συγκεκριμένα:

Προσέγγιση καθοδηγούμενη από επιχειρηματικές ενέργειες –Στην προσέγγιση αυτή  η 

βάση για να κτιστούν τα σχέδια των πληροφοριακών συστημάτων είναι οι κατευθύνσεις 
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και τα σχέδια των  επιχειρηματικών ενεργειών, που βρίσκονται σε εξέλιξη και 

επομένως ο επιχειρηματικός σχεδιασμός θα καθοδηγήσει το στρατηγικό σχεδιασμό 

πληροφοριακών συστημάτων ΣΣΠΣ. Αναλύονται τα επιχειρηματικά σχέδια και οι 

στρατηγικές, ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες για πληροφοριακά συστήματα. Η 

προσέγγιση είναι χαμηλής αποτελεσματικότητας διότι δε χρησιμοποιεί κάποια  επίσημη 

τεχνική. 

Σχήμα 11.  Βασικοί παράγοντες προσέγγισης ΣΣΠΣ.   Πηγή: Earl, 1993

Προσέγγιση οδηγημένη από μέθοδο –Σ’ αυτή την προσέγγιση η διαδικασία  ΣΣΠΣ

ενισχύεται και εξαρτάται από τη χρήση μιας μεθόδου. Οι διαχειριστές προσδιορίζουν 

τις πληροφορικές ανάγκες και τις ευκαιρίες για την πληροφοριακή τεχνολογία  με τη

χρήση μιας καθιερωμένης τεχνικής ή μεθόδου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι 

υψηλού επιπέδου, αλλά η διαδικασία αγνοείται σε μεγάλο βαθμό και η εφαρμογή σε 

πολλές περιπτώσεις δεν ξεκινά.

Η διοικητική προσέγγιση –Στην προσέγγιση αυτή δίδεται  έμφαση στο σχεδιασμό για 

τους πόρους. Η επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού πληροφοριακών 

συστημάτων ΣΣΠΣ πραγματοποιείται μέσα από το διοικητικό σχεδιασμό και τον έλεγχο 

των διαδικασιών για τους πόρους των πληροφοριακών συστημάτων. Μόνο μια 

διαδικασία υπάρχει ως μέθοδος και τα σχέδια εφαρμόζονται, επειδή δίνεται έμφαση  

στους πόρους. 
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Τεχνολογική προσέγγιση-H συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται στην υπόθεση ότι το 

μοντέλο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι προσανατολισμένο στο 

πληροφοριακό σύστημα το οποίο προκύπτει από τη διαδικασία του στρατηγικού 

σχεδιασμού. Στην προσέγγιση δίνεται έμφαση στην παραγωγή αρχιτεκτονικών ή 

σχεδιαγραμμάτων για τις πληροφοριακές τεχνολογίες και τα πληροφοριακά 

συστήματα.

Οργανωτική προσέγγιση –Στηρίζεται στο γεγονός  ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

για τα πληροφοριακά συστήματα προκύπτουν από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις  

λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων και τις λειτουργίες του  οργανισμού. Η 

προσέγγιση δεν είναι χωρίς μέθοδο, αλλά οι μέθοδοι υιοθετούνται  ανάλογα με τις 

ανάγκες, όπου και όπως  απαιτείται,  ώστε να πετύχουν ένα συγκεκριμένο  σκοπό. 

Δηλαδή, η οργανωτική προσέγγιση χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέθοδο ή τεχνική που να

ανταποκρίνεται  στις ανάγκες και δίνει έμφαση στη διαδικασία και την εφαρμογή.

Σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήγαγε ο Earl (1993) σε ένα μεγάλο αριθμό  οργανισμών

και με βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την ερευνά 

του, πρότεινε ότι η οργανωτική προσέγγιση είναι πιθανό να αποτελεί και την ιδανική 

προσέγγιση για τον στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων (ΣΠΣΣ). 

4.7.2 Πλαίσιο

      Για να ξεκινήσει ένας οργανισμός  τη  διαδικασία ΣΣΠΣ, αρχίζει με μια εκτεταμένη 

μελέτη  (Lederer et al, 1992). Το πεδίο  της μελέτης καλύπτει τον προσδιορισμό των 

ευκαιριών και  των προβλημάτων, την ευθυγράμμιση μεταξύ της επιχειρηματικής 

στρατηγικής και της στρατηγικής (ΠΤ), την ανάλυση των πληροφοριακών αναγκών, το 

χαρτοφυλάκιο των εφαρμογών, το σχέδιο βάσεων δεδομένων, το σχέδιο δικτύων με 

στόχο την εκπλήρωση των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών αναγκών του οργανισμού.

    Οι Olson et al (1980), Lenz (1981), Sabherwal et al (1992), Premkumar et al (1994)

Chan (2002), Wang et al (2003), μελετώντας  τη σχετική βιβλιογραφία  για τους 

καθοριστικούς παράγοντες της οργανωτικής απόδοσης, προσδιόρισαν ορισμένους οι 

οποίοι διαμορφώνουν αποφασιστικά το πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού 

πληροφοριακών συστημάτων ΣΣΠΣ όπως :

1. Το εξωτερικό περιβάλλον 
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2. Η οργανωτική δομή 

3. Η δομή λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων

4. Ο προσανατολισμός της επιχειρησιακής στρατηγικής 

5.Η ωριμότητα  για τα πληροφοριακά συστήματα 

4.7.3 Εφαρμογή

       Ως  εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού ορίζεται η διαδικασία η οποία αφορά 

τα έργα, τους στόχους, τα σχέδια και τις ενέργειες οι οποίες καθορίζονται από το 

στρατηγικό σχέδιο των πληροφοριακών συστημάτων (Nutt, 1986, Earl, 1989).   Η 

εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου δεν είναι απλά η εφαρμογή πολλών μεμονωμένων 

συστημάτων, αλλά εφαρμογή στην οποία  οι υπεύθυνοι πρέπει να εξετάσουν ολιστικά  

τον οργανισμό, γεγονός το οποίο κινδυνεύει να αγνοηθεί όταν εφαρμόζονται 

μεμονωμένα τα συστήματα (Gottschalk, 1999, Hartono & al, 2003).

Η ανάγκη για μια αποδοτική εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων πληροφοριακών 

συστημάτων έχει τονιστεί σε πολλές μελέτες από τις οποίες συνάγεται ότι η εφαρμογή 

είναι σημαντική για τέσσερις κυρίους λόγους.

 Η αποτυχία να υλοποιηθεί το στρατηγικό σχέδιο πληροφοριακών συστημάτων 

δύναται να προκαλέσει χαμένες ευκαιρίες, επαναπροσπάθειες, συστήματα ασυμβίβαστα 

και σπαταλημένους πόρους (Lederer et al, 1996, Hartono & al, 2003).

 Ο βαθμός επιτυχίας του  στρατηγικού σχεδιασμού καθορίζεται από τη εφαρμογή

(Lederer et al, 1992, Earl, 1993).

 Η έλλειψη εφαρμογής δημιουργεί  δυσαρέσκεια και απροθυμία στους οργανισμούς 

για τη συνέχιση του στρατηγικού σχεδιασμού (Lederer et al, 1988, Galliers, 1994,

Premkumar et al, 1994).

 η έλλειψη εφαρμογής δημιουργεί προβλήματα στην καθιέρωση και τη διατήρηση 

των  προτεραιοτήτων για ένα μελλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό (Lederer et al, 1993).

Τα  σημαντικότερα εμπόδια στην εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού 

πληροφοριακών συστημάτων ΣΣΠΣ αφορούν τα εξής :

 έλλειψη σε υποστήριξη από τους διοικητικούς διαχειριστές  (Earl, 1993, Teo, 1994)

 έλλειψη πόρων σε πληροφοριακή τεχνολογία και σε προσωπικό με δεξιότητες σε

πληροφοριακά συστήματα (Galliers et al, 1994, Palanisamy, 2005 ).

 έλλειψη σε ποιοτικά  και τεκμηριωμένα  σχέδια  (Salmela, 1996).
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 έλλειψη σε συμμετοχή χρηστών στην εφαρμογή (Gottschalk, 1999, Newkirk & all

2007).  

Yπάρχουν ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι καθοδηγούν την εφαρμογή ΣΣΠΣ στους 

οργανισμούς. Ο πιο σημαντικός παράγοντας για ΣΣΠΣ, που αναφέρεται συχνά στη 

βιβλιογραφία, είναι η ευθυγράμμιση ανάμεσα στις επιχειρηματικές ανάγκες του 

οργανισμού και της  στρατηγικής ΠΣ/ΠT (Earl, 1993, Ward et al, 1997).

4.7.4. Στόχοι και σκοποί 

Ο σκοπός του στρατηγικού σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων ΣΣΠΣ έγκειται 

στην παροχή μιας συστηματικής διαδικασίας για ένα σχέδιο πληροφοριακών 

συστημάτων με μεγάλη ακτίνα δράσης, με βάση το γενικό στρατηγικό σχέδιο του 

οργανισμού (Njoman, 2001).

         Στόχοι ΣΣΠΣ Οφέλη ΣΣΠΣ 

1 Ευθυγράμμιση πληροφοριακών 

συστημάτων με τις επιχειρηματικές 

ανάγκες.

Ευθυγράμμιση πληροφοριακών 

συστημάτων με τις επιχειρηματικές 

ανάγκες.
2 Επιδίωξη  ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος από  την 

πληροφοριακή τεχνολογία. 

Υποστήριξη από διοικητικές αρχές.

3 Ευνοϊκή αντιμετώπιση από την 

ανώτερη διοίκηση.

Καλύτερη  ρύθμιση 

προτεραιοτήτων.

4 Πρόβλεψη για απαιτήσεις  πόρων

πληροφοριακών συστημάτων.

Εφαρμογές για απόκτηση  

ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος.

5 Καθιέρωση μιας πορείας για την 

τεχνολογία.

Συμμετοχή διοικητικών αρχών.

6 Διοικητική συμμετοχή χρηστών.

Πίνακας 4.  Στόχοι ΣΣΠΣ και οφέλη  Πηγή:    Earl 1993

     Στον πίνακα 4 απεικονίζονται ορισμένοι βασικοί στόχοι και οφέλη από την χρήση 

του ΣΠΣΠ. Ένας οργανισμός, για να εφαρμόσει κατάλληλο  στρατηγικό σχεδιασμό 

πληροφοριακών συστημάτων, πρέπει να εξετάσει τις οργανωτικές και τις τεχνικές 
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πτυχές του. Η οργανωτική πτυχή καταδεικνύει την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου 

σχεδίου πληροφοριακών συστημάτων και τη σχέση του με τους στόχους του 

οργανισμού, ενώ η τεχνική πτυχή καταδεικνύει την ανάγκη της αρχιτεκτονικής 

πληροφοριακών συστημάτων (Karimi, 1998).

      Ο προσδιορισμός των κατάλληλων στόχων για αυτοματισμούς, ο σχεδιασμός και η 

εγκατάσταση τους αποτελεί το σκοπό του στρατηγικού σχεδιασμού πληροφοριακών 

συστημάτων ΣΣΠΣ με  δυνατότητα για τεράστιες συνεισφορές στον οργανισμό

(McFarlan, 1971). Επομένως, ο ΣΣΠΣ εξακολουθεί  να αποτελεί ένα σημαντικό και 

κρίσιμο ζήτημα για τους περισσότερους οργανισμούς  (Doherty et al, 1999). Οι 

Henderson et al (1989), υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις  σε πληροφοριακή τεχνολογία 

έχουν ως στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικής στρατηγικής. Επομένως ο ΣΣΠΣ 

αποτελεί  μια σημαντική δραστηριότητα για τους ερευνητές.

       Ο Earl (1990), πρότεινε ότι ο ΣΣΠΣ πρέπει να έχει ως στόχους τα εξής : 

 Την ευθυγράμμιση των στόχων των πληροφορικών συστημάτων και των 

επιχειρηματικών στόχων. 

 Την αξιοποίηση της πληροφοριακής τεχνολογίας (ΠΤ) για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 Την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των πληροφοριακών πόρων. 

 Την ανάπτυξη πολιτικών τεχνολογίας  και  αρχιτεκτονικής. 

Σύμφωνα με τον Earl, οι δυο πρώτοι στόχοι σχετίζονται με την στρατηγική 

πληροφοριακών συστημάτων, ο τρίτος στόχος με την στρατηγική πληροφοριακής 

διαχείρισης και ο τέταρτος με την  στρατηγική πληροφοριακής τεχνολογίας. Οι δυο 

πρώτοι στόχοι είναι οι πλέον καθοριστικοί για τους άλλους δυο.

4.7.5. Στάδια ανάπτυξης

       Σε ένα οργανισμό, η διαχείριση και ο σχεδιασμός των πληροφοριακών συστημάτων 

μπορεί να απεικονιστεί με διάφορα  στάδια  ωριμότητας. Υπάρχουν δύο ευρύτατα 

γνωστά μοντέλα το μοντέλο του Nolan (1979) και το μοντέλο  του Earl (1983) που 

χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα, για τον καθορισμό της ωριμότητας της 

πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΠΤ) στους οργανισμούς. 
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Το μοντέλο του Nolan περιλάμβανε αρχικά τέσσερα στάδια, τα οποία  αναπτύχθηκαν 

αργότερα σε έξι, και αποτελεί  το μοντέλο το οποίο  χρησιμοποιείται περισσότερο. Το 

μοντέλο  βασίζεται στην ιδέα ότι στους οργανισμούς η υιοθέτηση αλλά και η επιτήρηση 

της εφαρμογής της πληροφοριακής  τεχνολογίας περνά από έξι στάδια. Σε κάθε στάδιο 

υπάρχουν ενεργές τέσσερις διαδικασίες, με την κάθε μια να ενεργοποιείται σε 

διαφορετικό βαθμό. Οι διαδικασίες αυτές είναι: το χαρτοφυλάκιο εφαρμογών, ο ρόλος 

και η πληροφόρηση των χρηστών, οι πόροι  της πληροφοριακής τεχνολογίας, ο  

διοικητικός σχεδιασμός και ο  τεχνικός έλεγχος.

           Το χαρτοφυλάκιο εφαρμογών περιλαμβάνει εφαρμογές υπολογιστών, τις οποίες 

το αρμόδιο τμήμα διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων έχει εγκαταστήσει ή 

βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης με την έγκριση του οργανισμού. Το πεδίο 

εφαρμογής του χαρτοφυλακίου  σε όλο τον οργανισμό  εξελίσσεται από τα λογιστικά 

συστήματα σε λειτουργικά και τέλος στη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων. 

Ο ρόλος των χρηστών καθορίζεται από το βαθμό που οι χρήστες συμμετέχουν ενεργά 

στον προσδιορισμό και την προώθηση των εφαρμογών της πληροφοριακής  

τεχνολογίας στους τομείς ευθύνης τους.

Σχήμα  12. Μοντέλο του Nolan. Πηγή Galliers et al,1993.

Οι πόροι της πληροφοριακής  τεχνολογίας αποτελούνται από  το υλικό, το λογισμικό, 

το προσωπικό και τους διαχειριστές, οι οποίοι παρέχουν πληροφοριακές υπηρεσίες. Ο 

διοικητικός σχεδιασμός και ο έλεγχος είναι εργαλεία και τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για την καλύτερη διαχείριση των πληροφοριακών πόρων (Wetherbe, 

1993).
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Τα έξη στάδια του μοντέλου όπως φαίνεται στο σχήμα 12 και στον πίνακα 5 είναι τα 

εξής:

1.Έναρξη. Εισάγονται οι πρώτοι υπολογιστές στον οργανισμό  προκειμένου να 

επιτευχθεί μείωση δαπανών. Η επεξεργασία χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση

των λογιστικών διαδικασιών( έλεγχος δαπανών) χωρίς να εξετάζονται οι 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον οργανισμό 

2.Επέκταση. Στο στάδιο αυτό έχουμε ταχεία ανάπτυξη των πληροφοριακών 

συστημάτων σε νέες περιοχές του οργανισμού, η οποία προέρχεται κυρίως από τις 

απαιτήσεις των χρηστών για  περισσότερες εφαρμογές. Είναι ένα στάδιο μετάδοσης  

χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός και η ανεξέλεγκτη διάδοση έχει ως  αποτέλεσμα να 

δημιουργείται μια χαοτική κατάσταση στην οποία οι αποτυχίες ενδέχεται να είναι 

περισσότερες από τις επιτυχίες. Κατά την διάρκεια αυτού  του σταδίου η ευθύνη της 

διαχείρισης μετατοπίζεται στα χέρια των τεχνοκρατών και έχουμε μια αύξηση των 

δαπανών σε πληροφοριακή τεχνολογία. 

3. Διαμόρφωση. Οι διαχειριστικές αρχές, ανησυχώντας  για την αύξηση των 

προϋπολογισμών και για να την  αντιμετωπίσουν καταλήγουν σε  μείωση του  

προσωπικού, σε  πιο αυστηρούς ελέγχους και σε μείωση του κόστους. Ο βασικός 

στόχος είναι  να εξοικονομηθούν χρήματα και όχι για να κερδηθούν. Οι ρόλοι των 

διαφορετικών ομάδων γίνονται πιο ξεκάθαροι, επίσης στο στάδιο αυτό εισάγονται 

σχέδια και μεθοδολογίες με μεγάλη έκταση και είναι συχνά απραγματοποίητα .

4.Ωριμότητα. Στο στάδιο αυτό ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της πληροφοριακής  

τεχνολογίας στον οργανισμό, συντονίζονται με την ανάπτυξη των επιχειρηματικών 

ενεργειών. Είναι ένα στάδιο ισορροπίας ανάμεσα στην  καινοτομία και τη σταθερότητα, 

μεταξύ ελέγχου και του χάους και ανάμεσα στην αυτονομία και την συνοχή. Στις 

διαχειριστικές αρχές και τους χρήστες επιμερίζεται η ευθύνη για την κατανομή και τον 

υπολογισμό των πόρων.

6-ΣΤΑΔΙΑ 4-ΣΤΑΔΙΑ ΗΓΕΣΙΑ
1.Εναρξη 1.Εναρξη

Τεχνικοί
2.Επίδραση 2.Επέκταση
3.Ελεγχος 3.ΔιαμόρφωσηΔιαχειριστές
4.Ολοκλήρωση

4.Ωριμότητα
Ανώτερη 
διοίκηση

5.Διοίκηση
δεδομένων
6.Ωριμότητα 

            

              Πίνακας 5. Στάδια του μοντέλου Νolan  Πηγή: Robson, 1997

Το στάδιο της ωριμότητας μπορεί να διαιρεθεί σε τρία στάδια:
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Ολοκλήρωση. Υπάρχουν συγκεκριμένες δαπάνες για την ενσωμάτωση των συστημάτων 

που υπάρχουν. Τα εμπόδια ελέγχου από το στάδιο 3 γίνονται πιο χαμηλά προκείμενου 

να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Η υπευθυνότητα των χρηστών είναι καθορισμένη και οι 

διαχειριστικές αρχές παρέχουν στους χρήστες  όχι μόνο λύσεις στα προβλήματα τους 

αλλά και εξυπηρετήσεις. Στο στάδιο αυτό αλλάζει η προσέγγιση και η χρήση των 

υπολογιστών από την  επεξεργασία δεδομένων στις πληροφορίες  και τη γνώση.

Διοίκηση δεδομένων. Οι πληροφοριακές ανάγκες καθοδηγούν το χαρτοφυλάκιο 

εφαρμογών και οι πληροφορίες κατανέμονται στον οργανισμό. Αξιοποιούνται οι 

δυνατότητες των βάσεων δεδομένων και οι χρήστες κατανοούν την αξία των 

πληροφοριών. Είναι το στάδιο της βάσης δεδομένων για τον οργανισμό.

Ωριμότητα. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στον 

οργανισμό ενσωματώνεται στην επιχειρηματική ανάπτυξη.

Τα στάδια του μοντέλου ανάπτυξης παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση για τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική και έτσι οι διαχειριστές είναι σε θέση να 

κάνουν ένα πιο  πετυχημένο σχεδιασμό .

       Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στην εφαρμογή του μοντέλου, διότι 

δημιουργήθηκε στις ημέρες που χρησιμοποιούνταν ο κεντρικός υπολογιστής και όλη η 

περιγραφή γίνεται στα πλαίσια εκείνου του περιβάλλοντος. Οι διοικητικές αρχές,

επίσης, διαφέρουν από το ένα στάδιο στο άλλο, καθώς υπάρχουν διαφορετικές 

τεχνολογίες σε κάθε στάδιο, όποτε προκύπτει η ανάγκη και για διαφορετικές 

στρατηγικές της τεχνολογίας.

      Το μοντέλο του Nolan είναι βασισμένο στην ανάλυση του ποσού που ξοδεύεται 

στην επεξεργασία δεδομένων, ενώ στο μοντέλο του Earl στα στάδια σχεδιασμού των 

πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού, όπως φαίνεται στον πίνακα 6.

     Ουσιαστικά, το μοντέλο  του Earl στην αρχή επικεντρώνεται στην προσπάθεια των 

οργανισμών να προσδιορίσουν την χρήση της τρέχουσας πληροφοριακής  τεχνολογίας 

και την κάλυψη τους από αυτή. Βαθμιαία, το κέντρο της προσοχής θα μετατοπιστεί από 

τα διοικητικά  θέματα  προς τη στρατηγική η οποία διαμορφώνει μια σταθερή σχέση

της πληροφοριακής τεχνολογίας με  τους επιχειρησιακούς στόχους του οργανισμού 

(Galliers et al, 1991). 
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Παράγοντας

Στάδια

Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Καθορισμός 
απαιτήσεων 

Οικονομικός 
έλεγχος ΠΣ/ΠΤ

Επιχειρηματική 
υποστήριξη

Λεπτομερής 
σχεδιασμός

Στρατηγικό 
πλεονέκτημα

Σύνδεση  
στρατηγικής ΠΤ 

με τον  
οργανισμό

ΣΤΟΧΟΣ
Παροχή 

υπηρεσιών
Περιορισμός  
απαιτήσεων

Συμφωνία  για 
προτεραιότητες

Ισορροπία με το  
χαρτοφυλάκιο ΠΣ

Αναζήτηση  
ευκαιριών

Ενσωμάτωση 
στρατηγικών

ΟΔΗΓΟΥΣΑ
ΔΥΝΑΜΗ

Ανάδραση σε 
ΠΣ

Καθοδήγηση   ΠΣ
Καθοδήγηση από 

ανώτερους 
διαχειριστές

Συνεργασία 
χρηστών ΠΣ

Καθοδήγηση  από 
ανώτερο υπάλληλο 

ΠΣ-Ανάμιξη 
χρηστών

Στρατηγικοί 
συνασπισμοί

ΕΜΦΑΣΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

Σε συγκεκριμένο 
σκοπό

έρευνα από κάτω 
προς τα επάνω

Από επάνω προς 
τα κάτω ανάλυση

Διπλής 
κατεύθυνσης 
διαμόρφωση 
πρωτοτύπου

Εξερεύνηση του 
περιβάλλοντος

Πολλαπλές 
μέθοδοι

ΠΛΑΙΣΙΟ
Έλλειψη  πείρας 
του χρήστη ΠΣ

Ανεπαρκείς οι 
πόροι ΠΣ

Ανεπαρκή τα 
επιχειρηματικά 

σχέδια ΠΣ

Εμφανής 
πολυπλοκότητα

ΠΣ για το 
ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα

Ωριμότητα, 
συνεργασία

ΕΣΤΙΑΣΗ Τμήμα ΠΣ Οργανισμός -συνολικά Περιβάλλον

Πίνακας 6. Στάδια σχεδιασμού. Πηγή:  Εarl, 1986

4.7.6 Μεθοδολογίες 

        Οι  μεθοδολογίες αποτελούν οδηγίες για την επίλυση ενός προβλήματος με  

συγκεκριμένα στοιχεία όπως οι φάσεις, οι στόχοι, οι μέθοδοι, οι τεχνικές και τα 

εργαλεία (Robson, 1997, Ariyachandra, 2008). Οι διαδικασίες του στρατηγικού 

σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων ΣΣΠΣ παρουσιάζουν   δυσκολίες και σε 

πολλές περιπτώσεις  οι οργανισμοί  δε γνωρίζουν  πώς να τον υλοποιήσουν. Οι 

μεθοδολογίες ΣΣΠΣ προσφέρουν μια δομημένη προσέγγιση για την υλοποίηση των 

πληροφοριακών συστημάτων, σχεδιάζοντας τη διαδικασία σε σύντομο χρονικό 

διάστημα και με την μέγιστη αποτελεσματικότητα (Rowley, 1994, Klein et al, 2001)).

       Οι μεθοδολογίες του ΣΣΠΣ παρέχουν τα ακόλουθα (Rowley, 1994)

 Επισκόπηση. Παρέχεται η κατεύθυνση για μια γενική απεικόνιση του οργανισμού ή 

μια από επάνω προς τα κάτω ανάλυση της περιοχής που μελετάται .  

 Συμφωνία & ευελιξία. Επιτυγχάνεται μια συμφωνία μεταξύ της συνολικής 

φιλοσοφίας και της μεθοδολογίας.  
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 Επικοινωνία. Διευκολύνεται η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη διαφόρων ομάδων με 

τους χρήστες  και μεταξύ  μεμονωμένων μελών μέσα στις ομάδες. 

 Τεκμηρίωση. Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι μια έκθεση.  

 Ορθολογικές αποφάσεις. Διαμορφώνεται ένας φορέας για να βοηθήσει τους 

διαχειριστές να λάβουν ορθολογικές  αποφάσεις.  

       Επειδή οι διαδικασίες ΣΣΠΣ είναι πολύπλοκες και κάθε οργανισμός έχει τις 

ιδιαιτερότητες του, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος καλύτερος τρόπος να 

αντιμετωπιστούν. Επιπρόσθετα, καθώς σε κάθε οργανισμό  απαιτείται  μια διαφορετική 

προοπτική στο σχεδιασμό, κάθε μεθοδολογία έχει  μια διαφορετική προσέγγιση στη 

φάση του σχεδιασμού, όσον αφορά την κατεύθυνση, την εισαγωγή, την παραγωγή και 

τη διαχείριση( Ishak, 2005).  

        Γενικά, οι οργανισμοί επιλέγουν ή αναπτύσσουν  μεθοδολογίες για ΣΣΠΣ 

σύμφωνα με έξι σημαντικά θέματα   που απασχολούν  τον οργανισμό (Rowley, 1995):  

 Την πολυπλοκότητα  του χαρτοφυλακίου για τις τρέχουσες εφαρμογές.  

 Το στάδιο ανάπτυξης του οργανισμού.  

 Τα άμεσα προβλήματα που απασχολούν τον οργανισμό και τους διευθυντές.

 Το μέγεθος των  διαθέσιμων  πόρων για τη φάση του  σχεδιασμού.

 Τον τομέα του οργανισμού που συμμετέχει στις επιχειρηματικές ενέργειες.  

 Το βάρος  που δίνει  ο οργανισμός στα πληροφοριακά  συστήματα.

     Ο στρατηγικός σχεδιασμός συστημάτων πληροφοριών επιφέρει σημαντικές αλλαγές 

στους οργανισμούς, σε ένα ευρύ πεδίο το οποίο ξεκινά από το σχεδιασμό των  

πληροφοριακών συστημάτων που είναι βασισμένα στη ζήτηση των χρηστών μέχρι τα 

πληροφοριακά συστήματα,  που είναι  βασισμένα  στην επιχειρησιακή στρατηγική. 

Οι  Vitale et al (1986), Lederer et al (1988) ταξινομούν τις μεθοδολογίες ΣΣΠΣ σε δύο 

κατηγορίες:  επιπτώσεων  και  ευθυγράμμισης ( σχήμα 13).  

Οι μεθοδολογίες επιπτώσεων (impacts planning) βασίζονται στις εξελίξεις της 

πληροφοριακής  τεχνολογίας και στις πιθανές οργανωτικές και λειτουργικές επιπτώσεις,

που οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν στο επιχειρησιακό επίπεδο. Οι επιπτώσεις μπορεί 

να πάρουν τη μορφή νέων προϊόντων, νέων πελατών ή αγορών για τον οργανισμό, κλπ. 

Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός επιπτώσεων στοχεύει στην αναγνώριση των επιδράσεων 

της τεχνολογικής εξέλιξης στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο σχεδιασμός των 
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μεθοδολογιών ευθυγράμμισης (alignment planning) ξεκινά από τις υπάρχουσες 

επιχειρησιακές διαδικασίες και ανάγκες και δημιουργεί την αναγκαία τεχνολογική 

υποδομή για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών. 

Οι μεθοδολογίες επίπτωσης βοηθούν, δημιουργούν και αιτιολογούν τις νέες χρήσεις 

των πληροφοριακών συστημάτων, ενώ οι μεθοδολογίες ευθυγράμμισης συντάσσουν τα 

πληροφοριακά συστήματα με τους οργανωτικούς στόχους. Ως μεθοδολογίες επίπτωσης

θεωρούνται η ανάλυση αλυσίδας αξίων, η ανάλυση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, 

ενώ ως μεθοδολογίες ευθυγράμμισης ο επιχειρησιακός σχεδιασμός συστημάτων (BSP), 

o στρατηγικός σχεδιασμός συστημάτων (SSP), η μηχανική πληροφοριών (IE), η 

μέθοδος 1 (Method/1), η μεθοδολογία ευμετάβλητων συστημάτων ΕΣ.

Σχήμα  13. Μεθοδολογίες επίπτωσης και ευθυγράμμισης. Πηγή: Pant 1995

Η ανάλυση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας μπορεί να θεωρηθεί  μεθοδολογία 

επίπτωσης καθώς και  μεθοδολογία ευθυγράμμισης. Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

(CSFs) στα πλαίσια του ΣΣΠΣ χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν  με μεγαλύτερη 

σαφήνεια  τους στόχους, την τακτική και τις λειτουργικές δραστηριότητες,  έχοντας  ως  

βάση τις ανάγκες του οργανισμού και των διευθυντών για πληροφορίες κλειδιά, καθώς 

επίσης τα προτερήματα και τις αδυναμίες των πληροφοριακών συστημάτων που 

υπάρχουν ήδη στον οργανισμό.
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4.8 ΣΣΠΣ και δημόσιοι οργανισμοί

      O στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων ΣΣΠΣ έχει μελετηθεί σε 

μεγάλο βαθμό από τους ερευνητές στις προηγούμενες δύο δεκαετίες (Lederer et al, 

1988, Lederer et al, 1992, Earl, 1993, Falconer et al, 1996, Brown, 2004) και  αποτελεί 

ένα σημαντικό διαχειριστικό ζήτημα για τους περισσότερους οργανισμούς σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Οι μελέτες αφορούν κερδοσκοπικούς οργανισμούς αλλά και μη 

κερδοσκοπικούς. 

       Μελέτες για δημόσιους οργανισμούς  (Bozeman, 1986)  στηρίζονται κυρίως σε 

έρευνες και  εμπειρίες από την εφαρμογή σε οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα

(Rocheleau, 2000). Η πιο σημαντική διαφορά του στρατηγικού σχεδιασμού 

πληροφοριακών συστημάτων ανάμεσα σε ιδιωτικούς και δημοσίους οργανισμούς, όπως 

προσδιορίζεται από τον Newcomer (1991) αφορά το στόχο της διαδικασίας 

σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα επιδιώκεται το στρατηγικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τη χρήση της πληροφοριακής  τεχνολογίας, ενώ στους 

δημόσιους οργανισμούς η πληροφοριακή τεχνολογία αποτελεί μια δημόσια ιδιοκτησία 

και όχι πόρο, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αποκτηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

(Newcomer, 1991, Ishak, 2004).

        Κατά την διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού  σε ένα μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι πιθανές χρήσεις των πληροφοριακών 

συστημάτων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Καθώς  αναπτύσσεται ο σχεδιασμός, είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν τα κοινωνικά 

και πολιτικά χαρακτηριστικά του οργανισμού, καθώς επίσης και οι περιορισμοί σε 

πόρους, όπως χρηματοδότηση και τεχνικό προσωπικό (Newcomer, 1991, Bhattacharjya, 

2006). Τα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του οργανισμού μπορούν να 

επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία σχεδιασμού αλλά και τα αποτελέσματά 

της. 

    Το γεγονός αυτό αφορά και το χώρο της εκπαίδευσης, ο οποίος αποτελεί ένα μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό με σημαντική και πολύπλευρη επίδραση στην κοινωνία. Οι 

νέες τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν

πρόσβαση, συγκεντρώνουν, αναλύουν, αναπαριστάνουν, παρουσιάζουν και μεταφέρουν

την πληροφορία. Κατά συνέπεια, αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις 
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πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην οργάνωση των εκπαιδευτικών χώρων

(Τζιμογιάννης, 2000).

       Η αποτελεσματική χρήση του ΣΣΠΣ στα πλαίσια της αξιολόγησης της εκπαίδευσης 

θα  έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου πληροφοριακών 

συστημάτων αξιολόγησης σχολικής μονάδας, το οποίο θα ευθυγραμμίζεται με τους 

στόχους  της εκπαιδευτικής πολιτικής και θα οδηγεί στη δημιουργία ενός κατάλληλου 

ΠΣΑ.

    Οι μεθοδολογίες του στρατηγικού σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων  ΣΣΠΣ 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, επειδή παρέχουν συστηματικές οδηγίες για να διατυπωθεί η 

διαδικασία της στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων (Ishak, 2004). Ένα μοντέλο

στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων για τον χώρο της εκπαίδευσης, μέσα στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, λαμβάνεται από τον Galliers (1993), το οποίο 

χαρακτηρίζεται  περισσότερο από μια ολιστική και κοινωνικοτεχνική στάση και 

αποτελείται από τέσσερα ευδιάκριτα συστατικά: 

Α) Στρατηγική πληροφοριών

Απαντά σε ερωτήσεις, όπως ποιες πληροφορίες απαιτούνται για την υποστήριξη 

των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής και από πού αντλούνται αυτές οι 

πληροφορίες.

Ακόμη, εξετάζει την καταλληλότητα των κρίσιμων υποθέσεων στις οποίες 

βασίσθηκε η εκπαιδευτική στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη το μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον και τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις. Επομένως, σύμφωνα με μια 

τέτοια διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης, η στρατηγική πρέπει να 

περιλαμβάνει και τα αιτιοκρατικά και τα προκύπτοντα στοιχεία. 

Β) Στρατηγική τεχνολογίας πληροφοριών

Είναι δευτερεύουσας σημασίας και εξετάζεται ως προς τις εφαρμογές και τις 

πλατφόρμες, δηλαδή το ΤΙ και το ΠΩΣ για την παροχή των πληροφοριών. Κατά 

συνέπεια, εξετάζεται ως προς την τεχνολογική υποδομή που είναι απαραίτητη για 

την ικανοποίηση των απαιτήσεων της στρατηγικής πληροφοριών. 

Γ) Στρατηγική διαχείρισης πληροφοριών

Αφορά τον τρόπο οργάνωσης των πληροφοριακών υπηρεσιών στα διάφορα 

τμήματα του οργανισμού, δηλαδή συγκεντρωτικά (centralized), κατανεμημένα 

(distributed) ή από εξωτερικές πηγές (out-sourced), καθώς και τα ζητήματα 

πολιτικής ασφάλειας, όπως για παράδειγμα το κατά πόσον κάποιος χρήστης 

αποκτά πρόσβαση και για ποιο επίπεδο εμπιστοσύνης. 



69

Δ) Στρατηγική υλοποίησης ή διαχείρισης αλλαγών

Προσδιορίζει ποια οργανωτική αλλαγή θα απαιτηθεί ώστε η στρατηγική 

πληροφοριακών συστημάτων να είναι επιτυχής, πότε θα υλοποιηθεί και από 

ποιους. Ιδιαίτερα, εκείνοι που θα υλοποιήσουν τη στρατηγική πρέπει να 

συμμετέχουν στη διαμόρφωσή της και στην εκπόνηση συγκεκριμένων σχεδίων και 

προϋπολογισμών . 

Σχήμα 14.   Ακαδημαϊκή Στρατηγική ΠΣ

      Με δεδομένο ότι προκειμένου να διαπιστωθεί η επίτευξη των στόχων της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι σημαντικό να υπάρξει ένα ευρύτερο πληροφοριακό 

σύστημα αξιολόγησης, καθώς επίσης και οι απαραίτητες υποδομές για την ταχύτερη 

απόκτηση, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών, για το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά.

Οι πληροφορίες που προκύπτουν ή που θα προκύψουν από την αξιολόγηση θα 

αποτελέσουν την βάση για την λήψη αποφάσεων από τους χειριστές της εκπαίδευσης 

αλλά και για αυτούς που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές/διοικητικές  διαδικασίες της 

σχολικής μονάδος.

4.9 Επιλογή μεθοδολογίας

      Η επιλογή μιας κατάλληλης και αποτελεσματικής μεθοδολογίας  στρατηγικού 

σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων προϋποθέτει τη χρήση ενός πλαισίου από 

εργαλεία και τεχνικές. Ένα μοντέλο το οποίο παρέχει αυτή τη δυνατότητα, την επιλογή
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δηλαδή των καταλλήλων εργαλείων και τεχνικών, δίδεται από τους ward et al (1999)

και αποκαλείται πλαίσιο αλλαγής της πληροφοριακής  τεχνολογίας.

Το συγκεκριμένο  μοντέλο των Ward και Elvin (1999) αποτελείται από επτά στάδια, τα 

εξής:                         

1. Καθορισμός της πρόθεσης: Σκοπός αυτού του σταδίου είναι να γίνει κατανοητός ο 

λόγος της αλλαγής,  η προοπτική  από τα πιθανά αποτελέσματα και το όφελος το οποίο 

θα αποκομισθεί από την υλοποίηση της  επέμβασης.

2. Εκτίμηση του πλαισίου. Στο στάδιο αυτό καθορίζονται το επιχειρηματικό, το 

οργανωτικό πλαίσιο και οι στόχοι της επέμβασης.       

Σχήμα 15. Το πλαίσιο αλλαγής( ΠΤ) Πηγή: Ward και Elvin, 1999

3. Διευκρίνιση του αποτελέσματος. Σκοπός αυτού του σταδίου είναι να 

προσδιοριστούν συγκεκριμένα οφέλη τα οποία θα προκύψουν από την επίτευξη των  

στόχων της επέμβασης. 



71

4. Περιγραφή του περιεχομένου. Στο στάδιο αυτό καθορίζονται οι αλλαγές που πρέπει 

να γίνουν ώστε να προκύψουν οφέλη από τη διαδικασία της επέμβασης. 

5. Υλοποίηση της διαδικασίας επέμβασης. Σκοπός αυτού του σταδίου είναι να 

καθοριστεί η πλέον κατάλληλη προσέγγιση για τη διαδικασία επέμβασης.

6.Διαχείριση της διαδικασίας. Σκοπός αυτού του σταδίου είναι η διαχείριση και ο 

έλεγχος της διαδικασίας επέμβασης.  

7.Εκπλήρωση της πρόθεσης. Η τελευταία φάση αποτελεί  τον τελικό στόχο  

ολόκληρης της διαδικασίας επέμβασης.

        Εκτός από το πλαίσιο αλλαγής της πληροφοριακής  τεχνολογίας (ΠΤ), οι Ward

και Elvin (1999) παρέχουν επίσης έναν κατάλογο από εργαλεία και τεχνικές για το

πλαίσιο της αλλαγής.

Εργαλεία/τεχνικές Σχετικότητα/αξία σε κάθε στάδιο

1 2 3 4 5 6 7

PEST/ 5 Forces/ 

SWOT Analyses

Χ Χ

Critical Success 

Factor Analysis

ΧΧ Χ

Value Chain Analysis Χ Χ Χ

Application Portfolio ΧΧ Χ Χ ΧΧ

Stakeholder Analysis Χ ΧΧ Χ Χ Χ Χ

Soft Systems 
Methodology

Χ ΧΧ Χ ΧΧ

Rapid 

Application 

Χ Χ ΧΧ

Joint Application Design Χ Χ ΧΧ

Πίνακας 7. Εργαλεία και τεχνικές σε σχέση με το πλαίσιο αλλαγής (ΠΤ) Πηγή: Ward &ι Elvin, 
1999

      Με βάση τον πίνακα 7, επειδή η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται στο 

στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων ΣΣΠΣ, το οποίο καλύπτει το 

στάδιο ένα, δύο, τρία, και τέσσερα  από το πλαίσιο αλλαγής της πληροφοριακής  

τεχνολογίας (ΠΤ) (Njoman, 2001), προκύπτει ότι η μεθοδολογία ευμετάβλητων

συστημάτων ΕΣ αποτελεί την κατάλληλη μεθοδολογία.

     Ο στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί μια διαδικασία με 

ύψιστη σημασία σε κάθε οργανισμό, διότι εκτός από  τεχνολογικά ζητήματα, 
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απεικονίζει σε ένα οργανισμό, τις δομές, τις διαδικασίες τις  σχέσεις ανάμεσα  τους, τον

πολιτισμό, και τους στόχους του οργανισμού. Η μεθοδολογία ευμετάβλητων  

συστημάτων ΕΣ αποτελεί μια μεθοδολογία η οποία εξετάζει τα κοινωνικά, πολιτικά και 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά του οργανισμού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται  

μια ιδανική μεθοδολογία  για μια τέτοια μελέτη.

.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   (ΕΣ)

5.1 Εισαγωγή

        Τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οργανισμός, ιδιωτικός ή 

δημόσιος, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύσκαμπτα (hard) και ευμετάβλητα

(soft). Τα δύσκαμπτα (hard) προβλήματα είναι πιο συγκεκριμένα, έχουν  σαφείς 

στόχους, καθορισμένα όρια και περιορισμούς, ενώ η λύση του κάθε προβλήματος είναι 

γνωστή εκ των προτέρων. Ένα τέτοιο παράδειγμα δύσκαμπτου (hard) προβλήματος π.χ

αποτελεί  η ανάγκη ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο να 

τροφοδοτεί με πληροφορίες για την επίδοση των μαθητών στα θετικά μαθήματα. Οι 

προσεγγίσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται, ώστε  να αντιμετωπιστεί ένα δύσκαμπτο

(Hard) πρόβλημα, ανήκουν στο πεδίο των λεγόμενων δύσκαμπτων (Hard)

προσεγγίσεων, όπως η εφαρμοσμένη μηχανική συστημάτων, η παραδοσιακή ανάλυση 

συστημάτων, η λειτουργική ανάλυση. Στις προσεγγίσεις αυτές δίδεται  έμφαση  στον

τρόπο με τον οποίο  θα επιτευχθεί ο  προκαθορισμένος στόχος. 

