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Περίληψη 
 

 
Οι σύγχρονες οικονοµικές, κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις στο 

ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ασκούν σηµαντικές πιέσεις για αλλαγές στην 

εκπαίδευση, ειδικότερα σε θέµατα όπως η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρακτικών. 

Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα χαρακτηρίζεται από µία υπερπαραγωγή γνώσεων, 

που δεν προάγει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και δηµιουργικότητας και 

ενισχύει τις διαδικασίες ρουτίνας. 

Πιστεύουµε ότι σήµερα η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας µπορεί ν’ αποτελέσει έναν 

οδηγό για την αναβάθµιση του ελληνικού σχολείου, που µε τη σειρά του θα 

συµβάλλει στη δηµιουργία ποιοτικού ανθρώπινου δυναµικού. 

Φιλοδοξία µας, η εργασία αυτή να συµβάλλει στον προβληµατισµό και τη 

προσπάθεια για την ουσιαστική βελτίωση του ελληνικού σχολείου, ιδίως στη 

Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 



Πίνακας Περιεχοµένων 
 
 
 
1. Εισαγωγή 
 

 1 

2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 2 

3. Μεθοδολογία 
 

5 
 

4. Βασικές έννοιες Ολικής Ποιότητας  

     4.1 Ιστορική ανασκόπηση της ΔΟΠ 
 

7 

     4.2  Οι 4 πυλώνες της ΔΟΠ 8 

     4.3  Βασικές έννοιες της ΔΟΠ και η Εκπαίδευση 9 

     4.4  Μετάφραση αρχών της ΔΟΠ στην Εκπαίδευση 12 

     4.5  Πλαίσιο Αποτελεσµατικού Σχολείου Ολικής Ποιότητας 20 

     4.6  Plan- Do- Check- Act 23 

     4.7  Μέτρηση της ποιότητας 24 

     4.8  Μετρήσεις και βαθµοί 25 

5. Επιλογή στρατηγικής και εργαλεία ποιότητας 27 

    5.1  Nitche thinking (Σκεπτικό της γωνίας) 28 

    5.2  Στρατηγικός σκοπός 30 

    5.3  Εργαλεία ποιότητας 31 

6. Προσεγγίσεις ποιότητας στην εκπαίδευση 36 

7. Μοντέλο EFQM 40 

 
8. Παραδείγµατα εφαρµογής ΔΟΠ στη Δευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση 

 



     8.1 «Κύκλοι υποστήριξης» 45 

     8.2  «Δείκτες απόδοσης» και διαχείριση σχολείων ως πολυεπίπεδων   
οργανισµών 

47 

           8.2.1 Τα σχολεία ως πολυεπίπεδοι οργανισµοί και επίπτωση των 
δεικτών απόδοσης 

48 

           8.2.2 Μελέτη περίπτωσης: Διαχείριση ποιότητας στη Περιφέρεια 
Εκπαίδευσης της Ν. Αυστραλίας 

51 

     8.3 Ενοποίηση σχολικής αποτελεσµατικότητας και σχολικής βελτίωσης 
στη Μ. Βρετανία 

 

           8.3.1 Παράγοντες που διαµορφώνουν τη θετική εικόνα των 
Βρετανικών σχολείων 

52 

           8.3.2  Σύγκριση σχολικής αποτελεσµατικότητας και σχολικής 
βελτίωσης 

53 

           8.3.3  Ενοποίηση σχολικής αποτελεσµατικότητας και σχολικής 
βελτίωσης 

54 

     8.4 Η εφαρµογή της ΔΟΠ σ’ ένα υποβαθµισµένο σχολείο της Ν. 
Υόρκης 

55 

     8.5 Αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας της συνεργασίας των 
δασκάλων 

59 

           8.5.1 Ενδεχόµενα εµπόδια και λύσεις 64 

     8.6 Αµφισβήτηση της αποτελεσµατικότητας της ΔΟΠ 65 

     8.7 Άλλα παραδείγµατα εφαρµογής της ΔΟΠ στην Αµερική  

           8.7.1  Εφαρµογή της ΔΟΠ σε σχολείο στην Αλάσκα  68 

           8.7.2  Σχολεία Ολικής Ποιότητας (Total Quality Schools) 69 

     8.8  Βελτίωση ποιότητας στην Ελληνική Εκπαίδευση  

           7.8.1  Πιλοτική εφαρµογή ΔΟΠ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
στην Ελλάδα 

71 

           7.8.2  Πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης σχολικής µονάδας 81 

9. Συµπεράσµατα – Προτάσεις 86 

10. Επίλογος 88 

 
 
 



Πίνακας εικονογραφήσεων 
 
1. Διαγράµµατα 
 
1. Εισροές – Διαδικασίες – Εκροές 20 

2. Εργαλείο παρακολούθησης ποιότητας QFD 35 

3. Μοντέλο EFQM 42 

4. Μοντέλο για βελτίωση απόδοσης 43 

5. «Κύκλοι υποστήριξης» 46 

6.  Τα σχολεία ως πολυεπίπεδοι οργανισµοί 49 

7.  Τα σχολεία ως κοινότητες πρακτικής 60 

8.  Η συνεργασία δασκάλων ως κύκλος έρευνας 60 

9.  Πλαίσιο συνεργασίας βελτίωσης δασκάλων 63 

10.  Παραδοσιακή τάξη – τάξη ΔΟΠ 73 

11.  Αξιολόγηση διαδικασίας εξέτασης 77 

12. Αξιολόγηση διαδικασίας παράδοσης 78 

13. Αξιολόγηση συνθηκών εργασίας 78 

14. Αξιολόγηση προσπάθειας καθηγητή 79 

15. Αξιολόγηση συµµετοχής 80 

16. Παραδοσιακή αξιολόγηση 80 

 
2. Πίνακες 
 
1. Αρχές του Deming και αξιώµατα του αποτελεσµατικού σχολείου 19 

2. Μοντέλα ποιότητας 39 

3. Βασικές αρχές αριστείας 41 



4. Κριτήρια µοντέλου EFQM 44 

5. Δείκτες προτύπων ποιότητας 51 

6 . Προσεγγίσεις Σχολικής Αποτελεσµατικότητας και Σχολικής Βελτίωσης 53 

7. Αξιολόγηση 1ου Θεµατικού Πεδίου: Μέσα – Πόροι – Ανθρώπινο δυναµικό 83 

8.  Ερωτηµατολόγιο Ποιοτικής αποτίµησης Ποσοτικών στοιχείων του 
Βασικού Δείκτη: «Επιδόσεις και Φοίτηση των µαθητών» 

86 

 
 



1. Εισαγωγή 

Ο κόσµος διέρχεται σήµερα µία δυναµική αλλαγή. Η παγκοσµιοποίηση της 

οικονοµίας, διαµορφώνει και το πλαίσιο ανταγωνισµού µέσα στο οποίο κινούνται  οι 

εταιρείες. Καµία εταιρεία σήµερα, δεν έχει ανταγωνισµό µόνο στην εσωτερική 

αγορά, και για να µπορέσει να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει να στηριχθεί σε 

εργατικό δυναµικό καλά εκπαιδευµένο και τεχνολογικά καταρτισµένο. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) έκανε την εµφάνιση της µετά τον Β΄ 

Παγκόσµιο πόλεµο,  λόγω της οικονοµικής κρίσης. H εφαρµογή της ΔΟΠ έδωσε 

ώθηση πρώτα στην Ιαπωνική οικονοµία τη δεκαετία του ’60, και µετά στην 

Αµερικάνικη τη δεκαετία του ’80, βοηθώντας τις επιχειρήσεις ν’ αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να κυριαρχήσουν στην αγορά µε ποιοτικά προϊόντα. 

Η οικονοµία της κάθε χώρας  είναι, ιδιαίτερα σήµερα,  δεµένη µε την επιτυχία του 

Δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος. Καµία χώρα δεν πρόκειται να πετύχει στον 21ο 

αιώνα χωρίς τεχνολογικά καταρτισµένο εργατικό δυναµικό. 

«Στον 21ο αιώνα η εκπαίδευση και οι δεξιότητες του εργατικού δυναµικού θ’ 

αποτελέσουν το κυρίαρχο ανταγωνιστικό όπλο» (Lester Thurow,1992). 

Στο πλαίσιο αυτό, κυρίαρχη τάση είναι πλέον η ουσιαστική αναβάθµιση του 

κύρους και υπευθυνότητας των δηµόσιων εκπαιδευτικών οργανισµών. Οι οργανισµοί 

αυτοί παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης σ’ ένα περιβάλλον αυξανόµενης 

ανταγωνιστικότητας και υπό την πίεση της κοινωνίας για βελτίωση του επιπέδου της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης. 

Πολλές από τις αλλαγές που γίνονται είναι προσπάθειες για ν’ αλλάξουµε τα 

συµπτώµατα παρά τις βαθύτερες ρίζες των προβληµάτων της εκπαίδευσης. Έτσι 

γίνονται καινούργια κτίρια, µοιράζονται υπολογιστές στα σχολεία, οι παλιοί πίνακες 

αντικαθίστανται από υαλοπίνακες και διαδραστικούς πίνακες. Παρόλα αυτά το 

εκπαιδευτικό σύστηµα ελάχιστα έχει αλλάξει. 



Στη παρακάτω εργασία θα προσπαθήσουµε ν’ αναδείξουµε τον παράγοντα της 

ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, συσχετίζοντας τα κύρια χαρακτηριστικά 

της ΔΟΠ µε τους βασικούς συντελεστές ενός εκπαιδευτικού οργανισµού, και  

παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά παραδείγµατα από προσπάθειες εφαρµογής Ολικής 

Ποιότητας σε σχολεία του εξωτερικού και δύο προσπάθειες που έγιναν στην Ελλάδα. 

 

2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

Στην εργασία µας χρησιµοποιήθηκαν δύο βιβλία και 11 µελέτες που επιλέχθηκαν 

µετά από διεξοδική έρευνα στο Διαδίκτυο, καθώς και µία µελέτη περιγραφής 

προγράµµατος ΔΟΠ σ’ ελληνικό σχολείο της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Πιο αναλυτικά η Βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε είναι η εξής: 

1) “Creating the total quality effective school” (Lezotte & Lawrence, 1992). 

Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, µε ανάλυση των αρχών του Deming, παρουσίαση του 

αποτελεσµατικού σχολείου ολικής ποιότητας, των σχετικών εργαλείων, και των 

σταδίων ανάπτυξης της ολικής ποιότητας για το αποτελεσµατικό σχολείο. 

2) “Successful school restructuring” (Fred M. Newmann & Gary G. Wehlage-

1995) Ενδιαφέρουσα µελέτη για την αναδιάρθρωση του σχολείου στις ΗΠΑ µε την 

εφαρµογή των κύκλων υποστήριξης (circles of support) 

3) “School effectiveness & school improvement in the U.K.” (Reynolds, 

Sammons, Stoll, Barber, Hillman-1996) 

Η µελέτη  εστιάζει στην αποτελεσµατικότητα των σχολείων στη Μ. Βρετανία, µε 

εξέταση των δυνατών και αδύνατων σηµείων τους, και παρουσιάζει κάποια 

παραδείγµατα ενοποίησης της σχολικής αποτελεσµατικότητας και σχολικής 

βελτίωσης. 

4) “Performance Indicators & Management of quality in education” (P. Cuttance-

1996) 



  Πρόκειται για µία µελέτη που αφορά την εισαγωγή της ΔΟΠ στη Ν. Αυστραλία 

µε βάση την εµπειρία από την εφαρµογή της ΔΟΠ στους δηµόσιους οργανισµούς που 

στηρίχθηκε στους δείκτες απόδοσης.  

5) “Why we need total quality management in education” (Franklin P. Schargel – 

1996)  

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο, που αναφέρεται στη σηµασία εφαρµογής ΔΟΠ στην 

εκπαίδευση και περιλαµβάνει ένα παράδειγµα από την εφαρµογή της ΔΟΠ σ’ ένα 

υποβαθµισµένο σχολείο της Ν. Υόρκης, µε τη χρηµατοδότηση και υποστήριξη 

επιχειρήσεων, και το οποίο παρουσίασε σηµαντική βελτίωση τόσο σε επίπεδο 

διαδικασιών του σχολείου όσο και στην κατάρτιση του προσωπικού και  στις 

επιδόσεις των µαθητών. 

6) “Multi-models of quality in education” (Yin Cheong Cheng and Wai Ming Tam 

-1997)  

Παρουσιάζονται 7 µοντέλα ποιότητας στην εκπαίδευση, που µπορούν να 

αποτελέσουν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο κατανόησης της ποιότητας εκπαίδευσης 

από διαφορετικές οπτικές, και να διευκολύνουν την ανάπτυξη στρατηγικών διοίκησης 

για την επίτευξη της. 

7) “Evaluating and Improving the Quality of Teacher Collaboration - A Field-

Tested Framework for Secondary School Leaders” (R.Gadja, C.Coliba-2008) 

Πολύ ενδιαφέρουσα µελέτη, για το πώς µπορούµε µε τη χρήση του Πλαισίου 

Βελτίωσης Συνεργασίας Δασκάλων, που εξελίσσεται σε 6 βήµατα, να πετύχουµε τη 

βελτίωση της απόδοσης των δασκάλων και των µαθητών σ’ ένα σχολείο. 

Βασισµένη σε έρευνα που έγινε  πριν 6 χρόνια στις ΗΠΑ. 

8) “Strategy, Structure and Quality Service: developing school wide quality 

improvement” (Stephen Murgatroyd- 1991) 



Ενδιαφέρουσα µελέτη που εστιάζει στην ανάγκη επιλογής της κατάλληλης 

Γενικής Στρατηγικής, καθώς και του στρατηγικού σκοπού από ένα σχολείο. 

Διαπιστώνονται οι δυσκολίες που υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Έµφαση δίνεται και στην αλλαγή της δοµής του σχολείου, και στο προσδιορισµό 

της ποιότητας, όπου και παρουσιάζονται 2 εργαλεία που βοηθούν στην 

παρακολούθηση των λειτουργιών του σχολείου 

9) “Good School/Bad School: paradox and fabrication” (Stephen J. Balla- 1997) 

Ενδιαφέρουσα µελέτη περίπτωσης ενός σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  

στην Αγγλία, όπου εφαρµόζεται η ΔΟΠ. Ο συγγραφέας εστιάζει στις 2 διαφορετικές 

προσεγγίσεις (τεχνική και ανθρωπιστική) µέσα από την εφαρµογή 3  εργαλείων, 

τονίζοντας τις  αντιφάσεις που συνυπάρχουν στην εφαρµογή λεπτοµερών 

διαδικασιών ελέγχου, και ότι τα σχολεία δεν µπορούν να ταυτολογηθούν µε ταµπέλες 

του στυλ «καλό/κακό», αφού είναι εκ φύσεως «παράδοξοι» οργανισµοί. 

10) “Total Quality Management in Education” (J.Johnson- 1993) 

Η µελέτη αυτή εστιάζει στη θεωρητική θεµελίωση της ΔΟΠ και την εφαρµογή 

της στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα κάνει µία ανάλυση των τεσσάρων πυλώνων 

της ΔΟΠ, των βασικών της αρχών και το πώς αυτές µπορούν να εφαρµοσθούν στην 

εκπαίδευση. 

11) «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα (Β΄ έκδοση- 2002) 

Από το βιβλίο αυτό αποµονώσαµε µία µελέτη περίπτωσης που εστιάζει στην 

εφαρµογή της ΔΟΠ στην εκπαίδευση. Αναλύονται τα 3 επίπεδα εφαρµογής της ΔΟΠ 

στην εκπαίδευση, οι υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται καθώς και οι 5 άξονες εστίασης 

της. Επίσης παρουσιάζονται 2 παραδείγµατα εφαρµογής της ΔΟΠ στο εξωτερικό και 

µία προσπάθεια εφαρµογής της ΔΟΠ σε σχολεία της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

στη Β. Ελλάδα. 