       Η έννοια των ευμετάβλητων ή στριφνών προβλημάτων στους οργανισμούς, 

αποδίδεται από τους Rittel και Weber (1973, 1984) οι οποίοι πρότειναν ότι,  υπάρχει 

μια κατηγορία προβλημάτων που είναι δύσκολο να καθοριστούν, δεν έχουν κανόνες, 

και δεν υπάρχει απόλυτη «καλύτερη λύση». Τα ευμετάβλητα προβλήματα περιέχουν 

κάποια ασάφεια στον προσδιορισμό τους, επηρεάζονται από λιγότερο απτούς 

παράγοντες και περιέχουν μια δυναμική, διότι αφορούν κυρίως ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Στα ευμετάβλητα προβλήματα ο όρος ‘πρόβλημα’ είναι περιοριστικός, 

ενώ η χρήση του όρου ‘προβληματική κατάσταση’ παρέχει μια ευρύτητα για το 

υποκείμενο της εξέτασης (Checkland, 1981, Checkland et al 2006). Μια προβληματική 

κατάσταση μπορεί να περιγραφεί ως εξής: τα πράγματα μπορεί να μη λειτουργούν,

όπως θέλουμε, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε την αιτία και εξετάζουμε αν υπάρχει 

τρόπος να βελτιωθεί η κατάσταση. Σχετικό παράδειγμα αποτελούν οι καταγγελίες ότι 

κάποιο σχολείο δε λειτουργεί σωστά, με αποτέλεσμα ο αριθμός των μαθητών του να 

μειώνεται. 

       Συστήματα τα οποία περιλαμβάνουν ανθρώπινες δραστηριότητες είναι 

ευμετάβλητα συστήματα. Αποτελούνται από ομάδες ανθρώπων με καθορισμένες  
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δραστηριότητες, ώστε να πετύχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. H εφαρμογή των 

δύσκαμπτων προσεγγίσεων (hard)  σε ευμετάβλητα συστήματα (Soft)  δεν είναι 

ιδιαιτέρα επιτυχής. Ο Jackson (1997) αναφέρει ότι ανάμεσα στους  λόγους της  

αποτυχίας των δύσκαμπτων (hard) προσεγγίσεων είναι και το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι οργανισμοί δίνουν ανεπαρκή προσοχή στους ανθρώπινους παράγοντες, οι 

οποίοι  είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων  που σχεδιάζονται. 

Υπάρχει μια πολυμορφία αδόμητων προβλημάτων τα ποια παρουσιάζονται σε 

δημοσίους και ιδιωτικούς  οργανισμούς (Brown et al, 2003) και  την τελευταία δεκαετία 

έχει γίνεται όλο και πιο σαφές, ότι τα αδόμητα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με 

συστηματικές και λογικές διαδικασίες (Courtney, 2001, Geurts & Joldersma, 2001,

Whelton and Ballard, 2002, Finegan, 2003, Demaid and Quintas, 2005, Callender et al., 

2006, Balram and Dragicevic, 2006, Frame, 2007, Palmer et al., 2007, Head and Alford, 

2008). Η συστημική σκέψη οι ολιστικές προσεγγίσεις και ειδικότερα η μεθοδολογία 

ευμετάβλητων συστημάτων, θεωρούνται ιδανικοί τρόποι για να αντιμετωπιστούν τα 

αδόμητα προβλήματα (Cacioppe, 2000, Elliman and Orange, 2000, Yeoman et al., 

2000, Ballard, 2002, Gao et al., 2002, Gustafsson, 2002, Rose, 2002, Venters et al., 

2002a, 2002b).  

Η αποτυχία της εφαρμοσμένης μηχανικής συστημάτων στην επίλυση προβλημάτων

διοικητικού χαρακτήρα οδήγησε τον Checκland στην μεθοδολογία των ευμετάβλητων

(Soft) συστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο διανοητικός και πρακτικός γονέας της 

μεθοδολογίας είναι η εφαρμοσμένη μηχανική συστημάτων (Checkland, 1981

Checkland et al 2006).

5.2 Θεωρητικό υπόβαθρο μεθοδολογίας ΕΣ

        Η μεθοδολογία των ευμετάβλητων (Soft) συστημάτων αναπτύχθηκε από τον 

Chekland (2006) με σκοπό να εξετάσει τα ευμετάβλητα προβλήματα.. O Chekland

(2006) διατύπωσε την θεωρία του (όπως παραδέχεται και ο ίδιος ) επηρεασμένος από 

φιλοσόφους συστημάτων και κυρίως από τους Von Bertanlaffy (Γενική θεωρία 

συστημάτων) και  Sir Geoffrey Vickers (συστήματα εκτίμησης, appreciative system). 

Οι συγκεκριμένες  φιλοσοφικές θεωρίες αφορούν τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν με  

στόχο να εξετασθεί και να γίνει κατανοητή η πολυπλοκότητα των οργανισμών και 

γενικότερα του κόσμου. Το πρόβλημα, όμως, της πολυπλοκότητας εμφανίζεται 
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περισσότερο έντονο, όταν μελετώνται κοινωνικά φαινόμενα με ανθρώπινες διαστάσεις 

παρά φυσικά. Με την κλασική επιστημονική μέθοδο, η οποία αναπτύχθηκε μετά  τον 

16ο αιώνα, δεν υπήρχε η δυνατότητα  να αντιμετωπιστούν  με επιτυχία τα  σύνθετα 

κοινωνικά φαινόμενα.

         Η ιδέα  της χρήσης ενός συστήματος, ώστε να γίνουν κατανοητά τα κοινωνικά

φαινόμενα, ανήκει στον Ludwig Von Bertalanffy ο οποίος στη δεκαετία του '30  

διατυπώνει στην εργασία του ‘Γενική θεωρία συστημάτων’, η οποία περιέχει αρχές οι 

οποίες ισχύουν για όλα τα συστήματα  (Bertalanffy, 1951). Η έµφαση  στη Γ.Θ.Σ. 

δίδεται στις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους στοιχείων του συστήματος και απορρίπτεται

η αντίληψη ότι η οντότητα είναι αποτέλεσμα της άθροισης των μερών της (Κωτσίδας, 

1994). Η Γενική θεωρία συστημάτων (ΓΘΣ), επίσης, στηρίζεται στην αρχή του 

ισομορφισμού ανάμεσα σε νόμους από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Στη

συγκεκριμένη εργασία του ο Bertalanffy επεκτείνει  την έννοια του συνόλου από τα 

βιολογικά συστήματα σε όλα τα συστήματα, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη χρήση όρων 

από τη φυσική (εντροπία..), οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των 

συστημάτων.  Επίσης, θεωρεί ότι οργανισμοί, οι οποίοι αποτελούνται  από ανθρώπους,

μπορεί  να  θεωρηθούν ως  ανοιχτά ιεραρχικά συστήματα, παρόμοια με αυτά που 

υπάρχουν  στις βιολογικές επιστήμες. Ο Goldenberg περιγράφει  τη γενική θεωρία των

συστημάτων ως : «µια θεωρία η οποία προτάθηκε από τον  Bertalanffy, αφορά κυρίως 

συστήµατα ‘ζωντανών οργανισμών’, μελετώντας τα επί μέρους τμήματα του συνόλου 

τα οποία αλληλεπιδρούν και αλληλεπικοινωνούν μεταξύ τους. Στη θεωρία δίδεται 

έµφαση στις έννοιες της ενότητας και της ιεραρχίας» (Goldenberg, 1996).

    Ο Sir Geoffrey Vickers, αποδεχόμενος τη θεωρία του Von Bertanlaffy, κάνει  ένα 

επιπλέον βήμα μελετώντας  τα κοινωνικά συστήματα με στόχο  την κατανόηση των 

ανθρωπίνων ζητημάτων, ειδικότερα μέσα στους οργανισμούς. Για τον Vickers  η

διαχείριση των σχέσεων  αποτελεί τη γενική περίπτωση  δράσης, ενώ η αναζήτηση ενός 

στόχου αποτελεί  μια ειδική περίπτωση, γεγονός το οποίο αποτελεί και το κύριο 

χαρακτηριστικό των συστημάτων εκτίμησης (appreciative system) (Checkland, 1981). 

       Ο Vickers θεωρεί τη διαχείριση των σχέσεων την πλέον σημαντική διάσταση της 

διακυβέρνησης, με την διαμόρφωση κρίσης να αποτελεί τον  κεντρικό στόχο. Η  

διαμόρφωση κρίσης αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία αφορά τη διαχείριση των 

σχέσεων, με στόχο την επίτευξη ή τη διατήρηση των επιθυμητών σχέσεων ή τον 
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καθορισμό αλλαγών, οι οποίες πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες

επιπτώσεις (Vickers, 1965). 

Σχήμα 16. Εκτιμητικό σύστημα, Πηγή: Vickers (Checkland 1994, Checkland & Casar 1986)

    Οι Checkland et al (1986) στηριζόμενοι στις θεωρίες του Vickers δημιούργησαν ένα 

μοντέλο συστήματος εκτίμησης (appreciative system) με δεδομένο ότι ο Vickers δεν 

εξέφρασε ποτέ τις ιδέες του υπό μορφή μοντέλων (Checkland et al, 2006).

        Αφετηρία του μοντέλου αποτελεί η ροή από γεγονότα και ιδέες (αντιληπτός 

κόσμος) τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους  (δυο μπλεγμένα σχοινιά ), όπως 

φαίνεται στο σχήμα. Αυτή η ροή από γεγονότα και ιδέες εκτιμάται (γίνεται αντιληπτή 

και κρίνεται) σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι δημιουργούνται από 

προηγούμενη εμπειρία. Με βάση την εκτίμηση καθορίζεται η δράση, ενώ ταυτόχρονα 

διαμορφώνονται οι κανόνες για την επόμενη εκτίμηση. O Vickers ισχυριζόταν ότι έχει

κατασκευάσει μία επιστημολογία η οποία παρέχει αξιόπιστες περιγραφές για τη

διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι μελετούν και ενεργούν, με το παραπάνω μοντέλο 

να αποτελεί μια συστημική έκδοση της επιστημολογίας.  

5.3 Καθορισμός συστημάτων

           Στη μεθοδολογία, καθώς είναι βασισμένη στη συστημική σκέψη και στις έννοιες 

των συστημάτων γίνεται αναφορά σε ορολογίες και έννοιες που αφορούν τα 

συστήματα και τις προσεγγίσεις τους. Γενικά το σύστημα μπορεί να νοηθεί ως έννοια

συνώνυμη της τάξης και αντίθετη του χάους. Η έννοια έχει της ρίζες της στα Ελληνικά

και τα Λατινικά. Η χρήση της έννοιας του συστήματος αφορά τόσο τις ανάγκες του

λόγου για κατηγοριοποίηση, όσο και µια ειδική ορολογία ξεχωριστή για κάθε επιστήμη, 

όπως η αστρονομία, τα μαθηματικά, η χημεία, η γεωλογία, η βιολογία και άλλες, όπως

η πληροφορική. Όλη η ύπαρξη γενικότερα, μπορεί να νοηθεί ως ένα σύστημα. Αυτό

οδηγεί στην ιδέα ότι υπάρχει μια ιεραρχία στα συστήματα. Ένας ορισµός του
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συστήματος δίνεται από τον Goldenberg (1996) «Μια οµάδα από αλληλοεξαρτώμενες 

ενότητες ή µια ένωση τμημάτων τα όποια όλα µαζί σχηµατίζουν ένα όλο ή ένα 

οργανισµό».

      «Το σύστηµα ενώνει και οργανώνει τις ξεχωριστές ολότητες σε ένα όλο. Ενότητα 

ενός συστήματος σηµαίνει ότι ξεχωριστά  μέρη μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα. 

Οργάνωση ενός συστήµατος σηµαίνει ότι ένας παρατηρητής μπορεί να παρατηρήσει 

την τάξη μέσα σε αυτό» (Rozenblatt, 1994). Ο Ackoff (1974) επίσης καθορίζει το 

σύστημα ως " ένα σύνολο συσχετισμένων στοιχείων από διαφορετικά είδη. Τα στοιχεία 

τα οποία συσχετίζονται μπορεί να είναι, έννοιες (όπως ένα σύστημα αριθμών), 

αντικείμενα (όπως  ένα τηλεφωνικό σύστημα ή σ’ ένα ανθρώπινο σώμα), ή άνθρωποι 

(όπως σ’ ένα κοινωνικό σύστημα)."

      Ένα σύστημα αποτελεί πάντα κάτι  περισσότερο από το σύνολο των επιμέρους  

τιμημάτων του. Οι προκύπτουσες  ιδιότητες ενός συστήματος  είναι εκείνες οι ιδιότητες 

που δεν υπάρχουν στα επιμέρους τμήματα του αλλά βρίσκονται στο σύνολο. Οι  

Checkland et al (1999) προσθέσανε επιπλέον στον προηγούμενο ορισμό και την ιδέα 

της επιβίωσης ενός συστήματος. Αναφέρουν, συγκεκριμένα, ότι η επιβίωση ενός 

συστήματος σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθίσταται δυνατή μόνο  μέσω  

διαδικασιών ελέγχου και επικοινωνίας. Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πληρέστερος 

ορισμός που συμπεριλαμβάνει σχεδόν όλους του προηγούμενους. Σύστημα είναι ένα 

σύνολο αντικειμένων μαζί με τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων αυτών καθώς και τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους, τα οποία είναι σε αλληλοσυσχέτιση μεταξύ τους και 

με το περιβάλλον, έτσι ώστε να αποτελούν μια ενιαία ολότητα (Schoderbek et al, 1990). 

5.3.1 Τύποι  συστημάτων

     Σύμφωνα με τον Reisman (1979) μπορούμε να διακρίνουμε διαφορετικούς τύπους 

συστημάτων με βάση το αν είναι ανοικτά ή κλειστά, προσαρμοστικά ή μη 

προσαρμοστικά και όσο αφορά την κατασκευή τους μπορούν να διακριθούν σε 

ανθρώπινα ή φυσικά συστήματα.

Ανοικτά συστήματα ονομάζονται τα συστήματα που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον 

τους. Ένα ανοικτό σύστημα μπορεί να ανταλλάσει υλικά, προσωπικό, πληροφορίες, 

ιδέες με το περιβάλλον του (Reisman, 1979).

Τα προσαρμοστικά συστήματα αντιδρούν στις αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον 

τους, με τρόπο που να βοηθά στην επίτευξη των στόχων του  συστήματος. Κάθε 



78

αλλαγή στο περιβάλλον  επιδρά στο σύστημα και οδηγεί  στη δημιουργία ενός  νέου 

συστήματος (Reisman, 1979).

    Ο Checkland (1981) όπως φαίνεται στο σχήμα 17, προσδιόρισε  κατηγορίες 

συστημάτων όσον  αφορά την κατασκευή τους: τα φυσικά συστήματα, τα συστήματα 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τα σχεδιασμένα  φυσικά συστήματα, τα σχεδιασμένα 

νοητά συστήματα.

• Τα φυσικά συστήματα είναι συστήματα τα οποία δημιουργούνται από τη φύση και  

είναι αποτέλεσμα  δυνάμεων και διαδικασιών που χαρακτηρίζουν το σύμπαν . 

• Τα σχεδιασμένα φυσικά συστήματα είναι τα συστήματα  που σχεδιάζονται από 

τους ανθρώπους και είναι κατάλληλα  για κάποιο  σκοπό, παραδείγματος χάριν ένα 

σφυρί. Τα σχεδιασμένα  φυσικά συστήματα δημιουργούνται επειδή έχει προσδιοριστεί 

μια ανάγκη για αυτά σε κάποιο ανθρώπινο σύστημα δραστηριότητας.
• Τα σχεδιασμένα νοητά συστήματα αποτελούν δημιουργίες του  ανθρώπινου μυαλού 

όπως  τα μαθηματικά, τα ποιήματα ή οι φιλοσοφίες. Τα νοητικά σχεδιασμένα 

συστήματα οδηγούν συχνά σε φυσικά σχεδιασμένα  συστήματα, όπως τα βιβλία και οι 

ταινίες.

• Τα συστήματα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων περιγράφουν τη συμπεριφορά  των 

ανθρώπων. Είναι λιγότερο απτά από τα σχεδιασμένα συστήματα, αλλά είναι σαφώς  πιο 

αισθητά. 

.

Πρέπει να επισημανθεί ότι τα περισσότερα συστήματα είναι υβρίδια, ιδιαίτερα όταν  

είναι σύνθετα. Μια σχολική μονάδα για παράδειγμα περιέχει και σχεδιασμένα 

φυσικά συστήματα (σχολικά κτίρια, εξοπλισμός ..) νοητά συστήματα  (μαθήματα ..) 

και συστήματα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

Σχήμα 17. Είδη συστημάτων Πηγή: Checkland, 1981.
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       Οι Checkland και Scholes (1999) υποστήριξαν ότι επειδή με την λέξη "σύστημα" 

συνδέονται  πάρα πολλές διαφορετικές έννοιες χρειάζεται  ένας νέος όρος ο οποίος  να 

περιγράφει το σύστημα που χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε  τον κόσμο. 

Αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη "holon". Η λέξη ‘holon’  πλάσθηκε από τον 

Arthur Koestler και ετυμολογικά σημαίνει κάτι που είναι σύνολο και ταυτόχρονα μια 

οντότητα .  Στα πλαίσια της μεθοδολογίας ΕΣ  η λέξη ‘holon’ χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει ένα  "σύστημα ανθρώπινων δραστηριοτήτων". 

5.4 Συστημική σκέψη

      Ως συστημική σκέψη,  θεωρείται εκείνη η σκέψη η οποία προσεγγίζει τα 

φαινόμενα, τα γεγονότα και τις καταστάσεις του κόσμου μας, με αναλυτικό εργαλείο 

το «σύστημα» (Σχίζα 2006). Η συστημική σκέψη αφορά τις προσπάθειες οι οποίες 

έγιναν με στόχο  να ξεπεραστούν οι ανεπάρκειες της παραδοσιακής επιστημονικής 

προσέγγισης (αναγωγισμός, μηχανοκρατία, αιτιοκρατία), ώστε να κατανοηθεί η 

πολυπλοκότητα. Ο αναγωγισμός για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των 

προβλημάτων, θεωρεί  ότι τα στοιχεία ενός συνόλου συμπεριφέρονται με το ίδιο τρόπο,  

είτε  μελετώνται χωριστά είτε σαν ένα μέρος του συνόλου. Αν και αυτή η προσέγγιση 

είναι λογική για πολλά  φυσικά φαινόμενα, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να ισχύσει για  

προβλήματα σε ένα σύνθετο κοινωνικό περιβάλλον. Το πρόβλημα με την 

πολυπλοκότητα είναι ακόμα πιο έντονο, όταν μελετώνται φαινόμενα με ανθρώπινες

κοινωνικές διαστάσεις, επειδή  οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις περιέχουν ένα μεγάλο 

αριθμό παραγόντων οι οποίοι  είναι δύσκολο να προβλεφθούν.

      Η μηχανοκρατία ταυτίζει την εικόνα του φυσικού κόσμου με την εικόνα μιας 

μηχανής της οποίας οι επιμέρους λειτουργίες μπορεί να υπολογιστούν και να 

διατυπωθούν με μαθηματική γλώσσα. Όλη η πραγματικότητα περιλαμβάνοντας την 

εμπειρία και τις ανθρώπινες σχέσεις τα γεγονότα και τις κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις, 

γίνεται προσπάθειες να εκφραστούν με μαθηματική γλώσσα.( Κιουντούζης, 2002).

      Η μηχανοκρατία γρήγορα οδήγησε στην αιτιοκρατία, αφού συμπεριφορές και 

γεγονότα σε κάποιο τμήμα της μηχανής έχουν επίπτωση σε κάποια αλλά τμήματα της. 

Υιοθετείται πλέον η παραδοχή ότι για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει και μια αιτία , σε κάθε 

δράση υπάρχει και αντίδραση.
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      Η συστημική προσέγγιση δεν αποτελεί ανακάλυψη ενός επιστήμονα ούτε 

δημιούργημα ενός κλάδου της επιστήμης. Είναι προϊόν συγκερασμού των εξελίξεων 

της Γενικής θεωρίας συστημάτων σε πολλούς κλάδους της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. Η συστημική προσέγγιση, ως μια μεθοδολογική προσέγγιση διερεύνησης 

πολύπλοκων προβληματικών καταστάσεων, επικεντρώνεται κυρίως στην αναζήτηση 

των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέρη που αποτελούν την ενότητα του 

κόσμο μας (McNamara 1998). Το ξεκίνημα της συνδέεται με το επιστημονικό έργο του 

Bertalanffy στη βιολογία. Αν και ο Bertalanffy είναι από τους πρωτοπόρους, δεν είναι ο 

πρώτος ούτε ο μόνος δημιουργός της συστημικής μεθοδολογίας. Η συστημική σκέψη 

εμφανίστηκε πριν από αυτόν σε τομείς της επιστήμης που αντιμετώπιζαν πολύπλοκα 

προβλήματα. Η κεντρική ιδέα της συστημικής προσέγγισης ξεκινά από τον Αριστοτέλη 

με την αντίληψή του πως  ‘το όλον είναι κάτι περισσότερο  από το άθροισμα των μερών 

του’. Ορίζει ως σύστημα κάθε ενιαίο σύνολο το οποίο αποτελείται από στοιχεία που 

έχουν διασυνδέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης και το βασικό ερώτημα είναι 

περισσότερο το τι κάνει το σύστημα και λιγότερο τι είναι σύστημα (Checkland, 1999, 

Checkland et al 2006).

        Ο Churchman (1968) ανέπτυξε τη συστημική προσέγγιση εξετάζοντας τις 

προβληματικές καταστάσεις με ένα ολιστικό τρόπο. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι: "Τα 

συστήματα αποτελούνται από  ένα σύνολο στοιχείων  τα οποία λειτουργούν μαζί για το 

γενικό στόχο του συνόλου’’ (Churchman, 1968) και σχολιάζει πέντε  χαρακτηριστικά 

ενός συστήματος. Συγκεκριμένα περιγράφει: τον στόχο του συστήματος, το 

περιβάλλον, τους  πόρους, τα στοιχεία και τη διαχείριση του συστήματος. Εάν αναλυθεί

μια κατάσταση με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά,  ακολουθείται αυτό που ο  

Churchman  ονομάζει συστημική προσέγγιση.  

       Χρησιμοποιώντας  τη συστημική σκέψη ως μέθοδο, τα συστήματα μελετώνται στο 

σύνολο τους, συνθέτοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα, ώστε 

να αποκτηθεί μια αίσθηση για το σύνολο  (Kay et al, 1999). Ταυτόχρονα μπορεί να 

αποφευχθεί  μια επίδραση ‘‘σιλό’’ (σημαίνει  μια έλλειψη επικοινωνίας και κοινών 

στόχων ανάμεσα στα επί μέρους τμήματα  ενός οργανισμού). Η έλλειψη επικοινωνίας 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια αλλαγή σε ένα τμήμα ενός συστήματος να  μην  

επηρεάζει  κάποιο άλλο. Ο  Checkland (1999) τονίζει ότι ο στόχος της συστημικής 

σκέψης (system thinking) είναι η αντιμετώπιση  πολύπλοκων προβλημάτων,  
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εξετάζοντας  το σύνολο και όχι μια ανταγωνιστική θέση απέναντι στην  παραδοσιακή  

επιστήμη.

5.4.1 θεμέλια της συστημικής σκέψης 

          Η συστημική σκέψη (system thinking) και οι έννοιες των συστημάτων 

στηρίζονται πάνω σε δυο ζευγάρια εννοιών: εμφάνιση και ιεραρχία, επικοινωνία και 

έλεγχος.

       Εξετάζοντας το πρώτο ζευγάρι, η έννοια της εμφάνισης, σύμφωνα με τον 

Bertalanffy (1951) προέρχεται από τη βιολογία και  επεκτείνεται  από τα βιολογικά 

συστήματα σε οποιοδήποτε σύστημα γενικά. Από τις αρχές τις δεκαετίας του ‘40 και 

του ‘50 κάνει την εμφάνιση της η έννοια της οργανωμένης πολυπλοκότητας η οποία 

εισέρχεται και στην επιστήμη των συστημάτων. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο σε κάθε 

σύστημα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας, με κάθε επίπεδο να είναι πιο 

σύνθετο από αυτό που βρίσκεται χαμηλότερα και να χαρακτηρίζεται από προκύπτουσες 

ιδιότητες που εμφανίζονται μονό σε αυτό. Ένα παράδειγμα από τον σοβιετικό 

ψυχολόγο Vygotsky (1978)  με το νερό επεξηγεί την εμφάνιση των ιδιοτήτων που 

προκύπτουν: στο νερό Η2Ο η ιδιότητα του να σβήνει την φωτιά δεν υπάρχει στα 

επιμέρους στοιχεία του στο υδρογόνο και το οξυγόνο.

       Ένα σύστημα ενδέχεται να αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου συστήματος ή ενός 

συνόλου  ενώ ταυτόχρονα αποτελείται και  από μικρότερα συστήματα. Αυτό οδηγεί σε 

μια ιεραρχία των συστημάτων με σημαντικό αποτέλεσμα τις διεπαφές ανάμεσα στα

αλληλοεξαρτημένα επίπεδα και τις διαδικασίες ελέγχου(Churchman, 1968). O Hitchins, 

(1997) υπογραμμίζει την ιεραρχική φύση των συστημάτων τονίζοντας συγχρόνως  την 

αμοιβαία εξάρτηση μεταξύ των στοιχείων του. Επίσης, τονίζει ότι η αμοιβαία εξάρτηση 

των στοιχείων ενός  συστήματος, η οποία  δημιουργεί  τις προκύπτουσες ιδιότητες, 

είναι ο θεμελιώδης λόγος για τον οποίο στα σύνθετα συστήματα απαιτείται η

συστημική προσέγγιση, προκειμένου να αναλυθούν και να γίνουν κατανοητά τέτοια 

προβλήματα.

        Το δεύτερο ζευγάρι εννοιών, δηλαδή η επικοινωνία και ο έλεγχος των 

συστημάτων, διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη δυνατότητα ενός συστήματος να 

προσαρμοστεί στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Το ανοικτό σύστημα αλληλεπιδρά με 

το περιβάλλον του, δηλαδή παίρνει από το περιβάλλον κάτι (αυτό ενδέχεται να αφορά 
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υλικά, ιδέες, πληροφορίες …) ως εισαγωγή και δίνει στο περιβάλλον ένα αποτέλεσμα  

ως εξαγωγή. Μέσα στο σύστημα οι εισαγωγές υφίστανται επεξεργασίες για την 

παραγωγή αποτελεσμάτων. Αυτό το μοντέλο μετασχηματισμού χρησιμοποιείται, 

επίσης, για να περιγραφεί ένα πληροφοριακό σύστημα.

         Η βασική έννοια της επικοινωνίας και του ελέγχου βρίσκεται  στη χρησιμοποίηση 

των πληροφοριών σχετικά με την απόδοση του συστήματος, ώστε να ρυθμιστούν οι

απαραίτητες δραστηριότητες, για να παραμείνει σε ισορροπία με το περιβάλλον, και να 

επιτευχθούν οι στόχοι και οι σκοποί του. Με τις διαδικασίες ελέγχου εξετάζεται εάν 

υπάρχουν  αποκλίσεις από το στόχο και ρυθμίζονται οι εισαγωγές ή οι διαδικασίες, 

ώστε το σύστημα να επανέλθει σε ισορροπία. Ένα παράδειγμα από τη μηχανική 

αποτελεί η λειτουργία του θερμοστάτη. Ανιχνεύει τη θερμοκρασία του χώρου, τη 

συγκρίνει με μια προκαθορισμένη θερμοκρασία και ανάλογα με το αποτέλεσμα της 

σύγκρισης ανοίγει ή κλείνει το σύστημα θέρμανσης. Ένα πληροφοριακό σύστημα, για 

παράδειγμα σε έναν οργανισμό αποτελεί μηχανισμό ελέγχου διότι παρέχει πληροφορίες 

για τις λειτουργίες του οργανισμού με βάση τις οποίες θα γίνει η λήψη αποφάσεων για 

τη συνολική λειτουργία του. 

5.4.2 Ρεύματα συστημικής σκέψης

        Ο Midgley (2000) προσδιόρισε δυο ρεύματα  συστημικής σκέψης ( system

thinking). Το πρώτο απ’ αυτά η δύσκαμπτη συστημική σκέψη (system thinking hard),

δέχεται κριτική για το γεγονός ότι τα μοντέλα χρησιμοποιούνται,  για να απεικονίσουν 

κυρίως  την πραγματικότητα, παρά για να βοηθήσουν στην υποκειμενική κατανόηση 

των καταστάσεων(Midgley, 2000). Η  δύσκαμπτη συστημική προσέγγιση δέχεται 

κριτική, επίσης, επειδή αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως αντικείμενα τα οποία 

αποτελούν τμήματα μεγαλύτερων συστημάτων,  αντί ως άτομα τα οποία έχουν στόχους 

και προοπτικές με δυνατότητα να εναρμονιστούν ή όχι με τις ευρύτερες οργανωτικές 

προτεραιότητες. Επιπροσθέτως, στις δύσκαμπτες συστημικές προσεγγίσεις δεν δίδεται 

η δέουσα προσοχή στην ανάγκη  να ληφθούν υπόψη οι υποκειμενικές ιδέες αυτών που 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες  σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων (Midgley, 2000). 

Απεναντίας, στην ευμετάβλητη συστημική σκέψη (System thinking Soft) τα συστήματα 

δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα, αλλά αποτελούν  επινοήσεις οι οποίες

βοηθούν ώστε να γίνει κατανοητή η πραγματικότητα. Ο Midgley (2000)  θεωρεί ότι οι 
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εργασίες  του Churchman (1968), του Ackoff (1981) και του Checkland (1981)

οδήγησαν σε αυτήν την  αλλαγή της συστημικής σκέψης. 

        Όπως αναφέρει ο Checkland (2000), η διαφορά ανάμεσα στη δύσκαμπτη 

συστημική σκεψη (Hard System Thinking) και στην ευμετάβλητη συστημική σκέψη

(Soft System Thinking)  έγκειται στο ότι στην πρώτη προσέγγιση οι μηχανικοί 

παίρνουν το πρόβλημα ή την ανάγκη όπως τους δίνεται, ενώ στη δεύτερη προσέγγιση 

το πρόβλημα δεν καθορίζεται καλά και είναι δυνατόν να προκύψουν  διαφορετικές 

προτάσεις  σε μεταγενέστερα στάδια. Για  αυτό το λόγο, οι δύσκαμπτες

konstnik1μεθοδολογίες συστημάτων δεν έχουν μια φάση σύγκρισης, εν αντιθέσει με τις

εύκαμπτες προσεγγίσεις και ειδικά με τη μεθοδολογία ευκάμπτων συστημάτων ΕΣ 

(Checkland, 2006). Στις  δύσκαμπτες προσεγγίσεις η εφαρμογή ξεκινά από τη στιγμή 

που  ολοκληρώνεται  το σχέδιο, ενώ στις εύκαμπτες προσεγγίσεις,  αφότου γίνει η 

σύγκριση του νοητικού πρότυπου με την πραγματικότητα, με προοπτική να 

αναδειχθούν ενδεχομένως διαφορετικές λύσεις για την προβληματική  κατάσταση.

5.5 Εισαγωγή  στη μεθοδολογία ευμετάβλητων συστημάτων ΕΣ

        Στην δεκαετία του ‘70 η μεθοδολογία ευμετάβλητων συστημάτων ΕΣ προτάθηκε 

από τον Checkland ως μια λύση στο πρόβλημα της αποτυχίας εφαρμογής της 

εφαρμοσμένης μηχανικής συστημάτων στην επίλυση διοικητικών προβλημάτων. Η 

εφαρμογή της μεθοδολογίας ΕΣ δεν αφορά συνήθως τα καθορισμένα με σαφήνεια (συχνά 

τεχνικά) προβλήματα των  οργανισμών, αλλά προβληματικές καταστάσεις οι οποίες είναι 

ασαφείς και τις οποίες  οι διευθυντές κάθε είδους και επιπέδου πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Η μεθοδολογία ευμετάβλητων  συστημάτων ΕΣ έχει ως στόχο να επιφέρει βελτίωση σε 

τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος (κοινωνικά συστήματα) με την ενεργοποίηση ενός 

κύκλου εκμάθησης, συνεχώς επαναλαμβανομένου, για τους ανθρώπους που εμπλέκονται 

στο σύστημα (Checkland, 1981, Checkland, 1999, Checkland et al, 2006).

     Ο Checkland et al, (2006) περιγράφουν τη μεθοδολογία ΕΣ ως « οργανωμένο τρόπο 

για να γίνουν κατανοητές οι προβληματικές (κοινωνικές) καταστάσεις. Είναι 

προσανατολισμένη στη δράση. Οργανώνει τη σκέψη για τέτοιες καταστάσεις, έτσι ώστε 

με τα μέτρα τα οποία  λαμβάνονται να επέλθουν βελτιώσεις». Η συστημική σκέψη, η 

οποία αποτελεί τη θεμελιώδη φιλοσοφική βάση της μεθοδολογίας, υιοθετεί μια ολιστική 

προσέγγιση  των καταστάσεων, εξετάζοντας τα στοιχεία τους όχι απομονωμένα αλλά με 
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ανάλυση των διασυνδέσεων και των αλληλεξαρτήσεών τους. Στη μεθοδολογία 

ευμετάβλητων συστημάτων η  προβληματική  κατάσταση εκφράζεται ως αποτέλεσμα 

των σχέσεων ανάμεσα στις δομές και στις διαδικασίες ενός οργανισμού.

       Καθώς η μεθοδολογία ευμετάβλητων  συστημάτων ΕΣ εστιάζεται κυρίως σε 

συστήματα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ιδέες των 

εμπλεκομένων  στην προβληματική κατάσταση. Συγκεκριμένα, τα άτομα που 

συμμετέχουν (κυβερνητικοί ανώτεροι υπάλληλοι, δ/ντες, υπάλληλοι, κλπ)  έχουν 

υποκειμενικές απόψεις σχετικά με την προβληματική κατάσταση και μέσω ενός 

συστήματος εκμάθησης μαθαίνουν για το πρόβλημα (έρευνα), αναγνωρίζουν τις άλλες 

απόψεις και βρίσκουν τρόπους (στρατηγικές ) για να βελτιωθεί η κατάσταση. 

       Τέλος, η μεθοδολογία ευμετάβλητων  συστημάτων ΕΣ  δεν αποτελεί μεθοδολογία με 

άκαμπτη προκαθορισμένη σειρά βημάτων, αλλά καθορίζει ένα πλαίσιο  έρευνας με 

διάφορες τεχνικές, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την προβληματική 

κατάσταση που πρόκειται να αντιμετωπιστεί(Checkland, et al, 1999).

5.5.1 Η βασική εννοιολογική μορφή ΕΣ

Η βασική εννοιολογική μορφή της μεθοδολογίας  ΕΣ αποτελεί μια γραμμική 

διαδικασία  η οποία όπως φαίνεται στο σχήμα 18 και περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες: 

 Αντίληψη της προβληματικής κατάστασης και σύνδεση της με συστημικές εικόνες, οι 

οποίες  ονομάζονται σχετικά συστήματα.

 Δημιουργία μοντέλων με σκοπό να απεικονίσουν την επέμβαση στην πραγματική 

κατάσταση.

 Σύγκριση των μοντέλων με την πραγματική κατάσταση.

 Όταν η σύγκριση των μοντέλων είναι  επιτυχής,  σύμφωνα με κριτήρια που 

καθορίζονται, ξεκινά η δράση για να βελτιωθεί η κατάσταση.  

        H  συστημική σκέψη απεικονίζεται στην μεθοδολογία ΕΣ στο ανωτέρω σχήμα με 

δυο τρόπους. Κατά πρώτο  θεωρώντας τη διαδικασία της μεθοδολογίας ως ένα κυκλικό 

σύστημα εκμάθησης και κατά δεύτερο θεωρώντας ότι τα μοντέλα των συστημάτων 

χρησιμοποιούνται  για να ξεκινήσει  και να ενορχηστρωθεί μια  συζήτηση για αλλαγές

(Checkland, 2000).
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Δράση για 
βελτίωση της

Αντίληψης της 
Προβληματικής 

Κατάστασης

Σύγκριση

Προσδιορισμός

Αλλαγών που 
στοχεύουν στην...

...μοντέλων σχετικών 
συστημάτων

Οδηγεί σε 
επιλογή των...

Δομημένη συζήτηση για τις 
επιθυμητές και εφικτές 

αλλαγές 

           Σχήμα 18. Ο κύκλος της μεθοδολογίας  ΕΣ. Πηγή : Checkland, 2006

5.5.2 Πρώτη έκδοση της μεθοδολογίας ΕΣ

      Το 1975 παρουσιάστηκε από τον Chekland για πρώτη φορά η μεθοδολογία 

ευκάμπτων συστημάτων ΕΣ και από τότε έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές ανάλογα με 

την  εφαρμογή στην οποία  χρησιμοποιείται η μεθοδολογία. 

  Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε ένα από τα βήματα που αναφέρονται στο σχήμα εκτελείται 

και μια διεργασία, η οποία έχει ως εξής:

1. Καθορίζεται η  προβληματική κατάσταση 

2. Εκφράζεται  η προβληματική κατάσταση με δομημένο τρόπο 

3. Επιλέγονται οι σχετικές έννοιες που μπορούν να είναι χρήσιμες στη διαδικασία 

εκμάθησης και μετασχηματισμού (βασικοί ορισμοί).  
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4. Συγκεντρώνονται οι έννοιες που εμφανίζονται στο βασικό ορισμό σε μια διανοητική 

δομή (νοητικό μοντέλο).  

5. Γίνεται μια σύγκριση  του νοητικού μοντέλου με την πραγματικότητα.  

6. Συζητούνται και καθορίζονται οι εφικτές και επιθυμητές αλλαγές.  

7. Ξεκινά η εφαρμογή των  αλλαγών για να βελτιωθεί η προβληματική κατάσταση 

(δράση).

    Τα στάδια 1, 2, 5, 6 και 7 της μεθοδολογίας συνδέονται με την πραγματική 

κατάσταση. Στα στάδια 1 και 2 γίνεται κατανοητή η προβληματική κατάσταση, ενώ στα 

στάδια 5, 6 και 7  παράγονται οι προτάσεις για αλλαγές και λήψη μέτρων. Με την 

συστημική σκέψη συνδέονται τα στάδια 3 και 4. Ο βασικός ορισμός στο στάδιο 3 

εκφράζει το βασικό σκοπό του συστήματος (μετασχηματισμός), προσδιορίζοντας 

ταυτόχρονα τους αυτούς οι οποίοι επηρεάζονται και ενδεχόμενα να έχουν επιπτώσεις 

από το σύστημα. Το νοητικό μοντέλο στο στάδιο 4 χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει 

κάθε λειτουργική δραστηριότητα, η οποία είναι απαραίτητη, για να πραγματοποιηθεί η 

διαδικασία (μετασχηματισμός ) που περιγράφεται στο βασικό ορισμό.

Σχήμα 19.Μοντέλο επτά σταδίων. Πηγή : Checkland, 1981.
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5.5.3 Δεύτερη έκδοση της μεθοδολογίας

         Η δεύτερη έκδοση της μεθοδολογίας, που διατυπώθηκε το 1988 από τον 

Checkland, αποτελεί ένα  επαναληπτικό κύκλο εκμάθησης που ιδανικά δεν σταματά 

ποτέ. Στη  νέα έκδοση είναι ενσωματωμένα και τα επτά στάδια της αρχικής 

μεθοδολογίας. 

    Η μεθοδολογία ευμετάβλητων  συστημάτων ΕΣ ξεκινά από την ιστορία της 

προβληματικής κατάστασης στην καθημερινή ζωή. Αυτοί οι οποίοι  αντιμετωπίζουν την

προβληματική κατάσταση είναι οι δράστες δηλαδή ένας η περισσότεροι άνθρωποι οι 

οποίοι παρακινούνται να την βελτιώσουν. Επειδή η διαδικασία στηρίζεται στη 

συνεργασία, οι δράστες θα αναμιχθούν με τους ανθρώπους του οργανισμού, ώστε να 

αναλύσουν την προβληματική κατάσταση  με μεγαλύτερη σαφήνεια.

              

5.5.3.1 Στάδιο 1: Προβληματική κατάσταση μη  δομημένη

        Ο σκοπός αυτού του σταδίου είναι να προσδιοριστεί και να αναδειχθεί η  

προβληματική κατάσταση. Συλλέγονται πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται την προβληματική κατάσταση οι  άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε 

αυτή,  για τη δομή και την κουλτούρα του οργανισμού, για τις εσωτερικές πολιτικές και 

τις  διαδικασίες οι οποίες διενεργούνται στον οργανισμό

5.5.3.2 Στάδιο 2: Δομημένη προβληματική κατάσταση

       Σ’ αυτό το στάδιο εκφράζεται η προβληματική κατάσταση με ένα δομημένο τρόπο. 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν ως στόχο να γίνουν κατανοητά τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προβληματικής κατάστασης. Στο στάδιο αυτό  

γίνονται τρεις αναλύσεις: η ανάλυση I (ανάλυση της επέμβασης), η ανάλυση II

(κοινωνική και πολιτιστική ανάλυση), η ανάλυση III (πολιτική ανάλυση).

        Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει τα δυο πρώτα στάδια της μεθοδολογίας 

των επτά σταδίων, με σκοπό να προσδιοριστεί και να αναδειχθεί η  προβληματική 

κατάσταση. Συλλέγονται πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την 

προβληματική κατάσταση οι  άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή,  για τη δομή και 
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την κουλτούρα του οργανισμού, για τις εσωτερικές πολιτικές και τις  διαδικασίες οι 

οποίες διενεργούνται στον οργανισμό. 

       Οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν ως στόχο να γίνουν κατανοητά τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προβληματικής κατάστασης. Στο στάδιο αυτό  

γίνονται τρεις αναλύσεις: η ανάλυση I (ανάλυση της επέμβασης), η ανάλυση II

(κοινωνική και πολιτιστική ανάλυση), η ανάλυση III (πολιτική ανάλυση).

Σχήμα 20. H διαδικασία έρευνας δυο-ρευμάτων ΕΣ. Πηγή: Checkland και Scholes 1990

Ανάλυση I : ανάλυση επέμβασης

      Η ανάλυση Ι, η οποία ονομάζεται και ανάλυση επέμβασης, διαμορφώνεται 

εξετάζοντας τρεις ρόλους: του πελάτη, του χρήστη ΕΣ και του ιδιοκτήτη του 

προβλήματος. Καθένας έχει  τα εξής χαρακτηριστικά:
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o Πελάτες: περιλαμβάνει  το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία παρακινούν για να 

ξεκινήσει η διαδικασία ΕΣ και είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι λόγοι του πελάτη 

για την επέμβαση και ποιες είναι οι φιλοδοξίες του.

o Χρήστες: περιλαμβάνει τον χρήστη ΕΣ, άτομο ή άτομα τα οποία   πραγματοποιούν 

την επέμβαση και επιδιώκουν να πετύχουν μια θετική αλλαγή της κατάστασης.

o Ιδιοκτήτες του προβλήματος: περιλαμβάνει τα άτομα τα οποία αφορά η επέμβαση 

και μπορεί να ωφεληθούν ή να επηρεαστούν αρνητικά. Θα μπορούσε να είναι 

ιδιοκτήτες του προβλήματος κάποια συγκεκριμένα άτομα, ένα μέρος του οργανισμού, 

αλλά και ο ίδιος ο οργανισμός συνολικά.

    Ο ρόλος του ιδιοκτήτη του προβλήματος είναι πολύ σημαντικός, επειδή, 

καθορίζοντας  τους ιδιοκτήτες του προβλήματος, παρέχεται η δυνατότητα να 

κατανοηθεί καλύτερα η προβληματική κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 

τους.

Ανάλυση ΙΙ: Κοινωνική και πολιτιστική ανάλυση 

         Χρησιμοποιείται για να γίνουν γνωστές οι εσωτερικές πολιτικές του οργανισμού, 

τα κίνητρα και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις προοπτικές των ατόμων. Η  

κοινωνικοπολιτιστική αυτή έρευνα προέρχεται από την εργασία του Vickers για τα 

συστήματα εκτίμησης (appreciative system). Οι Checkland και Casar (1986)  

αναφέρουν ότι οι ρόλοι, οι κανόνες και οι αξίες είναι τρεις οντότητες με την 

αλληλεπίδραση των οποίων διαμορφώνεται ένα κοινωνικό σύστημα. 

 Ο ρόλος προσδιορίζει μια κοινωνική θέση η οποία θεωρείται σημαντική από τους 

ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε μια προβληματική κατάσταση  (π.χ. διευθυντής, 

εκπαιδευτικός).

 Οι κανόνες αφορούν  τις αναμενόμενες συμπεριφορές που απορρέουν από τον ρόλο.

Σχήμα 21. Κοινωνικό σύστημα. Πηγή: Checkland  και Casar 1986
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 Οι αξίες αφορούν την απόδοση του ρόλου.  

      Οι ρόλοι οι κανόνες και οι αξίες δε θεωρούνται σε καμιά περίπτωση στατικές 

οντότητες, αλλά ενδεχομένως  θα αλλάξουν κατά την διάρκεια της μελέτης του 

οργανισμού. Επομένως λόγω της δυναμικής φύσης της κοινωνικής ανάλυσης 

επιβάλλεται μια συνεχής ενημέρωση.  

Ανάλυση ΙΙΙ: Πολιτική ανάλυση 

      Η πολιτική ανάλυση έχει ως αντικείμενο έρευνας την πολιτική διάσταση της 

προβληματικής κατάστασης. Η πολιτική θεωρείται η διαδικασία εκείνη μέσω της 

οποίας  διευθετούνται διαφορετικές απόψεις σε έναν οργανισμό. Επομένως, η πολιτική 

είναι μια δραστηριότητα με αντικείμενο τη διαχείριση σχέσεων ή διαφορετικών 

απόψεων, σε σχέση πάντα με τη διάθεση της εξουσίας (Checkland, 2006).

      Με την ανάλυση ΙΙΙ εξετάζεται ο τρόπος με τον όποιο  εκφράζεται η εξουσία σε 

έναν οργανισμό, αλλά και ποιοι είναι οι φορείς της εξουσίας (θεσμοθετημένη αρχή, 

διανοητική αρχή, χαρισματική, συμμετοχή σε ομάδες λήψης αποφάσεων, πρόσβαση σε 

σημαντικές πληροφορίες, μέλος διαφόρων επιτροπών, εξουσία από το γράψιμο 

πρακτικών συνεδριάσεων).

Οι ερωτήσεις οι οποίες τίθενται για τους φορείς της εξουσίας αφορούν :

 Τον τρόπο απόκτησης της εξουσίας 

 Τη  χρήση της εξουσίας

 Τη προστασία της εξουσίας

 Τη διατήρηση της εξουσίας

 Τη διακοπή της εξουσίας

Η πολιτική ανάλυση που πραγματοποιείται εμπλουτίζει και διαμορφώνει τις αναλύσεις 

Ι και ΙΙ αλλά και οι τρεις αναλύσεις χρησιμοποιούνται μαζί  για να υποστηρίξουν τη 

λογική διαδικασία ανάλυσης.  

Πλούσια εικόνα 

       Η πλούσια εικόνα αποτελεί μια  γραφική απεικόνιση για  ότι έχει γίνει κατανοητό 

από τη μελέτη  της προβληματικής κατάστασης, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη  μορφή 

και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σωστή  ή λανθασμένη. Τα στοιχεία τα οποία 

πρέπει  να είναι αποτυπωμένα σε μια πλούσια εικόνα και έχουν άμεση σχέση με την 



91

προβληματική κατάσταση  αφορούν τη δομή (κτίρια, υλικοτεχνική υποδομή), τις 

διαδικασίες ή μετασχηματισμούς που εκτελούνται, ζητήματα (καταγγελίες, κριτικές,

προτάσεις) καθώς και σχέσεις ανάμεσα σε εσωτερικές και εξωτερικές οντότητες του 

οργανισμού. Βασική   προϋπόθεση για μια πλούσια εικόνα είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στην προβληματική κατάσταση, να αναγνωρίζουν την κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται. 

      Για να δημιουργηθεί μια  πλούσια εικόνα, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος 

καλλιτέχνης. Οι περισσότερες  πλούσιες εικόνες μοιάζουν με σχέδιο παιδιού και  δεν 

είναι απαραίτητο  να αποτελεί μοντέλο ενός συστήματος ή να έχει τη μορφή ενός 

οργανογράμματος ή να αποτελεί ένα διάγραμμα ροής πληροφοριών. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις η παρουσία της δεν κρίνεται απαραίτητη  και ο αναλυτής περιορίζεται σε 

μια πλούσια περιγραφή (Reid at al,1999).

5.5.3.3 Στάδιο 3: Ονομασία των σχετικών συστημάτων 

Διατυπώνονται οι βασικοί ορισμοί, κατασκευάζονται τα νοητικά μοντέλα, γίνεται 

σύγκριση των μοντέλων με την πραγματική κατάσταση, καθορίζονται οι επιθυμητές και 

εφικτές αλλαγές και ξεκινά η δράση για βελτίωση.

Βασικός ορισμός 

      Ο βασικός ορισμός αποτελεί μια συνοπτική κειμενική περιγραφή ενός συστήματος 

ανθρωπίνων δραστηριοτήτων το οποίο υιοθετούμε για να αντιμετωπίσουμε την 

προβληματική κατάσταση. Με το βασικό ορισμό καθορίζεται: ποιο είναι το σύστημα, 

πώς θα λειτουργήσει και γιατί χρειαζόμαστε το συγκεκριμένο σύστημα. H μορφή του 

βασικού ορισμού πρέπει να είναι του τύπου: «να γίνει το P μέσω του Q για να 

επιτευχθεί το R». Με τον τρόπο αυτό, από τη στιγμή που θα ορίσουμε το μοντέλο 

είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε τρία βασικά ερωτήματα. «Τι  κάνουμε;», «Πώς το 

κάνουμε;» και «Γιατί το κάνουμε;». Τα ερωτήματα αυτά απαντώνται αυτόματα με τον 

καθορισμό των P, Q και R αντίστοιχα (Checkland, 2000), (Bergvall – Kareborn, 2002). 

    Το «Τι κάνουμε;», αφορά τον  άμεσο στόχο του συστήματος, το «Πώς το κάνουμε;» 

αφορά τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, και το «Γιατί  το κάνουμε;» αφορά τους 

μακροπρόθεσμους στόχους του συστήματος. Ένας βασικός ορισμός εκφράζει κυρίως 
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μια διαδικασία μετασχηματισμού. Λαμβάνεται κάποια οντότητα ως εισαγωγή, γίνονται 

αλλαγές ή μετατροπές και παράγεται μια νέα  οντότητα.

Ανάλυση CATWOE 

       Η ανάλυση  CATWOE  χρησιμοποιείται κυρίως για να  διατυπωθεί  ο βασικός 

ορισμός, συνοψίζοντας τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στο βασικό 

ορισμό σε ένα μνημονικό κανόνα .

Πελάτες-Ενδιαφερόμενοι (Customers): Άτομα τα οποία ωφελούνται, είτε 

επηρεάζονται θετικά είτε αρνητικά από τον μετασχηματισμό που πραγματοποιείται από 

το σύστημα.

Δράστες (Actors): Άτομα τα οποία πραγματοποιούν τις δραστηριότητες του 

συστήματος

Μετασχηματισμός(Transformation): Αποτελεί τη βασική λειτουργία του 

συστήματος.  

Άποψη του κόσμου (Weltanschauung, view of the world): Αφορά τον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται αντιληπτό το σύστημα από ιδιοκτήτες, δράστες, πελάτες -

ενδιαφερόμενους .

Ιδιοκτήτες (Owners): Είναι τα άτομα που κατευθύνουν το σύστημα και έχουν τη 

δυνατότητα να συνεχίσουν την λειτουργία του ή να τη σταματήσουν  

Περιβάλλον (Environment): Περιορισμοί που επιβάλλονται στο σύστημα από το 

εξωτερικό περιβάλλον με το οποίο το σύστημα αλληλεπιδρά.

      Τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία αποτελούν τη βάση της ανάλυσης CATWOE   

είναι ο μετασχηματισμός και η άποψη του κόσμου.  Ο μετασχηματισμός, που  αποτελεί 

και τον βασικό  σκοπό του συστήματος, παίρνει κάτι ως  εισαγωγή και το μετατρέπει ή

το μετασχηματίζει σ’ ένα αποτέλεσμα.  Στα συστήματα ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

το αποτέλεσμα μπορεί να φανεί με διαφορετικούς τρόπους (γνώσεις δεξιότητες).

       Η άποψη του κόσμου (Weltanschauung) (view of the world)  αφορά απόψεις 

ανθρώπων για το κατά πόσο το σύστημα, το οποίο εκτελεί το μετασχηματισμό, είναι 

χρήσιμο ή σημαντικό. Σ’ έναν οργανισμό η διαφορετικότητα των θέσεων και των 

ρόλων των ατόμων οδηγεί σε διαφορετικές απόψεις για το σύστημα.     
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5.5.3.4 Στάδιο 4: Κατασκευή  του νοητικού μοντέλου 

       Με άξονα το βασικό ορισμό δημιουργείται ένα νοητικό μοντέλο, το οποίο 

περιλαμβάνει τις ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για να 

πραγματοποιηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο βασικό ορισμό. Το μοντέλο 

πρέπει να αναπτυχθεί με άξονα το βασικό ορισμό,  χωρίς να αναφέρεται σε πραγματικές 

καταστάσεις, και σε κάθε βασικό ορισμό πρέπει να αντιστοιχεί  ένα νοητικό μοντέλο. 

Οι δραστηριότητες εκφράζονται με φράσεις που περιέχουν ρήματα  τοποθετημένα σε 

κύκλους, οι οποίοι συνδέονται με βέλη καθορίζοντας λογικές εξαρτήσεις ανάμεσα τους 

και οι ροές των πληροφοριών  απεικονίζονται στο μοντέλο με τα βέλη.

      Η γνωστική ψυχολογία προτείνει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί μόνο να 

αντιμετωπίσει συγχρόνως 7 +/- 2 έννοιες ( Checkland et al, 1999). Κατά συνέπεια, κάθε 

μοντέλο πρέπει να αποτελείται  7 +/-2 δραστηριότητες. Κάθε δραστηριότητα που 

περιγράφεται στο νοητικό μοντέλο αποτελεί ένα υποσύστημα, το οποίο  μπορεί να 

περιλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες.  

      Η κατασκευή του νοητικού μοντέλου είναι ίσως το πιο αυστηρά προσδιορισμένο 

τμήμα της μεθοδολογίας. Σε γενικές γραμμές, η εμπειρία έχει δείξει ότι καθώς η πείρα 

των αναλυτών στον τομέα αυτό μεγαλώνει εγκαταλείπουν τη συγκεκριμένη ακολουθία 

βημάτων και αναπτύσσουν δικούς τους, προσωπικούς τρόπους που θα τους επιτρέψουν 

την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή της διαδικασίας

Τα βήματα που προτείνονται καταγράφονται παρακάτω: 

Σχήμα 22. Δομή  νοητικού μοντέλου.   Πηγή  Checkland  1981  
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• Χρησιμοποίηση ρημάτων που αντιπροσωπεύουν τις δραστηριότητες που απαιτούνται 

για να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία μετασχηματισμού (T από την ανάλυση 

CATWOE, 7±2 ρήματα). 

• Επιλογή των δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα (δεν 

εξαρτώνται από άλλες). 

• Τοποθέτηση αυτών των δραστηριοτήτων πρώτες σε μία σειρά και στη συνέχεια 

πρόσθεση στην αμέσως επόμενη αυτών που εξαρτώνται άμεσα από τις πρώτες. Η 

διαδικασία συνεχίζεται έως τη στιγμή που θα καταγραφούν όλες οι δραστηριότητες. 

• Επισήμανση της εξάρτησης ανάμεσα στης δραστηριότητες. 

• Ανασχεδιασμός του μοντέλου με σκοπό να γίνει πιο ευανάγνωστο. 

• Πρόσθεση των διαδικασιών ελέγχου και των στοιχείων του περιβάλλοντος όπως 

ορίζεται από την ανάλυση CATWOE. 

Τυπικό συστημικό μοντέλο

     Το νοητικό μοντέλο το οποίο δημιουργείται με άξονα το βασικό ορισμό, πρέπει να 

ελεγχτεί κατά ποσό αποτελεί ένα ικανό σύστημα  για να εκπληρώσει ένα συγκεκριμένο 

σκοπό. Αυτός ο έλεγχος υλοποιείται με  σύγκριση που πραγματοποιείται σε σχέση με 

ένα γενικό μοντέλο ανθρωπίνων δραστηριοτήτων το οποίο ο Checkland (1999) 

ονόμασε  τυπικό συστημικό μοντέλο. Ένα τυπικό συστημικό μοντέλο πρέπει να έχει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 πρέπει να έχει κάποια αποστολή  

 πρέπει να έχει ένα μέτρο της απόδοσης  

 πρέπει να έχει μια διαδικασία λήψης απόφασης  

 πρέπει να αποτελείται από μέρη τα οποία αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο, έτσι 

ώστε τα αποτελέσματα και οι ενέργειες να διαβιβάζονται σε όλο το σύστημα  

 πρέπει να είναι μέρος ενός ευρύτερου συστήματος με το οποίο αλληλεπιδρά  

Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος 

Ο έλεγχος λειτουργίας του συστήματος  περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες: 

 Καθορίζονται μέτρα για την απόδοση όπως:  

1.   Δραστικότητα (efficacy) – Λειτουργεί το σύστημα; Πραγματοποιείται ο 

μετασχηματισμός ;
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2. Αποδοτικότητα (efficiency) – Ποια είναι η σχέση παραγωγής και 

χρησιμοποιημένων πόρων;

3. Αποτελεσματικότητα (effectiveness) –  Επιτυγχάνονται οι στόχοι; 

Εξαιτίας του πρώτου γράμματος των αγγλικών λέξεων τα κριτήρια αυτά έχουν μείνει    

γνωστά ως 3Ε και πολλές φορές, ανάλογα με την προβληματική κατάσταση, 

αναφερόμαστε σε 5Ε καθώς προστίθενται δυο ακόμα κριτήρια: 

4. Ηθικότητα (ethicality) - H ενδεχόμενη μετατροπή θα είναι ηθικά σωστή;

5. Κομψότητα (elegance) –Η παρέμβαση θα είναι αισθητικά κομψή; . 

 Ελέγχονται οι δραστηριότητες του συστήματος, σύμφωνα με τα μέτρα που   

καθορίζονται στο βήμα 1.  

 Λαμβάνονται μέτρα ελέγχου: Με βάση τα μέτρα τα οποία καθορίζονται, 

προσδιορίζεται η συγκεκριμένη δράση για τη λειτουργία του συστήματος.   

5.5.3.5 Στάδιο 5: Σύγκριση νοητικού μοντέλου με την πραγματική κατάσταση

     Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να αναλυθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές 

μεταξύ του νοητικού μοντέλου και της πραγματικής κατάστασης. 

      Μόλις δημιουργηθεί ένα νοητικό μοντέλο, οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται 

σε αυτό συγκρίνονται με αυτές που υπάρχουν στην πραγματική κατάσταση. Αν 

διαπιστωθεί ότι ορισμένες δραστηριότητες του νοητικού μοντέλου δεν αναπτύσσονται 

στην πραγματική κατάσταση, εξετάζεται αν  η εισαγωγή της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας θα βελτίωνε την πραγματική κατάσταση. Εάν μια δραστηριότητα ήδη 

υπάρχει, τότε εξετάζεται αν τα μέσα με τα οποία εκτελείται μπορούν να βελτιωθούν ή 

εάν μπορεί να αυξηθεί η αποδοτικότητά της, ώστε να βελτιωθεί η πραγματική 

κατάσταση. Οι διαφορές που προκύπτουν  μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στην 

πραγματική κατάσταση ή στο νοητικό μοντέλο. Όταν τα νοητικά μοντέλα διαφέρουν 

πολύ από την πραγματική κατάσταση, πιθανώς να φαίνονται μη ρεαλιστικά, γεγονός το 

όποιο οδηγεί στον επανασχεδιασμό τους. 

Για την σύγκριση χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τέσσερις προσεγγίσεις 

1) Σύγκριση μέσω γενικής συζήτησης 

2) Σύγκριση μέσω παραγωγής ερωτήσεων

3)  Ιστορική αναπαράσταση

4)  Επικάλυψη μοντέλων
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Σύγκριση μέσω παραγωγής ερωτήσεων

       Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται, όταν το νοητικό μοντέλο διαφέρει πολύ από την 

πραγματική κατάσταση. Το νοητικό μοντέλο χρησιμοποιείται ως βάση για συζητήσεις 

οι οποίες αφορούν αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ώστε  να προσδιοριστούν  επιθυμητές 

δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται στα  νοητικά μοντέλα και δεν είναι παρούσες στη  

πραγματική  κατάσταση. Συστηματοποιούνται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους, 

ώστε από τις απαντήσεις να κατανοηθεί η προβληματική κατάσταση.

Σύγκριση μέσω γενικής συζήτησης

     Σε αυτήν τη μέθοδο παράγονται ερωτήσεις για κάθε δραστηριότητα του νοητικού

μοντέλου με την εξής μορφή:

 Υπάρχει  η δραστηριότητα στην πραγματική κατάσταση;  

 Πώς γίνεται και από ποιους;  

 Πώς μετριέται η απόδοση της και με ποια  κριτήρια;

 Γίνεται αποτελεσματικά;

Η ύπαρξη και ο ρόλος ορισμένων δραστηριοτήτων μπορεί να αναδειχθούν σε 

στρατηγικά ζητήματα για τον οργανισμό .

Στη μέθοδο αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας με την εξής μορφή 

Δραστηριότητα Υπάρχει; Πως γίνεται; Πως κρίνεται; Σχόλια 

1

2

  

Πίνακας 8. Σύγκριση δραστηριοτήτων με πραγματική κατάσταση. Πηγή: Checkland, 2000

Ιστορική αναπαράσταση

      Η ιστορική αναπαράσταση περιλαμβάνει τη σύγκριση με αυτό που  συνέβη σε μια 

προηγουμένη ανάλογη κατάσταση (ένα αποτυχημένο έργο) και μ’αυτό που θα 

συνέβαινε εάν είχαν εφαρμοστεί τα νοητικά μοντέλα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Με 

βάση την εμπειρία από την προηγουμένη αποτυχία διαπιστώνεται τι είναι αυτό που δεν 
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έγινε σωστά, ώστε να δημιουργηθούν ιδέες για νέα συστήματα, προκειμένου να 

λειτουργήσουν  καλυτέρα στο μέλλον.

      Αυτή η μέθοδος σύγκρισης αποτελεί έναν  ικανοποιητικό τρόπο για τη δημιουργία 

νέων μοντέλων ώστε να ξεπεραστούν ανεπάρκειες των πραγματικών διαδικασιών, όμως 

είναι μια μέθοδος η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί με ‘ευγένεια’, καθώς μπορεί 

εύκολα να ερμηνευθεί από τους δράστες ως αρνητική εκτίμηση σχετικά με την 

προηγούμενη απόδοσή τους.

Η τεχνική επικάλυψης μοντέλων 

    Η τεχνική επικάλυψης μοντέλων  περιλαμβάνει τη σύγκριση δυο μοντέλων: το 

νοητικό μοντέλο από το στάδιο 3  το οποίο  προέρχεται από τους βασικούς ορισμούς, 

με ένα δεύτερο μοντέλο, που κατασκευάζεται για  να περιγράψει  τις δραστηριότητες 

που υπάρχουν στην πραγματική κατάσταση. Τα δυο μοντέλα συγκρίνονται  και  

προσδιορίζονται οι ανεπιτυχείς συνδυασμοί και τα στοιχεία που λείπουν από την 

πραγματική κατάσταση . 

5.5.3.6 Στάδιο 6: Καθορισμός των επιθυμητών και εφικτών αλλαγών.

      Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να προσδιοριστούν και να αποτελέσουν 

αντικείμενο συζήτησης οι αλλαγές που έχουν εντοπιστεί  στο προηγούμενο στάδιο με 

βάση τα κριτήρια, δηλαδή εάν είναι συστηματικά  επιθυμητές και πολιτιστικά εφικτές.

Οι πρώτες οι συστηματικά επιθυμητές, αφορούν τις  αλλαγές που πρέπει να γίνουν και 

έχουν προσδιοριστεί από τη  σύγκριση των μοντέλων με την πραγματική κατάσταση. Οι 

πολιτιστικά εφικτές αλλαγές αφορούν  αλλαγές για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα με 

βάση τον πολιτισμό του οργανισμού να υλοποιηθούν.

Ο Checkland (1981) περιγράφει τρία είδη αλλαγής: 

 αλλαγές στη δομή

 αλλαγές στις διαδικασίες

 αλλαγές  στις τοποθετήσεις

     Οι δομικές αλλαγές αφορούν ζητήματα τα οποία δεν αλλάζουν βραχυπρόθεσμα 

(οργανωτική υποδομή). Οι διαδικαστικές αλλαγές περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες 
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που συνεχίζονται μέσα στον  οργανισμό και υλοποιούν τους μετασχηματισμούς. Οι 

αλλαγές στην τοποθέτηση αφορούν αλλαγές στην συμπεριφορά  για τους  ρόλους που 

υπάρχουν στον οργανισμό.

5.5.3.7 Στάδιο 7: Δράση για βελτίωση

      Ο στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να εφαρμοστούν οι  αλλαγές που έχουν 

καθοριστεί και συσταθεί. Η εισαγωγή της δράσης  μπορεί  να βελτιώσει την 

προβληματική κατάσταση, ενώ από τις  αλλαγές ενδεχομένως να δημιουργηθούν  νέα  

προβλήματα, αφού η εφαρμογή των αλλαγών θα τροποποιήσει έναν ανθρώπινο 

πολιτισμό. Οι  αλλαγές πρέπει να εξεταστούν μαζί με τις επιδράσεις και τα 

αποτελέσματα που θα έχουν στα τρέχοντα συστήματα. Σε πολλές περιπτώσεις 

διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα  για την εφαρμογή των αλλαγών. Η αλλαγή χάριν της 

αλλαγής πρέπει να αποφευχθεί (Checkland, 1981, Checkland, 2000).

       Στο σχήμα 20 γίνεται φανερό ότι μετά τον προσδιορισμό των αλλαγών ακολουθεί 

μια σειρά ερωτήσεων που πρέπει να απαντηθούν ώστε οι αλλαγές αυτές να ενταχθούν 

ομαλά στην υπό εξέταση κατάσταση και να οδηγήσουν σε επιθυμητά αποτελέσματα 

προς την κατεύθυνση βελτίωσής της. Επομένως, η διαδικασία εφαρμογής της 

Μεθοδολογίας ΕΣ συνεχίζεται έως ότου οι αλλαγές να γίνουν πράξη και δεν σταματάει 

απλά στον προσδιορισμό τους

Σχήμα 23.:Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιθυμητών και Εφικτών Αλλαγών. Πηγή: 
Checkland, 2000
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5.6 H χρήση της μεθοδολογίας ΕΣ στην δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων

      Η μεθοδολογία ΕΣ έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα τα τελευταία χρόνια  στον τομέα 

των πληροφοριακών συστημάτων και ειδικότερα στην ανάλυση και σχεδίαση 

πληροφοριακών συστημάτων (Κιουντούζης, 2002), στην πληροφοριακή διαχείριση και 

τη πληροφοριακή στρατηγική, αλλά με μικρή συνεισφορά στο σχεδιασμό της 

πληροφοριακής  τεχνολογίας (Rose & al, 2001).

       Σύμφωνα με τους Checkland et al, (2006), η χρήση της μεθοδολογίας ευμετάβλητων

συστημάτων ΕΣ οδηγεί στη ‘δημιουργία’ ενός πληροφοριακού συστήματος παρά στο

σχεδιασμό του, διότι οι δραστηριότητες οι οποίες απαιτούνται στο σχεδιασμό είναι 

προκαθορισμένες και έχουν ως στόχο την πραγματοποίηση της προδιαγραφής. 

       Τα συστήματα που προκύπτουν από την διαδικασία ΕΣ και για τα οποία υπάρχει η 

σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων ότι είναι σχετικά με την πραγματική 

κατάσταση, περιλαμβάνουν ορισμένες δραστηριότητες. Για να  πραγματοποιηθούν οι 

συγκεκριμένες δραστηριότητες εξετάζεται ποιες πληροφορίες απαιτούνται,  από πού θα 

αντληθούν (πηγές), με ποια  μορφή και με ποια  συχνότητα. Στη συνέχεια, αφού 

ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες εξετάζεται ποιες πληροφορίες προκύπτουν, σε 

ποιους πρέπει να πάνε, με ποια συχνότητα και με ποια μορφή. Με αυτόν τον τρόπο ένα 

μοντέλο από δραστηριότητες μετατρέπεται σε ένα μοντέλο ροής πληροφοριών 

(Checkland et al, 2006). Λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο ροής πληροφοριών που 

προκύπτει, εξετάζεται με ποιους τρόπους (δομές δεδομένων) θα μπορούσαν να 

εξυπηρετηθούν οι συγκεκριμένες ροές πληροφοριών. Αυτή η διαδικασία οδηγεί  στο 

σχεδιασμό ενός κατάλληλου συστήματος χειρισμού δεδομένων, το όποιο σύμφωνα με 

τους  Checkland et al, (2006) αποτελεί ένα  "Πληροφοριακό Σύστημα".

      Ένα πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με τους Checkland et al, (2006) αποτελείται 

από δυο συνδεδεμένα υποσυστήματα, συγκεκριμένα από το σύστημα το οποίο 

εξυπηρετεί και το σύστημα το οποίο εξυπηρετείται. Στο σύστημα το οποίο εξυπηρετεί 

περιλαμβάνονται διαδικασίες σχετικά με την αποθήκευση και την επεξεργασία 

δεδομένων και παρέχει υποστήριξη στους ανθρώπους του οργανισμού οι οποίοι 

λαμβάνουν μέτρα για να βελτιωθεί η προβληματική κατάσταση.



100

   

.

      Οι Checkland et al, (2006) υποστηρίζουν ότι η σχέση ανάμεσα στα δυο συστήματα 

είναι συμβιωτική και το καθένα από αυτά βοηθά στον καθορισμό του άλλου. Το 

σύστημα το οποίο εξυπηρετεί δεν μπορεί να καθοριστεί και να διαμορφωθεί, εάν δεν 

είναι διαθέσιμο το μοντέλο του συστήματος το οποίο εξυπηρετείται.

       Με δεδομένο ότι ένα πληροφοριακό σύστημα έχει ως στόχο την παροχή πληροφοριών 

στους ανθρώπους που λαμβάνουν μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση, οι Checkland et al, 

(2006) κάνουν ένα διαχωρισμό ανάμεσα σε δεδομένα, capta, πληροφορίες και γνώση. 

Τα δεδομένα τα θεωρούν απεικονίσεις αισθητών φαινόμενων ή σύμβολα που 

χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν κάτι, τα capta επιλεγμένα δεδομένα με 

καθορισμένα κριτήρια, τις πληροφορίες επιλεγμένα δεδομένα τα οποία αποκτούν την 

σημασία τους μέσα σε συγκεκριμένο οργανωτικό πλαίσιο και  τέλος τη γνώση ως 

μεγάλες πληροφοριακές δομές τις οποίες μοιράζονται άνθρωποι που αναλαμβάνουν 

δράση.    

Σχήμα 24. Τα δύο συνδεμένα υποσυστήματα ενός πληροφοριακού  
συστήματος.  Πηγή Checkland et al 2006



101

Μέρος ΙΙ

Αναλυτική Προσέγγιση

Προτεινόμενου Μοντέλου Εξωτερικής 

Αξιολόγησης ΣΜ
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Κεφάλαιο 60

Προτεινόμενο μοντέλο εξωτερικής αξιολόγησης  ΣΜ

          Η πολιτισμική ανάλυση η οποία πραγματοποιείται στο κεφάλαιο αυτό στα 

πλαίσια της μεθοδολογίας  ΕΣ, έχει ως στόχο την καλύτερη απεικόνιση των δομών και 

των διαδικασιών (εκπαιδευτικών, διοικητικών) της σχολικής μονάδος, ώστε η ανάλυση 

να οδηγήσει στη δημιουργία των νοητικών μοντέλων της εξωτερικής αξιολόγησης ΣΜ. 

Επιπροσθέτως  σε μελλοντική εφαρμογή ενός συστήματος εξωτερικής αξιολόγησης ΣΜ

παρέχεται η δυνατότητα, με βάση την συγκεκριμένη ανάλυση, να καθοριστούν οι 

επιθυμητές και πολιτιστικά εφικτές αλλαγές.

      Στη συγκεκριμένη εργασία λόγο έλλειψης της εξωτερικής αξιολόγησης ΣΜ στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, η διαδικασία της σύγκρισης δεν δύναται να υλοποιηθεί και 

αντικαθίσταται από τη διαδικασία επικύρωσης του προτεινομένου μοντέλου 

αξιολόγησης. 

6.1      Ιστορική επισκόπηση  

      Η αξιολόγηση θεσμοθετήθηκε από τα πρώτα ακόμα χρόνια της  σύστασης του 

ελληνικού κράτους ενώ σύμφωνα με νόμο της 6/2/1834 (επί ΄Οθωνος ) καθιερώνεται ο 

θεσμός του επιθεωρητή, έχοντας ως  κύριο έργο, την εποπτεία των τριών βαθμίδων της 

εκπαίδευσης. Ο επιθεωρητής υποχρεώνεται να επιθεωρεί κάθε εξάμηνο τα σχολεία της 

περιφέρειας του και να υποβάλλει έκθεση για την ικανότητα των εκπαιδευτικών και την 

πρόοδο των μαθητών. Το έργο των Επιθεωρητών κάλυπτε τρεις τομείς, τον 

οργανωτικό, το διοικητικό και τον εποπτικό. Το σύστημα εποπτείας δεν κρίνεται 

αξιόπιστο, αφού  η έλλειψη ουσιαστικής εποπτείας από τη μια πλευρά και η επέμβαση 

πολιτικής από την άλλη δημιουργούν συνθήκες κατάπτωσης (Λέφας, 1942).

      Από το 1895 ο έλεγχος γίνεται πιο συστηματικός, η χώρα διαιρείται σε 

εκπαιδευτικές περιφέρειες και καθιερώνεται ο θεσμός του νομαρχιακού επιθεωρητή. Τα 

ελεγκτικά καθήκοντα των επιθεωρητών αφορούν τη διοίκηση της σχολικής μονάδος, τη 

διδακτική εργασία, την παιδαγωγική στάση του εκπαιδευτικού και τη στάση του στη

σχολική και εξωσχολική ζωή. Οι εκθέσεις των επιθεωρητών  αποτελούν βασικό 

στοιχείο με το όποιο γίνονται οι προαγωγές και οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών κατά 

τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου. Επιπρόσθετα, οι επιθεωρητές καθορίζουν την 
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επαγγελματική και υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών, ασκώντας έλεγχο πολλές 

φόρες ακόμη και στην προσωπική ζωή των εκπαιδευτικών (Λέφας, 1942).

      Μέχρι την επταετία 1967-1974 δεν παρουσιάζονται ουσιαστικές αλλαγές στην 

ελεγκτική νοοτροπία, ενώ επιπλέον καθιερώνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών  και 

από το διευθυντή της σχολικής μονάδος, ο όποιος μεταβάλλεται σε ένα μικρό 

επιθεωρητή, καθώς έχει το δικαίωμα να ελέγχει, να επιθεωρεί και να συντάσσει 

εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών (Καραφύλλης, 2002). Αυτό το 

σύστημα εποπτείας κρίθηκε επιτυχημένο και συντηρήθηκε για ένα μικρό χρονικό 

διάστημα και στη περίοδο της μεταπολίτευσης (Γρόλλιος, 2002). Γενικά, οι 

επιθεωρητές μετατρέπονται στo  φόβο και  τρόμο των εκπαιδευτικών, γεγονός το οποίο  

οδήγησε στην κατάργηση του θεσμού και  στην εμφάνιση  του σχολικού συμβούλου,

αφού άλλωστε ο επιθεωρητής ήταν καταδικασμένος στις ψυχές των εκπαιδευτικών

(Λέφας, 1942).  

       Μετά το 1982 παρατηρείται μια  στροφή από τις ελεγκτικές μεθόδους που 

ασκούνταν προς τις μεθόδους συμβουλευτικής παρέμβασης και ανάπτυξης κινήτρων

για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου με την κατάργηση του θεσμού  

του επιθεωρητή και τη θεσμοθέτηση  του Σχολικού Συμβούλου. Οι  αρμοδιότητες του 

Σχολικού συμβούλου αφορούν κυρίως την εκπαιδευτική και παιδαγωγική στήριξη των 

εκπαιδευτικών, αλλά και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (θεσμός, όμως ο 

οποίος στην ουσία δεν έχει ενεργοποιηθεί). Από το 1982 και έπειτα παρατηρείται ένα 

αυξημένο ενδιαφέρον της πολιτείας για τα ζητήματα της αξιολόγησης αλλά και ένας 

έντονος  προβληματισμός μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων για το περιεχόμενο, τις 

διαδικασίες, τους φορείς και τα όργανα της αξιολόγησης.

      Το 1995 ιδρύεται το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και τον ίδιο χρόνο το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) αναθέτει σε ειδική ομάδα 

εργασίας τη σύνταξη τεκμηριωμένου κειμένου επισκόπησης-αξιολόγησης της 

ελληνικής εκπαίδευσης. Το 1996 ξεκινά  η λειτουργία του τμήματος αξιολόγησης του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ), με βασικό έργο την επεξεργασία προτάσεων για την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και για την αξιολόγηση των μαθητών. Με 

διατάξεις Νόμου το 2002, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών 

μονάδων ανατίθεται στο ΚΕΕ και στο ΠΙ, ενώ η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στο 

Διευθυντή του Σχολείου και το Σχολικό Σύμβουλο.
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      Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδος αποτελεί το βασικό άξονα της αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Τροφοδοτεί με πληροφορίες για τις  οργανωτικές και  

διοικητικές διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα καθορίζει και την ποιότητα του εκπαιδευτικού 

έργου. Το άρθρο 8 του Ν. 2525/97 ορίζεται  «ως αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη διαδικασία αποτίμησης της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και 

των στόχων, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία». 

       Στη χώρα μας, αν εξαιρέσει κανείς την επίδοση των μαθητών, η αξιολόγηση των 

λοιπών πτυχών του εκπαιδευτικού συστήματος είναι είτε ανύπαρκτη, είτε υποτυπώδης. 

Η έλλειψη αυτή εγγράφεται στα αρνητικά χαρακτηριστικά της  ελληνικής εκπαίδευσης 

και αποτελεί ένα από τα γενεσιουργά αίτια της ποιοτικής υποβάθμισης του δημοσίου 

κυρίως σχολείου τα τελευταία χρόνια (Κασσωτάκης, 2003). Όλες οι προσπάθειες για 

την εφαρμογή της αξιολόγησης απέτυχαν, αφού προσέκρουσαν στην αντίδραση των 

εκπαιδευτικών οργανώσεων, με αποτέλεσμα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να 

λειτουργεί χωρίς αξιολόγηση, χωρίς  δηλαδή βασικό μηχανισμό πλοήγησης, όπως 

προσδιορίζεται ο ρόλος της αξιολόγησης (Κασσωτάκης, 2003).

6.2     Πολιτισμική ανάλυση 

6.2.1 Ανάλυση επέμβασης

Τα τελευταία χρόνια,  σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες οι οποίες  είναι και υπεύθυνες 

για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα από τις  πολιτικές διακηρύξεις  αλλά 

και σε  μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, σύμφωνα με τις θέσεις των

μεγαλυτέρων συνδικαλιστικών φορέων, εμφανίζεται ως αδήριτη ανάγκη η διενέργεια 

της αξιολόγησης των διαφόρων  πτυχών του εκπαιδευτικού συστήματος και κατ’

επέκταση και της σχολικής μονάδος. Η απουσία αξιολόγησης της σχολικής μονάδος 

θεωρείται από την πλειοψηφία αυτών οι οποίοι συμμετέχουν  στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες ως μια προβληματική κατάσταση για το εκπαιδευτικό σύστημα, επειδή 

θεωρούν ότι η σχολική μονάδα είναι η βασική παραγωγική μονάδα της εκπαίδευσης, 

που έχει ως  βασικό σκοπό τη μετατροπή των γενικών επιδιώξεων και σκοπών, που 

είναι θεσμοθετημένοι, σε ειδικούς και πραγματοποιήσιμους στόχους. Με την 

αξιολόγηση μπορεί να διαπιστωθεί ο βαθμός  πραγματοποίησης των στόχων,   να 

αναδειχθούν οι αδυναμίες  και να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις.
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   Στο στάδιο αυτό, διαμορφώνεται η ανάλυση Ι, σύμφωνα με την μεθοδολογία ΕΣ (

περιλαμβάνει τους ‘πελάτες -ενδιαφερόμενους’). Στην συγκεκριμένη περίπτωση ως

πελάτες-ενδιαφερόμενοι - θεωρούνται οι εκπαιδευτικές αρχές (Υπουργείο, Περιφέρεια, 

Δ/νση, Γραφεία ),  φιλοδοξώντας μέσω της  αξιολόγησης να βελτιωθεί η λειτουργία της  

σχολικής μονάδος και κατ επέκταση όλου του εκπαιδευτικού συστήματος με βάση τους 

στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιπλέον, και η ευρωπαϊκή ένωση μπορεί να 

θεωρηθεί ως πελάτης παρέχοντας  τις ανάλογες  οδηγίες με στόχο τη δημιουργία και 

την ενεργοποίηση του θεσμού της αξιολόγησης σε όλα τα κράτη μέλη.

      Ως ιδιοκτήτες του προβλήματος, σύμφωνα με την μεθοδολογία,  θεωρούνται τα  

πρόσωπα στα οποία  αντανακλά η επέμβαση, με ενδεχόμενο να επηρεαστούν ή και να 

ωφεληθούν από αυτήν. Ιδιοκτήτες του προβλήματος στην συγκεκριμένη περίπτωση, 

μπορεί να  θεωρηθούν: α) οι εκπαιδευτικές αρχές (ΥΠΕΠΘ, Περιφέρεια, Γραφεία

εκπαίδευσης, Σύμβουλοι) β) το προσωπικό της σχολικής μονάδος (Δ/ντης, καθηγητές ) 

με διοικητικές ή εκπαιδευτικές αρμοδιότητες γ) οι μαθητές, δ) η τοπική κοινωνία. 

6.2.2 Κοινωνική ανάλυση 

     Η σχολική μονάδα αποτελεί  ένα κοινωνικό μόρφωμα με  ειδικευμένο χαρακτήρα 

και στηρίζεται σε μια συγκεκριμένη δομή ενώ  επιτελεί μέσω των ανθρώπων που το 

στελεχώνουν ένα κοινωνικό σκοπό (Gray, 1985). Το σχολείο, ως κοινωνικό 

υποσύστημα, διαθέτει δυο ανεξάρτητες αλλά αλληλοεπηρεαζόμενες  διαστάσεις: τη 

νομοθετική  και την ιδεολογική (Γιοκαρίνης, 2000).

      Η νομοθετική όπως φαίνεται και στο σχήμα 25, εκφράζει το γεγονός ότι το σχολείο 

ως ίδρυμα προσδιορίζεται από τους ρόλους του, οι όποιοι καθορίζονται από τις 

προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου. Οι προσδοκίες αυτές αποβλέπουν σε 

συγκεκριμένους σκοπούς, την υλοποίηση των οποίων υπηρετούν οι στόχοι του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος (Γιοκαρίνης, 2000). 

                                          Σχήμα 25. Νομοθετική διάσταση  

     Οι ρόλοι είναι διαμορφωμένοι από τις ανάγκες και τους στόχους του ιδρύματος και 

διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρμόζονται στην ιδιαιτερότητα των 
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πρόσωπων που είναι φορείς των ρόλων. Οι συμπεριφορές, που αντιστοιχούν στους 

ρόλους έχουν προσδιοριστεί με βάση το νοητικό περιεχόμενο αυτών και καθορίζουν το 

ζητούμενο και το απαγορευμένο. Ασφαλώς σε ένα χώρο, όπως το σχολείο, του οποίου η 

υποδομή είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η άσκηση οποιουδήποτε ρόλου δεν μπορεί να 

χαρακτηρίζεται  από ανελαστικότητα (Γιοκαρίνης, 2000).