12) «Πιλοτική εφαρµογή της ΔΟΠ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση» (Ευ. 

Βαρβαρέσος- 2000) 

Μελέτη στην οποία καταγράφεται η εφαρµογή εργαλείων και πρακτικών της 

ΔΟΠ στο Ενιαίο Λύκειο Μουριών Κιλκίς, που συµµετείχε σε πιλοτικό πρόγραµµα 

εφαρµογής της ΔΟΠ σε 6 σχολεία της ελληνικής περιφέρειας µε την υποστήριξη του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και στα πλαίσια προγράµµατος Κινητικότητας του 

ΥΠΕΠΘ. 

13) «Πρόταση αυτοαξιολόγησης» (Κ. Λάµνιας - 2010). 

Μελέτη µε  αναλυτική πρόταση εφαρµογής της αυτοαξιολόγησης στη 

Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Επίκαιρη και µε ουσιαστική συµβολή 

στη κατεύθυνση βελτίωσης του ελληνικού σχολείου. 

 

 

3. Μεθοδολογία 

Η έρευνα µας έγινε µέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ανάλυσης µελετών 

περίπτωσης (case studies), και χωρίζεται σε δύο ενότητες: 

Στη πρώτη Ενότητα (Κεφάλαια 4-7) γίνεται µία θεωρητική προσέγγιση της 

Ποιότητας στο χώρο της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Στηριζόµενοι  στην έρευνα  των Lezotte-Lawrence καθώς και του Johnson, 

κάνουµε µία σύντοµη ιστορική ανασκόπηση και αναλύουµε τις βασικές έννοιες της 

ΔΟΠ, καθώς και τις αρχές του Deming και το πως µπορούν να εφαρµοστούν αυτές 

στην Εκπαίδευση. 

Στην ίδια ενότητα εξετάζουµε συγκεκριµένες πρακτικές ποιότητας, όπως είναι το 

Πλαίσιο Αποτελεσµατικού Σχολείου Ολικής Ποιότητας που στηρίζεται στις 4 κοινές 

θέσεις του Schwab, τη διαδικασία “Plan-Do-Check-Act”, καθώς και τη µέτρηση 

ποιότητας. 



Επίσης βλέπουµε πως µπορεί να γίνει η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής και 

του στρατηγικού σκοπού, καθώς και δύο σηµαντικά εργαλεία ποιότητας, το QFD και 

το SPC όπως αναλύονται από τον St. Murgatroyd. 

Τέλος, κλείνουµε αυτή την ενότητα µε την εξέταση 7 µοντέλων ποιότητας της 

εκπαίδευσης , καθώς και του µοντέλου EFQM που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

οδηγός για την εφαρµογή της Ολικής Ποιότητας από έναν εκπαιδευτικό οργανισµό. 

Στη δεύτερη ενότητα (Κεφ. 8) θα δούµε συγκεκριµένα παραδείγµατα εφαρµογής 

της ΔΟΠ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση από Μ. Βρετανία, ΗΠΑ και Αυστραλία, 

καθώς και δύο παραδείγµατα από τη προσπάθεια εφαρµογής της Ολικής Ποιότητας 

στην Ελλάδα, καθώς και τη χρησιµοποίηση του προτύπου EFQM για την εφαρµογή 

της ΔΟΠ στο σχολείο. 

Πιο συγκεκριµένα θα δούµε: 

- από τις ΗΠΑ: τους «κύκλους υποστήριξης» όπως εφαρµόσθηκαν τη δεκαετία 

του ’80, το πλαίσιο συνεργασίας των δασκάλων, την εφαρµογή της ΔΟΠ σ’ ένα 

υποβαθµισµένο σχολείο της Ν. Υόρκης, καθώς και σ’ ένα σχολείο στην Αλάσκα. 

-τους «δείκτες απόδοσης» και την εξέταση των σχολείων ως πολυεπίπεδων 

οργανισµών στην Αυστραλία. 

- την  βρετανική εµπειρία που συνεισφέρει µε τη σύγκλιση των δύο διαφορετικών 

παραδόσεων, δηλ. της σχολικής αποτελεσµατικότητας και σχολικής βελτίωσης, 

καθώς και τις αντιφάσεις µεταξύ ανθρωπιστικής και τεχνικής προσέγγισης του 

σχολείου. 

- την Ελλάδα δύο παραδείγµατα:  την πιλοτική εφαρµογή της ΔΟΠ σε 4 σχολεία 

της περιφέρειας τη σχολική χρονιά 1999-2000, και την εφαρµογή προγράµµατος 

αυτοαξιολόγησης, που σε πρώτη φάση γίνεται προαιρετικά από τη σχολική χρονιά 

2010-2011.  

 



4. Βασικές έννοιες Ολικής Ποιότητας 

4.1  Ιστορική ανασκόπηση της ΔΟΠ 

Ο W.E.Deming θεωρείται ως ο ιδρυτής και πατέρας της ΔΟΠ, σε µία εποχή που 

κυριαρχούσε ο Τεϊλορισµός ως αντίληψη για τον τρόπο διοίκησης επιχειρήσεων µε  

κυρίαρχες έννοιες «τη συµµόρφωση, τον έλεγχο, τη διαταγή». 

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου η κυβέρνηση Truman, έβλεπε την 

οικονοµικά κατεστραµµένη Ιαπωνία να διολισθίει στο κοµµουνιστικό στρατόπεδο, 

ενώ τα ιαπωνικά προϊόντα ήταν συνώνυµα του σκουπιδιού. Κρίθηκε, λοιπόν, 

απαραίτητη η βοήθεια προς την Ιαπωνία από τις ΗΠΑ. 

Εκείνη τη περίοδο η Bell Labs, που είχε διακριθεί σε θέµατα ποιοτικού ελέγχου,  

δάνειζε συµβούλους επιχειρήσεων στη κυβέρνηση. Ένας από τους συµβούλους της 

ήταν και ο Walter Stewhart που υποστήριζε ότι το 80% των προβληµάτων ποιότητας 

των προϊόντων προέρχονταν από τη σχεδίαση του συστήµατος που παρήγαγε τα 

προϊόντα. Το 1950, ένας συνεργάτης του Stewhart, o Deming, ξεκίνησε τη 

συνεργασία του µε τους ηγέτες της Ιαπωνικής βιοµηχανίας, περιγράφοντας µία 

αλυσίδα λειτουργιών σύµφωνα µε την οποία η υψηλότερη ποιότητα θα οδηγούσε σε 

χαµηλότερα κόστη παραγωγής, χαµηλότερες τιµές για τον καταναλωτή, και αυξηµένο 

µερίδιο αγοράς. 

Τέσσερα χρόνια από τη καθιέρωση της ΔΟΠ ως µοντέλου επιχειρησιακής 

δράσης, είχαµε τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα στην ιαπωνική βιοµηχανία, ενώ ο 

Deming θεωρείται σήµερα στην Ιαπωνία ως ο άνθρωπος-κλειδί για την ανάδειξη της 

σε παγκόσµια οικονοµική υπερδύναµη. Τα ιαπωνικά προϊόντα, αυτοκίνητα, 

µοτοσικλέτες και ηλεκτρονικά είδη κατέκλυσαν και την Αµερικάνικη αγορά, και έτσι 

το 1983 η Ford καλεί τον Deming να βοηθήσει στη βελτίωση των αυτοκινήτων της. 

Αποτέλεσµα, το 1986 τα Ford Taurus να κερδίσουν το πρώτο βραβείο ποιότητας 

και να ξεπεράσουν σε πωλήσεις το Honda Accord. 



4.2  Οι 4 πυλώνες της ΔΟΠ 

Ο Johnson (1993) ανέλυσε τους τέσσερεις παράγοντες πάνω στους οποίους 

στηρίχθηκε η ΔΟΠ: 

α) Η γνώση και κατανόηση των συστηµάτων 

Ενώ οι παραδοσιακές προσεγγίσεις διοίκησης έβλεπαν τα συστήµατα σαν 

µηχανιστική διασύνδεση επιµέρους στοιχείων, η ΔΟΠ βλέπει το σύστηµα ως ένα 

ζωντανό οργανισµό, όπου όλα τα επιµέρους τµήµατα λειτουργούν µαζί και µπορούν 

να καλύψει το καθένα της αδυναµίες του άλλου. 

β) Η ψυχολογία 

Η ικανότητα του κάθε οργανισµού να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα ποιότητας 

εξαρτάται από τη προθυµία των εργαζοµένων να δουλέψουν σε υψηλό επίπεδο, που 

σηµαίνει ότι χρειάζονται παρακίνηση. Ο Taylor υποστήριζε ότι η παρακίνηση µπορεί 

να επιβληθεί απ’ έξω µέσω των κατάλληλων ανταµοιβών και τιµωριών, που όµως δεν 

οδηγούσε σε ποιοτικά αποτελέσµατα. 

Η υπεροχή στην ποιότητα δεν µπορεί να επιβληθεί ακόµα και από τους πιο 

ισχυρούς ηγέτες. Μπορεί να προέλθει µόνο από την εσωτερική παρακίνηση, που 

όπως έλεγε ο Deming «συνδέεται µε  την ανάγκη για εκτίµηση και αυτοσεβασµό». 

γ) Η γνώση 

Όπως έλεγε και ο Brown, ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να µάθεις πως 

λειτουργεί το σύστηµα είναι να κάνεις ερωτήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα που περιγράφεται από τους R.Wilson & M. Schmoker (1992), δύο 

εκπαιδευτές που έµαθαν για τη ΔΟΠ εργαζόµενοι στη Toyota στο εργοστάσιο του 

Georgetown στο Kentucky. 

Αναφερόµενοι στον πρόεδρο της Toyota of America, Fujio Ko, λένε ότι «ο ρόλος 

του είναι να µαθαίνει ακούγοντας  τις προσεκτικές παρατηρήσεις των εργαζόµενων. 

Ξοδεύει 4 ώρες κάθε µέρα γυρνώντας ανάµεσα στις θέσεις εργασίας και ακούγοντας 



τα προβλήµατα των εργαζοµένων, χωρίς όµως να τους κριτικάρει. Οι εργαζόµενοι 

παρατηρούν πόσο λίγο µιλάει ενώ ακούει πολύ. Αυτό όµως δεν τον κάνει λιγότερο 

αποτελεσµατικό στο να επικοινωνήσει το µήνυµα  ότι η βελτίωση είναι σηµαντική, 

και βέβαια οι εργαζόµενοι ξέρουν ότι θα επιστρέψει για να ελέγξει την πρόοδο που 

έγινε». 

δ) Η στατιστική 

Η αξιολόγηση µε τη χρήση στατιστικών εργαλείων, αποτελεί τη βάση για τη 

λήψη κάθε απόφασης και επίλυσης προβλήµατος  ώστε να βελτιώσουµε τη ποιότητα. 

Για να µπορέσουµε να ελέγξουµε την αποτελεσµατικότητα των ιδεών βελτίωσης της 

ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών πρέπει να βασιστούµε στην αριθµητική 

ανάλυση που µας προσφέρει η συλλογή στατιστικών στοιχείων. 

Ενώ, όµως, ο Τεϊλορισµός χρησιµοποιεί τους αριθµούς για την εξωτερική 

παρακίνηση των εργαζοµένων, µε τη θέσπιση στόχων, αντίθετα σ’ ένα οργανισµό που 

αναζητά τη ποιότητα οι αριθµοί χρησιµοποιούνται όχι για να επαινέσουν ή 

τιµωρήσουν τους εργαζόµενους, αλλά για να περιγράψουν τη λειτουργία του 

οργανισµού, θεωρώντας ότι το σύστηµα και όχι το άτοµο καθορίζει τη ποιότητα της 

απόδοσης. 

 

4.3 Βασικές έννοιες της ΔΟΠ και εκπαίδευση 

Οι Γ. Τσιότρας (2002) και J. Johnson (1993) ορίζουν τους βασικούς άξονες 

εφαρµογής της ΔΟΠ στην εκπαίδευση: 

α) Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) 

Διαδικασία µε την οποία συγκρίνουµε πλευρές του συστήµατος µας µε τις 

αντίστοιχες ενός συστήµατος που έχει αναγνωρισθεί ότι είναι υψηλότερου επιπέδου 

ποιότητας. Για παράδειγµα ένα γειτονικό σχολείο που έχει υψηλότερες βαθµολογίες 



στις Γενικές εξετάσεις µπορεί ν’ αναλυθεί για να µάθουµε πως κατάφεραν οι µαθητές 

του να πετύχουν αυτά τα αποτελέσµατα. 

β) Εστίαση στον πελάτη 

Η ΔΟΠ αναγνωρίζει 2 τύπους πελατών: 

- οι εξωτερικοί πελάτες: µαθητές, γονείς, τοπική κοινότητα, σχολεία, επιχειρήσεις,    

                                       κυβέρνηση 

- οι εσωτερικοί πελάτες, που είναι οι δάσκαλοι και το διοικητικό προσωπικό 

γ)Τα κόστη 

Όπως έλεγε ο Deming «η χαµηλή ποιότητα σε κάθε σύστηµα αυξάνει, άµεσα ή 

έµµεσα τα κόστη». Τα σχολεία πληρώνουν υψηλό τίµηµα για την έλλειψη ποιότητας 

που δείχνουν. 

Τα σχολεία Prince William County στη Virginia των ΗΠΑ, δηµοσίευσαν µία 

λίστα από κόστη που επέρχονται ως αποτέλεσµα της αδυναµίας του εκπαιδευτικού 

συστήµατος να ικανοποιήσει τις ανάγκες των µαθητών, του προσωπικού και της 

κοινωνίας. 

Ονοµάζονται «κόστη µη συµµόρφωσης» και χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: 

- Εσωτερικές αποτυχίες: τα κόστη διόρθωσης του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας, λόγω αδυναµίας ικανοποίησης των προδιαγραφών, που 

οφείλεται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, αναποτελεσµατική 

διδασκαλία, κακή επικοινωνία που συντελεί σε κακή κατανόηση, λάθος 

αποφάσεις βασισµένες σε λάθος στοιχεία 

- Εξωτερικές αποτυχίες που προκαλούνται από κακή ποιότητα µετά τη 

παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, µε αιτίες: τη σπατάλη χρόνου 

σε οργισµένους γονείς ή σε πειθαρχικά προβλήµατα, τους 

βανδαλισµούς, τη παράταση παραµονής αποφοίτων στο σχολείο για να 

βελτιώσουµε τις επαγγελµατικές τους προοπτικές 



- Κόστη υπέρµετρων απαιτήσεων, λόγω παροχής υπηρεσιών που είναι 

άνευ σηµασίας, όπως για παράδειγµα κάποιοι κανονισµοί περιττοί 

- Κόστη χαµένης ευκαιρίας, λόγω αδυναµίας ικανοποίησης των αναγκών 

των πελατών, όπως κοινωνικά προβλήµατα, χρήση ναρκωτικών κλπ 

δ) συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων µερών στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 

ε) µετρήσεις της προόδου έναντι των στόχων που τίθενται 

στ) δέσµευση της διοίκησης προς την ποιότητα. µε την παροχή κατάλληλων 

πόρων (εργαλείων, εκπαίδευσης, διαδικασιών) 

ζ) Συνεχής βελτίωση: Δείχνει την ανάγκη για συνεχή προσαρµογή του 

συστήµατος, µε διόρθωση των λαθών, έµφαση στη διαδικασία µάθησης και στις 

παραµέτρους σχεδίασης του µαθήµατος. 

 

O Γ. Τσιότρας (2002) θεωρεί ότι η εφαρµογή της ΔΟΠ στην εκπαίδευση µπορεί 

να γίνει σε 3 επίπεδα: 

 σ’ επίπεδο διοικητικών διαδικασιών στο σχολείο που επιφέρει βελτίωση 

αποτελεσµατικότητας και µείωση του κόστους 

 σ’ επίπεδο διδασκαλίας της φιλοσοφίας και των τεχνικών της ΔΟΠ στους 

µαθητές 

 σ’ επίπεδο εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη βελτίωση της διαδικασίας της 

µάθησης 

 

 

 

 

 

4.4  Μετάφραση αρχών της ΔΟΠ στην εκπαίδευση 



Πολλοί εκπαιδευτές  αντιστέκονται στην εφαρµογή της ΔΟΠ αφού εστιάζει σε 

κόστη, συστήµατα και ικανοποίηση του πελάτη, πράγµατα που θεωρούν πως δεν 

έχουν θέση στην εκπαίδευση (J. Johnson, 1993). 