       Οι  ρόλοι αυτών που συμμετέχουν στις διεργασίες στο χώρο της σχολικής μονάδος  

(Στελέχη Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικοί, Μαθητές, Γονείς) διακρίνονται λόγω της  

διαφοροποιημένης λειτουργία τους, ενώ οι σκοποί είναι προκαθορισμένοι και 

καθορίζονται από σχεδιασμένες δράσεις (Bell, 1980). Οι ρόλοι των διοικητικών 

στελεχών της εκπαίδευσης στην καθημερινή διάσταση και πρακτική τους–σε κεντρικό, 

περιφερειακό/τοπικό και σχολικό επίπεδο – συνίστανται ουσιαστικά στην ανεύρεση, 

την ερμηνεία και τον έλεγχο των προϋποθέσεων, καθώς και την εφαρμογή των κανόνων 

της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, που ισχύει για τις επιμέρους περιπτώσεις. Επομένως δεν 

υφίστανται ουσιαστικά περιθώρια για την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους των 

διοικητικών στελεχών σε ουσιώδεις τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Λαϊνάς, 

2000).

       Η οργάνωση της σχολικής μονάδος στηρίζεται σε μια κανονιστική δομή που 

ρυθμίζεται από κανόνες, αξίες και συμπεριφορές ρόλων. Με την έννοια του  ρόλου  στη 

σχολική μονάδα εννοούμε το σύνολο των προσδοκιών και της αναμενόμενης 

συμπεριφοράς ενός ατόμου το όποιο κατέχει μια θέση μέσα σε μια ομάδα (Ντούσκας, 

2005).    

6.2.2.1 Ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας

       Ο Διευθυντής της Σχολικής μονάδος κατέχει  έναν κοινωνικό ρόλο, ο οποίος   

συνιστά σύνθεση αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και δικαιωμάτων, τα οποία ανατίθενται 

στο φορέα του ρόλου, ώστε να μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο του στη 

σχολική μονάδα (Καρατάσιος, 2005). Αυτό άλλωστε αποτελεί και το κύριο πεδίο 

εφαρμογής όλων των εκπαιδευτικών αποφάσεων. Ο ρόλος του Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας είναι καθοριστικός και  εμπεριέχει χαρακτηριστικά τα οποία του παρέχουν την 

ικανότητα να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα σημαντικές λειτουργίες και σε πιο σύνθετες 

απαιτήσεις από την απλή διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ο Διευθυντής 

επιβεβαιώνει την κοινωνική διάσταση του ρόλου του, συμπράττοντας ομαδικά στο έργο 
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του σχολείου, παρέχοντας θετικές διεξόδους για την αντιμετώπιση των εντάσεων και 

γενικά, εξασφαλίζοντας τη συλλογικότητα στη λειτουργία του σχολείου (Καρατάσιος, 

2005).

       Ο ρόλος  του Διευθυντή σε μια σχολική μονάδα, έχει χαρακτηριστικά  διοικητικού 

αλλά και λειτουργικού προϊσταμένου. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας, που απορρέουν από αυτόν τον ρόλο, ορίζονται από το Νόμο 1566/85, άρθρο 

11, περ. Δ΄, παρ.1, όπου αναφέρεται: 

              Σχημα 26. Καθήκοντα Διευθυντή σχολικής μονάδος. Πηγή: Γεωργογιάννης,2004

       ‘Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία τού 

σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων 

και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των 

διδασκόντων, που εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.  Μετέχει επίσης 

στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται με 

τους σχολικούς συμβούλους’. Στο σχήμα 26 απεικονίζονται τα καθήκοντα του 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

κα Ο Διευθυντής, αξιοποιώντας  όλα τα μέσα που του προσφέρονται  με την βοήθεια 

των σχετικών βοηθητικών διοικητικών οργάνων (Σύλλογος καθηγητών, σχολικό 

συμβούλιο..) και σε συνδυασμό με το πλαίσιο νομοθετικής-θεσμικής λειτουργίας, 

καθοδηγεί διαδικασίες εκπαιδευτικές ή διοικητικές με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.  Ο 

διευθυντής της  σχολικής μονάδος κατέχει την πιο σημαντική θέση από τα υπόλοιπα 

στελέχη της εκπαίδευσης, διότι:
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 βρίσκεται στον πυρήνα υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 έχει καθημερινή επαφή και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους 

γονείς.

 είναι το μόνο στέλεχος της διοικητικής ιεραρχίας που μπορεί να έχει ανά πάσα 

στιγμή πλήρη εικόνα της για την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασία (Τάτσης, 

2005).

     Ο διευθυντής, λοιπόν, κατέχει  διπλό ρόλο, αυτόν της ηγεσίας του σχολείου αλλά 

και του διορισμένου υπαλλήλου από τις  διοικητικές εκπαιδευτικές αρχές. Έτσι, ενεργεί 

ταυτόχρονα  σύμφωνα με τις προσδοκίες της ομάδος, της οποίας ηγείται, αλλά και 

σύμφωνα με τις προσδοκίες των ιεραρχικά ανωτέρων του. Εργάζεται, δηλαδή σε δυο 

επίπεδα :

α) Υποδέχεται και επεξεργάζεται την ασκούμενη κεντρικά εκπαιδευτική πολιτική.

β) Διαμορφώνει την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου, στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκείται κεντρικά (Πρίντζας, 2005).

     Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές (Κασσωτάκης, 

2003)  είναι γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό, καθώς τα πάντα σε μια σχολική 

μονάδα καθορίζονται από την κεντρική εξουσία. Τα αναλυτικά προγράμματα, το 

ωρολόγιο πρόγραμμα, τα σχολικά βιβλία, ο καθορισμός της ύλης καθώς και η 

πρόσληψη εκπαιδευτικών, όλα τα βασικά δηλαδή  παιδαγωγικά στοιχεία τα οποία  

συνθέτουν τη φυσιογνωμία της σχολικής μονάδος, καθορίζονται από την κεντρική 

εξουσία. Απόρροια αυτών είναι να περιορίζεται ο ρόλος του Διευθυντή στην κατά 

γράμμα υλοποίηση των διαταγμάτων που αποστέλλονται από τις Διευθύνσεις και ο 

βαθμός υλοποίησής τους εξαρτάται και από το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο τους.

6.2.2.2 Ο ρόλος του  εκπαιδευτικού

      Ο ρόλος του  εκπαιδευτικού στην σχολική μονάδα είναι ένας κοινωνικός ρόλος και 

σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα είναι διττός. Αφενός, ο ρόλος  του έχει τα 

χαρακτηριστικά του ‘Δασκάλου’, του παιδαγωγού, του καθοδηγητή των μαθητών στη

σχολική μονάδα, όπου με την άσκηση κατάλληλων  μεθόδων  και των  διατιθέμενων 

μέσων προσπαθεί να ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλους τους συγκεκριμένους ρόλους 

και  από τις επιδόσεις των μαθητών, κατά ένα μέρος,  αξιολογείται  η απόδοση του. 
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      Παράλληλα, όμως, έχει και ένα διοικητικό ρόλο, είτε αναλαμβάνοντας την 

διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών,  είτε συμμετέχοντας σε λήψη αποφάσεων  μέσω 

συλλογικών οργάνων (σύλλογος καθηγητών, σχολικό συμβούλιο). Από την εύρυθμη  

διοικητική λειτουργία της σχολικής μονάδος κρίνεται και η δική του  απόδοση σε 

διοικητικές λειτουργίες αλλά και η συνολική  απόδοση της σχολικής μονάδος.

Στην εκπλήρωση του ρόλου του ο εκπαιδευτικός συναντά δυσκολίες και διλήμματα, 

καθώς υπάρχουν συνειδητές και ασυνείδητες προσδοκίες από διάφορες κοινωνικές 

ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων της επίσημης Πολιτείας 

(εγκύκλιοι, αναλυτικό πρόγραμμα κ.λπ.) (Ντούσκας, 2005). Οι κοινωνικές αυτές 

ομάδες (μαθητές, γονείς, σύλλογοι-κυρίως κοινωνικοπολιτιστικοί– κοινή γνώμη, 

συνδικαλισμός, διοίκηση, πολιτεία κλπ ) εξελίσσονται και μεταβάλλονται, με 

αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού προσδιορίζεται ακόμη από την επιστημονική του κατάρτιση, από το 

νόημα και τη βαρύτητα που δίνει ο ίδιος στο ρόλο του, καθώς και από το πλαίσιο   της

σχολικής πραγματικότητας (Ντούσκας, 2005). Κατά συνέπεια η εκπλήρωση του ρόλου 

του εξαρτάται από τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην συγκεκριμένη ΣΜ και 

περιλαμβάνει τις υποδομές, τους υλικοτεχνικούς πόρους, το κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον, το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών, η 

μονιμότητα του, αλλά και από το γενικότερο  πλαίσιο το οποίο καθορίζουν οι 

εκπαιδευτικές αρχές και αφορά προγράμματα σπουδών,  σχολικά βιβλία. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δέχεται διάφορες επιρροές, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 

27, τόσο σε µακρο-επίπεδο όσο και σε µικρο-επίπεδο (Χατζηκωνσταντίνου, 1994).

        

      
Σχήμα 27.  Επιρροές εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα. Πηγή: Χατζηκωνσταντίνου, 
1994
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Κοινό τόπο των παιδαγωγών αποτελεί η αντίληψη ότι το έργο του εκπαιδευτικού 

επηρεάζεται, ως προς την προσφορά και την επίτευξη των σκοπών του, από την 

ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας του διδάσκοντος, το γενικότερο εκπαιδευτικό κλίμα 

και τις εργασιακές συνθήκες (Γιοκαρίνης, 2000). 

      Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο δεν περιορίζεται στην απλή 

μετάδοση της γνώσης αλλά, µε αφετηρία τα συγκεκριμένα προβλήματα των μαθητών, 

γίνεται ρόλος συμβουλευτικός, συνεργατικός, παρωθητικός στην κοινωνικογνωστική 

περιπέτεια των μαθητών (Παππάς, 1995). 

   Εκείνο που η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί πλέον από τον εκπαιδευτικό είναι να 

παρουσιάζει  ανανέωση, να έχει δηλαδή συνεχή ενημέρωση στις νέες εξελίξεις που 

λαμβάνουν χωρά τόσο σε ψυχολογικό, παιδαγωγικό, κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο, 

όσο και σε τεχνολογικό και κυρίως ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής σε νέους 

ρόλους (Ντούσκας, 2005).   

6.2.2.3 Ο ρόλος του μαθητή 

       Το ελληνικό σχολείο έχει αποβάλλει τον κηδεμονικό χαρακτήρα του και έχει 

υιοθετήσει τον ρόλο της ανθρωπιστικής κοινωνικής ομάδας ή κοινωνικού υποσυνόλου. 

Αντιλαμβάνεται τους μαθητές ως πλήρη μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, των 

οποίων η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή επιζητείται σε όλες τις φάσεις της ζωής 

της σχολικής κοινότητας. Ο ρόλος του μαθητή στη σχολική μονάδα είναι και αυτός 

ένας κοινωνικός ρόλος με χαρακτηριστικά του εργαζομένου, του πελάτη, του προϊόντος 

με την έννοια του αποτελέσματος της προσπάθειας του σχολείου (Κουτούζης,  1999).

      Καθένας από τους ρόλους προϋποθέτει, για την σωστή εκπλήρωση του, την επιμελή 

προσπάθεια των μαθητών σε όλες τις εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, κοινωνικές  

δραστηριότητες  προς την απόκτηση γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και η 

προσπάθεια αυτή επηρεάζει την απόδοση και τη σχολική αποτελεσματικότητα. Η

φοίτηση και η πρόοδος των μαθητών επηρεάζονται σημαντικά από τα χαρακτηριστικά 

των ιδρυμάτων, την εκπαιδευτή ηγεσία, το οργανωτικό πλάνο ανάπτυξης των σχολείων, 

το σχολικό κλίμα, τη σταθερότητα,  τη συνοχή του προσωπικού, η συμμετοχική 

διαδικασία στη λήψη αποφάσεων, χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνονται μέσα από 

τη διαδικασία διοίκησης των σχολείων (Χατζηπαναγιώτου, 2005). 



111

      Η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας εξαρτάται ουσιαστικά από το 

γνωστικό υπόβαθρο και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, η οποία είναι δυνατό να 

εξασφαλιστεί μόνο στο πλαίσιο ενός θετικού κλίματος αποδοχής και συνεργασίας. 

Πολλές φορές κρούσματα απειθαρχίας οφείλονται στην απουσία θετικών 

διαπροσωπικών σχέσεων (Γιοκαρίνης, 2000). Χαρακτηριστικό των σχολείων που 

διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα τους είναι ο βαθμός συμμετοχικότητας στη 

σχολική ζωή. 

6.2.2.4 Ο ρόλος του προϊσταμένου γραφείου

      Ο θεσμός του προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης  δημιουργήθηκε αρχές του 1980 

και προέκυψε σαν αναγκαία προϋπόθεση για τον έλεγχο και τη  εποπτεία των σχολικών 

μονάδων σε περιφερειακό επίπεδο, μετά την κατάργηση του θεσμού των επιθεωρητών,

οι οποίοι είχαν τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

      Με την κατάργηση των επιθεωρητών επήλθε ουσιαστικά ένας διαχωρισμός 

ανάμεσα σε παιδαγωγικούς- συμβουλευτικούς και διοικητικούς ρόλους, με τον 

προϊστάμενο γραφείου εκπαίδευσης να καλύπτει την διοικητική διάσταση του ρόλου 

του επιθεωρητή. Ο θεσμός του Προϊσταμένου Γραφείου εκπαίδευσης είναι ένας 

κοινωνικός πολυσύνθετος ρόλος με χαρακτηριστικά διοικητικά, εποπτικά και 

ελεγκτικά, περισσότερο όμως συντονιστικά ως προς την καθοδηγούμενη εκπαιδευτική 

πολιτική (Ιορδανίδης, 1999). Η κοινωνικότητα του ρόλου τον οποίο κατέχει,  έχει ως

αποτέλεσμα  τη διαμόρφωση σε σημαντικό βαθμό της κουλτούρας αλλά και του 

κλίματος των σχολικών μονάδων  της αρμοδιότητας του. 

     Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης 

αποτελούν ουσιαστικά και τη θεσμική περιγραφή του ρόλου τους. Στο σχήμα 28 

απεικονίζονται βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης. Ο 

διοικητικός ρόλος αποβλέπει στην αντιμετώπιση των θεμάτων διοίκησης, που αφορούν 

τις σχολικές μονάδες, ενώ ο συντονιστικός ρόλος  αποβλέπει την εξασφάλιση της 

σωστής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Ο προϊστάμενος γραφείου εκπαίδευσης 

είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της ομαλής λειτουργίας ενός συνόλου σχολικών 

μονάδων,  σύμφωνα με τις οδηγίες και τα προγράμματα του ΥΠΕΠΘ. Αποτελεί,
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δηλαδή,  τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις εκπαιδευτικές αρχές  και τις σχολικές 

μονάδες της χώρας.

Σχήμα 28. Καθήκοντα αρμοδιότητες Προϊσταμένων

      Πέρα από τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των σχολικών μονάδων οι 

προϊστάμενοι αποτελούν τους διοικητικούς και πειθαρχικούς προϊστάμενους των 

εκπαιδευτικών και διοικητικών υπάλληλων που υπηρετούν στα σχολεία της 

αρμοδιότητας τους  και στο γραφείο εκπαίδευσης. 

6.2.2.5 Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου

       Με την κατάργηση των επιθεωρητών οι αρμοδιότητες τους μοιράσθηκαν στους 

προϊσταμένους των γραφείων, οι όποιοι ανέλαβαν τις διοικητικές αρμοδιότητες, ενώ οι 

σχολικοί σύμβουλοι ανέλαβαν τις εκπαιδευτικές αρμοδιότητες.

Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου αφόρα κυρίως την εποπτεία του εκπαιδευτικού 

έργου. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη φύση του εποπτικού έργου με βάση τον 

νομοθέτη είναι τρία:

 επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση

 επιμόρφωση με βάση τα πορίσματα των σύγχρονων επιστημών αγωγής 

 αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού (Λαζαρίδης, 2005)
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       Η εποπτεία του εκπαιδευτικού έργου έχει από τη φύση της κυρίως δυο στοιχεία, το 

επιστημονικό και το διοικητικό. Το επιστημονικό καλύπτει την προσφορά των 

παιδαγωγικών κατευθύνσεων και συμβουλών, ενώ το διοικητικό εκδηλώνεται ως 

συντονισμός της κοινής και συλλογικής παιδευτικής προσπάθειας των διδασκόντων στο 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (Γιοκαρίνης, 2000).

       Το εποπτικό έργο της εκπαίδευσης δεν είναι απαλλαγμένο από στοιχεία 

διοικητικού χαρακτήρα, πάρα την προσπάθεια του νομοθέτη και αυτό οφείλεται στο 

γεγονός  ότι η διοίκηση και η εποπτεία από άποψη λειτουργική δεν μπορούν να 

διαχωριστούν η μια από την άλλη. Και οι δυο συνεργάζονται, συσχετίζονται και 

αλληλεπιδρούν στις δραστηριότητες τους, αλληλοσυμπληρώνονται και αμοιβαία 

μετέχουν σε ενέργειες κατά τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος (Λαζαρίδης, 

2005).

       Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων αφορούν κυρίως  

συνεργασίες με το διδακτικό προσωπικό των σχολείων, αντιμετώπιση προβλημάτων 

διδακτικής και αγωγής, βελτίωση των συνθηκών μάθησης με επισκέψεις σε σχολεία 

των περιφερειών τους, οργάνωση σεμιναρίων και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  σε 

συνεργασία με το διευθυντή, το διδακτικό προσωπικό και τους  μαθητές για την 

αποδοτικότερη λειτουργία του σχολείου, συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του 

διδακτικού προσωπικού, συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του 

Γραφείου Εκπαίδευσης για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη βελτίωση της 

προσφερόμενης εκπαίδευσης, συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και με όργανα της 

τοπικής αυτοδιοίκησης.

      Όλες οι παραπάνω λειτουργίες αφορούν την άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής 

από τους σχολικούς συμβούλους, όπως καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση 

αποδίδοντας και  έναν επιπλέον  μεταρρυθμιστικό ρόλο στο σχολικό σύμβουλο, ο 

οποίος λειτουργεί έτσι  ως όργανο ανατροφοδότησης του κεντρικού σχεδιασμού και 

προγραμματισμού της εκπαίδευσης (Λαζαρίδης, 2005).  

6.2.2.6 Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας

Το σχολείο, ως θεσμικό στοιχείο της κοινωνίας, αντανακλά την ίδια την 

ιδεολογία της, και είναι ένα σύστημα ανοικτό, γιατί υπάρχει και λειτουργεί μέσα σ’ ένα 

ευρύτερο περιβάλλον. Ως ανοικτό σύστημα δέχεται την επίδραση του εξωτερικού 
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περιβάλλοντος και εν συνεχεία ασκεί τη δική του επίδραση πάνω σε αυτό. Οι 

εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία (διευθυντής, διδακτικό προσωπικό, 

μαθητές, γονείς), ως επιμέρους υποσυστήματα, βρίσκονται σε μια σχέση 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, η οποία διέπεται από ένα σύνολο κανόνων και αξιών 

(Πασιαρδής-Πασιαρδή, 2000). 

     Η τοπική κοινωνία, επομένως, αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες που  

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της σχολικής μονάδος, έχοντας  

διαστάσεις οικονομικές, πολιτιστικές, κοινωνικές. Οι σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις 

θέτουν τη σχέση σχολείου-κοινωνίας σε άλλο κλίμα, δεδομένου ότι το σχολείο πλέον 

καλείται να αποτελέσει φορέα και καταλύτη των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών κι 

όχι απλώς να προσαρμοστεί σε αυτές (Μπουζάκης, 2000).

     Οι σχολικές μονάδες υπάρχουν και λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 

περιβάλλοντος, όπως φαίνεται και στο σχήμα 29, υποστηρίζονται από το περιβάλλον 

αυτό και επωφελούνται από τους πόρους «εκροές» και τις ευκαιρίες μάθησης, που είναι 

δυνατόν να προσφέρει. Επίσης, είναι φανερό ότι, όταν το σχολείο δεν ανταποκρίνεται 

στα ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της περιοχής στην οποία ανήκει, όχι 

μόνο απομονώνεται, αλλά και δεν εκπληρώνει τον ουσιαστικό του ρόλο, που είναι η 

συγκρότηση των ατόμων ως πολιτών, καταρχήν της τοπικής κοινωνίας. Με την έννοια 

αυτή, το σχολείο οφείλει να δημιουργεί ευκαιρίες για συμμετοχή της κοινότητας στη 

ζωή του, αλλά και για δική του συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας. Με τον τρόπο αυτό 

αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η τοπική κοινωνία και παράλληλα συμβάλλει 

στην αναβάθμιση της κοινωνίας αυτής (Σόλομων, 1999). Βλέπουμε, λοιπόν, τη σχέση 

αλληλεπίδρασης που ισχύει ανάμεσα στον Εκπ/κό οργανισμό και το περιβάλλον του.

Σχήμα 29.  Σχολική μονάδα και περιβάλλον. Πηγή: Everad et al, 1996
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Οι τομείς δράσης που μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό

αφορούν:

 την αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ εκπ/κής μονάδας και τοπικής κοινωνίας/

φορέων, τη   αλλαγή στάσεων.

 την πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μέσω της συλλογικής εργασίας 

της εκπ/κής μονάδας και των φορέων.

 την αξιολόγηση των υπηρεσιών του οργανισμού προς όφελος της κοινότητας και 

αντίστροφα (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999). 

        Στη χώρα µας, µε το Ν. 1566/85, δίνεται το δικαίωνα εκλογής από τη βάση της 

τοπικής κοινωνίας θεσμοθετημένων φορέων για συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά 

δρώμενα της εκπαιδευτικής μονάδας της περιοχής τους, δίνοντας σχετική αυτονομία 

και περιθώρια ανάληψης πρωτοβουλιών µέσα στη μονάδα, ώστε να συμβάλλει: 

 στη διαμόρφωση της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής (µε συμμετοχή στις 

διαπραγματεύσεις και το διάλογο).

 στην κριτική υποδοχή της κεντρικά διαμορφούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής και 

στη διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής για το σχολείο και την τοπική 

κοινωνία (Μαυρογιώργος, 1999).

         Τα προβλήματα και οι προοπτικές στο χώρο της παιδείας δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν χωρίς την ουσιαστική παρέμβαση και τον ενεργό ρόλο των δυνάμεων 

της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προκύπτει, έτσι, το αίτημα για 

ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, δυναμικό παράγοντα αλληλεπίδρασης, ένα σχολείο 

που θα παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις από το χώρο των επιστημών της αγωγής, 

θα αφουγκράζεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα προσαρμόζεται σ’ αυτές, 

ένα σχολείο που θα αξιοποιεί τις δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας και τις μορφωτικές, 

πολιτιστικές και άλλες ευκαιρίες που παρέχει.

6.2.3 Πολιτική ανάλυση 

        Κάθε τυπική οργάνωση έχει ένα επίσημο θεσμοθετημένο σχήμα εξουσίας και 

διέπεται από ένα σύνολο κανόνων, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση ορισμένων 

στόχων (Salaman, 1980). Όταν λέμε εξουσία, εννοούμε τη δυνατότητα, ως δικαίωμα ή

και ως δύναμη, να επιβάλει κανείς τη θέληση του σε άλλους (ομάδα, άτομο, κοινωνικό 

συνόλου, χώρα κλπ). Η εξουσία είναι η άσκηση δύναμης με στόχο την επιβολή η την 
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κυριαρχία της θέλησης ενός άτομου ή μιας ομάδος ατόμων με πολλά άτομα για την 

επιτυχία ενός σκοπού (Ανδρέου-Παπακωνσταντίνου, 1994). Η πλέον συνήθης αντίληψη 

για το περιεχόμενο εξουσίας αναφέρεται  στη θέση που κατέχει κάποιος και τα 

δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. 

      Με βάση την εκπαιδευτική νομοθεσία, οριοθετούνται το πλαίσιο της εξουσίας, που 

ασκεί κάθε διοικητικό στέλεχος της εκπαίδευσης, και οι ουσιαστικές και διαδικαστικές 

ρυθμίσεις, οι οποίες κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων πολιτών σε 

κάθε περίπτωση (Ιορδανίδης, 1999).

      Υπάρχουν δυο μορφές εξουσίας: η τυπική και η λειτουργική. Η τυπική  

διαμορφώνεται από την ιεράρχηση των θέσεων στα πλαίσια μιας κοινωνίας ή ενός 

κοινωνικού υποσυνόλου, περιβάλλεται από την ισχύ του νόμου και ασκείται με τη

δυναμική του καταναγκασμού. Η λειτουργική απορρέει από την εξειδίκευση ,την 

επαγγελματική επάρκεια, την πείρα και την ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών 

σχέσεων (Γιοκαρίνης, 2000).  

         Εξουσία στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος είναι το δικαίωμα να ενεργεί 

κανείς ή να απαιτεί από άλλους να ενεργούν με σκοπό την πραγμάτωση των σκοπών 

του σχολείου. Το  ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι δομημένο ιεραρχικά κα η 

εξουσία πηγάζει  από τον επικεφαλής του οργανισμού, δηλαδή τον υπουργό παιδείας

και καταλήγει αφού διέλθει από στελέχη της εκπαίδευσης, όπως Περιφερειάρχες, 

Διευθυντές εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι γραφείων,  σχολικοί σύμβουλοι, στην 

κατώτερη βαθμίδα ηγεσίας στο Διευθυντή της σχολικής μονάδος. Το περιεχόμενο του 

διοικητικού έργου καθορίζει και το έργο της εξουσίας (Ανδρέου-Παπακωνσταντίνου, 

1994).  

      Η εξουσία ενυπάρχει σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος στην 

κορυφή (ΥΠΕΠΘ), στις ενδιάμεσες ζώνες (Περιφερειάρχες, Διευθυντές εκπαίδευσης, 

Προϊστάμενοι Γραφείων, Σχολικοί σύμβουλοι)  στη βάση (Διευθυντές σχολικής 

μονάδος ). Η εξουσία της κορυφής της πυραμίδος εκφράζεται μέσα από θεσμούς, 

νόμους και διατάγματα που δημιουργεί, ενώ οι υπόλοιπες μορφές εξουσίας 

αναλαμβάνουν την επιβολή της θέλησης της σε όλη την ιεραρχική οργάνωσή της. Η μη 

τήρηση των νόμων επιφέρει την επιβολή κυρώσεων σε αυτόν που δεν υποτάσσεται

(Ανδρέου-Παπακωνσταντίνου, 1994).  
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        Η εξουσία στη σχολική μονάδα μπορεί να διακριθεί σε εκπαιδευτική και

διοικητική, με τους αντίστοιχους φορείς της. Η εκπαιδευτική εξουσία εκφράζεται 

κυρίως από  τους σχολικούς συμβούλους, οι οποίοι αποτελούν μια θεσμοθετημένη αλλά 

και διανοητική αρχή (με τυπική κα λειτουργική εξουσία)  αλλά και με τους δ/ντες τις 

σχολικής μονάδος, με ορισμένες μόνο εκπαιδευτικές καθοδηγητικές αρμοδιότητες.

     Φορείς της διοικητικής εξουσίας για την σχολική μονάδα αποτελούν ιεραρχικά  ο 

προϊστάμενος γραφείου και κατά δεύτερο λόγο ο διευθυντής της σχολικής μονάδος. Και 

οι δυο αυτοί φορείς αποτελούν θεσμοθετημένες αρχές. Διοικητική εξουσία έχουν και οι 

εκπαιδευτικοί με την συμμετοχή τους σε όργανα λήψης αποφάσεων, όπως ο σύλλογος 

καθηγητών ή το σχολικό συμβούλιο. Επίσης, διοικητική εξουσία κατέχουν και 

εκπαιδευτικοί με συνδικαλιστικές αρμοδιότητες με την συμμετοχή τους σε όργανα 

λήψης αποφάσεων διοικητικών λειτουργιών (όπως  ΠΥΣΔΕ, ‘Α ΠΥΣΔΕ), που αφορούν 

κατά κύριο  λόγο περισσότερο λύση προβλημάτων διοικητικής φύσης (τοποθετήσεις 

εκπαιδευτικών, επιλογή στελεχών).

Φύση της διοικητικής  εξουσίας 

      Η διοικητική εξουσία χρησιμοποιείται κυρίως για την ενημέρωση, το συντονισμό

και την εποπτεία/αξιολόγηση του διοικητικού έργου, στη λήψη αποφάσεων σχετικά με 

διαχείριση ανθρώπινων και υλικών πόρων, τις διορθωτικές παρεμβάσεις και την 

επίλυση διαφορών, ενώ προστατεύεται μέσω πειθαρχικών μηχανισμών με βάση  το 

νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος.  Παρέχει 

τη δυνατότητα ενημέρωσης και παροχής οδηγιών και καθοδήγησης σχετικά με την 

εφαρμογή και  υλοποίηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας   της  κεντρικής εξουσίας.

Επιτρέπει την εποπτεία και τον έλεγχο  των  διοικητικών  λειτουργιών, σε σχέση με τις 

κατευθυντήριες γραμμές  της κεντρικής εξουσίας (αξιολόγηση). Η αξιολόγηση 

συνοδεύεται με συλλογή πληροφοριών που αφορούν τις διοικητικές λειτουργίες, ώστε 

με την ανατροφοδότηση να οδηγεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις και παρέχει την 

δυνατότητα διορθωτικών παρεμβάσεων.  

Φύση της εκπαιδευτικής εξουσίας 

       Η εκπαιδευτική εξουσία χρησιμοποιείται κυρίως για την  παροχή οδηγιών, 

συμβουλών, συνεργασιών, αλλά και επιμορφώσεων, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές 

λειτουργίες, συνολικά δηλαδή για την εποπτεία και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 
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έργου. Προστατεύεται από ένα  νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο εκπαιδευτικής 

λειτουργίας και δίνει τη δυνατότητα για βελτίωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας της 

σχολικής μονάδος μέσω της ανατροφοδότησης πληροφοριών, οι οποίες προκύπτουν 

από την  αξιολόγηση και για διορθωτικές παρεμβάσεις που έχουν ως  σκοπό τη

βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών.

      Παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και παροχής οδηγιών και καθοδήγησης 

σχετικά με τα προγράμματα σπουδών τα οποία καθορίζει η κεντρική εξουσίας.

Επιτρέπει  την εποπτεία εφαρμογής  εκπαιδευτικών λειτουργιών με τους στόχους της 

κεντρικής εξουσίας (αξιολόγηση) και παρέχει την δυνατότητα διορθωτικών 

παρεμβάσεων.  
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6.3  BΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ –ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

6.3.1 Κορυφαία διαδικασία 

Ανάλυση CATWΟE

Πελάτες-ενδιαφερόμενοι: Σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης αποτελεί βασικό 

μέλημα των εκπαιδευτικών πολιτικών η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, με 

βασικό μοχλό υλοποίησης την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 

αξιολόγηση στην εκπαίδευση αποτελεί μια έννοια πολύ σημαντική και αφορά πολλές 

παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τη σχολική μονάδα να συγκαταλέγεται 

μέσα σε αυτές, επειδή τα σχολεία γίνονται ολοένα και πιο ‘κεντρικά’ στις εκπαιδευτικές

προκλήσεις. Παρέχεται δυνατότητα στις εκπαιδευτικές αρχές, με την εξωτερική 

αξιολόγηση της σχολικής μονάδος να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα όχι μόνο για τη 

λειτουργία της σχολικής μονάδος αλλά και για παράγοντες (υποδομές, πόρους, 

προγράμματα σπουδών, υπόβαθρο των μαθητών, κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον…) 

οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της. Με την 

εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδος οι εκπαιδευτικές αρχές μπορούν να 

διαπιστώσουν ποιες σχολικές μονάδες λειτουργούν καλά και ποιες όχι, να 

προσδιορίσουν, να καθορίσουν και να ιεραρχήσουν τις αδυναμίες τους, ώστε να 

αναπτυχτούν στρατηγικές με στόχο την υποστήριξη τους.

Ως πελάτες-ενδιαφερόμενοι σε αυτήν την περίπτωση θεωρούνται οι εκπαιδευτικές 

αρχές, το εκπαιδευτικό και  διοικητικό προσωπικό, οι μαθητές,  η  κοινωνία . 

Δράστες: Αρμόδιοι φορείς 

Μετασχηματισμός: Σχολική μονάδα     Αξιολογημένη σχολική μονάδα 

Άποψη του κόσμου: Με την εξωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας ο όρος 

κατάσταση για την σχολική μονάδα γίνεται περισσότερο καθοριστικός 

Ιδιοκτήτες: Εκπαιδευτικές αρχές  

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί: Νομοθετικό πλαίσιο, διαθέσιμοι πόροι και δεξιότητες 

,κοινωνικοί και ηθικοί περιορισμοί 

Βασικός ορισμός 

Ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδος,  

αποτιμώντας σχετικούς τομείς (Εκπαιδευτικές, διοικητικές λειτουργίες, 

αποτελέσματα..), παρέχοντας τη δυνατότητα στις εκπαιδευτικές αρχές να οδηγηθούν 

σε λήψη ορθολογικών αποφάσεων για την βελτίωση της αλλά και για την βελτίωση 

συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματος. Χρησιμοποιείται από τους φορείς 
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αξιολόγησης, ανήκει στις εκπαιδευτικές αρχές και αναπτύσσει δραστηριότητες μέσα σε 

καθορισμένο νομοθετικό πλαίσιο, με κοινωνικοπολιτικούς και ηθικούς περιορισμούς, 

χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους και  δεξιότητες.

6.3.2 Διαδικασία 1

Πελάτες-Ενδιαφερόμενοι: Παράγοντες όπως υποδομές, πόροι, υπόβαθρο

(προσωπικού, μαθητών), πλαίσιο λειτουργίας (εκπαιδευτικό, διοικητικό), το

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κ.λ.π επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις 

λειτουργίες της σχολικής μονάδος. Κατά συνέπεια ο καθορισμός τους  αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση των κριτήριων αξιολόγησης, λαμβάνοντας 

υπόψη  τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδος. Με κατάλληλα πλέον διαμορφωμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και μέσα από τη διαδικασία της αποτίμησης θα αναδειχθούν οι 

ανάγκες  με στόχο την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία επιτελείται 

στην σχολική μονάδα.  Επομένως,  ως πελάτες-ενδιαφερόμενοι θα θεωρηθούν κυρίως 

το προσωπικό της ΣΜ, μαθητές.  

Δράστες: αρμόδιοι φορείς 

Μετασχηματισμός: Στόχο του υποσυστήματος αποτελεί ο καθορισμός συγκεκριμένων

παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας   

Άποψη του κόσμου: Ο καθορισμός συγκεκριμένων παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν 

τη λειτουργία της σχολικής μονάδος, και η συνεκτίμηση τους θα έχει ως αποτέλεσμα 

την διαμόρφωση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί : Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, δεξιότητες, πόροι 

Βασικός ορισμός 

Ένα υποσύστημα, με τη βοήθεια του οποίου καθορίζονται παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν τις λειτουργίες της σχολικής μονάδος ( προσωπικό, δομές, υποδομές, 

πόροι, περιβάλλον..), αποτιμώντας σχετικούς τομείς, ώστε οι αρμόδιοι φορείς 

αξιολόγησης συνεκτιμώντας τους να διαμορφώσουν τα κριτήρια αξιολόγησης. 

Χρησιμοποιείται από τους αρμόδιους φορείς, ανήκει στις εκπαιδευτικές αρχές και 

αναπτύσσει δραστηριότητες μέσα σε συγκεκριμένο νομοθετικό  πλαίσιο, 

χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες και τους διαθέσιμους πόρους.  
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6.3.3 Διαδικασία 2

Πελάτες-Ενδιαφερόμενοι: Οι  στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης των κριτήριων εξωτερικής αξιολόγησης της 

σχολικής μονάδος, με τους  κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας των στόχων να αποτελούν 

τους βασικούς συντελεστές διαμόρφωσης τους. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση μια 

συνολική διερεύνηση του πλαισίου της εκπαιδευτικής πολιτικής ώστε να μειωθεί το 

περιθώριο εσφαλμένων ερμηνειών και συμπερασμάτων για τους στόχους της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, γεγονός το οποίο θα επηρεάζει τη διαμόρφωση των 

κριτηρίων.

Ως πελάτες-ενδιαφερόμενοι θεωρούνται το προσωπικό της ΣΜ, οι μαθητές.     

Δράστες : Αρμόδιοι φορείς  

Μετασχηματισμός: Στόχο του συστήματος αποτελεί η εκτίμηση των στόχων της 

εκπαιδευτικής πολιτικής οι οποίοι αφορούν τη σχολική μονάδα

Άποψη το κόσμου : Η Εκτίμηση των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής για την ΣΜ 

θα οδηγεί σε κριτήρια εξωτερικής αξιολόγησης, τα οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα 

να διαπιστωθεί η επίτευξη των στόχων, και στη λήψη απόφασης για  βελτίωση των 

αδυναμιών 

Ιδιοκτήτες : Εκπαιδευτικές αρχές

Περιορισμοί: Νομικό και θεσμικό πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής, δεξιότητες, 

κοινωνικό πολιτιστικό και πολιτικό περιβάλλον

Βασικός ορισμός 

Ένα υποσύστημα, με την βοήθεια του οποίου πραγματοποιείται εκτίμηση των στόχων 

της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη σχολική μονάδα,  μέσα από συνεργασίες μεταξύ 

εκπαιδευτικών αρχών υπεύθυνων της χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής με τους φορείς 

αξιολόγησης, ώστε να οδηγεί στην διαμόρφωση των κριτηρίων και τους τρόπους 

βελτίωσης της σχολικής μονάδας. Χρησιμοποιείται από τους φορείς αξιολόγησης και

τις εκπαιδευτικές αρχές και οι δραστηριότητες γίνονται μέσα σ’ ένα  καθορισμένο 

νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο αξιοποιώντας  τις δεξιότητες και τους διαθέσιμους 

πόρους   
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6.3.4  Διαδικασία 3

Πελάτες-ενδιαφερόμενοι: Για να υλοποιηθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Σ.Μ είναι 

αναγκαίο να καθοριστούν  κριτήρια, με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί. Η διαδικασία 

της αξιολόγησης στην Ελλάδα είναι ανενεργή και έναν από τους σημαντικούς λόγους 

της μη εφαρμογής αποτελεί και η χρήση κριτήριων αξιολόγησης χωρίς να 

συνεκτιμώνται παράγοντες οι όποιοι επηρεάζουν το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο 

σχολικής μονάδος. Παράγοντες, όπως κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, υλικοτεχνική 

υποδομή, προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό κλίμα, παιδαγωγικές μέθοδοι, στόχοι 

της σχολικής μονάδος, αγνοούνται από την επίσημη αξιολόγηση. Επομένως, στον 

καθορισμό κριτηρίων πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πέρα από τους στόχους της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης και συγκεκριμένοι

παράγοντες ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδος. Ως πελάτες -

ενδιαφερόμενοι θα θεωρηθούν οι εκπαιδευτικές αρχές, οι φορείς αξιολόγησης, το 

προσωπικό της σχολικής μονάδας, οι μαθητές.

Δράστες : Αρμόδιοι φορείς 

Μετασχηματισμός : Στόχο του υποσυστήματος αποτελεί ο καθορισμός  κριτήριων

αξιολόγησης  της σχολικής μονάδος.  

Άποψη του κόσμου : Ο καθορισμός κριτηρίων εξωτερικής αξιολόγησης με βάση τους 

στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής, τις τάσεις στην ευρωπαϊκή ένωση  και  τη 

συνεκτίμηση παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργία της ΣΜ θα οδηγήσει πιθανώς 

σε αντικειμενικά και αποδεκτά κριτήρια αξιολόγησης

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί: Νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης,  

κοινωνικοί και ηθικοί περιορισμοί, αντιδράσεις, δεξιότητες, πόροι

Βασικός ορισμός 

Ένα υποσύστημα το οποίο καθορίζει τα κριτήρια εξωτερικής αξιολόγησης, 

συνεκτιμώντας τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις λειτουργίες της ΣΜ, τους 

στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις οδηγίες και τις τάσεις από την ευρωπαϊκή

ένωση, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην αποτίμηση των σχετικών τομέων.

Χρησιμοποιείται από τους αρμόδιους φορείς, ανήκει στις εκπαιδευτικές αρχές και 

αναπτύσσει δραστηριότητες μέσα σε συγκεκριμένο νομοθετικό  πλαίσιο, 

χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες και τους διαθεσίμους πόρους.  



123

6.3.5 Διαδικασία 4

Πελάτες-ενδιαφερόμενοι: Η αποτίμηση  των λειτουργιών  της σχολικής μονάδος έχει 

ως στόχο να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα οι εκπαιδευτικές αρχές για τις 

συγκεκριμένες λειτουργίες (διαδικασίες, εκβάσεις) της σχολικής μονάδος. Η αποτίμηση 

των λειτουργιών της ΣΜ θα αναδείξει και θα καταγράψει τις πιθανές αδυναμίες που 

υπάρχουν,  γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε λήψη ορθολογικών αποφάσεων από τις 

εκπαιδευτικές αρχές με στόχο την βελτίωση των λειτουργιών της ΣΜ, με αντίκτυπο στο 

εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό αλλά και στους μαθητές. 

Επομένως ως πελάτες –ενδιαφερόμενοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα θεωρηθούν το

προσωπικό της ΣΜ, οι μαθητές.