Αυτή όµως η αντίσταση παραγνωρίζει το γεγονός ότι η ΔΟΠ δεν είναι ένα 

«πρόγραµµα ή µια συνταγή για εφαρµογή», αλλά ένα σύνολο αρχών σχετικών µε τη 

βασική κουλτούρα και τις πρακτικές που πρέπει να υπάρχουν σ’ ένα οργανισµό 

εστιασµένο στη ποιότητα. 

Όπως τονίζει ο Glasser (1992) «τα σχολικά προβλήµατα µπορεί να είναι 

διαφορετικά, όχι όµως ιδιαίτερα. Η αποτυχία των διευθυντών στις βιοµηχανίες να 

πείσουν τους εργάτες να παράγουν καλύτερα προϊόντα, δεν είναι διαφορετική από την 

αποτυχία των δασκάλων να πείσουν τους µαθητές τους να παράγουν ποιοτική δουλειά 

στο σχολείο». 

Ωστόσο οι εκπαιδευτές που µελετούν τη ΔΟΠ πρέπει να µεταφράσουν µερικές 

από τις βασικές έννοιες της, πριν τις εφαρµόσουν στο σχολείο. 

Η ΔΟΠ στηρίζεται σε 14 σηµεία που αποτελούν τις βασικές της αρχές. Αυτές οι 

αρχές παρέχουν στους υπευθύνους τις κατευθυντήριες γραµµές για την εκµάθηση και 

εφαρµογή των βασικών ιδεών της ΔΟΠ. (L.Lezotte,1992- J.Johnson,1993): 

1ο  σηµείο: Σταθερότητα σκοπού 

Η εφαρµογή της ΔΟΠ ξεκινά µε ένα όραµα, δηλ. τη περιγραφή του πρωταρχικού 

σκοπού του συστήµατος. 

Δύο είναι τα αξιώµατα του αποτελεσµατικού σχολείου που πιάνουν το νόηµα της 

πρώτης αρχής του Deming. 

1) Η αποστολή του αποτελεσµατικού σχολείου βασίζεται στην αρχή ότι «όλα 

τα παιδιά µπορούν να µάθουν» και κάθε παιδί µπαίνει στον κόσµο και στο 

σχολείο έχοντας το κίνητρο της µάθησης. Aς θυµηθούµε εδώ   και τη ρήση 

του Αριστοτέλη: “Ο άνθρωπος του ειδέναι φύσει ορέγεται”. 



2) Ένα σχολείο που επιζητεί  τη βελτίωση είναι αυτό που µπορεί να αποδείξει 

µε αποτελέσµατα, την αυξανόµενη παρουσία (και βελτίωση µέσα στο 

χρόνο) της δικαιοσύνης και ποιότητας. 

Για να εδραιώσει πετυχηµένα αυτή την αρχή, το σχολείο πρέπει να προάγει τους 

δείκτες αποτελεσµάτων ποιοτικής µάθησης, και τα στατιστικά εργαλεία 

παρακολούθησης των αποτελεσµάτων. 

Το πλαίσιο αποτελεσµατικού σχολείου µε συνέπεια υποστηρίζει την 

εξατοµίκευση των αποτελεσµάτων µάθησης, ώστε να µπορούµε ν’ απαντήσουµε στο 

ερώτηµα: «Ποιος κερδίζει και πόσο από το αναλυτικό  πρόγραµµα και τη 

κατάρτιση;» 

2ο σηµείο: Υιοθετήστε µία νέα Φιλοσοφία 

Η ΔΟΠ εισάγει ένα νέο τρόπο σκέπτεσθαι γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις στο 

χώρο εργασίας, που έχουν µία άµεση επίδραση στις σχέσεις µεταξύ διευθυντών, 

δασκάλων και µαθητών. 

Για τα σχολεία του Petersburg στις ΗΠΑ,  αυτή η νέα φιλοσοφία σηµαίνει ότι 

«αρνούµαστε να δεχτούµε την ιδέα ότι οι µαθητές µας δεν µπορούν να µάθουν σε 

υψηλό επίπεδο, κάτω από σωστές συνθήκες διδασκαλίας και µάθησης» (McLeod, 

Spencer, Hairston-1992). 

3ο σηµείο: Εξαλείψτε την εξάρτηση από τη Μαζική Επιθεώρηση, ώστε να 

πετύχετε τη ποιότητα 

Τα σχολεία, παραδοσιακά, βασίζονται στις εξετάσεις στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς, για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι µαθητές που τελειώνουν τη τάξη έχουν 

αποκτήσει τις απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες. 

Από την άλλη πλευρά η ΔΟΠ υποστηρίζει ότι ένα βασικό αξίωµα της ποιότητας 

είναι ότι είναι πάντα φθηνότερο να κάνουµε τα πράγµατα σωστά από τη πρώτη 

στιγµή. 



Γι’ αυτό και στην εκπαίδευση, η βελτίωση της ποιότητας απαιτεί τη συνεχή 

αξιολόγηση της προόδου των µαθητών, ακόµη και σε ηµερήσια βάση, ώστε να 

γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. 

4ο σηµείο: Σταµατήστε τη πρακτική της ανταµοιβής µε βάση την Τιµή 

Εδραίωση της ποιότητας σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από 

το κόστος που θα απαιτήσει.  

Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα πάρουµε στο σχολείο µας έναν δάσκαλο, επειδή παίρνει 

50€ την εβδοµάδα λιγότερο από κάποιον άλλο υποψήφιο. 

Η επιλογή όλων των αναγκαίων πόρων-προσωπικού, τεχνολογιών, εξοπλισµού-θα 

πρέπει να βασίζεται στη λογική της ικανοποίησης των αναγκών των τελικών 

χρηστών, που θα πρέπει να είναι οι µοναδικοί κριτές της ποιότητας. 

Η πρακτική της ΔΟΠ προϋποθέτει τη συνεργασία µεταξύ των εργαζοµένων στο 

σύστηµα, αλλά και µία µακροχρόνια σχέση µε τους προµηθευτές. 

Αυτό για ένα σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σηµαίνει καλή συνεργασία µε 

τα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που τροφοδοτούν το σχολείο µε µαθητές. 

5ο σηµείο: Βελτιώνετε συνεχώς το σύστηµα παραγωγής 

Οι εργαζόµενοι, η κυβέρνηση, οι µαθητές και η κοινωνία διαρκώς εξελίσσονται, 

και µαζί τους εξελίσσονται και οι ανάγκες τους. Το σχολείο λοιπόν πρέπει συνεχώς 

να επανασχεδιάζεται, ώστε να κατανοεί και να ικανοποιεί τις εξελισσόµενες αυτές 

ανάγκες. 

Ο σκοπός της ΔΟΠ δεν είναι να εντοπίζει ατοµικά λάθη, αλλά να βρίσκει τρόπους 

βελτίωσης του συστήµατος, που µπορεί µερικές φορές να µην απαιτούν τίποτα 

παραπάνω από µικροαλλαγές,  ενώ η ανατροφοδότηση βοηθάει στο να 

διαπιστώσουµε την επιτυχία ή αποτυχία αυτών των µικροαλλαγών. 

6ο σηµείο: Καθιέρωση συνεχούς  κατάρτισης 



Η κατάρτιση αυτή, πρέπει να είναι συνεχής και είναι απαραίτητη για την 

απόκτηση δεξιοτήτων που χρειάζονται στην ανάλυση προβληµάτων και πιθανών 

λύσεων.  

Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές οι Διευθυντές  των σχολείων είναι απρόθυµοι να 

δεχθούν την επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών µέσα στο σχολείο. Σ’ αυτό το 

σηµείο όµως πρέπει να θυµόµαστε δύο πράγµατα: 

• πρώτον, όπως σηµειώνουν οι Kouzes & Posner (1988), η ηγεσία είναι ένα 

«παιχνίδι»  ρίσκου, και οι ηγέτες είναι οι πρώτοι που πρέπει να το 

αναλαµβάνουν. Αυτό σηµαίνει ότι για ν’ αλλάξουν τα σχολεία, το πρώτο 

βήµα για την ανάπτυξη του προσωπικού πρέπει να το κάνουν οι 

Διευθυντές των σχολείων 

• δεύτερον, όπως σηµειώνουν οι Deal & Kennedy (1982), αν οι άνθρωποι 

δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν σε µία νέα κατάσταση, θα κάνουν 

περισσότερα από αυτά που ξέρουν, µε αποτέλεσµα να µην έχουµε καµία 

αλλαγή στη µάθηση. 

7ο σηµείο: Ενίσχυση  ηγεσίας 

Η εφαρµογή της ΔΟΠ σηµαίνει ότι ο ηγέτης παύει να είναι αυτός που απλά δίνει 

εντολές στους υφισταµένους του, αλλά αντίθετα είναι αυτός που διασφαλίζει ότι οι 

εργαζόµενοι κατέχουν τις απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες. 

Ο ηγέτης είναι αυτός που: 

- εστιάζει στη βελτίωση όλου του συστήµατος και όχι στην αλλαγή ατοµικών 

συµπεριφορών 

- διασφαλίζει τη σταθερότητα του σκοπού σε όλο το σύστηµα 

- βοηθά στο να εστιάζουν όλα τα µέλη του συστήµατος στη ποιότητα 

-  λειτουργεί ως παράδειγµα της δια βίου µάθησης 

8ο σηµείο: Εξαλείψτε τον φόβο 



Οι αλλαγές σε οποιοδήποτε σύστηµα απαιτούν την ανάληψη ρίσκου, που όµως 

κανείς δεν αναλαµβάνει αν φοβάται τις συνέπειες. 

Ένα γραπτό συµβόλαιο που θα εξασφαλίζει στους εργαζόµενους ότι κανείς δεν 

κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του, θα διασφαλίζει την προθυµία τους να «ψάξουν» 

τις αλλαγές που διευρύνουν τη ποιότητα, ακόµη κι όταν αλλάζει ο ρόλος τους. 

Η εξάλειψη του φόβου από το χώρο εργασίας είναι ευθύνη της ηγεσίας. 

9ο σηµείο: Σπάστε τα στεγανά  µεταξύ των τµηµάτων 

Σε κάποια σχολεία, έχει διαπιστωθεί, ότι δάσκαλοι που βρίσκονται σε διπλανές 

αίθουσες δεν µιλούν µεταξύ τους.  

Από τη στιγµή που οι δάσκαλοι κατανοήσουν ότι τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν ατοµικά, είναι γενικότερα προβλήµατα πρακτικής, που µπορούν ν’ 

αντιµετωπιστούν µε συνεργασία, τα εµπόδια που υπάρχουν µεταξύ τους θ’ αρχίσουν 

να εξαφανίζονται. 

Όπως τονίζουν και οι Siu-Runyon & Heart (1992) µερικοί διευθυντές των 

σχολείων για να προωθήσουν αυτή τη προσέγγιση, οργανώνουν συναντήσεις όπου 

συγκεντρώνεται όλο το προσωπικό του σχολείου και πανηγυρίζουν µαζί κάποιες 

επιτυχίες, αλλά και εργάζονται για την επίλυση προβληµάτων. 

10ο σηµείο: Εγκαταλείψτε τα συνθήµατα 

Τα σχολεία που εστιάζουν στην εκπαίδευση, τη τεχνική βοήθεια και υποστήριξη, 

πρέπει ν’ αλλάξουν ουσιαστικά τις πρακτικές που εφαρµόζουν στο σχολείο.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο αφίσες µε συνθήµατα και σλόγκαν δεν συµβάλλουν στη 

βελτίωση της ποιότητας του προσωπικού. 

 

11ο σηµείο: Εξαλείψτε τους αριθµητικούς στόχους για το προσωπικό 

Πολλοί διευθυντές θέλουν να ποσοτικοποιούν τους στόχους βελτίωσης σε όρους 

βαθµολογίας των µαθητών (π.χ. 5βάθµια κλίµακα βαθµολογίας). 



Οι αµοιβές µε βάση την απόδοση δίνουν λάθος µήνυµα, ότι δηλ. κάποιοι 

εργαζόµενοι είναι πιο καλοί από τους άλλους.  

Στα συστήµατα που εστιάζουν στη ποιότητα θεωρούνται σηµαντικές οι 

προσπάθειες όλων των εργαζόµενων. 

Σηµείο 12: Αποµακρύνετε τα εµπόδια που στερούν από τους ανθρώπους την 

αίσθηση ικανοποίησης/ολοκλήρωσης της εργασίας 

Ίσως το µεγαλύτερο εµπόδιο µεταξύ του δασκάλου και της ικανοποίησης από την  

εργασίας του, έχει να κάνει µε την αξιολόγηση του σχολείου και της 

αποτελεσµατικότητας του δασκάλου. Οι δάσκαλοι γενικά αµφισβητούν τα 

αποτελέσµατα τυποποιηµένων τεστ που έρχονται από το υπουργείο, και δεν 

ευθυγραµµίζονται πάντα µε αυτά. 

Η διαδικασία αποτελεσµατικού σχολείου θεωρεί ότι είναι 4 τα κριτήρια του 

σωστού συστήµατος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου: 

α) προτυποποιηµένο, 

β) διαµορφωµένο µε βάση τις τοπικές ανάγκες, 

γ) βασισµένο στο ωρολόγιο πρόγραµµα, 

δ) ευθυγραµµισµένο µε αυτό που διδάσκει ο δάσκαλος. 

Ένα παραγωγικό σύστηµα αξιολόγησης περιλαµβάνει την αυτοαξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού, τις παρατηρήσεις των µαθητών και τη σωστή καθοδήγηση των 

µαθητών. Θεωρείται ότι ο δάσκαλος απελευθερώνεται από το φόβο της άµεσης 

αρνητικής αξιολόγησης αν εµπλακεί µε προθυµία σε µία διαδικασία αλλαγής 

σχεδιασµένη να βελτιώσει τη ποιότητα της δουλειάς του. 

 

Σηµείο 13ο : Εδραιώστε ένα ισχυρό σύστηµα Εκπαίδευσης και Αυτό-βελτίωσης 

Όπως τονίζει ο P.Scholtes (1988) «Η εξειδίκευση στο αντικείµενο που εργαζόµαστε 

είναι απαραίτητη, αλλά είναι απαραίτητο οι συµµετέχοντες σ’ ένα πρόγραµµα να 



γνωρίζουν επίσης, πώς να εργάζονται οµαδικά, να σχεδιάζουν και να διευθύνουν 

συναντήσεις, να συλλέγουν και ν’ αναλύουν  πληροφορίες, και να εφαρµόζουν τις 

αλλαγές». 

Σηµείο 14ο : Βάλτε όλο το προσωπικό του σχολείου να δουλέψει για τη 

µεταµόρφωση του 

Οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, πρέπει ν’ αντιληφθούν ότι η 

πρωταρχική τους ευθύνη είναι να παράγουν αποτελέσµατα υψηλής ποιότητας που θα 

πιστοποιούνται από  τις επιδόσεις των µαθητών. 

Οι περιφέρειες που προχώρησαν σε αποκέντρωση και έδωσαν περισσότερη 

αυτονοµία στα σχολεία, απέκτησαν ένα νέο ρόλο – τον ρόλο του «υπηρέτη» του 

σχολείου και των αναγκών του. Αυτός ο νέος ρόλος σηµαίνει ότι η ευθύνη της 

κεντρικής διοίκησης επικεντρώνεται στο πως τα σχολεία θα ικανοποιούν τις ανάγκες 

τους για πληροφορία, τεχνική βοήθεια και υποστήριξη. 

Αν όλοι οι παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας αντιληφθούν ότι για να 

φθάσουµε σε αποτελέσµατα υψηλής ποιότητας θα πρέπει να ικανοποιούνται τόσο οι 

µαθησιακές ανάγκες των µαθητών όσο και οι διδακτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, 

τότε όλη η οργάνωση της Εκπαίδευσης θα προχωρήσει προς τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας του σχολείου. 

Συνοπτικά στον  Πίνακα 1 βλέπουµε πως συνδέονται οι 14 αρχές του Deming µε 

τα αξιώµατα του Αποτελεσµατικού Σχολείου. 

 

 

 

Πίνακας 1: Αρχές του Deming και αξιώµατα αποτελεσµατικού σχολείου 



 

 

4.5 Πλαίσιο Αποτελεσµατικού Σχολείου Ολικής Ποιότητας 



Η εδραίωση του Αποτελεσµατικού Σχολείου Ολικής Ποιότητας ξεκινά µε την 

αναγνώριση της πρωταρχικής αποστολής του που είναι η «µάθηση για όλους τους 

µαθητές». 

Στη κατεύθυνση αυτή σηµαντική είναι η συνεισφορά του J. J. Schwab (1962), που 

θεωρεί ότι µία ολοκληρωµένη προσέγγιση της εκπαίδευσης εµπεριέχει 4 κοινές 

θέσεις: 

- κάποιος (ο δάσκαλος) 

- που διδάσκει κάποιον (τον µαθητή) 

- κάτι (το µάθηµα) 

- σε ένα ορισµένο πλαίσιο 

Με βάση αυτή τη θεµελίωση προχωρούµε στην ακόλουθη θεωρία σχολικής 

εκπαίδευσης: η αξιολογούµενη µάθηση είναι υποπροϊόν των 4 αυτών θέσεων, καθώς 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο 

αποτελεσµατικό σχολείο ολικής ποιότητας, το επίπεδο ποιότητας που καταγράφεται 

σε κάθε µία από τις 4 κοινές θέσεις (εισροές) και η αλληλεπίδραση τους κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας (διαδικασίες), είναι οι βασικοί συντελεστές της µάθησης 

στο σχολείο (εκροές), όπως παρατηρούµε και στο  Διάγραµµα. 1. 

 

 



Αν κάποια από τις 4 θέσεις (εισροές) δεν είναι άριστη, ή µία από τις 

αλληλεπιδράσεις δεν είναι άριστη, τότε και η ποιότητα των τελικών αποτελεσµάτων 

(µάθηση) θα είναι αναλόγως µειωµένη. 

Κρίσιµες παράµετροι των κοινών θέσεων: 

1)Μαθητής 

Οι 3 παράµετροι που αφορούν το µαθητή και προδιαθέτουν για το πόσο καλά θα 

µάθει αυτό που θα διδαχθεί είναι: 

α) οι προσδοκίες των γονέων και συµµαθητών, οι νοοτροπίες και οι  αξίες. 

      β) η αυτοεκτίµηση του µαθητή και η αίσθηση αποτελεσµατικότητας 

γ) η κατοχή προαπαιτούµενων από τον µαθητή για τις έννοιες και αρχές του 

µαθήµατος που θα διδαχθεί. Θα πρέπει ο δάσκαλος να είναι σε θέση ν’ αξιολογήσει 

τη παρουσία ή απουσία των προαπαιτούµενων για κάθε µαθητή. 

Προς αυτή τη κατεύθυνση είναι απαραίτητο ν’ αναπτύξουµε ένα σύστηµα 

παρακολούθησης των µαθητών, ώστε να συγκεντρώσουµε τα απαραίτητα στοιχεία 

που θα είναι διαθέσιµα στο διδακτικό προσωπικό. 

Αυτή η θεωρία διαπιστώνει ότι αν µία από τις παραµέτρους είναι αδύνατη ή 

λείπει δεν µπορούµε να περιµένουµε υψηλά επίπεδα µάθησης.  

Η προθυµία του σχολείου ν’ αντιµετωπίζει τέτοιες αδυναµίες, δείχνει και τη 

διάθεση του ν’ αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό σχολείο ολικής ποιότητας, όπου όλοι 

οι µαθητές µαθαίνουν. 

2) Δάσκαλος 

Οι τρεις σηµαντικότερες διαστάσεις ποιότητας του δασκάλου είναι: 

α) επάρκεια δασκάλου: αφορά το βαθµό στον οποίο ο δάσκαλος έχει την 

παιδαγωγική επάρκεια και σε σχέση µε το διδασκόµενο αντικείµενο απαιτούµενη 

εµπειρία, ώστε να διδάξει τη προγραµµατισµένη ύλη του µαθήµατος αποτελεσµατικά. 



β) αίσθηση αποτελεσµατικότητας: αναφέρεται στην ικανότητα του να κάνει 

εκείνο που περιµένουν οι άλλοι από αυτόν. 

γ) ενθουσιασµός: οι µαθητές σε γενικές γραµµές µπαίνουν στο πνεύµα της τάξης, 

και ακόµη και όταν το αντικείµενο δεν τους ενδιαφέρει πολύ, θα συνεχίσουν να 

προσπαθούν εφόσον βλέπουν τον ενθουσιασµό του δασκάλου σχετικά µε το µάθηµα 

και τη προσπάθεια του να τους βοηθήσει να το καταλάβουν. 

3) Ύλη µαθήµατος 

Ο Glasser (1990) σηµειώνει ότι πολλά από αυτά που διδάσκονται οι µαθητές στο 

σχολείο είναι «πληροφορίες για πέταµα», που σηµαίνει πληροφορίες που δεν θα 

συγκρατήσουν για πολύ και πιθανόν δεν χρειάζεται να τις συγκρατήσουν, είτε γιατί 

δεν τις χρειάζονται άµεσα, είτε γιατί µπορούν να αποκτηθούν αργότερα. 

Δεδοµένης της σηµασίας των αξιολογούµενων αποτελεσµάτων µάθησης στο 

σχολείο, προτείνονται τρεις διαστάσεις της ύλης µαθήµατος: 

α) σχετική:  σχετικό περιεχόµενο εννοούµε ότι οι µαθητές είναι ικανοί να κάνουν 

τις κατάλληλες συνδέσεις µεταξύ αυτού που διδάσκει ο δάσκαλος µε δικά τους 

βιώµατα και γνώσεις. 

β) συναφής: τα τελευταία χρόνια υπάρχει µία τάση περικοπής της διδακτέας ύλης 

σε όλο και µικρότερα τµήµατα, χωρίς µία ενότητα στο περιεχόµενο. Αποτέλεσµα να 

περιορίζονται οι δεξιότητες που αποκτούν οι µαθητές, οι οποίοι ξοδεύουν και 

περισσότερο χρόνο για να τις αποκτήσουν. 

 γ) αποτελεσµατική: σήµερα, και σ’ ένα ραγδαία εξελισσόµενο περιβάλλον, τα 

σχολεία αντιµετωπίζουν το δίλληµα: “πολλή  ύλη που πρέπει να διδαχθεί σε λίγο 

χρόνο-τουλάχιστον όχι αρκετό για να µάθουν τα παιδιά”. Είναι λοιπόν απαραίτητο να 

βγάλουµε εκτός ύλης εκείνα τα σηµεία που είναι ουσιαστικά περιττά, και να 

διασφαλίσουµε ότι αυτό που διδάσκουµε  το κάνουµε µε τον πιο αποτελεσµατικό 

τρόπο. 



4) Το πλαίσιο 

Εννοούµε το περιβάλλον µέσα στο οποίο διαµορφώνεται το αποτελεσµατικό 

σχολείο, που πρέπει να είναι: 

α) εύρυθµο και ασφαλές 

β) προσδοκώµενο, δηλ. ν’ ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των µαθητών 

γ) δυναµικό, δηλ. ευέλικτο και ικανό στο να βοηθάει όλους τους µαθητές ν’ 

αφοµοιώσουν τη προβλεπόµενη ύλη. 

Συνοψίζοντας, και οι 4 κοινές θέσεις – µαθητής, δάσκαλος, ύλη µαθήµατος και 

ευρύτερο πλαίσιο- αλληλεπιδρούν και έχουν επίδραση στη µάθηση των µαθητών. 

Το αποτελεσµατικό σχολείο ολικής ποιότητας αναπτύσσει συστήµατα συλλογής 

στοιχείων για τη συνεχή παρακολούθηση της παρουσίας, ή απουσίας, των δυνατών 

και αδύνατων σηµείων όλων των κρίσιµων διαστάσεων των κοινών θέσεων.  

Αυτά τα συστήµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται ώστε να δίνουν στο διδακτικό 

προσωπικό εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να προσαρµόζουν τις 

πρακτικές τους προς την κατεύθυνση του αποτελεσµατικού σχολείου ολικής 

ποιότητας, όπου όλοι οι µαθητές µαθαίνουν. 

 

4.6  Plan-Do-Check-Act 

Είναι µία διαδικασία µε την οποία η ΔΟΠ µπορεί να εκτιµήσει την επίδραση των 

αλλαγών σε µικρή κλίµακα, ώστε να προχωρήσουµε µετά στη γενικευµένη εφαρµογή 

τους (Johnson, 1993) . 

α)Ξεκινάµε µε τον σχεδιασµό (Plan) που σύµφωνα µε τον Deming «είναι η 

θεµελιώδης βάση όλου του κύκλου εφαρµογής ποιότητας».  

Εδώ, προσδιορίζονται οι αντικειµενικοί σκοποί και οι πόροι, και ελέγχεται αν οι 

πόροι και το ανθρώπινο δυναµικό µπορούν να πετύχουν αυτούς τους σκοπούς. Στο 



Οργανόγραµµα που σχεδιάζεται εµφανίζονται οι πόροι, οι πληροφορίες και ο έλεγχος 

των διαδικασιών. 

β)Ακολουθεί η εκτέλεση (Do) του σχεδιασµού σε πιλοτική-δοκιµαστική βάση. 

Για παράδειγµα ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης µαθητών θα µπορούσε να 

εφαρµοσθεί πρώτα σε µία τάξη, πριν την εφαρµογή του σε όλο το σχολείο. 

Σ’ αυτή τη φάση συλλέγονται διαρκώς στοιχεία και συγκρίνονται µε τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα, ενώ αν χρειάζεται γίνεται και προσαρµογή του πιλοτικού 

προγράµµατος ώστε να µπορεί να πετύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

γ) Εξετάζονται (check) τα αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος ποσοτικά 

και ποιοτικά µε ανατροφοδότηση από τους συµµετέχοντες, ώστε να διαπιστωθεί αν 

το πρόγραµµα ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες. 

δ) Αν η αξιολόγηση του προγράµµατος είναι θετική, προχωρούµε στη 

γενικευµένη εφαρµογή (Act) του, µε τη συνεχή συλλογή στοιχείων για τη 

διασφάλιση ότι όλοι οι στόχοι επιτυγχάνονται.  

 

4.7 Μέτρηση της ποιότητας 

Η µέτρηση της ποιότητας που γίνεται µε στατιστικά εργαλεία είναι ένας από τους 

πυλώνες της ΔΟΠ. 

Στα συστήµατα ολικής ποιότητας, τα στοιχεία που συλλέγονται χρησιµοποιούνται 

για τη διασφάλιση της ποιότητας και όχι για τη κριτική της, οπότε έτσι βοηθούµε και 

τους εργαζόµενους να βελτιώσουν το σύστηµα και βέβαια και τα αποτελέσµατα. 

Οι πληροφορίες που παίρνουµε από τα στατιστικά στοιχεία, βοηθούν τους 

εργαζόµενους να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσµατα συµβαδίζουν µε τις 

προδιαγραφές των πελατών, και όπως λένε και οι Wilson & Schmoker (1992) 

«ανοίγουν την πόρτα σε εποικοδοµητικό διάλογο, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

υπαλλήλους να συζητήσουν πάνω σε κάτι συγκεκριµένο, οποιαδήποτε στιγµή». 



Σε κάθε σύστηµα µπορεί να υπάρχει µία διαφοροποίηση στα αποτελέσµατα, που 

στη στατιστική ονοµάζεται διακύµανση. Στόχος της ΔΟΠ είναι να κρατήσει τη 

διακύµανση µέσα σε ορισµένα όρια και όχι να την εξαλείψει. 

Ο βαθµός διακύµανσης δείχνει αν ένα σύστηµα είναι υπό έλεγχο ή όχι. 

Η Αµερικάνικη Ένωση Διευθυντών Σχολείων (AASA), θεωρεί ότι ένα σύστηµα 

είναι υπό έλεγχο όταν η διακύµανση του είναι σταθερή και µέσα στα καθορισµένα 

όρια. 

Για παράδειγµα, σε ένα σχολείο όπου τα λεωφορεία αργούν κάθε πρωί 10΄-20΄ 

λόγω κίνησης, µπορείς ν’ αλλάξεις τα δροµολόγια για ν’ αντιµετωπίσεις το 

πρόβληµα. Αν όµως τη µια µέρα το λεωφορείο αργεί 30΄ γιατί ένας καινούργιος 

οδηγός δεν ήξερε τη διαδροµή, µια άλλη µέρα 40΄ γιατί χάλασαν τα φρένα του 

λεωφορείου, τότε το σύστηµα είναι εκτός ελέγχου, και χρειάζεται παρέµβαση είτε µε 

καλύτερη εκπαίδευση των οδηγών είτε µε καλύτερη συντήρηση των λεωφορείων. 

Το να µειώσουµε τις διακυµάνσεις στη περίπτωση του λεωφορείου είναι κάτι 

λογικό, αλλά δεν µπορεί να εφαρµοσθεί το ίδιο εύκολα στην εκπαίδευση των 

παιδιών. Όπως εξηγεί ο Enid Brown «θα µπορούσαµε να µειώσουµε τη διακύµανση, 

εξαλείφοντας τους ανθρώπους που δεν ταιριάζουν στο τέλειο προφίλ που επιθυµούµε, 

αλλά δεν µας χρειάζεται κάτι τέτοιο. Πρέπει να προνοούµε για ένα  µεγάλο εύρος 

ανθρώπων και να βρίσκουµε τρόπους να τους κάνουµε πετυχηµένους, βιώνοντας τη 

χαρά της µάθησης». 

 

4.8 Μετρήσεις και βαθµοί 

Οι Wilson & Schmoker (1992) εξηγούν σχετικά µε τη σηµασία των βαθµών: «δεν 

χρειάζεται να πάρουµε κάποιους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης, όπως είναι το 

ποσοστό εγκατάλειψης ή το ποσοστό των αποφοίτων που περνάει στα κολλέγια, ώστε 

να µετρήσουµε αν το σχολείο πάει καλά. Πάνω απ’ όλα πρέπει να εστιάσουµε στη 



καθηµερινή διδασκαλία, ώστε να ενεργοποιήσουµε τους δασκάλους και να βελτιώσουµε 

αυτό που κάνουν». 

Ο Deming, συχνά στρέφεται εναντίον των αριθµητικών στοχεύσεων καθώς 

εστιάζουν στην επίτευξη υψηλού βαθµού και όχι στην επιδίωξη της ποιότητας. 

Θεωρεί ότι 6 είναι οι βασικοί λόγοι που οι αριθµητικοί στόχοι δεν βελτιώνουν τη 

ποιότητα: 

 οι στόχοι τίθενται συχνά αυθαίρετα 

 οι άνθρωποι εστιάζουν στην επίτευξη αριθµητικών στόχων και όχι στο να 

κάνουν καλά τη δουλειά τους – µπορεί για παράδειγµα να επιτευχθεί ο 

στόχος του να περάσουν στην επόµενη τάξη το 70% των µαθητών, και 

από κει και πέρα τίποτα 

 ο έπαινος της ατοµικής απόδοσης είναι άδικος και άστοχος, διότι η 

διοίκηση πρέπει να βελτιώνει την απόδοση όλων µέσα από τη κατάρτιση 

και τη βελτίωση του συστήµατος 

 η αµοιβή µε βάση την απόδοση καταστρέφει την οµαδική εργασία 

 η ατοµική επιβράβευση καλλιεργεί τον φόβο, αφού η αξιολόγηση είναι 

υποκειµενική, και η απόφαση λαµβάνεται από τον διευθυντή. 