Δράστες: Αρμόδιοι φορείς 

Μετασχηματισμός: Στόχος του υποσυστήματος είναι η  αποτίμηση   των λειτουργιών 

της σχολικής μονάδος,  

Άποψη του κόσμου: Η χάραξη πολιτικής η οποία  βασίζεται σε πληροφορίες που 

προκύπτουν από την αποτίμηση, θα οδηγήσει πιθανώς σε λήψη αποφάσεων  για τη  

βελτίωση της σχολικής μονάδος αλλά και συνολικά της εκπαίδευσης

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί : Νομοθετικό πλαίσιο, διαθέσιμοι πόροι, δεξιότητες, 

κοινωνικό περιβάλλον, πολιτισμικό περιβάλλον, πολιτικό περιβάλλον

Βασικός ορισμός 

Ένα υποσύστημα το οποίο έχει ως κύριο έργο την αποτίμηση των λειτουργιών της 

σχολικής μονάδος, με βάση τα διαμορφωμένα κριτήρια αξιολόγησης, για την ανάδειξη 

και καταγραφή των αδυναμιών, ώστε οι εκπαιδευτικές αρχές να οδηγηθούν σε 

ορθολογική λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της σχολικής μονάδος αλλά και 

συνολικά της εκπαίδευσης. Χρησιμοποιείται από τους φορείς αξιολόγησης, ανήκει στις 

εκπαιδευτικές αρχές και αναπτύσσει δραστηριότητες μέσα σε νομοθετικό πλαίσιο και 

με κοινωνικοπολιτικούς, ηθικούς  περιορισμούς, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους 

πόρους και  δεξιότητες.
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6.3.6 Διαδικασία 5

Πελάτες-ενδιαφερόμενοι: Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει 

δυο διεργασίες, την αποτίμηση μιας κατάστασης (συγκρίνουμε δηλαδή το 

αποτέλεσμα με το στόχο, μια αρχική κατάσταση με μια τελική) και τη λήψη 

αποφάσεων για παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις, 

εκπαιδευτικά προγράμματα, θεσμικές αλλαγές, αναδιάρθρωση αναλυτικών 

προγραμμάτων κ.ά. μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο, για να 

παρθούν νέες  αποφάσεις οι οποίες να οδηγούν σε βελτίωση της υπάρχουσας 

κατάστασης, πρέπει να είναι γνωστή η υπάρχουσα κατάσταση. Θεωρείται πλέον 

απαραίτητη για την «ολοκλήρωση οποιουδήποτε προγράμματος ή δραστηριότητας, που 

παράγει αποτέλεσμα και αναφέρεται στην κοινωνική και οικονομική ζωή των ατόμων» 

(Κουτούζης, 1999).

Ως πελάτες-ενδιαφερόμενοι θεωρούνται οι εκπαιδευτικές αρχές, το προσωπικό

(εκπαιδευτικό διοικητικό), οι μαθητές και η κοινωνία  

Δράστες: Αρμόδιοι φορείς  

Μετασχηματισμός: Στόχος του υποσυστήματος είναι η λήψη απόφασης για  μέτρα

βελτίωσης, με στόχο την υποστήριξη της σχολικής μονάδος

Άποψη του κόσμου: Η λήψη απόφασης, μέσα από μια ολιστική διαδικασία  

αποτίμησης, θα οδηγεί σε ουσιαστική βελτίωση της σχολικής μονάδος 

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί: Νομοθετικό πλαίσιο, διαθέσιμοι πόροι, κοινωνικό 

περιβάλλον, οικονομικό περιβάλλον, πολιτιστικό και πολιτικό περιβάλλον  

Βασικός ορισμός 

Ένα υποσύστημα με την βοήθεια του οποίου, λαμβάνονται αποφάσεις για μέτρα 

βελτίωσης, με βάση την εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδος και τους στόχους 

της εκπαιδευτικής πολιτικής, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει στην βελτίωση της ΣΜ. 

Χρησιμοποιείται από τους φορείς αξιολόγησης, ανήκει στις εκπαιδευτικές αρχές και 

αναπτύσσεται σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας τους 

διαθεσίμους πόρους και δεξιότητες.
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6.4 Νοητικά μοντέλα

6.4.1 Κορυφαίο νοητικό μοντέλο

                            

3.
καθορισμός  κριτηρίων 

αξιολόγησης  

1.
Εκτίμηση   παραγόντων οι 

όποιοι  επηρεάζουν τις 
λειτουργίες της σχολικής 

μονάδος 
-

4
Αποτίμηση  

σχετικών τομέων 

5.
Λήψη απόφασης για 

διορθωτικά μέτρα 

Έλεγχος από 1-5

Καθορισμός κριτήριων 
-λειτουργικότητα
-αποδοτικότητα

-αποτελεσματικότητα 

Λήψη μέτρων 
έλεγχου 

Οδηγίες από ευρωπαϊκή 
ένωση

2.
Εκτίμηση στόχων 

εκπαιδευτικής πολιτικής

                  

C Εκπαιδευτικές αρχές, προσωπικό, μαθητές, κοινωνία

A Φορείς αξιολόγησης

T Σχολική μονάδα    Αξιολογημένη Σχολική μονάδα

W Με την εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδος ο όρος ‘κατάσταση’ για 

την σχολική μονάδα γίνεται περισσότερο καθοριστικός

O Εκπαιδευτικές αρχές

E Νομοθετικό πλαίσιο, κοινωνικοπολιτικοί, ηθικοί περιορισμοί, διαθέσιμοι πόροι 

δεξιότητες

Βασικός ορισμός 
  Ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδος,  

αποτιμώντας σχετικούς τομείς (Εκπαιδευτικές, διοικητικές λειτουργίες, αποτελέσματα), 

παρέχοντας τη δυνατότητα στις εκπαιδευτικές αρχές να οδηγηθούν σε λήψη 

ορθολογικών αποφάσεων για την βελτίωση της αλλά και για την βελτίωση συνολικά 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Χρησιμοποιείται από τους φορείς αξιολόγησης, ανήκει 

στις εκπαιδευτικές αρχές και αναπτύσσει δραστηριότητες μέσα σε καθορισμένο 

νομοθετικό πλαίσιο, με κοινωνικοπολιτικούς και ηθικούς περιορισμούς, 

χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους και  δεξιότητες.

.
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Περιγραφή των δραστηριοτήτων 

1

1.Καθορισμός  παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τις λειτουργίες της σχολικής 
μονάδος 

Στη δραστηριότητα καθορίζονται οι παράγοντες - όπως υποδομές, πόροι, περιβάλλον 

(κοινωνικό, οικονομικό), υπόβαθρο(, μαθητών ), εκπαιδευτικό και διοικητικό πλαίσιο 

λειτουργίας  –οι οποίοι επηρεάζουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τις λειτουργίες και την 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδος.

2. Εκτίμηση στόχων εκπαιδευτικής πολιτικής

Στη δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται μια εκτίμηση των στόχων της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, οι οποίοι αφορούν την σχολική μονάδα      

3. Καθορισμός  κριτήριων αξιολόγησης
  
Στη δραστηριότητα αυτή καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, με βάση τους στόχους 

της εκπαιδευτικής πολιτικής, τις τάσεις και οδηγίες από την ευρωπαϊκή ένωση και από 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδος 

4. Αποτίμηση  σχετικών τομέων

Στη δραστηριότητα αυτή διεξάγεται η αποτίμηση των σχετικών τομέων 

((Εκπαιδευτικές, διοικητικές λειτουργίες, αποτελέσματα…) της ΣΜ, με βάση τα 

διαμορφωμένα κριτήρια αξιολόγησης και αναδεικνύονται και καταγράφονται 

υπάρχουσες ανάγκες. 

5.Ληψη απόφασης για  μέτρα βελτίωσης

Στη δραστηριότητα αφού προσδιοριστούν οι ανάγκες, όπως προκύπτουν από την 

αποτίμηση και με βάση τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής, λαμβάνονται 

αποφάσεις για διορθωτικά μέτρα, ώστε να  βελτιωθεί η λειτουργία της σχολικής

μονάδα.
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6.4.2 Νοητικό μοντέλο 1

C Προσωπικό ΣΜ, μαθητές, 

A Φορείς αξιολόγησης

T Καθορισμός  παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργία της ΣΜ

W Ο καθορισμός των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τις λειτουργίες της ΣΜ,   

θα έχει ως αποτέλεσα τη διαμόρφωση αποδεκτών και αξιόπιστων κριτηρίων 

αξιολόγησης

O Εκπαιδευτικές αρχές

E Νομοθετικό πλαίσιο, κοινωνικοπολιτικοί και ηθικοί περιορισμοί, διαθέσιμοι 

πόροι δεξιότητες

Βασικός ορισμός 
Ένα υποσύστημα, με τη βοήθεια του οποίου καθορίζονται παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν τις λειτουργίες της σχολικής μονάδος ( προσωπικό, δομές, υποδομές, 

πόροι, περιβάλλον..), αποτιμώντας τους σχετικούς παράγοντες, ώστε οι αρμόδιοι φορείς 

αξιολόγησης συνεκτιμώντας τους να διαμορφώσουν τα κριτήρια αξιολόγησης. 

Χρησιμοποιείται από τους αρμόδιους φορείς, ανήκει στις εκπαιδευτικές αρχές και 
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αναπτύσσει δραστηριότητες μέσα σε συγκεκριμένο νομοθετικό  πλαίσιο, 

χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες και τους διαθέσιμους πόρους.  

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1.Προσδιορισμός παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τις λειτουργίες των σχολικών

μονάδων
Στη δραστηριότητα αυτή προσδιορίζονται οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη 

λειτουργία της σχολικής μονάδος. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν γενικά όλες τις 

σχολικές μονάδες.  

2. Συζήτηση με τους εμπλεκόμενους  για συγκεκριμένους παράγοντες  

Στη δραστηριότητα  αυτή, και με βάση τις συζητήσεις με τους εμπλεκομένους για τις 

λειτουργίες της σχολικής μονάδος, αναδεικνύονται συγκεκριμένοι παράγοντες οι 

οποίοι αφορούν τη σχολική μονάδα.

3,Εκτίμηση  σχετικών παραγόντων

Στη διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μια εκτίμηση των συγκεκριμένων παραγόντων 

οι οποίοι επηρεάζουν την λειτουργία της ΣΜ.

4. Καθορισμός των συγκεκριμένων  παραγόντων   

Στη διαδικασία αυτή καθορίζονται οι συγκεκριμένοι πλέον παράγοντες που 

επηρεάζουν τη λειτουργία της ΣΜ.

5.Διαβίβαση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα από τον καθορισμό των συγκεκριμένων παραγόντων διαβιβάζονται 

για να διαμορφωθούν τα κριτήρια εξωτερικής αξιολόγησης.
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6.4.3 Νοητικό μοντέλο 2

C Προσωπικό ΣΜ, μαθητές 

A Φορείς  αξιολόγησης

T Εκτίμηση στόχων εκπαιδευτικής πολιτικής για  τη ΣΜ

W Η εκτίμηση των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής για την ΣΜ θα οδηγεί   

σε κριτήρια εξωτερικής αξιολόγησης, τα οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα να 

διαπιστωθεί η επίτευξη των στόχων και στη λήψη απόφασης για τη βελτίωση 

της

O Εκπαιδευτικές αρχές

E Εκπαιδευτικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο, διαθέσιμοι πόροι δεξιότητες

Βασικός ορισμός 

Ένα υποσύστημα, με την βοήθεια του οποίου πραγματοποιείται εκτίμηση των στόχων 

της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη σχολική μονάδα,  μέσα από συνεργασίες μεταξύ 

εκπαιδευτικών αρχών υπεύθυνων της χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής με τους φορείς 

αξιολόγησης, ώστε να οδηγεί στην διαμόρφωση των κριτηρίων και τους τρόπους 

βελτίωσης της σχολικής μονάδας. Χρησιμοποιείται από τους φορείς αξιολόγησης και

τις εκπαιδευτικές αρχές και οι δραστηριότητες γίνονται μέσα σ’ ένα  καθορισμένο 

νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο αξιοποιώντας  τις δεξιότητες και τους διαθέσιμους 

πόρους   
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Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1.Εκτίμηση πλαισίου εκπαιδευτικής πολιτικής

Στη δραστηριότατα αυτή πραγματοποιείται μια εκτίμηση του γενικού πλαισίου της 

εκπαιδευτικής πολιτικής.

3.Προσδιορισμός  των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής 

Στη δραστηριότητα αυτή προσδιορίζονται οι γενικοί στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής.

2.Εκτίμηση οδηγιών και τάσεων από Ευρωπαϊκή Ένωση

Στη δραστηριότατα αυτή πραγματοποιείται μια εκτίμηση των οδηγιών και των τάσεων 

από την ευρωπαϊκή ένωση. 

4.Εκτίμηση στόχων εκπαιδευτικής πολιτικής

Στη δραστηριότητα αυτή γίνεται εκτίμηση των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής  που 

αφορούν τη σχολική μονάδα. 

5.Διαβίβαση αποτελεσμάτων  

Στη δραστηριότητα αυτή τα αποτελέσματα από την εκτίμηση των  στόχων της 

εκπαιδευτικής πολιτικής  που αφορούν τη σχολική μονάδα διαβιβάζονται, στους αρμόδιους 

φορείς, ώστε να διαμορφωθούν τα κριτήρια εξωτερικής αξιολόγησης.
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6.4.4 Νοητικό μοντέλο 3

C Προσωπικό ΣΜ, μαθητές, 

A Αρμόδιοι φορείς  αξιολόγησης

T Καθορισμός κριτηρίων εξωτερικής αξιολόγησης

W Ο καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης με βάση τους στόχους της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, τις τάσεις στην ευρωπαϊκή ένωση  και  τη 

συνεκτίμηση παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία της ΣΜ, θα οδηγήσει 

πιθανώς σε αντικειμενικά και αποδεκτά κριτήρια εξωτερικής αξιολόγησης

O          Εκπαιδευτικές αρχές.

E Νομοθετικό πλαίσιο, κοινωνικοπολιτικοί, ηθικοί περιορισμοί, διαθέσιμοι πόροι 

δεξιότητες

Βασικός ορισμός 
Ένα υποσύστημα το οποίο καθορίζει τα κριτήρια εξωτερικής αξιολόγησης, 

συνεκτιμώντας τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις λειτουργίες της ΣΜ, τους 

στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις οδηγίες και τις τάσεις από την ευρωπαϊκή

ένωση, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην αποτίμηση των σχετικών τομέων.

Χρησιμοποιείται από τους αρμόδιους φορείς, ανήκει στις εκπαιδευτικές αρχές και 

αναπτύσσει δραστηριότητες μέσα σε συγκεκριμένο νομοθετικό  πλαίσιο, 

χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες και τους διαθεσίμους πόρους.  
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Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1.Εκτιμήση των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής

Στη δραστηριότητα  αυτή εκτιμώνται οι στόχοι  της εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά με 

τη σχολική μονάδα.

2. Προσδιορισμός κρισίμων παραγόντων επιτυχίας των στόχων της εκπαιδευτικής 
πολιτικής

Στη δραστηριότητα αυτή προσδιορίζονται οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας των 

στόχων και καθορίζεται τι  πρέπει να αποτιμηθεί.

3. Εκτίμηση  τάσεων και οδηγιών από ευρωπαϊκή ένωση 

Στη δραστηριότητα αυτή εκτιμώνται οι τάσεις σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση 

στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και οι οδηγίες οι οποίες  παρέχονται.

4.Συνεκτιμήση των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την λειτουργία της ΣΜ

Στη δραστηριότητα αυτή γίνεται συνεκτίμηση των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν 

τη λειτουργία της ΣΜ για τη διαμόρφωση των κριτηρίων εξωτερικής αξιολόγησης.

5.Καθορισμός κριτηρίων

Στη  δραστηριότητα αυτή καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης με βάση τους στόχους 

της εκπαιδευτικής πολιτικής, τις τάσεις στην ευρωπαϊκή ένωση και τους παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδος.

6. Διαβίβαση αποτελεσμάτων   
Στη δραστηριότητα αυτή τα διαμορφωμένα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν πλέον από 

τους φορείς αξιολόγησης να χρησιμοποιηθούν στο επόμενο στάδιο της αποτίμησης.
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6.4.5 Νοητικό μοντέλο 4

C Προσωπικό ΣΜ, μαθητές, 

A Αρμόδιοι φορείς

T Αποτίμηση λειτουργιών της ΣΜ

W          Η αποτίμηση των λειτουργιών της ΣΜ με διαμορφωμένα τα κριτήρια 

εξωτερικής αξιολόγησης θα είναι πιο αντικειμενική

O Εκπαιδευτικές αρχές

E Νομοθετικό πλαίσιο, κοινωνικοπολιτικοί, ηθικοί περιορισμοί, διαθέσιμοι 

πόροι δεξιότητες

Βασικός ορισμός 

Ένα υποσύστημα το οποίο έχει ως κύριο έργο την αποτίμηση των λειτουργιών της 

σχολικής μονάδος, με βάση τα διαμορφωμένα κριτήρια αξιολόγησης, για την ανάδειξη 

και καταγραφή των αδυναμιών, ώστε οι εκπαιδευτικές αρχές να οδηγηθούν σε 

ορθολογική λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της σχολικής μονάδος αλλά και 

συνολικά της εκπαίδευσης. Χρησιμοποιείται από τους φορείς αξιολόγησης, ανήκει στις 

εκπαιδευτικές αρχές και αναπτύσσει δραστηριότητες μέσα σε νομοθετικό πλαίσιο και 

με κοινωνικοπολιτικούς, ηθικούς  περιορισμούς, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους 

πόρους και  δεξιότητες.
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Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1. Λήψη  διαμορφούμενων κριτήριων από διαδικασία 2

Με τη  δραστηριότητα αυτή ξεκινά η διαδικασία της αξιολόγησης με  βάση  τα 

κριτήρια τα οποία έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα σχετικά με τη σχολική μονάδα η 

οποία  θα αξιολογηθεί.

2. Αποτίμηση των διοικητικών λειτουργιών

Στη δραστηριότητα αυτή αξιολογούνται οι διοικητικές λειτουργίες.

3. Αποτίμηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών

Στη δραστηριότητα αυτή αξιολογούνται οι εκπαιδευτικές λειτουργίες.

4 . Αποτίμηση των εκβάσεων 

Στη δραστηριότητα αυτή εκτιμώνται οι εκβάσεις.

5 . Καθορισμός των αναγκών 

Στη δραστηριότητα αυτή καθορίζονται οι ανάγκες της σχολικής μονάδος, όπως 

προκύπτουν από τις  αποτιμήσεις. 

6. Διαβίβαση των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της αποτίμησης διαβιβάζονται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
τη παροχή κατάλληλης βοήθειας. 
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6.4.6 Νοητικό μοντέλο 5

C Εκπαιδευτικές αρχές, προσωπικό ΣΜ, μαθητές, κοινωνία

A Φορείς αξιολόγησης

T Λήψη απόφασης για διορθωτικά μέτρα

W Η λήψη απόφασης για διορθωτικά μέτρα μέσα από τη διαδικασία της 

αξιολόγησης θα οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της σχολικής μονάδος

O Εκπαιδευτικές αρχές

E Νομοθετικό πλαίσιο, κοινωνικοπολιτικοί, ηθικοί περιορισμοί, διαθέσιμοι πόροι 

δεξιότητες

Βασικός ορισμός 

Ένα υποσύστημα με την βοήθεια του οποίου, λαμβάνονται αποφάσεις για μέτρα 

βελτίωσης, με βάση την εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδος και τους στόχους 

της εκπαιδευτικής πολιτικής, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει στην βελτίωση της ΣΜ. 

Χρησιμοποιείται από τους φορείς αξιολόγησης, ανήκει στις εκπαιδευτικές αρχές και 

αναπτύσσεται σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας τους 

διαθεσίμους πόρους και δεξιότητες
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Περιγραφή δραστηριοτήτων

4.1.Εκτίμηση στόχων εκπαιδευτικής πολιτικής 

Στη δραστηριότητα εκτιμώνται οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

4.3 Καθορισμός των  αναγκών

Με βάση τις δυο προηγούμενες δραστηριότητες, στη δραστηριότητα αυτή καθορίζονται 

οι ανάγκες της σχολικής μονάδος.

4.4 Λήψη απόφασης για διορθωτικά μέτρα 

Στη δραστηριότητα αυτή με βάση τις ανάγκες, όπως προκύπτουν από την αποτίμηση 

και τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής, λαμβάνονται αποφάσεις για διορθωτικά 

μέτρα.

4.5.Προσδιορισμός των απαραιτήτων πόρων 

Στη δραστηριότητα αυτή προσδιορίζονται οι απαραίτητοι πόροι για να 

αντιμετωπισθούν οι ανάγκες.

4.6 Διαβίβαση αποτελεσμάτων

Στη δραστηριότητα αυτή διαβιβάζονται τα αποτελέσματα στους φορείς χάραξης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. 



137

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Εφαρμογή και Συμπεράσματα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7- Επικύρωση του προτεινόμενου μοντέλου

7.1 Εισαγωγή

      Στόχο της συγκεκριμένης  έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων και των 

θέσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το προτεινόμενο της εξωτερικής μοντέλο 

αξιολόγησης. Για την υλοποίηση του στόχου της έρευνας εκπονήθηκε γραπτό 

ερωτηματολόγιο με βάση το προτεινόμενο μοντέλο, ενώ διεξήχθησαν και συνεντεύξεις 

στο πλαίσιο της  σχετικής προέρευνας. Σε πρώτη φάση συντάχθηκε πιλοτικό και, αφού 

έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις, σε δεύτερη φάση συντάχθηκε το τελικό 

ερωτηματολόγιο.

        Επειδή δε διεξάγεται η εξωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδος στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού συστήματος, το στάδιο της σύγκρισης το οποίο προβλέπεται από τη 

μεθοδολογία ευμετάβλητων συστημάτων ΕΣ (περιλαμβάνει τη σύγκριση του 

προτεινομένου μοντέλου με πραγματική κατάσταση, ώστε να καθοριστούν οι 

επιθυμητές και εφικτές αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η 

‘προβληματική κατάσταση’) δεν υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθεί. 

Αντικαθίσταται από μια διαδικασία για  την επικύρωση του προτεινομένου μοντέλου 

εξωτερικής αξιολόγησης ή πιθανών   διορθωτικών παρεμβάσεων.

        Όπως υποστηρίζεται διεθνώς, στην εφαρμογή της αξιολόγησης πρέπει να 

αναγνωρίζονται και να προσμετρούνται όλα τα πιθανά αίτια που συγκροτούν το βαθμό 

αποδοχής του συστήματος αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους. Κατά συνέπεια οι  

απαντήσεις τους θα αποτελέσουν μια βάση αφενός για την επικύρωση του 

προτεινομένου μοντέλου και αφετέρου για να επισημανθούν τροποποιήσεις που 

πιθανώς να χρειαστούν. Η σημαντικότητα του ανωτέρω γεγονότος υποστηρίζεται και 

από τους Ανδρέου και Μαντζούφα (1999) οι οποίοι αναφέρουν: Με δεδομένο ότι για τη 

διαδικασία και την πρακτική της αξιολόγησης υπάρχει έντονος προβληματισμός και 

διαμάχη ανάμεσα στην πολιτεία, τους κοινωνικούς φορείς και τους συνδικαλιστές με 

επακόλουθο να έχει δημιουργηθεί «ένα πεδίο αντιπαράθεσης και αμφισβήτησης», η 

καταγραφή των απόψεων όσων μετέχουν στην καθημερινή  εκπαιδευτική πράξη θα 

συμβάλλει ουσιαστικά στην ομαλή υλοποίηση της. 
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       Η διαμόρφωση ενός αποδεκτού μοντέλου εξωτερικής αξιολόγησης θα αποτελέσει 

και τη βάση για τον στρατηγικό σχεδιασμό ενός πληροφοριακού συστήματος για την 

εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδος. 

7.2 Σύνταξη ερωτηματολογίου

Δομή ερωτηματολόγιου

Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αφορά τις θέσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

αξιολόγηση γενικά αλλά και ειδικά στην εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδος 

και τους  λόγους της αποδοχής ή της άρνησής τους. 

Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων αφορά τους παράγοντες οι όποιοι επηρεάζουν σημαντικά 

τη λειτουργία της σχολικής μονάδος. 

Η τρίτη ομάδα αφορά τα κριτήρια εξωτερικής αξιόλογης και συγκεκριμένα την 

αναγκαιότητα τους για τη διαδικασία της αξιολόγησης και τον τρόπο θέσπισή τους. 

Η τέταρτη ομάδα αφορά τις περιοχές που πρέπει να εστιάσει η εξωτερική αξιολόγηση 

Η πέμπτη ομάδα περιλαμβάνει  ερωτήσεις σχετικά με το ρόλο και το σκοπό της 

αξιολόγησης 

Και η τελευταία ομάδα ερωτήσεων αφορά τη σημαντικότητα της χρήσης ενός 

πληροφοριακού συστήματος στη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης.

7.3 Επιλογή δείγματος

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών του δείγματος ανέρχονται σε εκατό σαράντα (140) και 

υπηρετούν σε σχολικές μονάδες τόσο της κεντρικής Μακεδονίας αλλά και στη πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά του δείγματος παρατίθενται στα 

παρακάτω γραφήματα. 
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Όπως φαίνεται από το γράφημα το δείγμα των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών αποτελείται 

από 72 άνδρες και 68 γυναίκες. Στο συγκεκριμένο  δείγμα  η αναλογία των δυο φύλων 

είναι περίπου η ίδια.

   Από τους ερωτηθέντες  εκπαιδευτικούς  του δείγματος, έως 10 έτη υπηρεσίας έχουν

36 εκπαιδευτικοί, από 10-20 έτη υπηρεσίας έχουν 73 εκπαιδευτικοί και πάνω από 20 

έτη υπηρεσίας έχουν 28 εκπαιδευτικοί.  

Στις θεωρητικές ειδικότητες ανήκουν 68 εκπαιδευτικοί, στις θετικές ειδικότητες 

ανήκουν 53 εκπαιδευτικοί και στις άλλες ειδικότητες 19 εκπαιδευτικοί. 

Γράφημα  7.1 Φύλο 

Γράφημα 7.2  έτη υπηρεσίας 
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     Τα ερωτηματολόγια διενεμήθησαν από τον ίδιο τον ερευνητή, προσωπικά σε κάθε 

ένα εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδος και δεν συμπληρωθήκαν αυθημερόν αλλά 

έπειτα από μια με δυο εβδομάδες περίπου, όποτε και συνελέγησαν από τον ίδιο τον 

ερευνητή. Σε ορισμένες σχολικές μονάδες υπήρξε μια σχετική καθυστέρηση παράδοσης 

των ερωτηματολόγιων με συνέπεια να επιμηκυνθεί και η χρονική διάρκεια  της 

συλλογής τους. 

7.4 Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των ευρημάτων της έρευνας

       Μετά την συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολόγιων πραγματοποιήθηκε 

στατιστική επεξεργασία των εμπειρικών δεδομένων. Στην επεξεργασία των στοιχείων

χρησιμοποιείται το στατιστικό πακέτο για τις Κοινωνικές επιστήμες SPSS. Οι 

μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται, κατανέμονται σε δυο κατηγορίες, στις 

ανεξάρτητες και τις εξαρτημένες μεταβλητές. Συγκεκριμένα, την κατηγορία των 

ανεξάρτητων μεταβλητών αποτελούν το φύλο, η ειδικότητα, και τα έτη υπηρεσίας, την

κατηγορία των εξαρτημένων μεταβλητών αποτελούν:

 Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που  αφορούν τη στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στην αξιολόγηση γενικά αλλά και ειδικά στην εξωτερική αξιολόγηση 

της σχολικής μονάδος και τους  λόγους της αποδοχής ή της άρνησής τους. 

 Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που  αφορούν  σημαντικούς  παράγοντες οι όποιοι 

επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδος. 

 Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που  αφορούν τα κριτήρια αξιόλογης και 

συγκεκριμένα την αναγκαιότητα τους για τη διαδικασία της εξωτερικής 

αξιολόγησης και τον τρόπο θέσπισή τους. 

Γράφημα 7.3  Ειδικότητες
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 Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που  αφορούν τις περιοχές που πρέπει να εστιάσει 

η εξωτερική αξιολόγηση 

 Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που  αφορούν το ρόλο και το σκοπό της εξωτερικής 

αξιολόγησης 

 Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που  αφορούν τη σημαντικότητα της χρήσης ενός 

πληροφοριακού συστήματος στη διαδικασία αξιολόγησης

   

        Σε πρώτη φάση πραγματοποιείται στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που 

προέκυψαν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών με σκοπό να ελεγχτεί η αξιοπιστία

του δείγματος με τον προσδιορισμό του συντελεστή αξιοπιστίας α.

       Σε δεύτερη φάση πραγματοποιείται περιγραφική στατιστική η οποία περιλαμβάνει

κατά κύριο λόγο πινάκες συχνοτήτων και διαγράμματα με σκοπό να αναδυθούν οι 

θέσεις και οι απόψεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών ως προς τις ερωτήσεις οι οποίες 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο.  

     Σε τρίτη φάση και σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής, πραγματοποιείται έλεγχος

υποθέσεων με σκοπό να ελεγχτεί η ύπαρξη συνάφειας ανάμεσα σε συγκεκριμένες

ανεξάρτητες μεταβλητές (φύλο, ειδικότητες, έτη υπηρεσίας) με τις πιο σημαντικές από 

τις εξαρτημένες μεταβλητές και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται το στατιστικό

κριτήριο Χ2 ως τεστ ομοιογένειας.

7.4.1 Αξιοπιστία του δείγματος 

     Για να είναι αξιόπιστα τα στατιστικά συμπεράσματα θα πρέπει το δείγμα στο οποίο 

βασίζεται η στατιστική ανάλυση να είναι τυχαίο. Την τυχαιότητα του δείγματος ελέγχει 

το κριτήριο των ροών (Walf-Wolfowitz) του στατιστικού πακέτου SPSS. Με άλλα 

λόγια, το κριτήριο ροών μας προσφέρει ένα τρόπο να καθορίσουμε αν μια αλληλουχία 

ή διαδοχή παρατηρήσεων συμμορφώνεται με κάποιες στατιστικές προσδοκίες   

(Δαφερμος, 2005). 
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Runs Test

Test 

Valuea

Cases < 

Test 

Value

Cases >= 

Test Value

Total 

Cases

Number of 

Runs Z

Asymp. Sig. 

(2-tailed)

ΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΜ

4 61 78 139 73 ,612 ,541

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 2 6 49 55 13 ,945 ,345

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4 44 96 140 64 ,524 ,601

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
4 35 102 137 58 1,103 ,270

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
2 11 126 137 21 -,138 ,890

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΜ

4 21 117 138 37 ,130 ,896

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

4 22 112 134 36 -,565 ,572

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

4 53 78 131 58 -1,113 ,266

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΒΑΣΕΩΝ 4 45 90 135 62 ,195 ,846

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4 8 131 139 15 -,870 ,384

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΜ

4 12 126 138 23 ,048 ,962

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

4 15 123 138 29 ,563 ,574

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ 

ΑΡΩΓΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4 48 91 139 60 -,725 ,468

Πίνακας 9. Έλεγχος τυχαιότητος των μεταβλητών του δείγματος
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     Από τη μελέτη του  πίνακα διαπιστώνεται ότι για όλες τις συγκεκριμένες μεταβλητές  

η τιμή της ασυμπτωτικής  μεθόδου (asymp.Sig) είναι μεγαλύτερη από 5% ή 0,05 κατά 

συνέπεια υπάρχει τυχαιότητα στα δεδομένα του δείγματος

    Η  συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της τυχαιότητος των 

μεταβλητών και το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας είναι το 5% ή 0.05. Εάν η 

τιμή  της ασυμπτωτικής  μεθόδου (asymp.Sig για μια μεταβλητή  ) είναι μεγαλύτερη 

από 5%, δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση  (Η0: τα δεδομένα του δείγματος είναι 

τυχαία κατανεμημένα), γεγονός το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει τυχαιότητα στο υπό 

μελέτη δείγμα της έρευνας.
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7.4.2 Περιγραφική στατιστική

Ομάδα 1η

Ερώτηση 1.1: Ποια είναι η θέση σας για τον θεσμό της αξιολόγησης;

Η συγκεκριμένη ερώτηση έχει ως στόχο να διερευνηθούν οι απόψεις και θέσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με το θεσμό της αξιολόγησης.

      Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, το 

μεγαλύτερο ποσοστό το 71% (99 άτομα) έχει θετική στάση ως προς την αξιολόγηση, 

ενώ το ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν αρνητική στάση είναι της τάξης του 

20% (28 άτομα)  και ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 8,6% (13 άτομα)  έχει μια 

ουδέτερη στάση. 

       Κατά συνέπεια το μεγαλύτερο ποσοστό από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς του 

δείγματος, έχουν θετική στάση ως προς  το θεσμό της αξιολόγησης, ενώ το ποσοστό 

των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν αρνητική θέση ως προς την αξιολόγηση είναι μικρό 

όπως και το αντίστοιχο ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ουδέτερη στάση.  

Ερώτηση 1.2: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την εξωτερική αξιολόγηση της ΣΜ;

       Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο ποσοστό 

συμφωνεί με την εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδος. Οι περισσότεροι σε 

ποσοστό 44% (61 άτομα), απλώς συμφωνούν  και ένα ποσοστό 12% (17 άτομα) 

συμφωνεί απόλυτα. Το 14% (20 άτομα) δεν συμφωνεί και το 5% (7 άτομα) διαφωνεί 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΤΙΚΗ 99

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 28

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 13

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.4 Θέσεις ως προς την αξιολόγηση
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απόλυτα με τη αξιολόγηση σχολικής μονάδος. Ένα μεγάλο ποσοστό  24,5% (34 άτομα) 

έχει μια ουδέτερη στάση. 

       Το ποσοστό των εκπαιδευτικών το οποίο έχει αρνητική στάση απέναντι στην 

εξωτερική αξιολόγηση ανέρχεται συνολικά στο 20% (28 άτομα) και είναι το ίδιο με το 

ποσοστό που διαφωνεί με τον θεσμό της αξιολόγησης γενικά. 

     Υπάρχει μια διαφορά της τάξης του 15% στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

ανάμεσα στην αξιολόγηση γενικά και στην εξωτερική αξιολόγηση ειδικά για τη 

σχολική μονάδα.  

          Αυτό το οποίο συνάγεται με βάση τα στοιχειά τα όποια προκύπτουν από τη 

στατιστική επεξεργασία είναι ότι  περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση ως 

προς την  εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ.

Ερώτηση 1.3: Για ποιο λόγο θεωρείτε απαραίτητη την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ;

Ποιοι είναι οι λόγοι της απάντησης σας;

        Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν απάντησαν όλοι οι ερωτηθέντες  αλλά  55  

εκπαιδευτικοί  από το σύνολο των 140 εκπαιδευτικών  του δείγματος. Έγινε 

ομαδοποίηση των απαντήσεων των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, οι απαντήσεις 

κατηγοριοποιήθηκαν και με βάση την κατηγοριοποίηση η οποία πραγματοποιήθηκε 

πρόεκυψε το γράφημα και ο πινάκας συχνοτήτων. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 7

ΔΙΑΦΩΝΩ 20

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ

34

ΣΥΜΦΩΝΩ 61

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 17

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 139

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 1

   ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.5 Θέση ως προς την εξωτερική αξιολόγηση 
ΣΜ
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           Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς οι όποιοι απήντησαν και 

σε ποσοστό 41,8% (23 άτομα) εκτιμούν ότι η παρουσία της αξιολόγησης θα έχει ως 

αποτέλεσμα τον εντοπισμό των προβλημάτων στη ΣΜ, το 25,5% (14 άτομα) των 

εκπαιδευτικών εκτιμά ότι η παρουσία της αξιολόγησης θα επιφέρει κίνητρα για τους 

εκπαιδευτικούς, το 12,7% (7 άτομα) εκτιμά ότι  η αξιολόγηση θα αποτελέσει ένα 

μηχανισμό ανατροφοδότησης, το 10,9%  (6 άτομα) εκτιμά ότι με την αξιολόγηση θα 

περιοριστεί η χαλαρότητα στις σχολικές μονάδες και το 9,1% (5 άτομα) εκτιμά ότι με 

την αξιολόγηση θα υπάρχει  η δυνατότητα να διαπιστωθεί κατά ποσό έχουν επιτευχτεί 

οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Ερώτηση 1.4: Για ποιο λόγο δεν θεωρείτε απαραίτητη την εξωτερική αξιολόγηση 

ΣΜ; Ποιοι είναι οι λόγοι της απάντησης σας;

       Στο συγκεκριμένο ερώτημα απάντησαν 12 εκπαιδευτικοί  από τους 27 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι είχαν αρνητική θέση ως προς την αξιολόγηση.

Οι απαντήσεις τους είναι κατανεμημένες ως εξής : σε ποσοστό 33,3% % (4 άτομα)  

εκτιμούν η αξιολόγηση δρα ανασταλτικά στη δημιουργικότητα του εκπαιδευτικού και 

το 66,7% (8 άτομα) έχουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η 

αξιολόγηση.  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

6ΧΑΛΑΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 23

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 7

ΚΙΝΗΤΡΑ 14

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ 5

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 55

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 85

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.6: Λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η 
εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ
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Ομάδα 2η

Η ομάδα αυτή των ερωτήσεων αφορά τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη 

λειτουργία της σχολικής μονάδος

Ερώτηση 2.1: Οι υποδομές της σχολικής μονάδος δεν επηρεάζουν τις λειτουργίες 

της σχολικής μονάδος.  

     

   Το 57,9% (81 άτομα) των εκπαιδευτικών  διαφωνεί με το ότι οι υποδομές δεν 

επηρεάζουν την λειτουργίες της σχολικής μονάδος και το 37,1% (52 άτομα) διαφωνεί 

απόλυτα. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμφωνούν είναι πολύ μικρό, της 

τάξης του 3,6% (5 άτομα) και ένα ποσοστό της τάξης του 1,4% (2 άτομα)   συμφωνεί 

απόλυτα

Επομένως, οι υποδομές της σχολικής μονάδος αποτελούν ένα  παράγοντα ο οποίος 

επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία της σχολικής μονάδος, γεγονός το οποίο  φαίνεται 

και από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Ειδικά στο σημερινό 

παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό σύστημα για την εφαρμογή νέων προγραμμάτων και

καινοτομιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση οι επαρκείς σχολικές υποδομές.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 4

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 8

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 12

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 128

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.7: Λόγοι για τους οποίους δεν είναι απαραίτητη 

η εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ  
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Ερώτηση 2.2:  Οι υλικοτεχνικοί πόροι επηρεάζουν  τις λειτουργίες  της σχολικής 

μονάδος.

        Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, σε μεγάλο ποσοστό που 

ανέρχεται στο 65,5% (91 άτομα), συμφωνεί ότι οι υλικοτεχνικοί πόροι αποτελούν ένα 

παράγοντα ο οποίος επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό τις λειτουργίες της σχολικής 

μονάδος και το 32,1% (45 άτομα) συμφωνεί απόλυτα. Το ποσοστό το οποίο  έχει 

ουδέτερη στάση είναι της τάξης του 2,2% (3 άτομα).   

    

  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 52

ΔΙΑΦΩΝΩ 81

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 5

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2

ΣΥΝΟΛΟ 140

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 3

ΣΥΜΦΩΝΩ 91

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 45

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 139

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.8 Υποδομές και λειτουργία ΣΜ

Γράφημα 7.10 Υλικοτεχνικοί πόροι και λειτουργία ΣΜ
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Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών οι υλικοτεχνικοί

πόροι που διαθέτει η σχολική μονάδα αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για την 

εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ερώτηση 2.3: Το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον δεν επηρεάζει τις λειτουργίες 

της σχολικής μονάδος.

      Στην ερώτηση αυτή οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς σε 

ποσοστό 62,3% (86 άτομα) διαφωνούν με το ότι το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία της σχολικής μονάδος και το 27,5% 

(38 άτομα) διαφωνεί απόλυτα. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών το οποίο συμφωνεί είναι 

πολύ μικρό, της τάξης του 3,6% (5 άτομα), και ένα ποσοστό της τάξης του 6,5%  (9 

άτομα)  έχει ουδέτερη στάση.

Επομένως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε θεωρούν ότι το κοινωνικοοικονομικό

περιβάλλον επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό  τις λειτουργίες της σχολικής μονάδας

Ερώτηση 2.4:  Το πολιτιστικό περιβάλλον δεν επηρεάζει  τις λειτουργίες της 

σχολικής μονάδος.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 38

ΔΙΑΦΩΝΩ 86

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 9

ΣΥΜΦΩΝΩ 5

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 138

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.11 Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

και λειτουργία ΣΜ
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        Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς οι περισσότεροι συμφωνούν ότι το 

πολιτιστικό περιβάλλον επηρεάζει τις λειτουργίες της σχολικής μονάδος. Στο ερώτημα 

αν επηρεάζει αρνητικά το πολιτιστικό περιβάλλον, το 45,6% (62 άτομα)  διαφωνεί, ενώ 

το 11% (15 άτομα)  διαφωνεί απόλυτα. Ένα ποσοστό της τάξης του 19% (26 άτομα)  

συμφωνεί,  ένα ποσοστό της τάξης του 2,9% (4 άτομα)  συμφωνεί απόλυτα και ένα 

ποσοστό της τάξης του 21,3% (29 άτομα)  δεν παίρνει θέση, δηλαδή θεωρεί ότι δεν 

επηρεάζει τις λειτουργίες της σχολικής μονάδος το πολιτιστικό περιβάλλον.

       Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από 

την επεξεργασία εκτιμούν ότι το πολιτιστικό περιβάλλον αποτελεί παράγοντα ο όποιος 

επηρεάζει  τη λειτουργία της σχολικής μονάδας

Ερώτηση 2.5: Η επάρκεια προσωπικού επηρεάζει τις λειτουργίες της σχολικής 

μονάδος

Στο συγκεκριμένο ερώτημα το ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών  που θεωρεί 

ότι η επάρκεια του προσωπικού επηρεάζει θετικά τη λειτουργία της σχολικής μονάδος 

είναι πολύ μεγάλο. Από τους ερωτηθέντες το 52,1% (73 άτομα)  συμφωνεί και το 

42,1% (59 άτομα)  συμφωνεί απόλυτα. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών το οποίο 

διαφωνεί είναι πολύ μικρό 2,1%  (3 άτομα) και το 1,4% (2 άτομα) διαφωνεί απόλυτα.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 15

ΔΙΑΦΩΝΩ 62

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 29

ΣΥΜΦΩΝΩ 26

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 136

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 4

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.12 Πολιτιστικό περιβάλλον και λειτουργία 
ΣΜ
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Επομένως, από τις απαντήσεις συνάγεται ότι η επάρκεια προσωπικού αποτελεί έναν 

παράγοντα ο οποίος επηρεάζει καθοριστικά  τη λειτουργία της ΣΜ. 

Ερώτηση 2.6: Η μονιμότητα προσωπικού  δεν επηρεάζει τις λειτουργίες της 

σχολικής μονάδος.