 το σύστηµα ατοµικής επιβράβευσης αυξάνει τη διακύµανση της 

επιθυµητής απόδοσης 

Στο Mt. Edgecumbe High School, στην Αλάσκα, ένα σχολείο που βρίσκεται στη 

πρώτη γραµµή της ποιοτικής µάθησης, οι µαθητές και οι δάσκαλοι δεν θέλουν τους 

βαθµούς, αλλά ξέρουν ότι τα κολλέγια δεν δέχονται αποφοίτους χωρίς βαθµούς. Έτσι 

το ίδιο το σχολείο έχει αναπτύξει ένα σύστηµα χαρτοφυλακίου για κάθε µαθητή, 

όπου µέσα υπάρχουν δείγµατα των εργασιών του, αλλά ταυτόχρονα κρατάει και το 

παραδοσιακό σύστηµα βαθµολόγησης (Larrae Rochelau, 1991). 

 



5.  Επιλογή στρατηγικής και εργαλεία ποιότητας 

Ένας ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την εφαρµογή της ΔΟΠ 

στα σχολεία, είναι και η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής που αναλύει ο St. 

Murgatroyd (1991). 

Καθώς η οικονοµική διαχείριση αναδεικνύεται ως σηµαντική προτεραιότητα στα 

σχολεία, θ’ αυξάνεται και η πίεση για την επίτευξη 2 αντικειµενικών στόχων: 

- τη παροχή της δέουσας εκπαίδευσης για όλους τους µαθητές 

- τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού οργανισµού που ονοµάζεται «σχολείο», 

και διαχειρίζεται την αυξανόµενη πολυπλοκότητα, ενώ ελέγχει συστηµατικά 

τα κόστη διαχείρισης. 

Ο Heskett (1986) θεωρεί παράγοντες- κλειδιά για την αποτελεσµατική δράση 

ενός οργανισµού :  

- τη διαφοροποίηση 

- την εστιασµένη στρατηγική διαχείρισης  

- ένα ξεχωριστό σύστηµα παράδοσης που δίνει το στίγµα ενός οργανισµού που 

διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές του 

- ένα ξεκάθαρο όραµα που µοιράζονται όλοι όσοι απασχολούνται στον 

οργανισµό. 

Όλοι σχεδόν αυτοί οι παράγοντες, µέχρι τώρα, θεωρούνται προβληµατικοί για τα 

σχολεία. 

Ένα βασικό πρόβληµα της σχολικής εκπαίδευσης είναι οι πολύπλοκες λειτουργίες 

που τα σχολεία θεωρούν ότι πρέπει ν’ αναλάβουν: µετρήσιµα αποτελέσµατα µάθησης 

(όπως η διδακτέα ύλη), εκµάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, επαγγελµατικός 

προσανατολισµός, συµβουλευτική και καθοδήγηση, υποκατάσταση του ρόλου των 

γονέων. 



Η κάθε µία απ’ αυτές τις λειτουργίες προϋποθέτει ένα δικό της σύστηµα αξιών 

που µπορεί να έρχεται σε σύγκρουση µε τα υπόλοιπα συστήµατα. Τα πράγµατα 

δυσκολεύουν από τη στιγµή που πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν τους 

ειδικούς στη σχολική εκπαίδευση. Σήµερα διαπιστώνεται ολοένα και περισσότερο η 

ανάγκη για αυξανόµενο επαγγελµατισµό στα σχολεία, τόσο όσον αφορά τη 

Διεύθυνση όσο και τους δασκάλους. 

Τα σχολεία σε γενικές γραµµές, δεν έχουν κάνει πολλά πράγµατα για τον έλεγχο 

των δαπανών τους, αλλά ούτε και για τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών που 

προσφέρουν. 

Είναι καιρός, πλέον, να µπορέσουν τα σχολεία, ως οργανισµοί, να «πουλήσουν» 

πιο αποτελεσµατικά τις υπηρεσίες τους, µέσα από την υιοθέτηση συγκεκριµένων 

στρατηγικών. 

 

5.1 Niche thinking (Σκεπτικό της γωνίας) 

Η άµεση επίπτωση  της ανάλυσης του Heskett για τους αποτελεσµατικούς 

οργανισµούς παροχής υπηρεσιών είναι ότι µέσα στους περιορισµούς που θέτει το 

νοµικό πλαίσιο, τα σχολεία θα πρέπει να προσδιορίσουν τη βασική τους 

δραστηριότητα σχολικής εκπαίδευσης (niche) και να ακολουθήσουν µία στρατηγική 

µε βάση αυτό τον προσδιορισµό, και να κοιτάξουν αυτό που τα διαφοροποιεί από τα 

άλλα σχολεία. 

Αυτό που χρειάζονται τα σχολεία είναι ένα ξεκάθαρο στρατηγικό όραµα και µία 

ξεκάθαρη στρατηγική µάρκετινγκ, ώστε να πραγµατοποιήσουν το όραµα τους. 

Και αυτά βέβαια προϋποθέτουν µία γενική στρατηγική. 

Υπάρχουν 4 γενικές στρατηγικές, που σύµφωνα µε τον Porter(1985) είναι οι εξής: 

 

 



1) Στρατηγική 1: Η στρατηγική του Woolworth 

Η έµφαση δίνεται εδώ τόσο στον υψηλό αριθµό µαθητών και προγραµµάτων όσο 

και στο χαµηλό κόστος. Η κεντρική ιδέα της στρατηγικής είναι: «µέγιστα νούµερα στο 

συντοµότερο χρόνο µε το χαµηλότερο κόστος». Ελάχιστα κονδύλια δίνονται για την 

ανάπτυξη του προσωπικού, τη διασφάλιση ποιότητας, και στο µάρκετινγκ. 

2) Στρατηγική 2: Η στρατηγική του Dixons/Radio Shack 

Εδώ το σχολείο προσφέρει µία ευρεία βάση υπηρεσιών, αλλά εστιάζει στη 

παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών σε χαµηλό κόστος, όπως π.χ. πρόγραµµα 

µουσικής, πρόγραµµα αθλητισµού, επιστηµονικό πρόγραµµα. Το σχολείο 

ενδιαφέρεται µεν για µεγέθη και κόστος, αλλά η βασική του έγνοια είναι «η φήµη 

µέσα από συγκεκριµένο τοµέα εξειδίκευσης» 

3)Στρατηγική 3: Η στρατηγική του Harrods 

To ρητό (motto) αυτής της στρατηγικής είναι: «η ποιότητα µετράει». 

Υπάρχει ευρεία γκάµα προγραµµάτων που προσφέρεται στους µαθητές µε βάση 

την εµπειρία τους και τις ικανότητες τους, ενώ τα κόστη είναι δευτερεύουσας 

σηµασίας. 

4)Στρατηγική 4:Η στρατηγική  του St.Martin’s Academy 

H στρατηγική αυτή βασίζεται στη λογική ενός καλού προγράµµατος βασικής 

εκπαίδευσης, και η υπεροχή σ’ ένα συγκεκριµένο τοµέα γνώσεων, π.χ. ξένων 

γλωσσών, θεατρολογίας, τεχνολογίας. 

Η εστίαση γίνεται στους «ανθρώπους και όχι στα κόστη». Ιδιαίτερη έµφαση 

δίνεται στην επιλογή του καλύτερου προσωπικού και τη συνεχή του ανάπτυξη, και 

την επιλεκτική εγγραφή µαθητών ώστε να διασφαλίζονται ποιοτικά αποτελέσµατα, 

ενώ επιζητείται η ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων και των µαθητών στο 

προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων. 

 



5.2 Στρατηγικός σκοπός 

Το ξεκαθάρισµα της κατάλληλης στρατηγικής και του µοντέλου που θ’ 

ακολουθήσουµε είναι µία συλλογική ενέργεια που προϋποθέτει ισχυρούς κοινωνικούς 

εταίρους. 

Υπάρχουν 2 εργαλεία που συχνά χρησιµοποιούνται για την υποβοήθηση αυτής 

της διαδικασίας: 

• «Η ανάλυση των κοινωνικών εταίρων», που παρουσιάσθηκε από τον 

Murgatroyd (1989), µία διαδικασία ανάλυσης των παραγόντων που 

επιδρούν σε µία κατάσταση, και της αντιµετώπισης αντικρουόµενων 

συµφερόντων. 

• «Η εγγύηση των υπηρεσιών του σχολείου»(School service guarantee-SSG) 

Το δεύτερο εργαλείο έχει αµφισβητηθεί έντονα, ως προς το εξής ερώτηµα: «Ποιες 

είναι οι άνευ όρων εγγυήσεις που µπορούµε να δώσουµε στους µαθητές και στους 

υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, σχετικά µε τις υπηρεσίες που προσφέρει το 

σχολείο;» 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι πολύ ανησυχητικές, διότι σε πείσµα των 

επενδύσεων που γίνονται σε κάθε σχολείο, το προσωπικό τους ήταν απρόθυµο να 

προσφέρει οποιαδήποτε εγγύηση σε σχέση µε τις διαδικασίες ή τους αντικειµενικούς 

σκοπούς τους σχολείου.  

Οι αιτίες αυτής της απροθυµίας είναι οι εξής: 

1) η ασάφεια που έχουν πολλά σχολεία σχετικά µε την ακολουθούµενη 

στρατηγική, που βάζει εµπόδια στη ποιότητα (Williams & Zigly,1987) 

2) η άποψη ότι δεν είναι δυνατόν ένας δηµόσιος οργανισµός όπως το σχολείο 

να δίνει γραπτές εγγυήσεις στους µαθητές και τους υπόλοιπους 

κοινωνικούς εταίρους 



Ένα παρόµοιο επιχείρηµα εναντίον της παροχής εγγυήσεων, είναι ότι είναι 

αδύνατον να προσφέρεις εγγυήσεις σε κάθε µαθητή, καθώς κάθε µαθητής έχει τις 

δικές του ιδιαίτερες ανάγκες. Η απάντηση σ’ αυτό το επιχείρηµα είναι ότι το πλαίσιο 

SSG πρέπει να έχει δύο συνιστώσες: 

• µία γενική, που εγγυάται χαρακτηριστικά του σχολείου που αφορούν 

όλους τους µαθητές 

• µία δεύτερη, προσαρµοσµένη σε κάθε µαθητή ξεχωριστά. 

Υπάρχουν 5 λόγοι που καθιστούν το SSG ένα ισχυρό στρατηγικό εργαλείο: 

α) εξαναγκάζει όλο το σχολείο να εστιάσει στον βασικό κοινωνικό εταίρο που 

είναι ο µαθητής 

β) θέτει ξεκάθαρες προσδοκίες τόσο στους δασκάλους όσο και στους µαθητές, 

βοηθώντας ταυτόχρονα και τους δύο 

γ) προσφέρει ξεκάθαρη ανατροφοδότηση, όταν τα πράγµατα δεν πάνε καλά 

δ) εξαναγκάζει το σχολείο να προσέξει τις πιθανές αδυναµίες του και ενθαρρύνει 

την ενδυνάµωση αυτών των µερών του οργανισµού 

ε) εδραιώνει την δέσµευση του προσωπικού και των µαθητών. 

Μία από τις συνέπειες της υιοθέτησης του SSG είναι ότι µπορεί να µειώσει στο 

ελάχιστο την ανάγκη για εξωτερική επιθεώρηση από τις αρµόδιες αρχές, αφού µε την 

παροχή των εγγυήσεων στα ενδιαφερόµενα µέρη η ποιότητα γίνεται ένα µε τις 

διαδικασίες της σχολικής εκπαίδευσης, και δεν χρειάζεται εξωτερικό έλεγχο. 

 

5.3 Εργαλεία ποιότητας 

Έχοντας προσδιορίσει τη στρατηγική, έχοντας δώσει τις εγγυήσεις και αναπτύξει 

τις δοµές που εστιάζουν στους µαθητές, το επόµενο βήµα είναι να διασφαλίσουµε την 

ποιότητα. 



Ας ξεκαθαρίσουµε όµως, πρώτα την έννοια της «ποιότητας». Υπάρχουν 

ουσιαστικά 3 διαφορετικοί ορισµοί ποιότητας: 

Ορισµός 1: Η ποιότητα βασίζεται στην εφαρµογή συγκεκριµένων προτύπων 

ανεξάρτητα από τη στρατηγική του οργανισµού ή τις υπηρεσίες που προσφέρει. 

Ορισµός 2: H ποιότητα ορίζεται µε βάση τους αντικειµενικούς σκοπούς για µία 

συγκεκριµένη διαδικασία, σ’ ένα ορισµένο τόπο και χρόνο. 

Ορισµός 3: H ποιότητα ορίζεται ως «καταλληλότητα για χρήση», όπως 

βεβαιώνεται από τους τελικούς χρήστες µε βάση την εµπειρία τους. 

Οι 3 διαφορετικοί ορισµοί σηµαίνουν διαφορετικές προσεγγίσεις στις διαδικασίες 

αξιολόγησης, και εξαρτώνται από τη Γενική Στρατηγική που έχει επιλεχθεί. Έτσι η 

Στρατηγική 4 θα χρησιµοποιούσε ένα συνδυασµό διαδικασιών των ορισµών 1 και 2, 

ενώ η Στρατηγική 1 θα έδινε βαρύτητα στις διαδικασίες του ορισµού 3. 

Όσον αφορά τη ποιότητα υπηρεσιών, τα σχολεία πρέπει να εξετάσουν και 

αξιολογήσουν τα εξής: 

• την αξιοπιστία τους – δηλ. το βαθµό στον οποίο εγγυώνται την απόδοση 

των υπηρεσιών τους 

•  την επάρκεια τους – δηλ. την επάρκεια του προσωπικού τους σε γνώσεις 

και δεξιότητες. 

• την αποκρισηµότητα τους- δηλ. την ικανότητα τους να παρέχουν σύγχρονες 

υπηρεσίες στους µαθητές τους και στα ενδιαφερόµενα µέρη. 

• την προσβασιµότητα τους – δηλ. σε ποιο βαθµό το προσωπικό τους είναι 

συνεργάσιµο και προσεγγίσιµο 

• την µεταδοτικότητα τους – δηλ. το βαθµό που µαθητές και κοινωνικοί 

εταίροι ενηµερώνονται και ενεργοποιούνται για θέµατα του σχολείου. 

• την ασφάλεια τους – δηλ. το βαθµό που µαθητές και προσωπικό νοιώθουν 

σιγουριά φυσική και συναισθηµατική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο. 



• τη συµµόρφωση τους – δηλ. το βαθµό που το σχολείο συµµορφώνεται στα 

στάνταρτ των τοπικών και εθνικών αρχών για την εκπαίδευση, υγεία, 

ασφάλεια και προστασία 

• την απόδοση τους – δηλ. το βαθµό στον οποίο ικανοποιούνται οι 

αντικειµενικοί σκοποί του σχολείου 

• τη διατηρησιµότητα τους – δηλ. το βαθµό που η απόδοση, η συµµόρφωση 

και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά έχουν διάρκεια στο χρόνο. 

• την αντιλαµβανόµενη ποιότητα – δηλ. το βαθµό που οι µαθητές και οι 

υπόλοιποι κοινωνικοί εταίροι θεωρούν ότι το σχολείο έχει ποιοτικά 

χαρακτηριστικά 

Το ενδιαφέρον για την ποιότητα, πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 

καθηµερινότητας του σχολείου, µε τη συνεχή αναζήτηση τρόπων για τη βελτίωση του 

οργανισµού µε βάση τη γενική στρατηγική. 