   Οι εκπαιδευτικοί οι όποιοι διαφωνούν με το συγκεκριμένο ερώτημα ανέρχονται σε 

ποσοστό 33,8% (47 άτομα)  και σε ποσοστό 7,2% (10 άτομα) ανέρχονται αυτοί οι 

οποίοι διαφωνούν απόλυτα. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών το οποίο συμφωνεί, 

δηλαδή ότι δεν επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της σχολικής μονάδος η μονιμότητα 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2

ΔΙΑΦΩΝΩ 3

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 3

ΣΥΜΦΩΝΩ 73

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 59

ΣΥΝΟΛΟ 140

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 10

ΔΙΑΦΩΝΩ 47

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 24

ΣΥΜΦΩΝΩ 46

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 12

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 139

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.13 Επάρκεια προσωπικού και λειτουργία ΣΜ

Γράφημα 7.14 Μονιμότητα προσωπικού και λειτουργία 
ΣΜ
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του προσωπικού,  ανέρχεται σε ποσοστό 33,1% (46 άτομα)  και σε ποσοστό 8,6% (12 

άτομα) ανέρχονται αυτοί οι οποίοι  συμφωνούν απόλυτα. Ένα  ποσοστό της τάξης του 

17,3% (24 άτομα) έχουν ουδέτερη στάση.  

Σε σύγκριση με το προηγούμενο ερώτημα και με βάση τα ποσοστά των απαντήσεων 

φαίνεται ότι η επάρκεια σε προσωπικό αποτελεί σημαντικότερο παράγοντα από την 

μονιμότητα του προσωπικού.

Ερώτηση 2.7: Το γνωστικό υπόβαθρο του προσωπικού επηρεάζει  τις λειτουργίες 

της σχολικής μονάδος.

       Το ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών το οποίο συμφωνεί είναι της τάξης 

του 65,9% (91 άτομα),  ενώ το ποσοστό των εκπαιδευτικών το οποίο  συμφωνεί 

απόλυτα είναι της τάξης του 26,8% (37 άτομα). Το ποσοστό των εκπαιδευτικών το 

οποίο διαφωνεί είναι πολύ μικρό, της τάξης του 2,9%  (4 άτομα) και το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών το οποίο διαφωνεί απόλυτα είναι της τάξης του 1,4% ( 2 άτομα).

    Το ποσοστό των εκπαιδευτικών το οποίο θεώρει ότι  το γνωστικό υπόβαθρο του 

προσωπικού επηρεάζει θετικά τις λειτουργίες της σχολικής μονάδος είναι πολύ υψηλό. 

Από τις απαντήσεις διαφαίνεται η αναγκαιότητα των επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών 

σε πολλαπλά επίπεδα.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2

ΔΙΑΦΩΝΩ 4

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 4

ΣΥΜΦΩΝΩ 91

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 37

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 138

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.15 Γνωστικό υπόβαθρο προσωπικού και λειτουργία 
ΣΜ
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Ερώτηση 2.8: Τα προγράμματα σπουδών δεν επηρεάζουν  τις λειτουργίες της 

σχολικής μονάδος.

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών  το ποσοστό το οποίο συμφωνεί 

ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας δεν επηρεάζει τις λειτουργίες της σχολικής μονάδος  

είναι της τάξης του 11% (15 άτομα).  Το 64,7% (88 άτομα) των ερωτηθέντων διαφωνεί 

με το συγκεκριμένο ερώτημα και το 10,3% (14 άτομα)  διαφωνεί  απόλυτα, ενω  το 

14% (19 άτομα)  έχει μια ουδέτερη στάση. 

Τα προγράμματα σπουδών αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα λειτουργίας της 

σχολικής μονάδος, διότι διαμορφώνουν ένα σημαντικό τμήμα του πλαισίου της 

εκπαιδευτικής λειτουργίας της. 

Ερώτηση 2.9: Το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών επηρεάζει αρνητικά τις 

λειτουργίες της σχολικής μονάδος.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 14

ΔΙΑΦΩΝΩ 88

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ

19

ΣΥΜΦΩΝΩ 15

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 136

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 4

ΣΥΝΟΛΟ 140

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 13

ΔΙΑΦΩΝΩ 51

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 23

ΣΥΜΦΩΝΩ 40

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 9

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 136

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 4

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.16 Προγράμματα σπουδών και λειτουργία ΣΜ

Γράφημα 7.17 Γνωστικό υπόβαθρο μαθητών και λειτουργία ΣΜ
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         Στο συγκεκριμένο  ερώτημα ο στόχος είναι να διερευνηθεί εάν ο συγκεκριμένος 

παράγοντας επηρεάζει τη λειτουργία της σχολικής μονάδος. Από τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών  συνάγεται ότι συνολικά εκτός του 

ποσοστού των εκπαιδευτικών οι οποίοι είχαν μια θέση ουδέτερη και ανέρχεται στο 

16,9% (23 άτομα), οι υπόλοιποι θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας επηρεάζει 

είτε θετικά είτε αρνητικά σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία της σχολικής μονάδος. 

Συνολικά το ποσοστό τους είναι της τάξης του 83% (117 άτομα).

Ομάδα 3η

Ερώτηση 3.1: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη ότι τα κριτήρια της 

εξωτερικής αξιολόγησης (διαδικασίες, αποτελέσματα) είναι απαραίτητα για την 

αποτίμηση της  ΣΜ;

       Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς συμφωνούν  σε ποσοστό 

53% (74 άτομα) και συμφωνούν απόλυτα σε ποσοστό 15,7% (22 άτομα) με την 

αναγκαιότητα των κριτήριων αξιολόγησης για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδος. 

Το ποσοστό το οποίο διαφωνεί είναι της τάξης του 11,4% (16 άτομα),  το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών οι οποίοι  διαφωνούν απόλυτα είναι της τάξης του 2,9% (4 άτομα) και το 

17,1% (24 άτομα)  έχει ουδέτερη στάση.

       Το ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών οι όποιοι είναι  θετικοί ως προς την 

θέσπιση κριτήριων είναι το ίδιο με το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν θετική 

στάση ως προς την αξιολόγηση.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4

ΔΙΑΦΩΝΩ 16

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 24

ΣΥΜΦΩΝΩ 74

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 22

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.18 Αναγκαιότητα κριτηρίων εξωτερικής 
αξιολόγησης
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Ερώτηση 3.2: Στον καθορισμό των κριτηρίων εξωτερικής αξιολόγησης πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής.

        Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς συμφωνούν σε ποσοστό 

63,5% (87 άτομα) και σε ποσοστό 10,9% (15 άτομα) συμφωνούν απόλυτα ότι  στη 

θέσπιση κριτηρίων πρέπει να λαμβάνονται οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών που διαφωνούν είναι μικρό, της τάξης του 8,8% (12 

άτομα), και 2.9% (4 άτομα) το ποσοστό το οποίο διαφωνεί απόλυτα. 

      Κατά συνέπεια η συνεκτίμηση των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής, για τον 

καθορισμό κριτηρίων εξωτερικής αξιολόγησης αποτελεί μια διαδικασία με την οποία 

συμφωνούν οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς. 

Ερώτηση 3.3: Στον καθορισμό των κριτηρίων δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

τάσεις  στην ευρωπαϊκή ένωση

         Το 61,3% (84 άτομα) από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς  διαφωνεί και το 8% 

(11 άτομα) διαφωνεί απόλυτα για τη μη λήψη των ευρωπαϊκών τάσεων και οδηγιών στη

διαμόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης. Το ποσοστό το οποίο συμφωνεί είναι  της 

τάξης του 9,5% (13 άτομα) και το ποσοστό το οποίο συμφωνεί απόλυτα είναι της τάξης 

του 2,2% (3 άτομα).

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4

ΔΙΑΦΩΝΩ 12

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ

19

ΣΥΜΦΩΝΩ 87

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 15

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 137

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 3

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.19 Καθορισμός κριτηρίων και στόχοι 
εκπαιδευτικής πολιτικής
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         Από τα ποσοστά των απαντήσεων των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών προκύπτει ότι 

για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς είναι απαραίτητη παράμετρος διαμόρφωσης 

των κριτήριων αξιολόγησης οι τάσεις που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή ένωση.  

Ερώτηση 3.4: Στον καθορισμό των κριτηρίων εξωτερικής αξιολόγησης  πρέπει  να 

λαμβάνονται υπόψη παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις λειτουργίες και  την 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδος.

           

     

        Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς συμφωνούν,  σε ποσοστό 

61,6% (85 άτομα), και συμφωνούν απόλυτα σε ποσοστό  23,2% (32 άτομα) ότι τα 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 11

ΔΙΑΦΩΝΩ 84

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 26

ΣΥΜΦΩΝΩ 13

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 137

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 3

ΣΥΝΟΛΟ 140

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3

ΔΙΑΦΩΝΩ 3

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 15

ΣΥΜΦΩΝΩ 85

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 32

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 138

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.20 Καθορισμός κριτηρίων και ευρωπαϊκή ένωση

Γράφημα 7.21 Καθορισμός κριτηρίων και παράγοντες που 
επηρεάζουν την λειτουργία ΣΜ
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κριτήρια αξιολόγησης είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδος. Το 

ποσοστό που διαφωνεί είναι της τάξης του 2,2% (3 άτομα),  το ποσοστό αυτών που

διαφωνούν απόλυτα είναι της τάξης του 2,2% (3 άτομα) και ένα ποσοστό της τάξης του 

10,9% (15 άτομα)  έχει ουδέτερη στάση.

Ομάδα 4η

Ερώτηση 4.1: Δηλώστε το βαθμό που συμφωνείτε ή διαφωνείτε  με την άποψη ότι 

η εξωτερική αξιολόγηση πρέπει να εστιάζεται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς, το 68% (91 άτομα) συμφωνεί και το 16% (21 

άτομα) συμφωνεί απόλυτα με το ερώτημα  ότι η αξιολόγηση πρέπει να εστιάζεται στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. Το ποσοστό το οποίο διαφωνεί συνολικά είναι μικρό και 

είναι της τάξης του 6% (8 άτομα) και ένα ποσοστό της τάξης του 10,9% (14 άτομα)  

έχει ουδέτερη στάση.

Ερώτηση 4.2: Δηλώστε το βαθμό που συμφωνείτε ή διαφωνείτε  με την άποψη ότι 

η εξωτερική αξιολόγηση πρέπει να εστιάζεται στις διοικητικές διαδικασίες.

       Το ποσοστό των εκπαιδευτικών οι συμφωνούν με το ότι οι αξιολόγηση πρέπει να 

εστιάζεται στις διοικητικές διαδικασίες είναι της τάξης του 50,4% (66 άτομα) και το 

ποσοστό αυτών που συμφωνούν απόλυτα είναι της τάξης του 9.2% (12 άτομα). Οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαφωνούν ανέρχονται σε ποσοστό 9,9%(13 άτομα), αυτοί οι 

οποίοι διαφωνούν απόλυτα ανέρχονται σε ποσοστό 4,6% (6 άτομα) και αυτοί οι οποίοι 

έχουν ουδέτερη στάση ανέρχονται σε ποσοστό 26% (34 άτομα).

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3

ΔΙΑΦΩΝΩ 5

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 14

ΣΥΜΦΩΝΩ 91

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 21

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 134

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 6

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.22 εκπαιδευτικές διαδικασίες και εξωτερική αξιολόγηση
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Ερώτηση 4.3: Δηλώστε το βαθμό που συμφωνείτε ή διαφωνείτε  με την άποψη ότι 

η εξωτερική αξιολόγηση πρέπει να εστιάζεται στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

         Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς, το 53,3% (72 άτομα), 

συμφωνούν με την άποψη ότι η αξιολόγηση πρέπει να εστιάζεται στα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα και σε ποσοστό 13,3% (18 άτομα) συμφωνεί απόλυτα. Το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών οι οποίοι διαφωνούν ανέρχεται σε ποσοστό 6,7% (9 άτομα) και το 3,7% 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 6

ΔΙΑΦΩΝΩ 13

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 34

ΣΥΜΦΩΝΩ 66

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 12

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 131

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 9

ΣΥΝΟΛΟ 140

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5

ΔΙΑΦΩΝΩ 9

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 31

ΣΥΜΦΩΝΩ 72

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 18

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 135

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 5

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.23 αξιολόγηση διοικητικών διαδικασιών

Γράφημα 7.24 Εξωτερική αξιολόγηση και εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα
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(5 άτομα) διαφωνεί απόλυτα. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι ούτε διαφωνούν 

ούτε συμφωνούν ανέρχεται στο 23% (31 άτομα). 

Από αυτήν την  ομάδα  των ερωτήσεων προκύπτει ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

οι οποίοι θεωρούν ότι η αξιολόγηση πρέπει να εστιάζεται περισσότερο στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες είναι το μεγαλύτερο, με δεύτερο ιεραρχικά τα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα και στην συνέχεια τις διοικητικές διαδικασίες. 

Ομάδα 5η

Ερώτηση 5.1: Ο σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης πρέπει να είναι η  βελτίωση 

συνολικά της εκπαίδευσης.

     

Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς, το 59% (82 άτομα) συμφωνεί ότι ο σκοπός της 

αξιολόγησης πρέπει είναι να η  βελτίωση συνολικά της εκπαίδευσης, και το 35,3% (49 

άτομα) συμφωνεί απόλυτα με το συγκεκριμένο ερώτημα. Το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών το οποίο διαφωνεί είναι πολύ μικρό, της τάξης του 1,4% (2 άτομα).

Με βάση, λοιπόν, τις απαντήσεις, για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, ο σκοπός της 

αξιολόγησης πρέπει να είναι η βελτίωση της παρεχομένης εκπαίδευσης. Άλλωστε 

σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, ο σκοπός της αξιολόγησης σχετίζεται με την ποιοτική 

αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 6

ΣΥΜΦΩΝΩ 82

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 49

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 139

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.25  Εξωτερική αξιολόγηση και βελτίωση εκπαίδευσης
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Ερώτηση 5.2: Σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης δεν πρέπει να είναι  η 

δημιουργία ενός μηχανισμού απόδοσης ευθυνών.

Το ποσοστό από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς το οποίο συμφωνεί με τη 

συγκεκριμένη ερώτηση είναι της τάξης του 43,5% (60 άτομα), με ένα ποσοστό της 

τάξης του 37,7% (52 άτομα) να συμφωνεί απόλυτα. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών το 

οποίο δε συμφωνεί είναι της τάξης του 8,7% (12 άτομα) και αυτό το οποίο δε συμφωνεί 

απόλυτα είναι της τάξης του 3,6% (5 άτομα).

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών συνάγεται ότι η αξιολόγηση δεν πρέπει να 

αποτελεί ένα μηχανισμό απόδοσης ευθυνών, ούτε και  να αποτελεί ένα μηχανισμό 

καθαρά ελεγκτικού χαρακτήρα. 

Ερώτηση 5.3:  Σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης  πρέπει να είναι η κατάταξη 

των σχολικών μονάδων.

          Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς, το 52,9% (73 άτομα) διαφωνεί με το 

συγκεκριμένο ερώτημα και το 26,8% (37 άτομα) διαφωνεί απόλυτα. Το ποσοστό των 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5

ΔΙΑΦΩΝΩ 12

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 9

ΣΥΜΦΩΝΩ 60

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 52

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 138

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.26 Εξωτερική αξιολόγηση και απόδοση 
ευθυνών
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εκπαιδευτικών το οποίο συμφωνεί είναι της τάξης του 7,2% (10 άτομα) και ένα πολύ 

μικρό ποσοστό της τάξης 0,75%(1 άτομα) συμφωνεί απόλυτα.

       Από τις απαντήσεις διαφαίνεται, για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, ότι  ο 

σκοπός  της αξιολόγησης δεν πρέπει να είναι η κατάταξη των σχολικών μονάδων. 

Ερώτηση 5.4: Δεν πρέπει να αποτελεί σκοπό  της εξωτερικής αξιολόγησης η 

επισήμανση  αδυναμιών και ελλείψεων.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 37

ΔΙΑΦΩΝΩ 73

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 17

ΣΥΜΦΩΝΩ 10

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 138

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ 140

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 19

ΔΙΑΦΩΝΩ 75

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 19

ΣΥΜΦΩΝΩ 20

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 137

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 3

140

Γράφημα 7.28 εξωτερική αξιολόγηση και επισήμανση 
αδυναμιών

Γράφημα 7.27 εξωτερική αξιολόγηση και κατάταξη ΣΜ
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       Το ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι διαφωνούν με το συγκεκριμένο ερώτημα 

είναι 54,7% (75 άτομα), με το 13,9% (19 άτομα) να διαφωνεί απόλυτα. Το 14,6% (20 

άτομα) συμφωνεί και το 2,9% (4 άτομα) συμφωνεί απόλυτα.

Για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, όπως συνάγεται από τις απαντήσεις τους,  

πρέπει να αποτελεί σκοπό  της αξιολόγησης η επισήμανση  αδυναμιών και ελλείψεων.

Ερώτηση 5.5:  Σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης  πρέπει να είναι η αρτιότερη 

λειτουργία των ΣΜ.

Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς το 60,1% (83 άτομα) συμφωνεί με το ότι σκοπός 

της αξιολόγησης  πρέπει να είναι η αρτιότερη λειτουργία των ΣΜ, ενώ το 31,2% (43 

άτομα) συμφωνεί απόλυτα. Το 6,5% (9 άτομα) έχει μια ουδέτερη στάση ως προς το 

ερώτημα και το 2.2% (3 άτομα) διαφωνεί. 

Επομένως, από την κατανομή των  απαντήσεων, φαίνεται ότι ο σκοπός της 

αξιολόγησης πρέπει να είναι η αρτιότερη λειτουργία της σχολικής μονάδος. 

Ερώτηση 5.6: Ο ρόλος της αξιολόγησης πρέπει να  είναι η καταγραφή της 

υπάρχουσας κατάστασης της σχολικής μονάδος.

       Σε ποσοστό 56,6% (57 άτομα) οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί συμφωνούν με το 

συγκεκριμένο ερώτημα και σε ποσοστό 5,9% (8 άτομα) συμφωνούν απόλυτα. Το

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ 3

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 9

ΣΥΜΦΩΝΩ 83

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 43

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 138

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.30 εξωτερική αξιολόγηση και λειτουργία ΣΜ
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21,3% (29 άτομα) έχει μια ουδέτερη στάση και το ποσοστό το οποίο διαφωνεί 

ανέρχεται στο 15,4% (21 άτομα),  με το 0,7% (16 άτομα)  να διαφωνεί απόλυτα. 

Ερώτηση 5.7: Ο ρόλος της εξωτερικής αξιολόγησης δεν πρέπει να είναι ο 

εντοπισμός προβλημάτων 

        Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς το 65,2% (90 άτομα) διαφωνεί με το ότι ο 

ρόλος της αξιολόγησης δεν πρέπει να είναι ο εντοπισμός προβλημάτων, ενώ το 10,1% 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 16

ΔΙΑΦΩΝΩ 21

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 29

ΣΥΜΦΩΝΩ 57

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 8

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 131

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 9

ΣΥΝΟΛΟ 140

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 15

ΔΙΑΦΩΝΩ 90

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 12

ΣΥΜΦΩΝΩ 20

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 138

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.31 εξωτερική αξιολόγηση και καταγραφή 
κατάστασης ΣΜ

Γράφημα 7.32 Εξωτερική αξιολόγηση και εντοπισμός 
προβλημάτων
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(15 άτομα) διαφωνεί  απόλυτα. Το 8,7% (12 άτομα) έχει μια ουδέτερη στάση ως προς 

το ερώτημα, ενώ  το 14,5% (20 άτομα) συμφωνεί. 

        Επομένως από την κατανομή των  απαντήσεων, φαίνεται ότι ο σκοπός της 

αξιολόγησης πρέπει να είναι η αρτιότερη λειτουργία και διοίκηση της σχολικής 

μονάδος. 

Ερώτηση 5.9: Δεν αποτελεί ρόλο της εξωτερικής αξιολόγησης η δημιουργία 

προϋποθέσεων για παροχή κατάλληλης  βοήθειας.

          Το ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών το οποίο διαφωνεί με την 

συγκεκριμένη ερώτηση ανέρχεται στο 67,6% (92 άτομα ) και το 15,4% (21 άτομα) 

διαφωνεί απόλυτα. Το 10,3% (14 άτομα )έχει μια ουδέτερη στάση τι 5,1% (7 άτομα )

συμφωνεί και το 1,5 % (2 άτομα ) διαφωνεί απόλυτα.

        Με βάση τα ποσοστά των  απαντήσεων, διαφαίνεται ότι για τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς η δημιουργία προϋποθέσεων για παροχή κατάλληλης  βοήθειας 

αποτελεί μια σημαντική διάσταση του ρόλου της εξωτερικής αξιολόγησης.

Ερώτηση 5.10: Ο ρόλος της εξωτερικής αξιολόγησης πρέπει να είναι ένας  

μηχανισμός ανατροφοδότησης για τους εκπαιδευτικούς.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 21

ΔΙΑΦΩΝΩ 92

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 14

ΣΥΜΦΩΝΩ 7

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 136

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 4

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.33 Εξωτερική αξιολόγηση και 
παροχή βοήθειας
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  Τα ποσοστά των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση διαμορφώνονται ως έξης: 

το 53,6% (74 άτομα) συμφωνούν, με το εντυπωσιακό ποσοστό 35,5% (49 άτομα) να 

συμφωνούν απόλυτα. Το 5,8% (8 άτομα) έχει ουδέτερη στάση και το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών το οποίο διαφωνεί είναι της τάξης του 5,1% (7 άτομα).

      Το συμπέρασμα το οποίο συνάγεται από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών είναι ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί την ανατροφοδότηση 

τους μια πολύ σημαντική διάσταση της αξιολόγησης.   

Ερώτηση 5.11: Ο ρόλος της εξωτερικής αξιολόγησης πρέπει να είναι ένας  

μηχανισμός ανατροφοδότησης για τις εκπαιδευτικές αρχές σχετικά με την 

εκπαιδευτική πολιτική.

   

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ 7

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 8

ΣΥΜΦΩΝΩ 74

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 49

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 138

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ 140

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 3

ΔΙΑΦΩΝΩ 9

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 24

ΣΥΜΦΩΝΩ 57

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 46

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 139

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.34 Εξωτερική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση

Γράφημα 7.35 Εξωτερική αξιολόγηση και 
ανατροφοδότηση εκπαιδευτικών αρχών
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   Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς, το 40,6% (57 άτομα) συμφωνεί με το 

συγκεκριμένο ερώτημα και το 33,3% (46 άτομα) συμφωνεί απόλυτα. Το 17,4% (57 

άτομα έχει μια ουδέτερη στάση και το 6,5% (9 άτομα) διαφωνεί, με το 2,2% (3 άτομα) 

να διαφωνεί απόλυτα. 

     Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, φαίνεται ότι οι περισσότεροι θεωρούν το 

ρόλο της αξιολόγησης πολύ σημαντικό όσον αφορά την ανατροφοδότηση των 

εκπαιδευτικών αρχών σχετικά με την επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. 

Ομάδα 6η

Ερώτηση 6.1: Η πληροφοριακή τεχνολογία μπορεί να προσφέρει σημαντικές 

υπηρεσίες στη διαδικασία της εξωτερική αξιολόγησης.

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς συμφωνούν με το 

συγκεκριμένο ερώτημα σε ποσοστό 51,8 % (72 άτομα ) και ένα ποσοστό 13,7% (19 

άτομα) συμφωνεί απόλυτα. Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό του 32,4% (45 άτομα) το 

οποίο έχει ουδέτερη στάση και το ποσοστό το οποίο διαφωνεί είναι παρά πολύ μικρό 

1,4% (2 άτομα).  

   

      Επομένως, οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η πληροφοριακή 

τεχνολογία μπορεί να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην διαδικασία της 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1

ΔΙΑΦΩΝΩ 2

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 45

ΣΥΜΦΩΝΩ 72

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 19

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 139

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.36 Εξωτερική αξιολόγηση και πληροφοριακή 
τεχνολογία
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αξιολόγησης, έχουν, δηλαδή μια θετική στάση στη χρήση και την αξιοποίηση της 

πληροφοριακής τεχνολογίας.  

Ερώτηση 6.2: Με τη χρήση της πληροφοριακής  τεχνολογίας παρέχεται η 

δυνατότητα για  ταχεία και ορθολογιστική λήψη αποφάσεων σχετικά με την  

παροχή κατάλληλης βοήθειας.

       Το 39,6% (55 άτομα) των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών συμφωνεί με τη 

συγκεκριμένη ερώτηση και ένα ποσοστό 11,5% (16 άτομα) συμφωνεί απόλυτα. Το 

38,8% (54 άτομα) έχει μια ουδέτερη στάση και το ποσοστό το οποίο διαφωνεί 

ανέρχεται στο 7,2% (10 άτομα)  με το 2,9% (4 άτομα) να διαφωνεί απόλυτα.   

       

        Επομένως, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών συνάγεται ότι οι 

περισσότεροι θεωρούν ότι η πληροφορική τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει αρωγό στη 

διαδικασία της αξιολόγησης για  ταχεία και ορθολογιστική λήψη αποφάσεων σχετικά 

με την  παροχή κατάλληλης βοηθείας, αλλά και ότι ένα μεγάλο πόστο να έχει ουδέτερη 

στάση. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4

ΔΙΑΦΩΝΩ 10

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 54

ΣΥΜΦΩΝΩ 55

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 16

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 139

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 1

ΣΝΟΛΟ 140

Γράφημα 7.38 Πληροφοριακή τεχνολογία και λήψη 
απόφασης
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7.4.3 Επαγωγική στατιστική / Έλεγχοι υποθέσεων

     Οι έλεγχοι των στατιστικών υποθέσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 

επαγωγικής στατιστικής, έχουν ως στόχο να διερευνηθούν οι  σχέσεις ανάμεσα σε 

ομάδες επιλεγμένων ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως το φύλο, τα έτη υπηρεσίας και οι 

ειδικότητες, με συγκεκριμένο αριθμό εξηρτημένων μεταβλητών όπως οι θέσεις ως προς 

την αξιολόγηση, οι λόγοι για τους οποίους η παρουσία της εξωτερικής αξιολόγησης ΣΜ 

είναι απαραίτητη, ο καθορισμός κριτηρίων με βάση τους στόχους της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, ο καθορισμός κριτηρίων με βάση τις τάσεις στην ευρωπαϊκή ένωση, ο 

καθορισμός κριτηρίων με βάση τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις λειτουργίες 

της σχολικής μονάδας, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών, η αξιολόγηση ως 

μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης, η αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης των 

εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση και πληροφοριακή τεχνολογία. 

    Για την ανάδειξη των σχέσεων, ανάμεσα στις ομάδες των ανεξαρτήτων  

μεταβλητών, χρησιμοποιείται το στατιστικό κριτήριο του  X2 ως τεστ ομοιογένειας στα 

πλαίσια της στατιστικής επεξεργασίας με το «Στατιστικό πακέτο SPSS για κοινωνικές 

επιστήμες». Η δοκιμασία του X2 είναι ένα εκπληκτικά πολύμορφο στατιστικό κριτήριο, 

καθώς είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για να κρίνει ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων, οι 

οποίες σχετίζονται με κατηγορικού τύπου δεδομένα (Δαφέρμος, 2004). Στην δοκιμασία 

του Χ2 ως τεστ ομοιογένειας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ελέγξουμε την ύπαρξη 

διαφοράς ανάμεσα στις ομάδες που συγκροτεί η μία μεταβλητή ως προς την άλλη 

(Δαφέρμος, 2004). 

    Όλοι οι έλεγχοι των υποθέσεων ακλουθούν την ίδια διαδικασία και λογική, δηλαδή  

υποθέτουμε ότι οι δυο μεταβλητές του δείγματος προέρχονται από δυο ποιοτικά 

χαρακτηριστικά Α και Β του αρχικού πληθυσμού και μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε την 

υπόθεση της ομοιογένειας :

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους υποπληθυσμούς Α1, Α2,…του 

χαρακτηριστικού Α ως προς το Β
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Εναλλακτική υπόθεση 

Ηα: υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους υποπληθυσμούς Α1,Α2,…του χαρακτηριστικού Α 

ως προς το Β 

  Για την απόρριψη ή την αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης υπολογίζεται η τιμή p

(πιθανότητα να έχει βρεθεί κάτι κατά λάθος) και συγκρίνεται με το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α. Αν   τότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται ενώ αν

τότε η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται. Για όλες τις περιπτώσεις του στατιστικού 

ελέγχου χρησιμοποιείται ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας το  0,05, 

ένα γενικά αποδεκτό όριο σφάλματος για την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, το 

οποίο χρησιμοποιείται συχνότερα στις επιστήμες αγωγής. 

        Λόγο του μεγέθους του δείγματος σε περιπτώσεις όπου δεν ικανοποιείται μια από 

τις προϋποθέσεις εφαρμογής της  μεθόδου Χ2 ως τεστ ομοιογένειας,   συγκεκριμένα εάν 

20% των κελιών του πίνακα συνάφειας να έχουν αναμενόμενη συχνότητα κάτω από 5, 

τότε η αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων πραγματοποιείται με την μέθοδο 

ενοποίησης των κατηγορικών μεταβλητών, δηλαδή την μείωση των επίπεδων της μιας ή 

και των δυο κατηγορικών μεταβλητών που εμπλέκονται στην διαδικασία του Χ2, 

πρακτικά σημαίνει την συγχώνευση μερικών κατηγοριών σε μια ή τη διαγραφή ενίοτε 

κάποιων κατηγοριών γεγονός το οποίο συνηθίζεται από πολλούς κοινωνικούς 

επιστήμονες (Δαφέρμος, 2004).  
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1. Φύλο ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και θέσεις ως προς την αξιολόγηση

  

       Όπως φαίνεται και από το γράφημα, ανάμεσα σε  άνδρες  και γυναίκες από τους 

ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς υπάρχει μια μικρή διαφορά ως προς την αποδοχή της 

αξιολόγησης, με τους άνδρες να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα, με ποσοστό που  

ανέρχεται στο 73,2% (51 άτομα), ενώ  το αντίστοιχο των γυναικών ανέρχεται στο 

68,7% (46 άτομα). Όσο αφορά την αρνητική θέση, η διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και 

γυναίκες εκπαιδευτικούς είναι πολύ μικρή, με τους άνδρες να εμφανίζουν ποσοστό 

19,7% (14 άτομα) και τις γυναίκες ποσοστό της τάξης του 20,9% (14 άτομα). Το

ποσοστό των γυναικών που έχουν ουδέτερη στάση είναι ελαφρώς μεγαλύτερο με 10,4% 

(7 άτομα) από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών, το οποίο ανέρχεται στο 7% (5 

άτομα).

Κατά συνέπεια, δεν παρατηρείται κάποια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα σε 

άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς σε σχέση με τη θέση τους ως προς την αξιολόγηση. 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από στατιστική επεξεργασία των δεδομένων με το 

στατιστικό εργαλείο Χ2 ως τεστ ομοιογένειας,  από τους παρακάτω πινάκες προκύπτει  

η τιμή p=0,769 και είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05, 

κατά συνέπεια η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται.

Γράφημα 7.39   Φύλο και  θέσεις ως προς την αξιολόγηση
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Μηδενική υπόθεση

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά  ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ως 

προς  τις θέσεις τους για την αξιολόγηση

Εναλλακτική υπόθεση 

Ηα: Yπάρχει διάφορα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ως προς  τις θέσεις τους για την 

αξιολόγηση 

Φύλο και  θέσεις ως προς την αξιολόγηση

ΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

TotalΘΕΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ Count 51 14 5 70

Expected Count 49,6 14,3 6,1 70,0

ΓΥΝΑΙΚΑ Count 46 14 7 67

Expected Count 47,4 13,7 5,9 67,0

Total Count 97 28 12 137

Expected Count 97,0 28,0 12,0 137,0

        Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square ,526 2 ,769

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,87.

2. Ειδικότητες ερωτηθέντων εκπαιδευτικών  και  θέσεις προς την αξιολόγηση 

      Όπως φαίνεται στο γράφημα οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις 

θετικές ειδικότητες εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής της αξιολόγησης,  με 

82,4% (42 άτομα). Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές ειδικότητες 

εμφανίζουν ποσοστό 61,3% (38 άτομα) και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις 

υπόλοιπες ειδικότητες ποσοστό το οποίο ανέρχεται στο 70% (14 άτομα). 

     

     Το μεγαλύτερο ποσοστό από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς με αρνητική θέση  

27,4% (17 άτομα)  παρατηρείται στους εκπαιδευτικούς οι  οποίοι ανήκουν στις 

θεωρητικές ειδικότητες. Στη συνέχεια ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν 

στις υπόλοιπες ειδικότητες, με ποσοστό της τάξης του 25% (5 άτομα), και τέλος οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες, με ποσοστό 9,8% (5 άτομα).
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       Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών με ουδέτερη στάση 

αντιστοιχεί στους εκπαιδευτικούς οι  οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές ειδικότητες, με 

ποσοστό 11,3% (7 άτομα).  

     Επειδή στη συγκεκριμένη επεξεργασία το ποσοστό των κελιών με αναμενόμενη 

συχνότητα 5 είναι μεγαλύτερη από το 20%, για την αξιοπιστία του έλεγχου μειώνεται 

το επίπεδο της εξηρτημένης μεταβλητής με την διαγραφή της κατηγορίας ‘δεν 

γνωρίζω’.

Με βάση τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν η τιμή του δείκτη p=0,05 ισούται με 

την τιμή του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας 0,05 κατά συνέπεια απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση. 

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ειδικότητες των 

εκπαιδευτικών ως προς  τις θέσεις τους για την αξιολόγηση

Εναλλακτική υπόθεση

Η1: Υπάρχει διάφορα ανάμεσα στις ειδικότητες των εκπαιδευτικών ως προς  τις θέσεις 

τους για την αξιολόγηση

          Από τους πίνακες της στατιστικής επεξεργασίας του Χ2 ως τεστ ομοιογένειας και 

με βάση τον δείκτη Residual, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί οι όποιοι ανήκουν στις 

θετικές ειδικότητες έχουν ένα προβάδισμα ως προς την θετική άποψη για την 

Γράφημα 7.40  Ειδικότητες και θέσεις ως προς την 
αξιολόγηση
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αξιολόγηση, ενώ οι εκπαιδευτικοί των θεωρητικών ειδικοτήτων έχουν προβάδισμα 

στην  αρνητική άποψη για την αξιολόγηση. 

Ειδικότητες και θέσεις ως προς την αξιολόγηση

ΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

TotalΘΕΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Count 38 24 62

Expected Count 43,8 18,2 62,0

Residual -5,8 5,8

ΘΕΤΙΚΗ Count 42 9 51

Expected Count 36,0 15,0 51,0

Residual 6,0 -6,0

ΑΛΛΟ Count 14 6 20

Expected Count 14,1 5,9 20,0

Residual -,1 ,1

Total Count 94 39 133

Expected Count 94,0 39,0 133,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 5,995a 2 ,050

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5,86.

3.Ετη υπηρεσίας ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και θέσεις ως προς την αξιολόγηση

       

       Το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής της αξιολόγησης, εμφανίζεται σε 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας, σε ποσοστό της τάξης 

του 82% (23 άτομα),  στη συνέχεια βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί  οι οποίοι έχουν μέχρι 

10 έτη υπηρεσίας, σε ποσοστό 75% (27 άτομα) και τέλος οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

έχουν από 10-20 έτη υπηρεσίας  με ποσοστό 65,3% (47 άτομα). Οι εκπαιδευτικοί από 

10 έως 20 χρόνια υπηρεσίας εμφανίζουν και το μεγαλύτερο ποσοστό με αρνητική θέση 

ως προς την αξιολόγηση σε ποσοστό 25% (18 άτομα), ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι έχουν έως 10  έτη υπηρεσίας τη με 16,7% (5 άτομα) και οι εκπαιδευτικοί με 

πάνω από 20 έτη υπηρεσίας με ποσοστό 10,7% (3 άτομα). Για τους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι έχουν ουδέτερη θέση τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται στο 8,3% (3 άτομα) για 
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όσους έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας, σε ποσοστό 9,7% (7 άτομα) για όσους έχουν από 

10-20 έτη υπηρεσίας και στο 7,1% (2 άτομα)για όσους έχουν επάνω από 20 έτη 

υπηρεσίας.

       

     Για το συγκεκριμένο ερώτημα, με βάση την επεξεργασία, συνάγεται ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από φύλο, ειδικότητα και έτη υπηρεσίας, έχουν 

μια θετική στάση απέναντι στο εγχείρημα  της αξιολόγησης. Τα μεγαλύτερα ποσοστά 

καταγράφονται,  σε σχέση με το φύλο, στους άνδρες εκπαιδευτικούς, σε σχέση με τις 

ειδικότητες στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες  και σε 

σχέση με τα έτη υπηρεσίας στους εκπαιδευτικούς οι όποιοι έχουν περισσότερα από 20 

έτη υπηρεσίας.    

      Στη στατιστική επεξεργασία της συγκεκριμένης περίπτωσης για την ικανοποίηση 

της προϋπόθεσης του 20%, έγινε διαγραφή  της εξηρτημένης μεταβλητής ‘δεν 

γνωρίζω’. Η τιμή του δείκτη p=0.209 είναι μεγαλύτερη από την τιμή 0,05, επομένως 

δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση για τις θέσεις των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα 

έτη υπηρεσίας ως προς την αξιολόγηση.

Γράφημα 7.41 Έτη υπηρεσίας και θέσεις ως προς την 
αξιολόγηση
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Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς  

την αξιολόγηση ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς  την αξιολόγηση ανάλογα 

με τα έτη υπηρεσίας

Έτη υπηρεσίας και θέσεις ως προς την αξιολόγηση

ΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

TotalΘΕΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΩΣ 10 Count 27 9 36

Expected Count 25,7 10,3 36,0

ΑΠΟ 10-20 Count 47 25 72

Expected Count 51,4 20,6 72,0

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 Count 23 5 28

Expected Count 20,0 8,0 28,0

Total Count 97 39 136

Expected Count 97,0 39,0 136,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 3,127a 2 ,209

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 8,03.

4. Φύλο ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και θέσεις ως προς την εξωτερική 

αξιολόγηση ΣΜ 

      Το ποσοστό των ανδρών, οι οποίοι συμφωνούν με το συγκεκριμένο ερώτημα

ανέρχεται στο  44,3% (31 άτομα), σε ποσοστό 12,9% ( 9 άτομα) συμφωνεί απόλυτα, σε 

ποσοστό 12,9% (9 άτομα) διαφωνεί και σε ποσοστό 8,6% ( 8 άτομα) διαφωνεί απόλυτα. 

Το ποσοστό των ανδρών οι οποίοι έχουν ουδέτερη στάση ανέρχεται στο 21,4%   

        Αντίστοιχα για τις  γυναίκες εκπαιδευτικούς, το 44,1% (30 άτομα) συμφωνεί, το 

10,3% (7 άτομα) συμφωνεί απόλυτα, το 16,2% (11 άτομα) διαφωνεί, το 1,5% (1 άτομο) 

διαφωνεί απόλυτα και το 27,9% έχει ουδέτερη στάση.
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   Στη στατιστική επεξεργασία της συγκεκριμένης ερώτησης, η τιμή του δείκτη p=0.345

είναι μεγαλύτερη από την τιμή 0,05, επομένως δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση.

Φύλο και θέσεις ως προς την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ

ΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΜ

Total

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΔΙΑΦΩ

ΝΩ

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩ

ΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΦΥΛΛ

Ο

ΑΝΔΡΑΣ Count 6 9 15 31 9 70

Expected Count 3,6 10,1 17,2 30,9 8,1 70,0

ΓΥΝΑΙΚ

Α

Count 1 11 19 30 7 68

Expected Count 3,4 9,9 16,8 30,1 7,9 68,0

Total Count 7 20 34 61 16 138

Expected Count 7,0 20,0 34,0 61,0 16,0 138,0

Γράφημα 7.42  Φύλο ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και θέσεις ως 

προς την εξωτερική αξιολόγηση
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Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,480a 4 ,345

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,45.

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς  

την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ ανάλογα με το φύλο

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς  

την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ ανάλογα με το φύλο 

5.  Ειδικότητες  και θέσεις ως προς την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ

     Όπως φαίνεται και στο γράφημα σε ποσοστό 20% (4 άτομα) συμφωνούν απόλυτα οι 

εκπαιδευτικοί των άλλων ειδικοτήτων, σε πόστο 17,6%  (9 άτομα) οι εκπαιδευτικοί των 

θετικών ειδικοτήτων και σε ποσοστό 4,8% (3 άτομα) οι εκπαιδευτικοί των θεωρητικών 

ειδικοτήτων.

Γράφημα 7.43 Ειδικότητες  και θέσεις ως προς την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ



179

    Συμφωνούν σε ποσοστό 54,9% (28 άτομα) οι εκπαιδευτικοί των θετικών 

ειδικοτήτων, σε ποσοστό 45% (9 άτομα) των άλλων ειδικοτήτων και σε ποσοστό 33,9% 

(21 άτομα) οι εκπαιδευτικοί των θεωρητικών ειδικοτήτων.

   Τα ποσοστά των εκπαιδευτικών με ουδέτερη στάση ανέρχονται για τις θεωρητικές 

ειδικότητες σε ποσοστό 35,5% (22 άτομα), για τις θετικές ειδικότητες στο 17,6% (9 

άτομα) και για τις άλλες στο 10% (2 άτομα).

   Διαφωνούν σε ποσοστό 22,6% (14 άτομα) οι εκπαιδευτικοί των θεωρητικών 

ειδικοτήτων, σε ποσοστό 15% (3 άτομα) οι εκπαιδευτικοί των άλλων ειδικοτήτων και 

σε ποσοστό 5,9% (3 άτομα) οι εκπαιδευτικοί των θετικών ειδικοτήτων. Το ποσοστό 

των  εκπαιδευτικών των άλλων ειδικοτήτων διαφωνούν απόλυτα σε ποσοστό 10% (2 

άτομα) και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό απολυτής διαφωνίας. 

Ειδικότητες και θέσεις ως προς την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ

ΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΣΜ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Count 16 24 40

Expected Count 10,4 29,6 40,0

ΘΕΤΙΚΗ Count 5 37 42

Expected Count 10,9 31,1 42,0

ΑΛΛΟ Count 5 13 18

Expected Count 4,7 13,3 18,0

Total Count 26 74 100

Expected Count 26,0 74,0 100,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 8,441a 2 ,015

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,68.

      Στη στατιστική επεξεργασία της συγκεκριμένης περίπτωσης για την ικανοποίηση 

της προϋπόθεσης του 20%, έγινε συγχώνευση των εξηρτημένων μεταβλητών. Η τιμή 

του δείκτη p=0.015 είναι μικρότερη από την τιμή 0,05, επομένως απορρίπτεται η 
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μηδενική υπόθεση για τις θέσεις των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας ως

προς την αξιολόγηση

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς  

την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ ανάλογα με την ειδικότητα

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει στατιστική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς  την 

εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ ανάλογα με την ειδικότητα

6. Έτη υπηρεσίας  και θέσεις ως προς την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ

       Το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής της αξιολόγησης, εμφανίζεται σε 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν έως 10 χρόνια υπηρεσίας, σε ποσοστό της τάξης του 

61,1% (22 άτομα),  στη συνέχεια βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί  οι οποίοι πάνω από 20  

έτη υπηρεσίας, σε ποσοστό 64,3 % (18 άτομα) και τέλος οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

έχουν από 10-20 έτη υπηρεσίας  με ποσοστό 50 % (36 άτομα)..