Σ’ αυτό το σηµείο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµα δύο εργαλεία: 

- το QFD (Quality Function Deployment), δηλ. «Λειτουργία ανάπτυξης 

ποιότητας» 

- το SPC (Statistical Process Control), δηλ. «Έλεγχος Στατιστικής διαδικασίας» 

 

Το QFD είναι ένα σύνολο εργαλείων που αποβλέπουν στο λεπτοµερή έλεγχο των 

καθηµερινών δραστηριοτήτων µε βάση τις ανάγκες των πελατών. Δηµιουργήθηκε 

στις αρχές του ’80, και αποτέλεσε εργαλείο-κλειδί τόσο για τις διαδικασίες βελτίωσης 

των οργανισµών καθώς και για την ανάπτυξη του µοντέλου ΚΑΙΖΕΝ. 

Περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: 

1) Καταγραφή της διαδροµής του πελάτη µε βάση κάποια χαρακτηριστικά. 

Παράδειγµα 

Σ’ ένα σχολείο: 



- καταγράφουµε τα 6 βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την απόδοση του 

µαθητή 

- τα βαθµολογούµε µε βάση τη σηµασία που έχουν για τους µαθητές 

- τα τοποθετούµε στη πρώτη στήλη του Πίνακα (βλ. Διάγραµµα 2) – student 

requirements 

2) Καταγράφουµε όλες τις λειτουργίες του σχολείου που συνδέονται µε την 

παροχή των 6 παραπάνω στοιχείων και τις τοποθετούµε στη πρώτη οριζόντια 

σειρά του Πίνακα 

3) Τα δύο προηγούµενα βήµατα δηµιουργούν µία σύνθετη µήτρα προδιαγραφών 

µαθητή (student requirements)  και οργανωτικών λειτουργιών (operating 

requirements), που αποτελεί τη βάση για περαιτέρω ανάλυση. 

Για παράδειγµα: 

- µπορούµε να κάνουµε µία ανάλυση για το κατά πόσο κάθε µία από τις 

λειτουργίες συνεισφέρει αποτελεσµατικά στην ικανοποίηση των 

προδιαγραφών 

- µπορούµε να κάνουµε µία ανάλυση κόστους-οφέλους για κάθε ένα 

κελί του Πίνακα 

- µπορούµε να κάνουµε µία λεπτοµερή ανάλυση για τη διασύνδεση των 

λειτουργιών 

Στην ουσία το εργαλείο του QFD αποτελεί µια βάση για ν’ ακούσουµε τη φωνή 

των βασικών κοινωνικών εταίρων, δηλ. των µαθητών, ώστε όλες οι λειτουργίες του 

σχολείου να εξετάζονται µε κριτήριο αυτές τις ανάγκες. 

Στο Διάγραµµα 2 (Murgatroyd, 1991), βλέπουµε πως αναπτύσσεται το εργαλείο 

QFD, που συσχετίζει τις λειτουργίες του σχολείου µε τις  προδιαγραφές των 

µαθητών. 

 



 



Το SPC (Statistical Process Control) έχει πιο µεγάλη ιστορία από το QFD. 

Δηµιουργήθηκε τη δεκαετία του ’30 και είναι µία σειρά στατιστικών εργαλείων που 

αποσκοπούν στη παρακολούθηση λειτουργιών µέσα σε µία υπηρεσία ή βιοµηχανική 

επιχείρηση. 

Περιλαµβάνουν: α) Διαγράµµατα αιτίας-αποτελέσµατος, β)Διαγράµµατα ροής, 

γ)Διαγράµµατα Pareto, δ) Διαγράµµατα τάσης, ε) Ιστογράµµατα, στ)Πίνακες 

ελέγχου, µε στοιχεία διατηρησιµότητας και συµµόρφωσης µε προδιαγραφές, και ζ) 

Διαγράµµατα διασποράς. 

Η συστηµατική ανάλυση λειτουργιών ποιότητας και διαδικασιών προϋποθέτει τη 

χρήση µεθόδων συλλογής δεδοµένων. 

Τα κύρια πλεονεκτήµατα των εργαλείων QFD, και SPC είναι: 

 εξάλειψη της σπατάλης και επικάλυψης 

 µείωση του χρόνου που δαπανάται  

 ταχύτερη περιστροφή µεταξύ αρχής και τέλους ενός προγράµµατος 

 πιο αποτελεσµατική χρήση των πόρων που σπανίζουν 

 συστηµατική διαχείριση κόστους 

 

6.  Προσεγγίσεις ποιότητας στην εκπαίδευση 

Στηριζόµενοι στην εµπειρία από την εφαρµογή πολιτικών βελτίωσης στην 

εκπαίδευση στο Hong Kong, καθώς και στα µοντέλα οργανωσιακής 

αποτελεσµατικότητας των Cameron & Whetten (1983),  οι Y.C. Cheng & W.M.Tam 

(1997) ανέπτυξαν επτά µοντέλα εκπαίδευσης που αντιπροσωπεύουν  διαφορετικές 

προσεγγίσεις της ποιότητας στην εκπαίδευση. 

Δανειζόµενοι τις ιδέες της ΔΟΠ (Tenner & Detoro, 1992), και τη συστηµική   

προσέγγιση (Cheng,1995), καθορίσθηκε η ποιότητα εκπαίδευσης ως εξής:  



Ποιότητα εκπαίδευσης είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών εισροών, διαδικασιών 

και εκροών ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, που παρέχουν υπηρεσίες που ικανοποιούν 

πλήρως τις προσδοκίες τόσο τους εσωτερικών όσο και εξωτερικών στρατηγικών 

παραγόντων. 

Ως εκ τούτου, η ποιότητα εκπαίδευσης είναι µία πολυδιάστατη έννοια, που δεν 

µπορεί ν’ αξιολογηθεί µ’ ένα µόνο δείκτη, ενώ και οι προσδοκίες διαφόρων 

παραγόντων τις εκπαίδευσης µπορεί να διαφέρουν ή και να συγκρούονται. Για την 

αξιολόγηση της ποιότητας εκπαίδευσης, λοιπόν, µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

διαφορετικοί δείκτες, που αντανακλούν διαφορετικά ενδιαφέροντα και προσδοκίες 

µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών, καθώς και διαφορετικές στρατηγικές διοίκησης 

ολικής ποιότητας κάτω από διαφορετικές συνθήκες. 

Ας δούµε λίγο πιο αναλυτικά τα 7 µοντέλα εκπαίδευσης: 

1) Μοντέλο στόχου και προδιαγραφών:  θεωρεί ότι ένας εκπαιδευτικός 

οργανισµός είναι πετυχηµένος αν οι δεδηλωµένοι στόχοι έχουν επιτευχθεί 

ή συµµορφωθεί προς τις προδιαγραφές που καταγράφονται στον 

οργανωτικό σχεδιασµό. Χρησιµοποιεί ως ποιοτικούς δείκτες  τις 

ακαδηµαϊκές επιτυχίες των µαθητών, το ποσοστό παρακολούθησης, το 

ποσοστό εγκατάλειψης, τον αριθµό αποφοίτων που εγγράφονται στο 

Πανεπιστήµιο, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, και είναι 

χρήσιµο ως µοντέλο εφόσον έχει ξεκάθαρους στόχους και προδιαγραφές. 

2) Μοντέλο πόρων-εισροών: εδώ η ποιότητα εκπαίδευσης θεωρείται ως το 

φυσικό αποτέλεσµα ποιοτικών πόρων και εισροών για το εκπαιδευτικό 

ίδρυµα. Ποιοτικοί δείκτες που χρησιµοποιεί είναι: η εισαγωγή µαθητών 

υψηλού επιπέδου, επιλογή προσωπικού υψηλής ποιότητας, καλύτερες 

εγκαταστάσεις και εξοπλισµός και µεγαλύτερη οικονοµική υποστήριξη 

από τις αρχές, τους γονείς και χορηγούς. To µοντέλο αυτό θεωρεί ότι οι 



µαθητές χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου µπορεί να εµποδίσουν 

την εκπαιδευτική διαδικασία. 

3) Μοντέλο διαδικασίας :  η ποιότητα εκπαίδευσης αντιµετωπίζεται ως µία 

στρωτή και υγιής εσωτερική διαδικασία που δίνει στο προσωπικό τη 

δυνατότητα να ασκεί το διδακτικό του έργο αποτελεσµατικά, και στους 

µαθητές να µαθαίνουν εύκολα και σωστά. Βασικές πρακτικές του είναι η 

ηγεσία, τα κανάλια επικοινωνίας, η συµµετοχή, ο συντονισµός, η 

προσαρµοστικότητα, ο σχεδιασµός, η λήψη αποφάσεων, οι κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, οι µέθοδοι διδασκαλίας, η διαχείριση  της σχολικής 

τάξης, οι στρατηγικές µάθησης και οι µαθησιακές εµπειρίες. 

4) Μοντέλο ικανοποίησης: θεωρεί ως βασικό κριτήριο ποιότητας µιας 

σχολικής µονάδας την ικανοποίηση των απαιτήσεων των στρατηγικών 

κοινωνικών εταίρων, που εφόσον είναι συµβατές µεταξύ τους µπορούν να 

χρησιµεύσουν για τη µελέτη της βελτίωση της ποιότητας του σχολείου. 

Βασικοί δείκτες ποιότητας του µοντέλου είναι: η ικανοποίηση των 

µαθητών, δασκάλων, γονέων, διευθυντών. 

5) Μοντέλο νοµιµοποίησης: θεωρεί πως ένα σχολείο σήµερα θα πρέπει ν’ 

αναλαµβάνει εκπαιδευτικά προγράµµατα που συµµορφώνονται µε τις 

ηθικές αρχές της κοινότητας, και να προάγει τη δηµόσια εικόνα του µε 

συµµετοχή σε διαγωνισµούς, και την οργάνωση εκθέσεων όπου θα 

προβάλλονται οι εργασίες των µαθητών, και διατηρώντας καλές σχέσεις 

µε τους ηγέτες της τοπικής κοινότητας. Υπό το πρίσµα αυτού του 

µοντέλου τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι υψηλής ποιότητας αν µπορούν 

να επιβιώσουν σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου για παράδειγµα, οι 

γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το σχολείο, και τα σχολεία να 



παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δίνοντας µεγάλη προσοχή στις 

δηµόσιες σχέσεις και το µάρκετινγκ. 

6) Μοντέλο απουσίας προβληµάτων : είναι το παλαιότερο µοντέλο και θεωρεί 

πως αν απουσιάζουν τα προβλήµατα, οι δυσκολίες και δυσλειτουργίες σ’ 

ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα τότε αυτό είναι υψηλής ποιότητας και ικανοποιεί 

τους εκπαιδευτικούς του στόχους. Χρήσιµο κυρίως για καινούργια 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα που ενδιαφέρονται να ξεπεράσουν εµπόδια σε 

βασικές σχολικές λειτουργίες από το να επιδιώξουν αριστεία ποιότητας. 

7) Μοντέλο οργανωσιακής µάθησης: θεωρεί ότι η ποιότητα εκπαίδευσης είναι 

µία δυναµική έννοια που προϋποθέτει συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του 

ανθρώπινου παράγοντα, των πρακτικών και των αποτελεσµάτων σ’ ένα 

εκπαιδευτικό ίδρυµα. Χρήσιµο για σχολεία που επιζητούν τη 

µεταρρύθµιση.  

Συνοπτικά τα 7 αυτά µοντέλα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2: 

Πίνακας 2: Μοντέλα ποιότητας (Cheng-Tam, 1997) 

 



Καθένα από τα 7 µοντέλα έχει τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του, και η 

χρησιµότητα του περιορίζεται από τις εκάστοτε συνθήκες. 

Το κάθε σχολικό ίδρυµα ανάλογα µε τους περιορισµούς που έχει,  και τα    

κριτήρια που θέτει σχετικά µε τη ποιότητα, µπορεί να εστιάσει σε ορισµένες µόνο 

πλευρές της ποιότητας. Για παράδειγµα να εστιάσει στην απόκτηση πόρων, ή στην 

εσωτερική διαδικασία, ή στην ικανοποίηση των αναγκών των κοινωνικών εταίρων. 

Όµως υπάρχει ο κίνδυνος να παραµελήσουµε άλλες σηµαντικές πλευρές της 

ποιότητας και να οδηγηθούµε σε αναποτελεσµατικότητα.  

Για να έχουµε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση της ποιότητας θα πρέπει οι 

επαγγελµατίες εκπαιδευτές ν’ αναπτύξουν µακροχρόνιες στρατηγικές µε εφαρµογή 

πολλαπλών κριτηρίων, και εστιάζοντας στην ικανοποίηση των στρατηγικών εταίρων 

(γονέων, µαθητών) και τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης µε την ενεργοποίηση-

ενδυνάµωση δασκάλων και µαθητών. 

 

7. Μοντέλο EFQM 

Κάθε οργανισµός που επιθυµεί να εφαρµόσει τις αρχές της ΔΟΠ µπορεί να 

δηµιουργήσει ένα δικό του πρότυπο αναφοράς προσαρµοσµένο στις δικές του 

ανάγκες. Για να καλύψουν την ανάγκη τέτοιων πλαισίων στήριξης των επιχειρήσεων, 

οι γκουρού της ΔΟΠ πρότειναν διάφορα υποδείγµατα τέτοιων προτύπων που 

βασίσθηκαν είτε στην αµερικάνικη είτε στην ιαπωνική σκέψη. Το σηµαντικότερο 

όλων είναι το βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige.(Τσιότρας, 2002) 

Στην Ευρώπη καθιερώθηκε, το 1988, το βραβείο ποιότητας από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό Διοίκησης Ποιότητας EFQM (European Foundation for Quality 

Management), µε βασικό σκοπό την ανάπτυξη της ΔΟΠ στην Ευρώπη και µε τρόπο 

που να εναρµονίζεται µε τις αξίες των Ευρωπαίων. Η συνεργασία του EFQM µε 

οµοειδείς οργανισµούς ευρωπαϊκών κρατών είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη των 



Βασικών Αρχών της Αριστείας (βλ. Πίνακα 7), καθώς και του µοντέλου Αριστείας 

EFQM. 

Πίνακας 3: «Βασικές Αρχές Αριστείας» (Κολτσάκης,2008) 

 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, έγιναν διάφορες προσπάθειες από εκπαιδευτικούς 

οργανισµούς, κυρίως τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, για να προσαρµόσουν το πρότυπο 

EFQM στη πραγµατικότητα της εκπαίδευσης, µε πιο ολοκληρωµένη αυτή του 

βρετανικού πανεπιστηµίου Sheffield Hallam University, που οι βασικές του 

κατευθύνσεις µπορούν να ενσωµατωθούν και στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

(Σαρόγλου, 2005). 

Η συνιστώµενη στρατηγική από τον EFQM για τη βελτίωση της απόδοσης ενός 

οργανισµού είναι η διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ως µίας συστηµατικής 

επιθεώρησης των δραστηριοτήτων και αποτελεσµάτων ενός οργανισµού, που 

επιτρέπει στον οργανισµό να διακρίνει τα δυνατά σηµεία του και τις περιοχές όπου 

υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης. Στη συνέχεια προωθούνται σχέδια βελτίωσης και 

ελέγχεται συνεχώς η πρόοδος τους (Κολτσάκης, 2008). 



Καθοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης ενός συστήµατος ΔΟΠ είναι η ανάπτυξη 

διαδικασιών στους τοµείς της διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού, της πολιτικής 

και στρατηγικής, και των πόρων του οργανισµού, κάτω από την καθοδήγηση της 

ηγεσίας του. Έτσι επιτυγχάνονται τα επιθυµητά αποτελέσµατα που είναι: η 

ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών (τελικών χρηστών), των εσωτερικών πελατών 

(εργαζοµένων) και οι θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία (Τσιότρας, 2002). 

Το µοντέλο EFQM µπορεί να περιγραφεί σχηµατικά µε το Διάγραµµα 3 , όπου 

και απεικονίζονται τα κριτήρια-τοµείς αυτοαξιολόγησης, τα οποία και χωρίζονται σε 

3 κατηγορίες διαδικασιών: 

- την ανάπτυξη (σχεδιασµό) της εκπαίδευσης 

- την εκτέλεση της εκπαίδευσης 

- και τις διαδικασίες υποστήριξης-ελέγχου 

 

Διάγραµµα  3  : Μοντέλο EFQM (Kemenade,2006) 

 

 



 

Το µοντέλο είναι ανθρωποκεντρικό και βασίζεται στη Καινοτοµία και Μάθηση, 

που βοηθούν στη βελτίωση των προϋποθέσεων-κριτηρίων οργάνωσης, που µε τη 

σειρά τους οδηγούν στη βελτίωση των αποτελεσµάτων. 

Το βραβείο EFQM αναγνωρίζει ότι η ικανοποίηση των πελατών µπορεί να 

επιτευχθεί µέσα από τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, µέσω της οποίας µπορούν 

ν’ απελευθερωθούν τα ιδιαίτερα χαρίσµατα των ανθρώπων που µε τη σειρά τους 

οδηγούν στη βελτίωση του οργανισµού. Είναι αυτονόητο ότι η βελτίωση της 

απόδοσης επιτυγχάνεται µόνο µε τη καθολική συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων 

στη διαδικασία που πρέπει να βελτιωθεί. Η διαδικασία αυτή φαίνεται χαρακτηριστικά 

στο Διάγραµµα  4. 

 

 

Διάγραµµα  4  : Μοντέλο για βελτίωση απόδοσης (Σαρόγλου,2005) 

 

 

 

To µοντέλο EFQM βασίζεται σε 9 κριτήρια, όπως βλέπουµε και στο Πίνακα 4. 

 

 

 

 



Πίνακας  4 : Κριτήρια µοντέλου EFQM (Κολτσάκης, 2008) 

 

Για να γίνει σωστή χρήση του µοντέλου, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουµε σε 

ποιους τοµείς του εκπαιδευτικού οργανισµού είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε σε 

αλλαγή και βελτίωση. Μπορεί, για παράδειγµα, να γίνει εστίαση του ενδιαφέροντος 

σ’ ένα κριτήριο, όπως η ηγεσία. Μπορεί επίσης να εστιάσουµε στα αποτελέσµατα ή 

στις διαδικασίες. 



Σε µια τέτοια περίπτωση είναι απαραίτητο ν’ αναλυθεί και ο εκπαιδευτικός 

οργανισµός σε επιµέρους τµήµατα, στα οποία θα µπορούσε να εφαρµοστεί ολόκληρο 

ή µέρος του µοντέλου. Για παράδειγµα θα µπορούσε  να γίνει εφαρµογή σε όλο τον 

εκπαιδευτικό οργανισµό ή µόνο στο τµήµα διοίκησης (Σαρόγλου, 2005). 

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι το µοντέλο αριστείας EFQM, αποτελεί µία βάση 

για ν’ αναπτυχθεί η λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισµού, που θα εστιάζει στη 

συνεχή βελτίωση, και θα ισορροπεί µεταξύ των αναγκών όλων των πελατών του 

οργανισµού και της απόδοσης του σε όλη τη κλίµακα των λειτουργιών του. 

 

 

 

8.  Παραδείγµατα εφαρµογής ΔΟΠ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

8.1 «Κύκλοι υποστήριξης» 

Η µελέτη των F. Newman & G. Wehlage (1995), αφορά την αναδιάρθρωση των 

σχολείων στις ΗΠΑ, µε την εφαρµογή των κύκλων υποστήριξης (circles of support). 

     Το 1983, και αφού διαπιστώθηκε ότι η µετριότητα κυριαρχούσε στην εκπαίδευση, 

ξεκίνησε στις ΗΠΑ µία προσπάθεια για αναδιάρθρωση των σχολείων, , µε την 

εφαρµογή της αποκέντρωσης, της δυνατότητας επιλογής σχολείου, των ευέλικτων 

ωρολογίων προγραµµάτων. Η προσπάθεια στηρίχθηκε στους «κύκλους 

υποστήριξης», που είναι οι εξής: 

1) Μάθηση µαθητών (Student Learning): Αναπτύχθηκε ένα συγκεκριµένο 

µοντέλο µάθησης όπου το αναλυτικό πρόγραµµα, η διδασκαλία, η 

αξιολόγηση και όλες οι κύριες δραστηριότητες του σχολείου 

προσανατολίζονται προς τη ποιοτική µάθηση. 

2) Αυθεντική παιδαγωγική (Authentic Pedagogy): νέα πρότυπα διδασκαλίας 

που ενισχύουν την ακαδηµαϊκή µάθηση ανεξάρτητα από την κοινωνική 



προέλευση των µαθητών µε χαρακτηριστικά: τη διδασκαλία που απαιτεί 

από τους µαθητές να σκέπτονται, τη σε βάθος κατανόηση ενός διδακτικού 

αντικειµένου, την εφαρµογή της ακαδηµαϊκής µάθησης σε σηµαντικά 

πραγµατικά προβλήµατα. 

3) Οργανωτική επάρκεια σχολείου (School Organizational Capacity): 

διασφάλιση βελτίωσης του σχολείου µε την υποστήριξη και αλληλοβοήθεια 

των δασκάλων 

4)     Εξωτερική υποστήριξη (External Support): από τη Πολιτεία, τις τοπικές 

αρχές, και τους γονείς µε παροχή οικονοµικής και τεχνικής υποστήριξης στα 

σχολεία. 

 Η υποστήριξη αυτή µπορεί να δοθεί µέσω τριών στρατηγικών: 

1. καθιέρωση προτύπων υψηλής ποιότητας µόρφωσης 

2. συνεχής ανάπτυξη του προσωπικού 

3. αύξηση αυτονοµίας του σχολείου 

Διάγραµµα 5: Κύκλοι υποστήριξης (Newman, Wehlage – 1995) 

 

 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα «αναδιάρθρωσης», που καταγράφηκαν στις 

ΗΠΑ είναι τα εξής: 



• επιτόπια διαχείριση (site-based management) και από κοινού λήψη 

αποφάσεων, µε τα σχολεία να έχουν ουσιαστική εξουσία στην επιλογή του 

προσωπικού, το σχολικό πρόγραµµα και το προϋπολογισµό 

• µαθητές και δάσκαλοι οργανώθηκαν σε οµάδες υπεύθυνες για τη 

διδασκαλία των µαθητών 

• συµµετοχή µαθητών σε οµάδες συµβουλευτικές 

• διδασκαλία βασικών µαθηµάτων σε οµάδες µαθητών χωρίς οµοιόµορφα 

κριτήρια 

• εγγραφή στα σχολεία όχι µε βάση γεωγραφικά κριτήρια, αλλά µε βάση τις 

επιλογές γονέων και µαθητών 

Με τη χρήση όλων αυτών των παραγόντων, µπορούµε να έχουµε σχολεία 

αναδιαρθρωµένα σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, όπως έδειξε και η εµπειρία από 

την αναδιάρθρωση σχολείων σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ. 

 

8.2 «Δείκτες απόδοσης» και διαχείριση σχολείων ως πολυεπίπεδων 

οργανισµών 

Η αναδιοργάνωση των δηµόσιων οργανισµών στην Αυστραλία επιβλήθηκε από 

την ανάγκη για µεγαλύτερη οικονοµική αποτελεσµατικότητα και βέβαια τη 

προσαρµογή στη κυβερνητική πολιτική και στις απαιτήσεις του κοινού. 

Σ’ αυτή τη κατεύθυνση κυρίαρχο ρόλο έχουν οι δείκτες απόδοσης, που 

βασίζονται στη διαπίστωση ότι κάθε σύστηµα-τµήµα λειτουργεί ταυτόχρονα ως 

πελάτης υπηρεσιών που του παρέχουν τα υπόλοιπα τµήµατα, αλλά και ως παραγωγός 

υπηρεσιών για τα υπόλοιπα τµήµατα. 

Οι κύριες χρήσεις των δεικτών απόδοσης σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστηµα είναι: 

• αξιολόγηση της επίδρασης των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων 



• πληροφόρηση αυτών που χαράζουν πολιτική σχετικά µε τις πιο 

αποτελεσµατικές πρακτικές βελτίωσης της εκπαίδευσης 

• εξήγηση αιτιών των αλλαγών 

• πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων και τη διοίκηση 

• εστίαση στη προσπάθεια 

• προσδιορισµός εκπαιδευτικών αντικειµενικών σκοπών 

• παρακολούθηση προτύπων και τάσεων 

• πρόβλεψη µελλοντικών αλλαγών 

 

 

8.2.1 Τα σχολεία ως πολυεπίπεδοι οργανισµοί και επίπτωση των δεικτών 

απόδοσης 

Η πρόσφατη βιβλιογραφία αντιλαµβάνεται τα σχολικά συστήµατα ως ένα σύνολο 

θεσµικών επιπέδων που συνδέονται µεταξύ τους µε τρόπο, που περιγράφει τα 

αποτελέσµατα του ενός επιπέδου ως  εισροές του επόµενου επιπέδου, όπου δηλ. κάθε 

ένας που λαµβάνει αποφάσεις είναι ταυτόχρονα πελάτης κάποιου άλλου επιπέδου του 

συστήµατος αλλά και ταυτόχρονα παραγωγός µιας υπηρεσίας για κάποιο χαµηλότερο 

επίπεδο του συστήµατος.  

Στο  Διάγραµµα 4 φαίνεται χαρακτηριστικά η πολυεπίπεδη δοµή του σχολικού 

συστήµατος: 

 

 

 

 

 

 



Διάγραµµα 6: Τα σχολεία ως πολυεπίπεδοι οργανισµοί (P. Cuttance, 1990) 

 

 

Σ’ αυτό λοιπόν το πλαίσιο, οι πόροι και τα αποτελέσµατα για την εκπαίδευση 

διαφέρουν από επίπεδο σε επίπεδο. Οι κυβερνητικές αρχές προσδιορίζουν τους 

συνολικούς πόρους της σχολικής εκπαίδευσης, όπως εκπαιδευτικό προσωπικό, 

επαγγελµατικές υπηρεσίες, διοικητικές δοµές και χρηµατικά κονδύλια. 

 Κατά συνέπεια οι διαφορές στην απόδοση και στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, 

µπορούν να προέρχονται από τη διαφοροποίηση των πόρων µεταξύ σχολικών 

περιφερειών, ενώ οι διαφοροποίηση στη σχέση πόρων και αποτελεσµάτων µεταξύ 

των σχολείων προέρχεται από διαφορές στην αποστολή, τους στόχους και την 

αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών µέσω των οποίων µετατρέπονται οι πόροι σε 

αποτελέσµατα για κάθε σχολείο ξεχωριστά. 

Μέσα στο κάθε σχολείο, το κύριο αποτέλεσµα όσον αφορά το αναλυτικό 

πρόγραµµα, είναι η δοµή του αναλυτικού προγράµµατος για κάθε µάθηµα, που 



προσδιορίζει µε τη σειρά της, την κατανοµή των µαθητών, αλλά και δασκάλων στη 

κάθε τάξη. 

Το αποτέλεσµα σε επίπεδο τάξης είναι η κάλυψη της ύλης, που καθορίζεται από 

το περιεχόµενο και το ρυθµό παράδοσης του µαθήµατος και την οργάνωση της 

διδασκαλίας σε κάθε τάξη. 

Στη συνέχεια  η κάλυψη της ύλης αποτελεί τους διαθέσιµους πόρους µάθησης στο 

επίπεδο των µαθητών, και για τους οποίους το αποτέλεσµα είναι το επίπεδο 

κατανόησης της ύλης. 

Οι δείκτες απόδοσης πρέπει  να παρέχουν πληροφόρηση για τη σχέση µεταξύ 

πόρων, διαδικασιών και αποτελεσµάτων σε κάθε επίπεδο του συστήµατος, καθώς και 

για τη σύνδεση αποτελεσµάτων του κάθε επιπέδου και πόρων του επόµενου. 

Ένα από τα αξιώµατα των συστηµάτων ποιοτικής διοίκησης είναι η στενή 

παρακολούθηση της ποιότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, που προϋποθέτει 

απλές διαδικασίες παρακολούθησης ποιότητας και άµεσης λήψης δράσης ώστε να 

διορθώσουµε οποιαδήποτε κατάσταση που προκαλεί µείωση της ποιότητας. 

Σ’ ένα τέτοιο σύστηµα κρίσιµο ρόλο παίζουν µετρήσιµοι δείκτες ποιότητας 

αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. 

Η διαδικασία παρακολούθησης γίνεται µε τους εξής τρόπους: 

 παρακολούθηση (monitoring): περιοδική συλλογή πληροφοριών σχετικά µε 

µία πρακτική, κατάσταση ή πρόγραµµα 

 έλεγχος (audit): παρακολούθηση µε βάση κάποια στάνταρτ ποιότητας 

 αναθεώρηση (review): δραστηριότητες αυοταξιολόγησης στα σχολεία 

 αξιολόγηση (evaluation) προγραµµάτων και πολιτικών 

Η χρήση  των δεικτών απόδοσης προϋποθέτει ξεκάθαρους στόχους και 

αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

 



8.2.2 Μελέτη περίπτωσης: Διαχείριση ποιότητας στη Περιφέρεια 

Εκπαίδευσης της Ν. Αυστραλίας 

Παρακολουθείται η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος σε 3 επίπεδα, δηλ σε 

επίπεδο Κυβερνητικό-Πολιτειακό, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης, και σε 

επίπεδο σχολείου. 

Έχουν αναπτυχθεί 100 δείκτες προτύπων ποιότητας για τα σχολεία που 

χωρίζονται σε 4 τοµείς:  

- διδασκαλία και µάθηση 

- διοίκηση και οργάνωση 

- ήθος και κουλτούρα 

- ίσες ευκαιρίες και κοινωνική δικαιοσύνη 

Η αξιολόγηση που γίνεται δείχνει  κατά πόσο ικανοποιούνται τα στάνταρτ 

ποιότητας, όπως φαίνεται και στον  Πίνακα 3: 

Πίνακας 5: Δείκτες προτύπων ποιότητας (P. Cuttance, 1990) 

 



Το Υπουργείο αναλαµβάνει την ανάπτυξη στρατηγικών για την εφαρµογή των 

κατάλληλων πολιτικών µε βάση 3ετές σχέδιο που αναθεωρείται κάθε χρόνο. 

Η κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση αναπτύσσει σχέδια δράσης για την επίτευξη των 

στόχων που τίθενται, και δείκτες απόδοσης µε βάση τους οποίους αξιολογούνται. 

Σε επίπεδο σχολείου έχουµε τις εξής διαδικασίες: 

 σχέδια ανάπτυξης: δήλωση αντικειµενικών σκοπών, στρατηγικών και 

αποτελεσµάτων – χρονικός ορίζοντας 3 ετών 

 σχέδια δράσης 1 έτους για παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

 ετήσια εσωτερική ανασκόπηση προόδου 

 εξωτερική επισκόπηση της διαδικασίας σχεδιασµού, επίτευξης αντικειµενικών 

σκοπών σε σχέση µε τη βελτίωση της επίδοσης των µαθητών 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε πως η σύγκλιση των προσεγγίσεων της εταιρικής 

ποιοτικής διοίκησης και της οργανωσιακής πλευράς των σχολικών συστηµάτων, 

αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο διασφάλισης ποιότητας, στο οποίο ιδιαίτερη είναι η 

σηµασία των δεικτών απόδοσης τόσο για τη πληροφόρηση σχετικά µε την ανάπτυξη 

όσο και για την υπευθυνότητα. 

 

8.3 Ενοποίηση σχολικής αποτελεσµατικότητας και σχολικής 

βελτίωσης στη Μ. Βρετανία. 