Γράφημα 7.44  Έτη υπηρεσίας  και θέσεις ως προς την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ
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    Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν ουδέτερη θέση τα αντίστοιχα ποσοστά 

ανέρχονται στο 10,9 (3 άτομα) για όσους έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας, σε ποσοστό 14%

(8 άτομα) για όσους έχουν από 10-20 έτη υπηρεσίας και στο 14,3% (13 άτομα) για 

όσους έχουν επάνω από 20 έτη υπηρεσίας.

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 3,138a 6 ,791

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,29.

   Στη στατιστική επεξεργασία της συγκεκριμένης ερώτησης, πρόεκυψε  τιμή του δείκτη 

p=0.345 μεγαλύτερη από την τιμή 0,05, επομένως δεν απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση.

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς  

την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας 

Εναλλακτική υπόθεση

Έτη υπηρεσίας και θέσεις ως προς την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ

ΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΜ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΩΣ 10 Count 6 8 18 4 36

Expected 

Count

6,9 9,0 15,9 4,2 36,0

ΑΠΟ 10-

20

Count 15 21 29 7 72

Expected 

Count

13,8 18,0 31,8 8,5 72,0

ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 20

Count 5 5 13 5 28

Expected 

Count

5,4 7,0 12,4 3,3 28,0

Total Count 26 34 60 16 136

Expected 

Count

26,0 34,0 60,0 16,0 136,0
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Ηα: Υπάρχει στατιστική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς  την 

εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας 

7. Φύλο ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη

η εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ

     Όπως φαίνεται στο γράφημα μεγάλο ποσοστό γυναικών εκπαιδευτικών 44,4% (12 

άτομα)  αλλά και μεγάλο ποσοστό των ανδρών 39% (11 άτομα)  θεωρούν ότι η απουσία 

της αξιολόγησης στη σχολική μονάδα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τον  

εντοπισμό προβλημάτων. Επίσης ποσοστό 28,8% (8 άτομα)  για τους άνδρες και  

ποσοστό 22,2% (6 άτομα)  για τις  γυναίκες θεωρεί ότι εξ’ αιτίας της απουσίας της 

αξιολόγησης δεν υπάρχουν κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς.

   

     

Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί θεωρούν ως αποτέλεσμα της απουσίας της 

αξιολόγησης την αδυναμία ανατροφοδότησης τους, σε ποσοστό 14,3% (4 άτομα) για 

τους  άνδρες και σε ποσοστό 11,1% (3 άτομα) για τις  γυναίκες. Το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών οι οποίοι επισημαίνουν τη χαλαρότητα ως αποτέλεσμα της έλλειψης 

αξιολόγησης ανέρχεται σε 14,8% (4 άτομα) για τις γυναίκες και σε 7,1% (2 άτομα) για 

τους άνδρες.

Γράφημα 7.45   Φύλο ερωτηθέντων εκπαιδευτικών  και λόγοι 

για τους οποίους είναι απαραίτητη η εξωτερική αξιολόγηση 

ΣΜ
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Φύλο  και λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η εξωτερική 

αξιολόγηση ΣΜ

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΣΜ

Total

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΑ

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ Count 11 8 19

Expected Count 11,8 7,2 19,0

ΓΥΝΑΙΚΑ Count 12 6 18

Expected Count 11,2 6,8 18,0

Total Count 23 14 37

Expected Count 23,0 14,0 37,0

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square ,302a 1 ,582

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,81.

      Για την αξιοπιστία του έλεγχου και συγκεκριμένα για την ικανοποίηση του 

κριτηρίου 20% διεγράφησαν ορισμένες κατηγορίες της εξηρτημένης μεταβλητής όπως 

η χαλαρότητα, η επίτευξη των στόχων και η ανατροφοδότηση. Από τον πίνακα ο οποίος 

προκύπτει από τη στατιστική επεξεργασία του Χ2 ως τεστ ομοιογένειας,  η τιμή p

ισούται με 0.582 και είναι μεγαλύτερη από το 0,05 κατά συνέπεια δεν απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση. 

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς  τους λόγους για τους 

οποίους είναι απαραίτητη η εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ ανάλογα με το φύλο τους 

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς  τους λόγους για τους 

οποίους είναι απαραίτητη η εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ ανάλογα με το φύλο τους

8. Ειδικότητες  εκπαιδευτικών και λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η 

εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ
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          Στην αδυναμία εντοπισμού προβλημάτων λόγω έλλειψης της αξιολόγησης, 

καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό για όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών, με 

τους εκπαιδευτικούς οι  οποίοι ανήκουν στις υπόλοιπες ειδικότητες να εμφανίζουν και 

το μεγαλύτερο ποσοστό 60% (6 άτομα).  Για τους εκπαιδευτικούς οι  οποίοι ανήκουν 

στις θεωρητικές ειδικότητες  το ποσοστό  είναι 38,9% (7 άτομα) και για τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες το ποσοστό  είναι 38,5% (10 

άτομα).

     Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές ειδικότητες, 

αποδίδουν σε ποσοστό 22,2% (4 άτομα)  την ύπαρξη χαλαρότητας εξ’ αιτίας της 

απουσίας της αξιολόγησης και περίπου το ίδιο ποσοστό 23,1% (4 άτομα) εμφανίζει 

στην έλλειψη κινήτρων. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες 

επισημαίνουν την έλλειψη κινήτρων, εξ’ αιτίας  της απουσίας της αξιολόγησης σε 

ποσοστό 30,8% (8 άτομα)   και σε ποσοστό 3,8% (1 άτομα)  την ύπαρξη χαλαρότητας. 

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις υπόλοιπες ειδικότητες εμφανίζουν το ίδιο  

ποσοστό 10% (2 άτομα) για την χαλαρότητα και την έλλειψη κινήτρων.

         Για 
Γράφημα 7.46 Ειδικότητες  εκπαιδευτικών και λόγοι για τους 

οποίους είναι απαραίτητη η εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ 
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την αξιοπιστία του έλεγχου και για την ικανοποίηση του κριτηρίου 20% διεγράφησαν 

ορισμένες κατηγορίες της εξηρτημένης μεταβλητής όπως η χαλαρότητα, επίτευξη των 

στόχων και η ανατροφοδότηση και από την ανεξάρτητη μεταβλητή διεγράφη η 

κατηγορία των εκπαιδευτικών οι οποίοι ανήκουν σε άλλη κατηγορία πέρα από την 

θετική και θεωρητική. Από τον πίνακα της στατιστικής επεξεργασίας προκύπτει ότι η 

τιμή p=0.880>0,05 κατά συνέπεια δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. 

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως 

προς  τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ

ανάλογα με την ειδικότητα τους

Ειδικότητες  εκπαιδευτικών και λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η 

εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ 

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΣΜ

Total

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Count 7 5 11

Expected Count 6,4 4,6 11,0

ΘΕΤΙΚΗ Count 10 8 18

Expected Count 10,6 7,4 18,0

Total Count 17 12 29

Expected Count 17,0 12,0 29,0

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square ,023a 1 ,880

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,20.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς  τους λόγους για τους 

οποίους είναι απαραίτητη η εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ ανάλογα με την ειδικότητα 

τους
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9. Έτη υπηρεσίας και λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η εξωτερική 

αξιολόγηση ΣΜ

     Σε όλες τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τα όποια 

έχουν, το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι η απουσία της αξιολόγησης έχει ως 

αποτέλεσμα  την αδυναμία εντοπισμού των προβλημάτων, με ποσοστό 58,3% (7 άτομα) 

για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, με ποσοστό 

53,8% (7 άτομα)  για εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας και 31% (9 

άτομα)  για εκπαιδευτικούς πάνω από 20 έτη υπηρεσίας. Ακόμα, θεωρούν ότι λόγω της 

απουσίας αξιολόγησης δεν υπάρχουν κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς, με αντίστοιχα 

ποσοστά 23,1% (12 άτομα)  για εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας, 

με 20,7% (12 άτομα) για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν από 10-20 έτη υπηρεσίας 

και 33,3% (12 άτομα) για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν πάνω από 20 έτη 

υπηρεσίας.  Τα ποσοστά σχετικά με την έλλειψη ανατροφοδότησης λόγω της απουσίας 

της αξιολόγησης, διαμορφώνονται σε 15,4% (2 άτομα)  για τους εκπαιδευτικούς οι 

Γράφημα 7.47 Έτη υπηρεσίας και λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η 

εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ
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οποίοι έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας  και στο 20,7% (5 άτομα)  για τους εκπαιδευτικούς 

οι οποίοι έχουν από 10-20 έτη υπηρεσίας. 

       Για την ικανοποίηση του κριτηρίου 20%, διεγράφησαν ορισμένες κατηγορίες της 

εξηρτημένης μεταβλητής όπως η χαλαρότητα, η επίτευξη των στόχων και η 

ανατροφοδότηση. Από τους πίνακες οι οποίοι προκύπτουν μετά την στατιστική 

επεξεργασία του Χ2, η τιμή p=0.497>0,05 κατά συνέπεια δεν απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση. 

1. Έτη υπηρεσίας και λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η εξωτερική αξιολόγηση 

ΣΜ

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΜ

Total

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΑ

ΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΩΣ 

10

Count 7 3 10

Expected 

Count

5,6 4,4 10,0

ΑΠΟ 

10-20

Count 9 10 19

Expected 

Count

10,7 8,3 19,0

ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 

20

Count 7 5 12

Expected 

Count

6,7 5,3 12,0

Total Count 23 18 41

Expected 

Count

23,0 18,0 41,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 1,397a 2 ,497

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,39.

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως 

προς τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ, 

ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας

Εναλλακτική υπόθεση
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Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς  τους λόγους για τους 

οποίους είναι απαραίτητη η εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας

10.Φύλο και καθορισμός κριτήριων με βάση τους στόχους εκπαιδευτικής πολιτική

    

       Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς, οι γυναίκες,  σε ποσοστό 67,2%  (45

άτομα) αλλά και οι άνδρες, σε ποσοστό 59,4% (41 άτομα) συμφωνούν ότι στον 

καθορισμό των  κριτηρίων αξιολόγησης πρέπει να συνεκτιμώνται οι στόχοι της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. άτομα) για τις γυναίκες και 9% (6 άτομα) για τους άνδρες. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών τα οποία συμφωνούν απόλυτα με 

το συγκεκριμένο ερώτημα ανέρχονται σε 13% (9).

       Το ποσοστό των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν ουδέτερη στάση ως προς το 

ερώτημα για τις γυναίκες ανέρχεται στο 10,4% (7 άτομα) και για τους άνδρες 17,4% 

(12 άτομα). Για τους διαφωνούντες εκπαιδευτικούς τα ποσοστά είναι σχετικά μικρά

και ανέρχονται για τις γυναίκες σε ποσοστό 10,4% (7 άτομα) και για τους άνδρες σε 

ποσοστό της τάξης του 7,2% (5 άτομα).

Γράφημα 7.48  Φύλλο και καθορισμός κριτήριων με βάση τους στόχους 

εκπαιδευτικής πολιτικής
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    Από τους πίνακες της στατιστικής επεξεργασίας του Χ2 ως τεστ ομοιογένειας οι

προκύπτει η τιμή p=0.497 η οποία είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 0,05 κατά συνέπεια δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. 

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

τον καθορισμό κριτήριων με βάση τους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με 

το φύλο τους.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον καθορισμό κριτήριων 

με βάση τους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με το φύλο τους.

Φύλλο και καθορισμός κριτήριων με βάση τους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Total

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ Count 2 5 12 41 9 69

Expected 

Count

2,0 6,1 9,6 43,6 7,6 69,0

ΓΥΝΑΙΚΑ Count 2 7 7 45 6 67

Expected 

Count

2,0 5,9 9,4 42,4 7,4 67,0

Total Count 4 12 19 86 15 136

Expected 

Count

4,0 12,0 19,0 86,0 15,0 136,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 2,406a 4 ,661

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,97.
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11.Ειδικότητες και καθορισμός κριτηρίων με βάση τους στόχους της 

εκπαιδευτικής πολιτικής

      Όπως φαίνεται στο γράφημα, όλες οι ειδικότητες των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών,

με μεγάλο, ποσοστό συμφωνούν ότι στον καθορισμό των κριτήριων αξιολόγησης 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί 

οι  οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές ειδικότητες εμφανίζουν ένα ποσοστό της τάξης του 

56,5% (26 άτομα), οι  εκπαιδευτικοί οι  οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες 

ποσοστό της τάξης του 68% (44 άτομα) και οι  εκπαιδευτικοί οι  οποίοι ανήκουν στις 

υπόλοιπες ειδικότητες ποσοστό της τάξης του 73,7% (15 άτομα).

      Το μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο συμφωνεί απόλυτα με το ερώτημα εμφανίζεται 

στους  εκπαιδευτικούς οι  οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές ειδικότητες με ποσοστό 

17,7% (2 άτομα). Στους  εκπαιδευτικούς οι  οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες το 

ποσοστό ανέρχεται στο 5% (10 άτομα) και στους  εκπαιδευτικούς οι  οποίοι ανήκουν 

στις υπόλοιπες ειδικότητες το ποσοστό ανέρχεται στο 5,3% (3 άτομα). 

     Τα ποσοστά των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ουδέτερη στάση 

ανέρχονται στο 12,9% (4 άτομα) για τους  εκπαιδευτικούς οι  οποίοι ανήκουν τις 

θεωρητικές ειδικότητες  στο 14% (9 άτομα) για τους  εκπαιδευτικούς οι  οποίοι 

ανήκουν τις θετικές και στο 10,5% (5 άτομα) για τους  εκπαιδευτικούς οι  οποίοι 

ανήκουν στις υπόλοιπες ειδικότητες. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαφωνούν με το 

συγκεκριμένο ερώτημα για τις θεωρητικές ειδικότητες ανέρχεται στο 11,3% (4 άτομα),

για τις θετικές ειδικότητες στο 8% (6 άτομα) και για τις υπόλοιπες ειδικότητες στο 

5,3% (4 άτομα). 

        Για την αξιοπιστία της στατιστικής επεξεργασίας πραγματοποιήθηκε συγχώνευση 

ορισμένων κατηγοριών της εξηρτημένης μεταβλητής ούτος ώστε να ικανοποιείται ο 

περιορισμός του 20%. Η τιμή του p η οποία προκύπτει είναι p= 0,904  μεγαλύτερη από 

το 0,05 επομένως δεν απορρίπτετε η μηδενική υπόθεση.

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

τον καθορισμό κριτήριων με βάση τους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με

τις ειδικότητες  τους.
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Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον καθορισμό κριτήριων 

με βάση τους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με τις ειδικότητες  τους.

Ειδικότητες και καθορισμός κριτηρίων με βάση τους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Count 16 46 62

Expected Count 15,6 46,4 62,0

ΘΕΤΙΚΗ Count 13 37 50

Expected Count 12,6 37,4 50,0

ΑΛΛΟ Count 4 15 19

Expected Count 4,8 14,2 19,0

Total Count 33 98 131

Expected Count 33,0 98,0 131,0

Γράφημα 7.49 Ειδικότητες και καθορισμός κριτηρίων με βάση τους στόχους 

εκπαιδευτικής πολιτικής
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Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square ,202a 2 ,904

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,79.

12.Έτη υπηρεσίας και καθορισμός κριτηρίων με βάση τους στόχους εκπαιδευτικής 

πολιτικής

          Τα ποσοστά των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ουδέτερη στάση 

κατανέμονται ως εξης : ποσοστό 11,1% (12 άτομα) για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας, ποσοστό 12,9% (9 άτομα) για αυτούς οποίοι έχουν από 

10-20 έτη υπηρεσίας και ποσοστό 11,1% (4 άτομα) για τους εκπαιδευτικούς με πάνω 

από 20 έτη υπηρεσίας.

      Το 14,3% (4 άτομα) των εκπαιδευτικών με πάνω από 20 έτη υπηρεσίας διαφωνούν 

με το συγκεκριμένο ερώτημα όπως και οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν 

Γράφημα 7.50 Έτη υπηρεσίας και καθορισμός κριτηρίων με βάση τους 

στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής
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έως 10 έτη υπηρεσίας, σε ποσοστό 5,6% (2 άτομα). Για τους εκπαιδευτικούς από 10-20 

έτη υπηρεσίας το ποσοστό ανέρχεται στο 8,6% (6 άτομα).   

Έτη υπηρεσίας και καθορισμός κριτηρίων με βάση τους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΩΣ 10 Count 8 28 36

Expected Count 9,1 26,9 36,0

ΑΠΟ 10-20 Count 16 54 70

Expected Count 17,8 52,2 70,0

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 Count 10 18 28

Expected Count 7,1 20,9 28,0

Total Count 34 100 134

Expected Count 34,0 100,0 134,0

     

      Από τον στατιστικό έλεγχο του Χ2 και με την συγχώνευση ορισμένων κατηγοριών 

της εξηρτημένης μεταβλητής προκύπτει η τιμή p=0,367 μεγαλύτερη από την τιμή 0,05, 

επομένως δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση.  

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

τον καθορισμό κριτήριων με βάση τους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με

τα έτη υπηρεσίας τους.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον καθορισμό κριτήριων 

με βάση τους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους.

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 2,004a 2 ,367

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 7,10.
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13.Φύλο και καθορισμός κριτηρίων χωρίς τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής

      

      Οι γυναίκες από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς εμφανίζουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό διαφωνίας στο συγκεκριμένο ερώτημα, σε ποσοστό 65,7% (44 άτομα), με το 

ποσοστό των  ανδρών  να ανέρχεται στο 58% (40 άτομα). Οι άνδρες με ουδέτερη στάση 

εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό 27,5% (19 άτομα), έναντι 9%  (6 άτομα) των 

γυναικών. Επίσης, οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας με το 

συγκεκριμένο ερώτημα, με 14,9% (10 άτομα) έναντι 4,3% (3 άτομα) των ανδρών.

  Από το συγκεκριμένο γράφημα φαίνεται ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν ένα 

προβάδισμα έναντι των ανδρών σε σχέση με το κατά πόσο πρέπει να συνεκτιμηθούν οι 

τάσεις στην ευρωπαϊκή ένωση για τον καθορισμό των κριτήριων αξιολόγησης. 

        Από την επεξεργασία των στοιχείων με βάση το Χ2 ως τεστ ομοιογένειας 

προκύπτει η τιμή p=0.04 μικρότερη από την τιμή 0,05 της στατιστικής σημαντικότητας 

επομένως η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται.

Γράφημα 7.51 Φύλο και καθορισμός κριτήριων χωρίς τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.
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Φύλο και καθορισμός κριτήριων χωρίς τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ XΩΡΙΣ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ Count 46 19 4 69

Expected Count 48,2 12,7 8,1 69,0

Residual -2,2 6,3 -4,1

ΓΥΝΑΙΚΑ Count 49 6 12 67

Expected Count 46,8 12,3 7,9 67,0

Residual 2,2 -6,3 4,1

Total Count 95 25 16 136

Expected Count 95,0 25,0 16,0 136,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 10,828a 2 ,004

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 7,88.

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

τον καθορισμό κριτήριων χωρίς τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σε σχέση με φύλο τους.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον καθορισμό κριτήριων 

χωρίς τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με

φύλο τους.

Από τους πίνακες επεξεργασίας συνάγεται με βάση τον δείκτη Residual οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας αλλά και το μεγαλύτερο 

ποσοστό διαφωνίας έναντι των ανδρών. Στην ουδέτερη στάση προηγούνται οι άνδρες 

εκπαιδευτικοί.
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14.Ειδικότητες και καθορισμός κριτήριων χωρίς τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση εκπαιδευτικής πολιτικής

      

Το μεγαλύτερο ποσοστό διαφωνίας εμφανίζεται στους  εκπαιδευτικούς οι  οποίοι 

ανήκουν στις θεωρητικές ειδικότητες, με ποσοστό 66,1% (41 άτομα) και ακολουθούν οι   

εκπαιδευτικοί οι  οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες, με ποσοστό 58% (31 άτομα)

και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις υπόλοιπες ειδικότητες, με ποσοστό  57,9 % 

(29 άτομα).

     Ανάλογα εμφανίζονται τα ποσοστά αυτών οι οποίοι διαφωνούν απόλυτα, με τους  

εκπαιδευτικούς οι  οποίοι ανήκουν τις θεωρητικές ειδικότητες να εμφανίζουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 9,7% (6 άτομα) τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

ανήκουν στις θετικές ειδικότητες με 8% (4 άτομα) και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

ανήκουν στις υπόλοιπες ειδικότητες με ποσοστό 5,3%(1 άτομο). Οι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό με ουδέτερη 

στάση 24% (12 άτομα), οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές ειδικότητες 

Γράφημα 7.52 Ειδικότητες  και καθορισμός κριτήριων χωρίς τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση εκπαιδευτικής πολιτικής
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εμφανίζουν ποσοστό 10% (5 άτομα) και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις 

υπόλοιπες ειδικότητες εμφανίζουν  ποσοστό 10,5% (2 άτομα).

Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές 

ειδικότητες συμφωνούν σε μεγαλύτερο ποσοστό με το ερώτημα  κατά πόσο πρέπει να 

συνεκτιμηθούν οι τάσεις στην ευρωπαϊκή ένωση για τον καθορισμό των κριτηρίων 

αξιολόγησης. 

Ειδικότητες  και καθορισμός κριτήριων χωρίς τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

εκπαιδευτικής πολιτικής

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ XΩΡΙΣ 

ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Count 47 16 63

Expected Count 45,6 17,4 63,0

ΘΕΤΙΚΗ Count 33 12 45

Expected Count 32,6 12,4 45,0

ΑΛΛΟ Count 12 7 19

Expected Count 13,8 5,2 19,0

Total Count 92 35 127

Expected Count 92,0 35,0 127,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square ,986a 2 ,611

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 

     Από την επεξεργασία των στοιχείων με βάση το Χ2 ως τεστ ομοιογένειας προκύπτει 

η τιμή p=0.611 μεγαλύτερη από την τιμή 0,05 της στατιστικής σημαντικότητας 

επομένως η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται. Για την αξιοπιστία της στατιστικής 

επεξεργασίας πραγματοποιήθηκε συγχώνευση ορισμένων κατηγοριών της εξηρτημένης 

μεταβλητής και η επεξεργασία περιορίζεται στην διαφωνία η την συμφωνία των 

εκπαιδευτικών με το συγκεκριμένο ερώτημα. 
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Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

τον καθορισμό κριτήριων χωρίς τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σε σχέση τις ειδικότητες τους.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον καθορισμό κριτήριων 

χωρίς τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με τις 

ειδικότητες τους.

15.Έτη υπηρεσίας και καθορισμός κριτήριων χωρίς τις τάσεις της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

      Όπως φαίνεται και από το γράφημα, το ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 

οι οποίοι διαφωνούν με το συγκεκριμένο ερώτημα είναι περίπου το ίδιο ανεξάρτητα 

από τα έτη υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι 

διαφωνούν και έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας είναι 61,1% (22 άτομα), για τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν από  10-20 έτη υπηρεσίας το ποσοστό  είναι 61,4% (43

άτομα) και για αυτούς οι οποίοι έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας το ποσοστό είναι 

64,3% (18 άτομα).

Γράφημα 7.53 Έτη υπηρεσίας  και καθορισμός κριτήριων χωρίς τις 

τάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
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       Η ίδια εικόνα εμφανίζεται και για τους εκπαιδευτικούς  οι οποίοι διαφωνούν 

απόλυτα, με αντίστοιχα ποσοστά για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν έως 10 έτη 

υπηρεσίας 8,3% (3 άτομα), αυτούς οι οποίοι έχουν από 10-20 έτη υπηρεσίας 8,6% (6

άτομα) και αυτούς που έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας 7,1% (2 άτομα). Τα ποσοστά 

των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ουδέτερη στάση ως προς το 

συγκεκριμένο ερώτημα κατανέμονται 22,2% (8 άτομα) για τους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας, 17,1% (12 άτομα) για εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

έχουν από 10-20 έτη υπηρεσίας και σε ποσοστό 17,9% (5 άτομα)για τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.

    Τα αντίστοιχα ποσοστά των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών οι οποίοι συμφωνούν 

ανέρχονται για εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας σε 8,3% (3

άτομα), για εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν από 10-20 έτη υπηρεσίας σε 11,4% (8

άτομα) και για εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν περισσότερο από 20 έτη υπηρεσίας σε 

7,1% (2 άτομα).

      Στη στατιστική επεξεργασία και για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης του 20%, 

έγινε συγχώνευση ορισμένων κατηγοριών της εξηρτημένης μεταβλητής. Η τιμή του 

δείκτη p=0.462 είναι μεγαλύτερη από την τιμή 0,05, επομένως δεν απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση.

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

τον καθορισμό κριτήριων χωρίς τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σε σχέση τα έτη υπηρεσίας.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον καθορισμό κριτήριων 

χωρίς τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με τα 

έτη υπηρεσίας.



200

Έτη υπηρεσίας  και καθορισμός κριτήριων χωρίς τις τάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 10-20 Count 75 24 99

Expected Count 73,5 25,5 99,0

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 Count 20 9 29

Expected Count 21,5 7,5 29,0

Total Count 95 33 128

Expected Count 95,0 33,0 128,0

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square ,541a 1 ,462

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,48.

b. Computed only for a 2x2 table

16.Φύλο και καθορισμός κριτήριων με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

λειτουργία της σχολικής μονάδος

      
Γράφημα 7.54 Φύλο και καθορισμός κριτήριων με βάση τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδος 
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Τα ποσοστά των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμφωνούν με  το συγκεκριμένο ερώτημα 

είναι για τις γυναίκες 61,8% (42 άτομα) και για τους άνδρες 60,9% (42 άτομα).

Παραπλήσια είναι και τα ποσοστά των δυο φύλων της τάξης: του 23,5% (16 άτομα) τα 

οποία συμφωνούν απόλυτα με το ερώτημα. Το ίδιο περίπου είναι και το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών και για τα δυο φύλα που έχουν μια ουδέτερη στάση.

               

       Επομένως υπάρχει μια ταύτιση απόψεων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες για τη 

συνεκτίμηση των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής 

μονάδος στον καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης.  

Από την στατιστική επεξεργασία του Χ2 ως τεστ ομοιογένειας προκύπτει  η τιμή του 

p=1 η οποία είναι μεγαλύτερη από την τιμή 0,05 γεγονός το οποίο σημαίνει την 

αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης. 

Φύλο και καθορισμός κριτήριων με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία 

της σχολικής μονάδος

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΜ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ Count 7 62 69

Expected 

Count

7,0 62,0 69,0

ΓΥΝΑΙΚΑ Count 7 62 69

Expected 

Count

7,0 62,0 69,0

Total Count 14 124 138

Expected 

Count

14,0 124,0 138,0

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-

Square

,000a 1 1,000

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

τον καθορισμό κριτήριων με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της 

σχολικής μονάδος σε σχέση με το φύλο.
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Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον 

καθορισμό κριτήριων με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής 

μονάδος σε σχέση με το φύλο.

17.Ειδικότητες και καθορισμός κριτήριων με βάση τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την λειτουργία της σχολικής μονάδος. 

    Το ποσοστό συμφωνίας με το συγκεκριμένο ερώτημα για τους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές ειδικότητες ανέρχεται στο 56,5% (35 άτομα), για τους 

εκπαιδευτικούς  οι οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες ανέρχεται στο 62,7%  (32

άτομα) και για αυτούς που ανήκουν στις υπόλοιπες ειδικότητες ανέρχεται στο 73,7% 

(14 άτομα). 

Για την απόλυτη συμφωνία, το ποσοστό  στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις 

θεωρητικές ειδικότητες ανέρχεται στο 30,6% (19 άτομα), για τους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες στο 23,5% (12 άτομα) και για τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις υπόλοιπες στο 5,3% (1 άτομο).

Γράφημα 7.55   Ειδικότητες και καθορισμός κριτήριων με βάση τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία της σχολικής μονάδος 
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Τα ποσοστά των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ουδέτερη στάση είναι μικρά,  11,3% (7

άτομα) για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές ειδικότητες, 7,8% 

(4 άτομα) για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες και 

10,5% (2 άτομα) για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις υπόλοιπες 

ειδικότητες.

        Αυτό το οποίο παρατηρείται είναι ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών και για τις τρεις κατηγορίες ειδικοτήτων. Το συνολικό 

ποσοστό συμφωνίας αθροιστικά είναι περίπου το ίδιο.

Ειδικότητες και καθορισμός κριτήριων με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

λειτουργία της σχολικής μονάδος

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΜ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Count 8 54 62

Expected Count 8,9 53,1 62,0

ΘΕΤΙΚΗ Count 7 44 51

Expected Count 7,3 43,7 51,0

ΑΛΛΟ Count 4 15 19

Expected Count 2,7 16,3 19,0

Total Count 19 113 132

Expected Count 19,0 113,0 132,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square ,814a 2 ,666

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,73.

       Η τιμή του p η οποία προκύπτει για το συγκεκριμένο ερώτημα από την στατιστική 

επεξεργασία του X2 ισούται με 0,666 μεγαλύτερη από την τιμή 0,05 επομένως η 

μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται.

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

τον καθορισμό κριτήριων με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της 

σχολικής μονάδος σε σχέση με τις ειδικότητες.
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Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον 

καθορισμό κριτήριων με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής 

μονάδος σε σχέση με τις ειδικότητες.

18.Έτη υπηρεσίας και καθορισμός κριτήριων με βάση τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την λειτουργία της σχολικής μονάδος 

     Και στο συγκεκριμένο γράφημα παρατηρείται ότι ο βαθμός συμφωνίας για τη 

συνεκτίμηση των παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής 

μονάδος, συνολικά είναι αρκετά υψηλό για όλους τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς, 

ανεξαρτήτως από τα έτη υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν 

έως 10 έτη υπηρεσίας σε ποσοστό  72,2% (26 άτομα) συμφωνούν με το συγκεκριμένο 

ερώτημα,  σε ποσοστό 8,3% (3 άτομα) συμφωνούν απόλυτα, σε ποσοστό 11,1% (4 

άτομα) έχουν ουδέτερη στάση, ενώ τα ποσοστά διαφωνίας είναι πολύ μικρά.

     Για τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν υπηρεσία από 10-20 έτη, 

ποσοστό 56,3% (40 άτομα ) συμφωνεί, ενώ ποσοστό 28,2% (20 άτομα) συμφωνεί 

απόλυτα, και ποσοστό 12,7% (9 άτομα) έχει ουδέτερη στάση. Τα ποσοστά διαφωνίας, 

όπως και προηγούμενα, είναι πολύ μικρά. Το 60,7% (17ατομα) των εκπαιδευτικών οι 

οποίοι έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας συμφωνεί με το ερώτημα και το 32,1% ( 9 

άτομα ) συμφωνεί απόλυτα, το 3,6% ( 1 άτομο ) έχει ουδέτερη στάση, ενώ, όπως και 

προηγούμενα, το ποσοστό των εκπαιδευτικών το οποίο διαφωνεί είναι πολύ μικρό. 

         Αυτό το οποίο συνάγεται είναι ότι οι  εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από φύλο, 

ειδικότητες και έτη υπηρεσίας, έχουν την άποψη ότι πρέπει να συνεκτιμώνται στο 

καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη 

λειτουργία της σχολικής μονάδος.

      Από την στατιστική επεξεργασία του Χ2    ως τεστ ομοιογένειας  η τιμή του p=0,405 

και είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας το 0,05, επομένως 

δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση 
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Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

τον καθορισμό κριτήριων με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της 

σχολικής μονάδος σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον 

καθορισμό κριτήριων με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής 

μονάδος σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας.

Γράφημα 7.56 Έτη υπηρεσίας και καθορισμός κριτήριων με βάση τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία της σχολικής μονάδος.
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Έτη υπηρεσίας και καθορισμός κριτήριων με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

λειτουργία της σχολικής μονάδος

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΜ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΩΣ 10 Count 3 29 32

Expected Count 1,6 30,4 32,0

ΑΠΟ 10-20 Count 2 60 62

Expected Count 3,1 58,9 62,0

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 Count 1 26 27

Expected Count 1,3 25,7 27,0

Total Count 6 115 121

Expected Count 6,0 115,0 121,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 1,810a 2 ,405

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,34.

19.Φυλο και αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών

Οι γυναίκες σε ποσοστό 70,3% (45 άτομα) αλλά και οι άνδρες σε ποσοστό 66,7% (46

άτομα) συμφωνούν με το ερώτημα ότι δηλαδή πρέπει να αξιολογούνται οι 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. Τα αντίστοιχα ποσοστά των γυναικών οι όποιες συμφωνούν 

απόλυτα είναι της τάξης του 15,6 % (10 άτομα) και των ανδρών είναι της τάξης του 

14,5% (10 άτομα) Το ποσοστό των ανδρών οι οποίοι έχουν ουδέτερη στάση ανέρχεται 

σε 13% (9 άτομα), ενώ των γυναικών στο 7,8%(5 άτομα).

Τα ποσοστά των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών οι οποίοι διαφωνούν με το συγκεκριμένο 

ερώτημα είναι μικρό, της τάξης του 1,4% (1 άτομο) για τους άνδρες και 6,3% (4 άτομα)

για τις γυναίκες. 
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Αυτό το οποίο  προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι από τους ερωτηθέντες 

εκπαιδευτικούς οι γυναίκες συμφωνούν σε  λίγο μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες 

με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών στη σχολική μονάδα.

    Από τους παρακάτω πίνακες οι οποίοι προκύπτουν από την στατιστική επεξεργασία 

του Χ2 ως τεστ ομοιογένειας προκύπτει η τιμή του p=0,709 μεγαλύτερη από το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 0,05 επομένως δεν απορρίπτει η μηδενική υπόθεση. Στην 

στατιστική επεξεργασία έγινε διαγραφή μιας κατηγορίας από την εξηρτημένη 

μεταβλητή για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης του 20% για την αξιοπιστίας τη 

επεξεργασίας.

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών σε σχέση με το φύλο.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών σε σχέση με το φύλο.

Γράφημα 7.57 Φύλο και αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών
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Φύλο και αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ Count 9 60 69

Expected Count 8,3 60,7 69,0

ΓΥΝΑΙΚΑ Count 7 57 64

Expected Count 7,7 56,3 64,0

Total Count 16 117 133

Expected Count 16,0 117,0 133,0

                                                    Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square ,139a 1 ,709

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,70.

b. Computed only for a 2x2 table

20.Ειδικότητες  και αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών

     Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες εμφανίζουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας με το συγκεκριμένο ερώτημα σε ποσοστό 77,8% (38

άτομα) ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές ειδικότητες σε 

ποσοστό 62,3% (38 άτομα) και τέλος οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις 

υπόλοιπες ειδικότητες σε ποσοστό 61,1% (11 άτομα).

       Στο ερώτημα αν συμφωνούν απόλυτα οι  εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις 

υπόλοιπες ειδικότητες εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό 22,2% (4 άτομα), στη 

συνέχεια βρίσκονται οι  εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές ειδικότητες 

με 18% (11 άτομα), και τέλος οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις θετικές 

ειδικότητες με 8,2% (4 άτομα).

     Ουδέτερη στάση εμφανίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι  εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

ανήκουν στις θετικές ειδικότητες με 12,2% (6 άτομα), οι  εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

ανήκουν  στις θεωρητικές ειδικότητες κατέχουν ένα ποσοστό της τάξης του 11,5% (7
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άτομα) και οι  εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις υπόλοιπες ειδικότητες ποσοστό 

5,6% (1 άτομο). 

        Τα ποσοστά αυτών οι οποίοι διαφωνούν με το συγκεκριμένο ερώτημα  ανέρχονται 

συνολικά για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν θετικές ειδικότητες στο 2% (1

άτομο), για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές στο 4,9% (2 άτομα) 

και για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις υπόλοιπες ειδικότητες στο 5,6 % (1

άτομο). 

        Αυτό το οποίο παρατηρείται από το παραπάνω γράφημα είναι ότι αθροιστικά, 

σχεδόν για όλες τις ειδικότητες, ο βαθμός συμφωνίας ή απόλυτης συμφωνίας με το 

συγκεκριμένο ερώτημα είναι της ίδιας τάξης,  χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

       Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την στατιστική επεξεργασία του X2 ως 

τεστ ομοιογένειας. Η τιμή του p=0,757 και είναι μεγαλύτερη από το 0,05 επομένως δεν 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Στην στατιστική επεξεργασία έγινε διαγραφή μιας 

κατηγορίας από την εξηρτημένη μεταβλητή για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης του 

20% για την αξιοπιστίας τη επεξεργασίας.  

Γράφημα 7.58 Ειδικότητες  και αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών
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Ειδικότητες  και αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Η

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Count 12 49 61

Expected Count 10,5 50,5 61,0

ΘΕΤΙΚΗ Count 7 42 49

Expected Count 8,4 40,6 49,0

ΑΛΛΟ Count 3 15 18

Expected Count 3,1 14,9 18,0

Total Count 22 106 128

Expected Count 22,0 106,0 128,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square ,558a 2 ,757

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,09.

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών σε σχέση με τις ειδικότητες.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών σε σχέση με τις ειδικότητες.
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21.Έτη  υπηρεσίας  και αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών   

      Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς, αυτοί οι οποίοι έχουν πάνω από 20 έτη 

υπηρεσίας συμφωνούν με το μεγαλύτερο ποσοστό 78,6% (22 άτομα), ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν έως  10 έτη υπηρεσίας με ποσοστό 74,3% (42 άτομα) και 

ποσοστό 61,8% (42 άτομα) έχουν οι εκπαιδευτικοί με υπηρεσία από 10-20  έτη. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμφωνούν απόλυτα

με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, με 17,6% (2 άτομα) έχουν οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν από 10-20 έτη υπηρεσίας. Ποσοστό 14,3% (4 άτομα) 

έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας και 8,6% (3 άτο

μα) οι εκπαιδευτικοί έως 10 έτη υπηρεσίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κανείς 

εκπαιδευτικός με πάνω από 20 έτη υπηρεσίας δεν έχει  ουδέτερη στάση, ενώ  το 

ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών οι οποίοι διαφωνούν είναι πολύ μικρό.

      Αθροιστικά, το συνολικό ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμφωνούν ή

συμφωνούν απόλυτα είναι περίπου το ίδιο για όλες τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών 

σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας.  .

        Στην στατιστική επεξεργασία έγινε διαγραφή ορισμένων κατηγοριών της

εξηρτημένης μεταβλητής για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης του 20% για την 

Γράφημα 7.59 Έτη  υπηρεσίας  και αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
διαδικασιών   
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αξιοπιστίας τη επεξεργασίας. Η τιμή του p η οποία προκύπτει ισούται με 0,551 και είναι 

μεγαλύτερη από το 0,05 επομένως δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση.

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας.

Έτη υπηρεσίας  και αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΩΣ 10 Count 6 28 34

Expected Count 5,4 28,6 34,0

ΑΠΟ 10-20 Count 8 55 63

Expected Count 10,1 52,9 63,0

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 Count 6 22 28

Expected Count 4,5 23,5 28,0

Total Count 20 105 125

Expected Count 20,0 105,0 125,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 1,194a 2 ,551

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,48.

22. Φύλο και η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης

Οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς συμφωνούν σε 

μεγάλο ποσοστό  με το ρόλο  της  αξιολόγησης ως μέσο βελτίωσης. Το ποσοστό των 
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γυναικών το οποίο συμφωνεί με το συγκεκριμένο ερώτημα ανέρχεται στο 57,4% (39

άτομα), ενώ  το ποσοστό των γυναικών το οποίο συμφωνεί απόλυτα ανέρχεται στο 39,7 

% (27 άτομα). Αντίστοιχα, το ποσοστό των ανδρών το οποίο συμφωνεί ανέρχεται στο 

61,4% (43 άτομα) ενώ το ποσοστό το οποίο συμφωνεί απόλυτα ανέρχεται στο 30% (21

άτομα). Αθροιστικά, το ποσοστό των γυναικών το οποίο συμφωνεί με τον ρόλο της 

αξιολόγησης είναι μεγαλύτερο  από αυτό των ανδρών κατά 6%.

    Όπως φαίνεται από το γράφημα, το ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών οι 

οποίοι διαφωνούν είναι πολύ μικρό, με χαρακτηριστική την μηδενική τιμή για τις 

γυναίκες εκπαιδευτικούς.

    Για τη ικανοποίηση του 20% ως προϋπόθεση εφαρμογής του Χ ως τεστ ομοιογένειας 

πραγματοποιήθηκε συγχώνευση ορισμένων κατηγοριών της εξηρτημένης μεταβλητής

και η έρευνα πραγματοποιείται ως προς την συμφωνία η διαφωνία του συγκεκριμένου 

ερωτήματος. Από την στατιστική επεξεργασία προκύπτει η τιμή του p= 0,429 

μεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05 επομένως απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση.  

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης σε σχέση με το φύλο.

Γράφημα 7.60 Φύλο και η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο 
βελτίωσης της εκπαίδευσης
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Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς την εξωτερική 

αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης σε σχέση με το φύλο.

Φύλο και η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ Count 8 60 68

Expected Count 6,6 61,4 68,0

ΓΥΝΑΙΚΑ Count 5 60 65

Expected Count 6,4 58,6 65,0

Total Count 13 120 133

Expected Count 13,0 120,0 133,0

                                    Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square ,625a 1 ,429

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,35.

b. Computed only for a 2x2 table

23.Ειδικότητες  και η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης

Αυτό το οποίο διαφαίνεται και στο συγκεκριμένο γράφημα είναι ο μεγάλος βαθμός 

συμφωνίας για το ρόλο της εξωτερικής αξιολόγησης σε όλες τις ειδικότητες των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν σε θετικές ειδικότητες συμφωνούν σε ποσοστό 

70,6% (36 άτομα) και συμφωνούν απόλυτα σε ποσοστό 25,5% (13 άτομα) και 

αθροιστικά κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας, το οποίο ανέρχεται 96,1%.

Το ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμφωνούν και ανήκουν στις θεωρητικές 

ειδικότητες ανέρχεται στο 47,6% (30 άτομα), ενώ συμφωνούν απόλυτα σε ποσοστό 

46% (29 άτομα). Συνολικά, ο βαθμός συμφωνίας ανέρχεται στο 93,6%. Για τους 
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εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις υπόλοιπες ειδικότητες το ποσοστό συμφωνίας 

ανέρχεται στο 57,9%  (11 άτομα), ενώ το ποσοστό αυτών οι οποίοι συμφωνούν 

απόλυτα ανέρχεται στο 31,6%(6 άτομα). 

Τα ποσοστά των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών οι οποίο έχουν ουδέτερη στάση ως προς 

το ερώτημα, αλλά και αυτών οι οποίοι  διαφωνούν, είναι πολύ μικρά. 

       Ορισμένες κατηγορίες τα εξηρτημένης μεταβλητής έχουν διαγραφεί, για την 

ικανοποίηση της προϋπόθεσης του 20%, και στο συγκεκριμένο ερώτημα γίνεται

σύγκριση ως προς  τρεις κατηγορίες. Από τη στατιστική επεξεργασία προκύπτει η τιμή  

Του p=0,135 μεγαλύτερη από το 0,05 οπότε η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτετε.

Μηδενική υπόθεση.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης σε σχέση με τις 

ειδικότητες.

Γράφημα 7.61 Ειδικότητες και η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της 

εκπαίδευσης
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Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς την εξωτερική 

αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης σε σχέση με τις ειδικότητες.

Ειδικότητες και η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Total

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Count 4 30 29 63

Expected 

Count

3,8 36,5 22,7 63,0

ΘΕΤΙΚΗ Count 2 36 13 51

Expected 

Count

3,1 29,5 18,4 51,0

ΑΛΛΟ Count 2 11 6 19

Expected 

Count

1,1 11,0 6,9 19,0

Total Count 8 77 48 133

Expected 

Count

8,0 77,0 48,0 133,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 7,015a 4 ,135

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,14.

24. Έτη υπηρεσίας και εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης

Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς, αυτοί οι οποίο έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας 

συμφωνούν με το ρόλο της εξωτερικής αξιολόγησης ως μέσο βελτίωσης της 

εκπαίδευσης, σε ποσοστό 72,2%(26 άτομα), ενώ συμφωνούν απόλυτα σε ποσοστό 

22,2% (8 άτομα).

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν από 10 -20 έτη υπηρεσίας συμφωνούν με το 

συγκεκριμένο ερώτημα σε ποσοστό 52,8% (38 άτομα), ενώ σε ποσοστό 41,7% (30

άτομα) συμφωνούν απόλυτα. Οι εκπαιδευτικοί με πάνω από 20 έτη υπηρεσίας 
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συμφωνούν σε ποσοστό 57,1% (16 άτομα) και σε ποσοστό 35,7% (10 άτομα) 

συμφωνούν απόλυτα. Τα ποσοστά των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν 

ουδέτερη στάση, αλλά και διαφωνούν, είναι πολύ μικρά.

Επομένως, αυτό το οποίο συνάγεται είναι ότι οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί, στο σύνολο 

τους ανεξάρτητα από τα έτη υπηρεσίας, συμφωνούν με το ρόλο της αξιολόγησης ως 

μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης

     

        Στο συγκεκριμένο ερώτημα έγινε συγχώνευση ορισμένων κατηγοριών της 

εξηρτημένης μεταβλητής για την ικανοποίηση του 20%. Από την στατιστική 

επεξεργασία των κατηγοριών που επομένου προκύπτει η τιμή του p=0,128 μεγαλύτερη 

από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05 επομένως δεν απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση.

Μηδενική υπόθεση

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης σε σχέση με τα έτη 

υπηρεσίας.

Εναλλακτική υπόθεση

Γράφημα 7.62  Έτη υπηρεσίας και εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο 
βελτίωσης της εκπαίδευσης
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Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς την εξωτερική 

αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας.

Έτη υπηρεσίας και εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ 

ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

TotalΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΩΣ 10 Count 26 8 34

Expected Count 21,3 12,8 34,0

ΑΠΟ 10-20 Count 38 30 68

Expected Count 42,5 25,5 68,0

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 Count 16 10 26

Expected Count 16,3 9,8 26,0

Total Count 80 48 128

Expected Count 80,0 48,0 128,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 4,112a 2 ,128

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 9,75.

25.Φύλο και αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών

Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς και για τα δυο φύλα, το ποσοστό το οποίο 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το συγκεκριμένο ερώτημα είναι αρκετά μεγάλο, με  

87,2%(61 άτομα) συνολικά για τους άνδρες και  90,1% (61 άτομα) για τις γυναίκες. Το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ουδέτερη στάση ως προς το ερώτημα 

ανέρχεται σε 5,7% (4 άτομα) για τους άνδρες και 6% (4 άτομα) για τις γυναίκες, 

περίπου δηλαδή είναι το ίδιο, ενώ το ποσοστό το οποίο διαφωνεί ανέρχεται στο 7,1% (5

άτομα) για τους άνδρες και στο 3% (2 άτομα) για τις γυναίκες.
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Από τις απαντήσεις της συγκεκριμένης ερώτησης συνάγεται ότι για τους άνδρες και τις 

γυναίκες το εγχείρημα της εξωτερικής αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με την 

ανατροφοδότηση τους, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αυτοβελτίωσή

τους 

       Από την στατιστική επεξεργασία του Χ2 ως τεστ ομοιογένειας προκύπτει η τιμή του 

p=0,753 μεγαλύτερη από την τιμή της στατιστικής σημαντικότητας 0,05, επομένως δεν 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης εφαρμογής της 

μεθόδου, έγινε διαγραφή ορισμένων κατηγοριών της εξηρτημένης μεταβλητής.  

Μηδενική υπόθεση

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών σε σχέση με 

το φύλο.

Γράφημα  7.63  Φύλο και η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης των 
εκπαιδευτικών
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Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς την εξωτερική 

αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών σε σχέση με το φύλο. 

Φύλο και η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ Count 9 37 24 70

Expected Count 7,7 37,3 25,0 70,0

ΓΥΝΑΙΚΑ Count 6 36 25 67

Expected Count 7,3 35,7 24,0 67,0

Total Count 15 73 49 137

Expected Count 15,0 73,0 49,0 137,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square ,569a 2 ,753

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 7,34.

26.Ειδικότητες  και η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης 

εκπαιδευτικών

     Το ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών οι οποίοι συμφωνούν με το 

συγκεκριμένο ερώτημα ανέρχεται στο 47,6% (30 άτομα) για τους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές ειδικότητες και μάλιστα  ποσοστό 42,9% (27 άτομα)

συμφωνούν απόλυτα. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες 

συμφωνούν σε ποσοστό 52,9% (27 άτομα), ενώ το 33,3% (17 άτομα) συμφωνεί 

απόλυτα και από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις υπόλοιπες ειδικότητες το 

66,7% (12 άτομα) από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς συμφωνεί και το 27,8% (5

άτομα) συμφωνεί απόλυτα.
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Το ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ουδέτερη στάση είναι μικρό και 

ανέρχεται στο 4,8% (3 άτομα) για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις 

θεωρητικές ειδικότητες,  9,8%(5 άτομα) για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν 

στις θετικές ειδικότητες και 0% για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν τις 

υπόλοιπες ειδικότητες. Επίσης, τα ποσοστά των εκπαιδευτικών οι οποίοι διαφωνούν 

ανέρχονται σε 4,8% (3 άτομα) για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν θεωρητικές 

ειδικότητες, 3,9% (2 άτομα) για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν τις θετικές 

ειδικότητες και 5,6% (1 άτομο) για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις 

υπόλοιπες ειδικότητες.

       Όπως και στο προηγούμενο γράφημα, οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από την 

ειδικότητα τους,  θεωρούν πολύ σημαντική την ανατροφοδότηση τους μέσω της 

αξιολόγησης.

       Η διαγραφή ορισμένων κατηγοριών της εξηρτημένης μεταβλητής πραγματοποιείται

για την ικανοποίηση του 20% ως προϋπόθεση εφαρμογής της μεθόδου. Η τιμή του p 

ισούται με 0,781 μεγαλύτερη από το 0,05 που σημάνει την αποδοχή της μηδενικής 

υπόθεσης.

Γράφημα 7.64     Ειδικότητες  και η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης 
εκπαιδευτικών
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Μηδενική υπόθεση

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών σε σχέση με 

τις ειδικότητες.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς την εξωτερική 

αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ειδικότητες. 

Ειδικότητες και η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ 

ΜΕΣΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Count 6 57 63

Expected Count 7,2 55,8 63,0

ΘΕΤΙΚΗ Count 7 44 51

Expected Count 5,8 45,2 51,0

ΑΛΛΟ Count 2 16 18

Expected Count 2,0 16,0 18,0

Total Count 15 117 132

Expected Count 15,0 117,0 132,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square ,495a 2 ,781

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,05.

27. Έτη υπηρεσίας και η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης των

εκπαιδευτικών

Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, το 

60,7% (17 άτομα) συμφωνεί πως ο σκοπός της  αξιολόγησης πρέπει να είναι και η 
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ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών, το 32,1% (13 άτομα) συμφωνεί απόλυτα, ενώ το 

7,1% (2 άτομα) διαφωνεί. 

       Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν από 10-20 έτη υπηρεσίας σε ποσοστό 52,8% (38

άτομα) συμφωνούν και σε ποσοστό 37,5% (27 άτομα) συμφωνούν απόλυτα, ενώ το 

5,6% (2 άτομα) έχει μια ουδέτερη στάση και το 4,2% (3 άτομα) διαφωνεί. Το 45,7% 

(16 άτομα) από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας 

συμφωνεί, ενώ το 37,1% (13 άτομα) συμφωνεί απόλυτα, το 11,4% (4 άτομα) έχει μια 

ουδέτερη στάση, ενώ το 5,7% (2 άτομα) διαφωνεί.

Αυτό το οποίο βγαίνει ως συμπέρασμα από το συγκεκριμένο γράφημα είναι ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας παρουσιάζουν 

και το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας σχετικά με την ανατροφοδότηση τους μέσω της 

αξιολόγησης, στη συνέχεια ακλουθούν αυτοί οι οποίοι έχουν από 10-20 έτη υπηρεσίας 

και τέλος οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας. 

Γράφημα   7.65 Έτη υπηρεσίας και  η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο 
ανατροφοδοτήσεις  των εκπαιδευτικών
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       Από την στατιστική επεξεργασία του Χ2 ως τεστ ομοιογένειας προκύπτει η τιμή του 

p=0,783 μεγαλύτερη από την τιμή της στατιστικής σημαντικότητας 0,05, επομένως δεν 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης εφαρμογής της 

μεθόδου, έγινε διαγραφή ορισμένων κατηγοριών της εξηρτημένης μεταβλητής.  

Μηδενική υπόθεση

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών σε σχέση με 

το φύλο.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς την εξωτερική 

αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών σε σχέση με το φύλο. 

Έτη υπηρεσίας και  η εξωτερική αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδοτήσεις  των εκπαιδευτικών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ 

ΜΕΣΟ  ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

TotalΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΩΣ 10 Count 6 29 35

Expected Count 5,1 29,9 35,0

ΕΩΣ-20 Count 8 64 72

Expected Count 10,4 61,6 72,0

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 Count 6 25 31

Expected Count 4,5 26,5 31,0

Total Count 20 118 138

Expected Count 20,0 118,0 138,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 1,454a 2 ,483

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,49.



225

28.Φύλο και πληροφοριακή τεχνολογία ως αρωγός της εξωτερικής αξιολόγησης 

      Το ποσοστό ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς 

το οποίο συμφωνεί για το ρόλο  της πληροφοριακής τεχνολογίας στην εξωτερική 

αξιολόγηση της σχολικής μονάδος είναι περίπου το ίδιο και ανέρχεται σε 52,2% (35

άτομα) για τις γυναίκες και  52,1% (37 άτομα) για τους άνδρες. Το ποσοστό αντίστοιχα 

το οποίο συμφωνεί απόλυτα είναι 11,3% (8 άτομα) για τους άνδρες και 14,9% (10

άτομα) για τις γυναίκες. Παρατηρείται ένα μεγάλο ποσοστό από άνδρες και γυναίκες το 

οποίο έχει ουδέτερη στάση ως προς το συγκεκριμένο ερώτημα, το οποίο ανέρχεται στο 

33,8% (24 άτομα) για τους άνδρες και 31,3%  (21 άτομα) για τις γυναίκες. Το ποσοστό 

το οποίο διαφωνεί είναι μικρό, της τάξης του 1,4%(1 άτομο) για τους άνδρες και 

μηδενικό για τις γυναίκες.

     Συνολικά, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες άνδρες και γυναίκες 

εκπαιδευτικούς συμφωνούν για την σημαντικότητα της  πληροφοριακής τεχνολογίας 

στην αξιολόγηση με περίπου ίδιο ποσοστό, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό το 

Γράφημα 7.66 Φύλο και  η πληροφοριακή τεχνολογία ως αρωγός της εξωτερικής 
αξιολόγησης
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οποίο διακατέχεται από μια επιφύλαξη, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται με το μεγάλο 

ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ουδέτερη στάση.   

        Η διαγραφή ορισμένων κατηγοριών της εξηρτημένης μεταβλητής 

πραγματοποιείται για την ικανοποίηση του 20% ως προϋπόθεση εφαρμογής της 

μεθόδου του Χ2 ως τεστ ομοιογένειας. Η τιμή του p ισούται με 0,781 μεγαλύτερη από 

το 0,05 που σημαίνει την αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης.

Μηδενική υπόθεση

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την πληροφοριακή τεχνολογία  ως αρωγό της εξωτερικής αξιολόγησης σε σχέση με το 

φύλο.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την πληροφοριακή τεχνολογία  ως αρωγό της εξωτερικής αξιολόγησης σε σχέση με το 

φύλο. 

  
Φύλο και  η πληροφοριακή τεχνολογία ως αρωγός της εξωτερικής αξιολόγησης

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΑΡΩΓΟΣ ΤΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

TotalΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ Count 26 45 71

Expected 

Count

24,7 46,3 71,0

ΓΥΝΑΙΚΑ Count 22 45 67

Expected 

Count

23,3 43,7 67,0

Total Count 48 90 138

Expected 

Count

48,0 90,0 138,0

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square ,218a 1 ,641

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 23,30.
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29. Ειδικότητες και πληροφοριακή τεχνολογία ως αρωγός της εξωτερικής 

αξιολόγησης

Όπως φαίνεται στο γράφημα, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις θεωρητικές 

ειδικότητες συμφωνούν απόλυτα με το συγκεκριμένο ερώτημα σε ποσοστό 12,7% (8

άτομα), σε ποσοστό 49,2% (31 άτομα) συμφωνούν, ένα ποσοστό της τάξης του 34,9% 

(22 άτομα) έχει ουδέτερη στάση, ενώ τα ποσοστά τα οποία διαφωνούν είναι πολύ 

μικρά. Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις θετικές ειδικότητες, το 13,7% (7

άτομα) συμφωνεί απόλυτα, το 52,9% (27 άτομα) συμφωνεί, το 33,3% (17 άτομα) έχει 

μια ουδέτερη στάση και τα ποσοστά αυτών οι οποίοι διαφωνούν είναι μηδενικά. Οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις υπόλοιπες ειδικότητες συμφωνούν απόλυτα σε 

ποσοστό 15,8% (3 άτομα), συμφωνούν σε ποσοστό 63,2% (12 άτομα), ενώ το 5,3% (1

άτομο) έχει ουδέτερη στάση,  τα ποσοστά αυτών οι οποίοι διαφωνούν είναι μηδενικά.

Γράφημα  7.67  Ειδικότητες και πληροφοριακή τεχνολογία ως αρωγός της εξωτερικής 
αξιολόγησης
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    Από την στατιστική επεξεργασία του Χ2 ως τεστ ομοιογένειας προκύπτει η τιμή του p=0,386 

μεγαλύτερη από την τιμή της στατιστικής σημαντικότητας 0,05, επομένως δεν απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση. Για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης του 20% εφαρμογής της μεθόδου, 

έγινε διαγραφή ορισμένων κατηγοριών της εξηρτημένης μεταβλητής.  

Μηδενική υπόθεση

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την πληροφοριακή τεχνολογία  ως αρωγό της εξωτερικής αξιολόγησης σε σχέση με τις 

ειδικότητες.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την πληροφοριακή τεχνολογία  ως αρωγό της εξωτερικής αξιολόγησης σε σχέση τις 

ειδικότητες. 

Ειδικότητες και πληροφοριακή τεχνολογία ως αρωγός της εξωτερικής αξιολόγησης

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΑΡΩΓΟΣ 

ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Total

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Count 24 39 63

Expected 

Count

21,3 41,7 63,0

ΘΕΤΙΚΗ Count 17 34 51

Expected 

Count

17,3 33,7 51,0

ΑΛΛΟ Count 4 15 19

Expected 

Count

6,4 12,6 19,0

Total Count 45 88 133

Expected 

Count

45,0 88,0 133,0

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 1,903a 2 ,386

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,43.
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30. Έτη υπηρεσίας και πληροφοριακή τεχνολογία ως αρωγός της εξωτερικής 

αξιολόγησης

Όπως φαίνεται και από το γράφημα, από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς αυτοί οι 

οποίοι έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας είναι πιο θετικοί ως προς τον ρόλο της  

πληροφοριακής τεχνολογίας για την εξωτερική αξιολόγηση. Σε ποσοστό 64,3% (18

άτομα) συμφωνούν, σε ποσοστό 7,1%(2 άτομα) συμφωνούν απόλυτα, το 25% (7

άτομα) έχει ουδέτερη στάση και μόνο το 3,6% (1 άτομο) διαφωνεί. Για τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν από 10-20 έτη υπηρεσίας το 50,7% (37 άτομα) 

συμφωνεί, το 12,3% (9 άτομα) συμφωνεί απόλυτα, το 34,3% (12 άτομα) έχει ουδέτερη 

στάση, το 1,4% (1 άτομο) διαφωνεί και το 1,4% (1 άτομο) διαφωνεί απόλυτα. Τα 

ποσοστά των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας κατανέμονται ως 

εξής: το 45,7% (16 άτομα) συμφωνεί, το 20% (7 άτομα) συμφωνεί απόλυτα και 34,3% 

(25 άτομα) έχει ουδέτερη στάση, ενώ τα ποσοστά διαφωνίας είναι μηδενικά. 

     Αυτό το οποίο παρατηρείται στο συγκεκριμένο ερώτημα, σχετικά με το ρόλο της 

πληροφοριακής τεχνολογίας, είναι το μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 

Γράφημα 7.68  Έτη υπηρεσίας  και  η πληροφοριακή τεχνολογία ως αρωγός της 
εξωτερικής αξιολόγησης
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οι οποίοι έχουν μια ουδέτερη στάση. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών συμφωνεί με το ρόλο της πληροφοριακής τεχνολογίας ως προς την 

αξιολόγηση.

Για την αντιμετώπιση της παραβίασης της παραδοχής του 20% πραγματοποιήθηκε συγχώνευση 

ορισμένων κατηγοριών της εξηρτημένης μεταβλητής. Από την στατιστική επεξεργασία 

προκύπτει η τιμή του p=0.706 μεγαλύτερη από την τιμή 0,05 της στατιστικής σημαντικότητας 

επομένως δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. 

Μηδενική υπόθεση

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την πληροφοριακή τεχνολογία  ως αρωγό της εξωτερικής αξιολόγησης σε σχέση με έτη 

υπηρεσίας.

Εναλλακτική υπόθεση

Ηα: Υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την πληροφοριακή τεχνολογία  ως αρωγός της εξωτερικής αξιολόγησης σε σχέση με τα 

έτη υπηρεσίας. 

Έτη υπηρεσίας  και  η πληροφοριακή τεχνολογία ως αρωγός της αξιολόγησης

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΑΡΩΓΟΣ ΤΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

TotalΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΩΣ 

10

Count 12 25 37

Expected Count 12,6 24,4 37,0

ΑΠΟ 

10-20

Count 27 46 73

Expected Count 24,9 48,1 73,0

ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 

20

Count 8 20 28

Expected Count 9,5 18,5 28,0

Total Count 47 91 138

Expected 

Count

47,0 91,0 138,0

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-

Square

,698a 2 ,706

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

9,54.
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7.5 Ευρήματα έρευνας

        Στο κεφάλαιο αυτό έγινε αναλυτική καταγραφή των αντιλήψεων και των θέσεων

των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν το δείγμα της έρευνας σχετικά με το 

προτεινόμενο μοντέλο εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας. Τα σπουδαιότερα

συμπεράσματα της έρευνας σε σχέση με τους θεματικούς άξονες και τα ερευνητικά

ερωτήματα συνοψίζονται ως εξής: 

     Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς αποδέχονται την 

αξιολόγηση ως θεσμό γενικά αλλά και ειδικά την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ και 

θεωρούν την θεωρούν απαραίτητη, επισημαίνοντας παράλληλα την αναγκαιότητα της.

Παρατηρείται, μια διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό αποδοχής της αξιολόγησης γενικά με 

την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ. Η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα του 

προβληματισμού των εκπαιδευτικών σχετικά με τους φορείς αξιολόγησης, τον τρόπο

διεξαγωγής αλλά και τον σκοπό της εξωτερικής αξιολόγησης ΣΜ.  

      Οι λόγοι για τους οποίους θεωρούν απαραίτητη την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ, 

προσδιορίζονται κυρίως στην αδυναμία εντοπισμού προβλημάτων, στην έλλειψη

κινήτρων, στην έλλειψη ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών για το έργο τους. Οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαφωνούν με την αξιολόγηση ως κύριο επιχείρημα 

προβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η αξιολόγηση, επηρεασμένοι από το 

παρελθόν.  

     Επίσης, σύμφωνα με έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου (εφημερίδα Καθημερινή, 2009), η μεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

είναι υπέρ της αξιολόγησης. Χαρακτηριστικά, οι εννέα στους δέκα (88,64%) πιστεύουν 

(απόλυτα ή εν μέρει) ότι για να είναι λειτουργική η αξιολόγηση πρέπει να υπερισχύει ο 

συμβουλευτικός της χαρακτήρας αντί του τιμωρητικού (δηλαδή, να μην υπάρχει ένα 

είδος ποινής για τον εκπαιδευτικό, εάν η αξιολόγησή του είναι αρνητική). Οι 

εκπαιδευτικοί θέλουν η αξιολόγησή τους να συνδεθεί με τη μισθολογική και τη 

βαθμολογική τους εξέλιξη. Ειδικότερα, οι τρεις στους τέσσερις εκπαιδευτικούς 

(ποσοστό 74,1%) που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν -απόλυτα ή εν μέρει- ότι η 

αξιολόγηση είναι αποτελεσματική, όταν τα αποτελέσματά της συνδέονται με την 

επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 



232

     Στην δεύτερη ομάδα ερωτήσεων, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες, εκτός 

ελαχίστων εξαιρέσεων, συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι παράγοντες, όπως η 

υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, η επάρκεια σε προσωπικό, το γνωστικό τους 

υπόβαθρο, το κοινωνικοοικονομικό, πολιτισμικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τα 

προγράμματα σπουδών, τα βιβλία και το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών, αποτελούν 

παράγοντες οι όποιοι επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδος. Επομένως, οι 

παράγοντες αυτοί πρέπει να επισημανθούν, να αναδειχθούν και να προσδιοριστεί η 

βαρύτητα που διέπει κάθε έναν από αυτούς, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της σχολικής 

μονάδος, ώστε να διαμορφώσουν τα κριτήρια αξιολόγησης, αλλά και τη ίδια την 

διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης. 

   Σχετικά με την αναγκαιότητα των κριτηρίων αξιολόγησης, στην τρίτη ομάδα 

ερωτήσεων, οι περισσότεροι  των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών συμφωνούν ότι στη 

διαμόρφωση τους πρωταρχικό ρολό πρέπει να έχουν οι στόχοι της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, οι παράγοντες οι όποιοι επηρεάζουν τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα 

της ΣΜ καθώς και οι τάσεις στην ευρωπαϊκή ένωση. Επιπλέον, όπως υποστηρίζεται τα 

κριτήρια που θα επιλεχθούν πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της 

σχολικής μονάδας, με προαπαιτούμενο τη συμφωνία για τους στόχους τους οποίους 

καλείται η εκπαίδευση να πετύχει και για τους δείκτες με τους οποίους κρίνεται ο 

βαθμός επιτυχίας των στόχων (Τσιάκαλος, 1992). 

      Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε ερωτήματα τα οποία αφορούν περιοχές 

που πρέπει να εστιάσει η εξωτερική αξιολόγηση, προκύπτει ότι οι πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών, και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό, συμφωνεί με την άποψη ότι η 

εξωτερική αξιολόγηση πρέπει να εστιάζεται στις εκπαιδευτικές και διοικητικές 

διαδικασίες και στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Η αξιολόγηση δεν πρέπει να αφορά 

μόνο μαθητές, εκπαιδευτικούς, διδακτικά μέσα, αναλυτικά προγράμματα κ.α. αλλά να 

απλώνεται και σε ομάδες ανθρώπων που αξιολογούν το εκπαιδευτικό έργο, αλλά και 

στο διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό ενός σχολείου (Τσιάκαλος, 1992).

    Σχετικά με τον ρόλο και τον σκοπό της εξωτερικής αξιολόγησης, σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ο σκοπός της αξιολόγησης πρέπει να είναι η 

βελτίωση της σχολικής μονάδος αλλά και συνολικά της εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα 

ρόλος της αξιολόγησης πρέπει να αποτελεί η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών ώστε 

να τους παρέχεται η δυνατότητα για αυτογνωσία και τη βελτίωσή τους, και η 
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δημιουργία προϋποθέσεων για παροχή κατάλληλης βοήθειας. Αρκετοί ερευνητές 

(Αθανασίου, 1989, Stufflebeam and Shinfield, 1995, Παπασταμάτης, 2001), εκτιμούν 

ότι ο τρόπος με τον οποίο η αξιολόγηση γίνεται αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς 

προσδιορίζει και τη θέση τους ως προς αυτήν. Όταν, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί 

θεωρήσουν ότι η αξιολόγηση αποτελεί μηχανισμό ανατροφοδότησης και βελτίωσης, 

την αποδέχονται. Αντιθέτως, αν εκλάβουν την αξιολόγηση ως μηχανισμό ελέγχου με 

στόχο να τιμωρήσει και να συσχετιστεί με αποφάσεις που θα επηρεάσουν την 

επαγγελματική πορεία τους, τότε δεν την αποδέχονται (McLaughlin, 1990).

     

      Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών για την σημαντικότητα της 

χρήσης ενός πληροφοριακού συστήματος εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας

προκύπτει ότι η πλειοψηφία συμφωνεί με τη χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος, 

γεγονός το οποίο ανοίγει τον ορίζοντα για τη δημιουργία ενός πληροφοριακού 

συστήματος, το οποίο θα αποτελέσει  αρωγό της  εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής 

μονάδος. Για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος, ο ρόλος και η συμβολή του 

εκπαιδευτικού οποιασδήποτε βαθμίδας αποτελεί έναν από τους πιο ουσιώδεις και 

αποφασιστικούς παράγοντες. Κατά συνέπεια, και η συναίνεση του εκπαιδευτικού ή μη 

στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του εγχειρήματος θα επηρεάσει σε μεγάλο 

βαθμό και τα αποτελέσματά του.

Διαφοροποιήσεις μεταξύ των επί μέρους κατηγοριών

     Οι συσχετίσεις, για την διαπίστωση στατιστικά σημαντικών διαφορών, μεταξύ των 

ανεξάρτητων μεταβλητών και των αντιστοίχων εξηρτημένων, έγιναν με το στατιστικό 

κριτήριο χ2 ως τεστ ομοιογένειας του στατιστικού πακέτου SPSS και από την 

επεξεργασία πρόεκυψαν τα εξής :

   Το φύλο των εκπαιδευτικών αποτελεί παράγοντα ο οποίος δεν διαφοροποιεί σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό τις απόψεις  που διατυπώνουν τα υποκείμενα της έρευνας

σχετικά με ορισμένες από τις εξηρτημένες μεταβλητές όπως, την αξιολόγηση γενικά, 

την εξωτερική αξιολόγηση ΣΜ, τους λόγους για τους οποίους η  παρουσία της 

εξωτερικής αξιολόγησης είναι απαραίτητη, ο καθορισμός κριτήριων με βάση τους στόχους 

εκπαιδευτικής πολιτικής, ο καθορισμός κριτηρίων χωρίς τις τάσεις της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καθορισμός κριτήριων με βάση τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την λειτουργία της σχολικής μονάδος, η αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
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διαδικασιών, η αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης, η αξιολόγηση ως μέσο 

ανατροφοδότησης εκπαιδευτικών, η πληροφοριακή τεχνολογία ως αρωγός της αξιολόγησης.

     Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ειδικότητα, και έτη υπηρεσίας δεν προκαλούν

διαφορές σε σημαντικό στατιστικό βαθμό στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, σε 

ορισμένες από τις εξηρτημένες μεταβλητές.
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Κεφάλαιο 8 –Συμπεράσματα

8.1 Ανακεφαλαίωση 

     Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης είναι σε διεθνές επίπεδο, αναπόσπαστο κομμάτι της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σήμερα, τα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη έχουν 

δημιουργήσει μηχανισμούς αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Με 

δεδομένο ότι η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία με την οποία μπορεί να  

διαπιστωθεί η επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και να βελτιωθεί 

το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι σημαντική η συμβολή ενός πληροφοριακού 

συστήματος αξιολόγησης, καθώς και ο κατάλληλος στρατηγικός σχεδιασμός για την 

πραγματοποίησή του.

     Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων παρέχει μια πολύπλευρη και πολύτροπη 

βοήθεια για τον αποτελεσματικό χειρισμό διαφόρων ζητημάτων που πρέπει να 

αντιμετωπισθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκπαίδευσης. Οι πληροφορίες

που προκύπτουν ή που θα προκύψουν από την αξιολόγηση, θα αποτελέσουν τη βάση 

για τη λήψη αποφάσεων από τους χειριστές της εκπαίδευσης, αλλά και από αυτούς που 

συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές και στις διοικητικές διαδικασίες.

    Η πραγματοποίηση της πολιτισμικής ανάλυσης της σχολικής μονάδας, με την χρήση 

της  μεθοδολογίας ΕΣ, έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή των ανθρώπων οι οποίοι 

εμπλέκονται στις διαδικασίες της ΣΜ, της κουλτούρας τους καθώς και το κοινωνικό και 

πολιτικό τους πλαίσιο. Στη συνέχεια με την πραγματοποίηση της λογικής ανάλυσης, με 

άξονα τον βασικό ορισμό καθορίστηκε το σύστημα εξωτερικής αξιολόγησης ΣΜ και  

διατυπώθηκε το νοητικό μοντέλο εξωτερικής αξιολόγησης ΣΜ.

    Με βάση το προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο όπου 

καταγράφηκαν οι θέσεις και οι απόψεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, με στόχο την 

επικύρωσή του. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι, υπάρχει μια θετική 

στάση  ως προς το προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης αλλά και ως προς τη δημιουργία 

ενός πληροφοριακού συστήματος αξιολόγησης σχολικής μονάδας, γεγονός το οποίο 

είναι καθοριστικό για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ΣΣΠΣ αλλά και για την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας.
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     Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτου φύλου, ειδικότητας και 

ετών υπηρεσίας συμφωνούν με το εγχείρημα της εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής 

μονάδος και ως κύριο λόγο θεωρούν ότι η εξωτερική αξιολόγηση αποτελεί ένα 

σημαντικό εργαλείο  με το οποίο μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία  της σχολικής 

μονάδος αλλά και οι ίδιοι στο εκπαιδευτικό τους έργο. Επίσης οι εκπαιδευτικοί 

συμφωνούν με την δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος αξιολόγησης ως 

αρωγό της διαδικασίας αλλά και ως αρωγό στην λήψη αποφάσεων.

   Παράγοντες οι οποίο επηρεάζουν τη λειτουργία της ΣΜ  πρέπει να καταγραφούν και 

να αναδειχθούν, ανάλογα με το βαθμό τον οποίο την επηρεάζουν, και πρέπει να 

συνεκτιμηθούν στη διαμόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης. Tα κριτήρια είναι 

απαραίτητα για την αξιολόγηση και πρέπει στη δόμηση τους να συνεκτιμηθούν οι 

στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής, οι τάσεις οι όποιες επικρατούν στην ευρωπαϊκή 

ένωση και οι σημαντικοί παράγοντες οι όποιοι επηρεάζουν την λειτουργία της ΣΜ. Το 

πεδίο της αξιολόγησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, πρέπει να 

περιλαμβάνει τις διοικητικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες αλλά και τα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα. O σκοπός της αξιολόγησης πρέπει να είναι η  βελτίωση της σχολικής 

μονάδος και σε μεγάλο ποσοστό εκτιμούν ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της 

αξιολόγησης ως μηχανισμός ανατροφοδότησης για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για 

τις εκπαιδευτικές αρχές. Ουσιαστικά, δεν υπήρχαν από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών σοβαρές διαφοροποιήσεις σχετικά με το προτεινόμενο μοντέλο γεγονός 

το οποίο θα έπρεπε οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές του. 

      Σκοπό της συγκεκριμένης διατριβής αποτελεί η χρήση της μεθοδολογίας 

ευμετάβλητων συστημάτων ΕΣ για την ανάπτυξη ενός μοντέλου εξωτερικής 

αξιολόγησης ΣΜ, ως βάση για τον  στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακού συστήματος

εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας. Η ερευνητική εφαρμογή του μοντέλου 

παρέχει τη δυνατότητα για βελτιώσεις και τροποποιήσεις της αρχικής μορφής του, ώστε 

να ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα.
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8.2 Συμπεράσματα

     Ενώ υπάρχει μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας σχετικά με την μεθοδολογία 

ευμετάβλητων συστημάτων και τον στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών 

συστημάτων, δεν υπάρχει η αντίστοιχη σε μέγεθος βιβλιογραφία σχετικά με τη χρήση 

ΜΕΣ ως βάση για τον ΣΣΠΣ, ειδικά σε ένα μη κερδοσκοπικό περιβάλλον όπως είναι ο 

χώρος της εκπαίδευσης. Από την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, προκύπτει ότι ο 

στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων για τους περισσότερους

οργανισμούς, είτε είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε όχι, αποτελεί μια πολύ 

σημαντική δραστηριότητα με διοικητικές αλλά και κοινωνικές διαστάσεις. 

      Ταυτόχρονα όμως, και η εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδος αποτελεί τα 

τελευταία χρόνια μια βασική προτεραιότητα για τα εκπαιδευτικά συστήματα των 

περισσότερων ευρωπαϊκών χώρων και βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή της 

επικαιρότητας. Από το γεγονός αυτό προκύπτει η μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουν

οι πολιτικές ηγεσίες στην διαδικασία της αξιολόγησης, επειδή θεωρείται βασικός

μοχλός ανάπτυξης της εκπαίδευσης. Καθώς στην χώρα μας η δομή και οι διαδικασίες 

της αξιολόγησης βρίσκονται σε ένα στάδιο ανάπτυξης, η πολυπλοκότητα της 

κατάστασης και οι πολιτικές ευαισθησίες που τη συνοδεύουν εισάγουν μια επιτακτική 

ανάγκη για μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής με τις κατάλληλες προσεγγίσεις. 

        Η μεθοδολογία ΕΣ είναι μια χρήσιμη διαδικασία, επειδή καθιστά εφικτή  την 

κατανόηση σύνθετων (ευμετάβλητων) προβλημάτων μέσω μιας ολιστικής και   

συστημικής προσέγγισης, παρέχει βοήθεια σε έναν οργανισμό για τον τρόπο που θα 

επιτευχθούν οι στόχοι, ενώ  αποτελεί και τη βάση για τις σκληρές (Hard) προσεγγίσεις. 

Η αξιοποίηση της μεθοδολογίας ΕΣ θεωρείται πολύ χρήσιμη για την αξιολόγηση των 

σχολικών μονάδων, αφού αποτελούν εκπαιδευτικούς οργανισμούς που διακρίνονται για  

την πολυπλοκότητά τους και ταυτόχρονα για τις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές 

διαστάσεις. Η αξιολόγηση με οποιαδήποτε μορφή αποτελεί μια διαδικασία μάθησης, 

συμβάλλει στην κατανόηση και δεν έρχεται μόνο για να μετρήσει το αποτέλεσμα Ο 

στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί μια διαδικασία με 

ύψιστη σημασία σε κάθε οργανισμό, διότι εκτός από  τεχνολογικά ζητήματα, 

απεικονίζει σε ένα οργανισμό, τις δομές, τις διαδικασίες τις  σχέσεις ανάμεσα  τους, τον

πολιτισμό, και τους στόχους του οργανισμού. Η αποτελεσματική χρήση του ΣΣΠΣ στα 

πλαίσια της αξιολόγησης της εκπαίδευσης θα  έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός 
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στρατηγικού σχεδίου πληροφοριακών συστημάτων αξιολόγησης σχολικής μονάδας, το 

οποίο θα ευθυγραμμίζεται με τους στόχους  της εκπαιδευτικής πολιτικής και θα οδηγεί 

στη δημιουργία ενός κατάλληλου ΠΣΑ.

      Σχετικά με το προτεινόμενο νοητικό μοντέλο αξιολόγησης, πραγματοποιήθηκε

στατιστική ανάλυση των θέσεων και των απόψεων αυτών οι εμπλέκονται με τις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες της σχολικής μονάδας και επιβεβαιώθηκε η θετική στάση 

τους απέναντι στις συγκεκριμένες διαδικασίες του προτεινομένου μοντέλου εξωτερικής

αξιολόγησης ΣΜ γεγονός το οποίο οδηγεί στην επικύρωση του.

    Με την επικύρωση του προτεινομένου μοντέλου αξιολόγησης σχολικής μονάδας

παρέχεται η δυνατότητα  να καθοριστεί ο ΣΣΠΣ, ώστε να οδηγήσει στην δημιουργία

ενός πληροφοριακού συστήματος αξιολόγησης σχολικής μονάδος. Οι πληροφορίες που 

θα προκύψουν από την αξιολόγηση θα αποτελέσουν την βάση για την λήψη 

αποφάσεων από τους χειριστές της εκπαίδευσης, αλλά και για αυτούς που συμμετέχουν 

στις εκπαιδευτικές/διοικητικές  διαδικασίες της σχολικής μονάδας, με στόχο την 

συνολική του βελτίωση.

8.3 Μελλοντική έρευνα

          Για πολλούς ερευνητές, η αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται 

ως ένα σημαντικό βήμα για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς 

και για την προσαρμογή της στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Παράμετροι όπως 

εκσυγχρονισμός, αποδοτικότητα, αξιολόγηση, ποιότητα και αποτελεσματικότητα 

προβληματίζουν σχετικά με το κατά πόσο αποτελούν μια σύγχρονη αναγκαιότητα στην 

ελληνική εκπαίδευση.

        Είναι πλέον γεγονός ότι, για να υπάρξει βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου των 

εκπαιδευτικών μονάδων απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί όχι μόνο η αποτίμησή του 

αλλά και η αναδιάρθρωση του σχολείου στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών, 

οικονομικών, πολιτισμικών και τεχνολογικών αλλαγών. Η μορφή του, η κουλτούρα 

του, το προσωπικό του, οι διδακτικές και παιδαγωγικές του πρακτικές, τα μέσα του, το 

περιεχόμενό του, τα αποτελέσματά του, που έχουν σχέση με τη μόρφωση, είναι 

οπωσδήποτε αντικείμενα μελέτης αλλά και αναπροσαρμογής σε παγκόσμιο επίπεδο.
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     Το προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης αποτελεί μια συστημική προσέγγιση 

εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας και δεν έχει εφαρμοστεί σε πραγματικές 

συνθήκες. H μεθοδολογία ΕΣ αποτελεί μια επαναληπτική διαδικασία ανάλυσης και η

ερευνητική εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου αξιολόγησης παρέχει την 

δυνατότητα για βελτιώσεις αλλά και τροποποιήσεις της αρχικής μορφής του, χρειάζεται 

μια περαιτέρω έρευνα η οποία μπορεί να επικεντρωθεί στα έξης πεδία :

 Τεχνολογική εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου αξιολόγησης

 Λεπτομερή μελέτη και διερεύνηση των παραγόντων οι όποιοι επηρεάζουν τις 

λειτουργίες της σχολικής μονάδος 

 ΣΣΠΣ  εσωτερικής αξιολόγησης ΣΜ

 ΣΣΠΣ αξιολόγησης εκπαίδευσης
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Περίληψη



       Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί σήμερα ζητούμενο για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συστημάτων των προηγμένων χωρών. Η συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να αποδεδειχθεί  σημαντική και σε αυτόν τον τομέα, εφόσον υπάρξουν ορθές προσεγγίσεις στον καθορισμό κατάλληλων στρατηγικών ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων εκπαίδευσης και ειδικότερα των  υποσυστημάτων αυτών, που θα εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.



      Προκειμένου η αξιολόγηση, με την βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων, να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής, κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδιασμού.  Η χρήση της μεθοδολογίας ευμετάβλητων συστημάτων ΕΣ, καθορίζει  το στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδος ΣΜ, γεγονός το οποίο αποτελεί και το αντικείμενο της διατριβής. 



    Η ερευνητική διαδικασία αντιμετωπίζεται ως μια διμερής διαδικασία. Αρχικά, παρέχεται ένα μοντέλο για την  προσέγγιση της αξιολόγησης σχολικής μονάδος, με βάση τις λεγόμενες  ευμετάβλητες (Soft) προσεγγίσεις ΕΣ, το οποίο στη συνέχεια θα αποτελεί την βάση για τις λεγόμενες δύσκαμπτες (Hard) προσεγγίσεις στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδος. 



    Με την πραγματοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας καταγράφονται οι θέσεις και οι απόψεις αυτών οι όποιοι  συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες της σχολικής μονάδος και επιβεβαιώνουν την υιοθέτηση του προτεινομένου μοντέλου. Η ερευνητική εφαρμογή του μοντέλου παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα για βελτιώσεις και τροποποιήσεις της αρχικής μορφής του. 
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