6.3.1 Παράγοντες που διαµορφώνουν τη θετική εικόνα των Βρετανικών 

σχολείων: 

α) η επαγγελµατική ηγεσία: µε έµφαση στην επιλογή του προσωπικού και στην 

ενεργό συµµετοχή του στη λήψη αποφάσεων, όπως και το ενδιαφέρον του Διευθυντή 

στη παρακολούθηση του αναλυτικού προγράµµατος και της προόδου των µαθητών. 

β)το κοινό όραµα και οι κοινοί στόχοι, µε έµφαση στις αξίες του σχολείου, το 

αναλυτικό πρόγραµµα, θέµατα πειθαρχίας, και τη συνεργασία. 



γ)η διαµόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος στο σχολείο 

δ)η διδασκαλία υψηλής ποιότητας, µε εγκατάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών 

υπέρ του χρόνου µάθησης, κάλυψη της ύλης, και επιτυχή αποτελέσµατα στις 

εξετάσεις 

ε)οι υψηλές προσδοκίες του δασκάλου για τους µαθητές του 

στ)η θετική ενίσχυση, µέσω της πειθαρχίας, και της επιβράβευσης 

ζ)η παρακολούθηση και αξιολόγηση προόδου µαθητών 

η)η συνειδητοποίηση δικαιωµάτων και ευθυνών των µαθητών, που βελτιώνει την 

αυτοεκτίµηση τους, και την ανάθεση θέσεων ευθύνης που βελτιώνει την ωριµότητα 

τους 

θ)η προετοιµασία του µαθήµατος από το σπίτι µε δοµηµένο τρόπο, και η ανάληψη 

ευθύνης από τον µαθητή για τον τρόπο µε τον οποίο θα δουλέψει. 

 

8.3.2 Σύγκριση σχολικής αποτελεσµατικότητας και σχολικής βελτίωσης 

Κάνοντας µία σύγκριση της σχολικής αποτελεσµατικότητας, όπως αναπτύχθηκε 

από τον R.Edmonds και τους συνεργάτες του, µε έµφαση στη βελτίωση των 

επιδόσεων, και της βελτίωσης του σχολείου ως µία ολιστική διαδικασία που δίνει 

έµφαση στην αλλαγή διαδικασιών του σχολείου, διαπιστώνουµε τις εξής διαφορές 

όπως καταγράφονται και στον  Πίνακα 6: 

Πίνακας 6: Προσεγγίσεις Σχολικής Αποτελεσµατικότητας και Σχολικής Βελτίωσης 
(Reynolds et al., 1993) 

 



8.3.3 Ενοποίηση σχολικής αποτελεσµατικότητας και σχολικής βελτίωσης 

Παρ’ όλες  τις διαφορές µεταξύ των 2 προσεγγίσεων, έγιναν προσπάθειες 

σύνδεσης τους µέσω της εφαρµογής 3 διαφορετικών προγραµµάτων: 

1) Πρόγραµµα «Βελτιώνοντας τη ποιότητα Εκπαίδευσης για όλους»: 

πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου του Cambridge, και συµµετοχή 40 

σχολείων, που αποσκοπούσε στη σχολική βελτίωση µέσω της 

ενδυνάµωσης των δασκάλων και τη σύνδεση των πρακτικών της τάξης µε 

το συνολικό σκοπό του σχολείου. 

2) Πρόγραµµα βελτίωσης του Lewisham school, µε στόχο τη βελτίωση µέσω 

τοπικών εργαστηρίων εθελοντικής συµµετοχής όπου συµµετείχαν 

Διευθυντές, Υποδιευθυντές και κοινωνικοί εταίροι, της δηµιουργίας 

οµάδων σχολείων που εστιάζουν στη βελτίωση, της εργασίας µε 

εθελοντικές οµάδες δασκάλων και διευθυντών. 

3) Πρόγραµµα «Τα σχολεία κάνουν τη διαφορά», που εφαρµόσθηκε σε 2 

περιφέρειες του Λονδίνου, µε βασικές αρχές: την ελκυστική µάθηση που 

ανεβάζει το ενδιαφέρον των µαθητών, αναγνωρίζει τις ικανότητες τους, και 

τους κάνει υπεύθυνους για τη συµπεριφορά τους, ενώ ζωτική είναι η 

συµµετοχή των γονέων, και βέβαια η δέσµευση του προσωπικού του 

σχολείου στη διαδικασία ανάπτυξης του σχολείου. 

Μέσα απ’ αυτά τα προγράµµατα και µε τη δηµιουργία του Δικτύου βελτίωσης του 

σχολείου που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να µοιρασθούν εµπειρίες και 

ιδέες για θέµατα σχολικής βελτίωσης, η Μ. Βρετανία έχει σηµειώσει µεγάλη πρόοδο 

στην κατεύθυνση της εδραίωσης του Σχολείου Ολικής Ποιότητας. 

 

 



8.4 Η εφαρµογή της ΔΟΠ σ’ ένα υποβαθµισµένο σχολείο της Ν. 

Υόρκης 

Στη µελέτη του “Why we need total quality management in education”,  ο F. 

Schargel (1996) καταγράφει τη περίπτωση της εφαρµογής ΔΟΠ σ’ ένα σχολείο στη 

Ν. Υόρκη.  

To συγκεκριµένο σχολείο βρίσκεται σε µία υποβαθµισµένη συνοικία στο 

Brooklyn της N. Υόρκης και αποτελείται κατά 75% από µαύρους µαθητές, 23% 

Ισπανόφωνους, ενώ από τους 1800 µαθητές του το 25% είναι κορίτσια, και πολλοί 

µαθητές προέρχονται από µονογονεϊκές ή φτωχές οικογένειες.  

Το σχολείο αντιµετώπιζε  τα τυπικά προβλήµατα πολλών υποβαθµισµένων 

σχολείων: υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης σπουδών, ηλικιωµένους δασκάλους, 

µαθητές που εισέρχονται µε φτωχές δεξιότητες γλώσσας και µαθηµατικών, έλλειψη 

παρακίνησης, χαµηλή αυτοεκτίµηση και ιστορικό αποτυχιών. 

Η εφαρµογή της ΔΟΠ ξεκίνησε πιλοτικά το 1988 µε την παρακολούθηση από τον 

Διευθυντή και οµάδα δασκάλων ενός σεµιναρίου ποιοτικής εκπαίδευσης που 

διεξήγαγε η National Westminster Bank, και ολοκληρώθηκε µε την υπογραφή µιας 

δήλωσης αποστολής  του σχολείου, όπου τονιζόταν πως «ο σκοπός του σχολείου 

είναι να προσφέρει ποιοτικά προγράµµατα επαγγελµατικής, και τεχνικής εκπαίδευσης 

που θα µεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες των µαθητών στη σύγχρονη τεχνολογικά 

εξελισσόµενη κοινωνία, και να τους ετοιµάσει ώστε να επιδιώξουν τη συνέχιση 

σπουδών στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση και  ν’ αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις 

ενός ραγδαία εξελισσόµενου κόσµου». 

Με την παραπάνω δήλωση αποστολής του σχολείου, ο Διευθυντής κατάφερε να 

ξεπεράσει τον σκεπτικισµό του προσωπικού, που θεώρησε ότι «η ΔΟΠ θα είναι άλλη 

µία µόδα της εποχής, που σύντοµα θα περάσει» (Τσιότρας, 2002) 



Στη συνέχεια επιλέχθηκε ένας συντονιστής ποιότητας, και συγκροτήθηκε µία 

επιτροπή ποιότητας , µε συµµετοχή δασκάλων και µαθητών, για τη σχεδίαση, 

παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποστήριξη της διαδικασίας βελτίωσης ποιότητας. 

Ως  πρώτος τοµέας για βελτίωση τέθηκε το ηθικό του προσωπικού. 

Αποφασίσθηκε να επιβραβεύεται κάθε µήνα ένα µέλος του προσωπικού ποιότητας,  

ενώ στη συνέχεια η επιβράβευση αυτή επεκτάθηκε και στους µαθητές. 

Τον Ιανουάριο του 1991, στα πλαίσια της προώθησης της ολικής ποιότητας 

εισήχθη το benchmarking, βάζοντας ως σηµείο αναφοράς πετυχηµένες επιχειρήσεις 

όπως η Colgate-Palmolive, η IBM, η Marriot Corporation, η Motorola, και η Xerox, 

που προσφέρθηκαν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σε τεχνικές ΔΟΠ. 

Η διαδικασία εφαρµογής της ΔΟΠ ακολούθησε τα εξής βήµατα: 

 Το πρώτο βήµα ήταν να εδραιώσουµε τα θεµέλια της ΔΟΠ µέσα στο σύλλογο 

καθηγητών. Οργανώσαµε εργαστήρια εκπαίδευσης, στα οποία οι συµµετέχοντες 

εξοικειώθηκαν µε τη φιλοσοφία, τις δράσεις, τα εργαλεία και τις τεχνικές που θα 

µας βοηθήσουν να πετύχουµε ένα καλύτερο προϊόν και να µειώσουµε την 

αποτυχία. Το προσωπικό εντόπισε 23 τοµείς που θα έπρεπε ν’ ασχοληθούµε. 

Κάθε µήνα η οργανωτική επιτροπή εστίαζε σ’ ένα τουλάχιστον προβληµατικό 

τοµέα και κατεύθυνε τις ενέργειες µας ώστε να εξαλείψουµε τις ρίζες του 

προβλήµατος, βελτιώνοντας έτσι την ατµόσφαιρα στο σχολείο. 

  Ένα σηµαντικό πρόβληµα ήταν και η σχολική αποτυχία – τον Ιανουάριο του 

1991 διαπιστώσαµε ότι 151 µαθητές είχαν αποτύχει στη τάξη τους. Με τη χρήση 

των τεχνικών ΔΟΠ, καταφέραµε να µειώσουµε το ποσοστό αποτυχίας κατά 92%, 

από 151 σε 11 µαθητές τον Ιούνιο του 1991. 

 Επίσης καθιερώσαµε µία τάξη καθοδήγησης βελτίωσης ποιότητας  για τους 

µαθητές µας, αποτελούµενη από 25-30 µαθητές, που είχε συνάντηση µία φορά 



τον µήνα µε τον Διευθυντή και προσπαθούσε να βρει τρόπους βελτίωσης της 

συνολικής µαθητικής απόδοσης στο σχολείο. 

 Αναγνωρίζοντας τους γονείς ως έναν από τους εσωτερικούς πελάτες, καθορίσαµε 

τακτικές συναντήσεις γονέων µε τους δασκάλους, στις οποίες συζητούσαµε 

θέµατα που τους απασχολούν. 

 

Οι άνθρωποι της IBM εντυπωσιάσθηκαν απ’ αυτά που είδαν σε µία επίσκεψη 

τους στο σχολείο και οργάνωσαν ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης ποιότητας, στο οποίο 

συµµετείχαν γονείς και µαθητές. Ίσως η σηµαντικότερη επιτυχία ήταν η υπογραφή 

ενός συµφώνου συνεργασίας µε την Ricoh Corporation, που είχε ως αποτέλεσµα οι 

µαθητές του σχολείου ν’ αρχίσουν να επισκευάζουν φωτοτυπικά µηχανήµατα τον 

Μάιο του 1994. 

Σηµαντικές αλλαγές που διαπιστώθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια από την στιγµή 

της εφαρµογής της ΔΟΠ: 

• µειώθηκε στο ελάχιστο(2,1%) το ποσοστό εγκατάλειψης των µαθητών 

• το 72% των αποφοίτων  τον Ιούνιο του 1993 συνέχισε στο κολλέγιο 

• ενεργός συµµετοχή των µαθητών σε κοινωνικές δραστηριότητες (βοήθεια 

ηλικιωµένων ατόµων) και σε εξωσχολικές δραστηριότητες (clubs σκάκι, 

κοµπιούτερ, µαθηµατικά) 

• αύξηση συµµετοχής γονέων στην επιτροπή γονέων-δασκάλων στα 211 

µέλη από12 που ήταν  4 χρόνια πριν 

• συµµετοχή δασκάλων άνευ αµοιβής στις συνεδρίες brainstorming, δηλ. 

συναντήσεις όπου ο κάθε συµµετέχων δίνει τις δικές του ιδέες για ένα 

θέµα και µέσα από τον καταιγισµό ιδεών προάγεται η οµαδική εργασία 

• συναντήσεις δασκάλων διαφορετικών τµηµάτων για καλύτερο συντονισµό 

αναλυτικών προγραµµάτων 



• το πρόγραµµα σπουδών της 9ης τάξης (Α΄ τάξη Γυµνασίου) 

επανασχεδιάσθηκε. Κάθε πρωτοετής µαθητής αποκτά ως µέντορα έναν 

τελειόφοιτο µαθητή, για τις 10 πρώτες εβδοµάδες φοίτησης του, οπότε 

µέσα από τη καθοδήγηση από τον µεγαλύτερο µαθητή βελτιώνει τις 

γνώσεις και ικανότητες του, ενώ και ο τελειόφοιτος µαθητής ενισχύει τις 

γνώσεις του και αποκτά ηγετικές ικανότητες. Αποτέλεσµα η βελτίωση των 

επιδόσεων αλλά και του ποσοστού παρακολούθησης των µαθητών που 

συµµετείχαν στο πρόγραµµα. (Τσιότρας, 2002) 

• αύξηση αιτήσεων εγγραφής στο σχολείο (10 αιτήσεις για µία θέση) 

• αύξηση επιχορηγήσεων στο σχολείο για δηµιουργία νέων προγραµµάτων 

• συµφωνία µε το Pratt Institute, το Polytechnic University, και το Technical 

College της Ν. Υόρκης να «τρέξουν» ένα κοινό πρόγραµµα µε το σχολείο, 

που επιτρέπει στους µαθητές του σχολείου να παρακολουθούν µαθήµατα 

στο Κολλέγιο παράλληλα µε τα µαθήµατα τους. 

• θέσπιση επιχειρηµατικών συµβουλίων, όπου συνεργάζονται 

επιχειρηµατίες µε τον Διευθυντή και τους δασκάλους για αναβάθµιση 

προγράµµατος σπουδών και εµπλουτισµό επαγγελµατικών προσόντων των 

µαθητών 

• εισαγωγή νέου αναλυτικού προγράµµατος για µεγαλύτερη παρακίνηση 

των µαθητών 

Το σηµαντικότερο από την εφαρµογή της ΔΟΠ στο Γυµνάσιο του Westinghouse, 

είναι η αναγνώριση των γονέων και των επιχειρήσεων για τη σηµαντική δουλειά που 

έχει γίνει, και η δέσµευση τόσο των δασκάλων και του προσωπικού, όσο και των 

µαθητών και των γονέων για τη συνέχιση του προγράµµατος ολικής ποιότητας και 

στο µέλλον. 

 



8.5 Αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας της συνεργασίας των 

δασκάλων 

Οι 2 συγγραφείς (R.Gadja-C.Coliba, 2008) εξετάζουν πως µπορεί η συνεργασία των 

δασκάλων να διαµορφώσει ένα θετικό πλαίσιο στην εδραίωση της ποιότητας και 

αποτελεσµατικότητας στα σχολεία. 

Παράδειγµα τέτοιας συνεργασίας είναι και το Πλαίσιο βελτίωσης της 

συνεργασίας Δασκάλων (Teacher Collaboration Improvement Framework – TCIF) 

που διαµορφώθηκε, ως καρπός της συνεργασίας διευθυντών σχολείων, 

περιφερειακών διευθυντών και του Υπουργείου Παιδείας της Πολιτείας Vermont 

κατά τα τελευταία 5 χρόνια, και βασίσθηκε σε 2 πρωτοβουλίες βελτίωσης σχολείων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Vermont των  ΗΠΑ (Gajda & Koliba, 2007).  

Στη πρώτη πρωτοβουλία (High Schools on the move- HSOM) συµµετείχαν 11 

σχολεία που αντιπροσώπευαν 500 δασκάλους και 3700 µαθητές. 

Στη δεύτερη πρωτοβουλία (Teaching all secondary students – TASS) 

συµµετείχαν 8 σχολικές περιφέρειες, 350 δάσκαλοι και 22 σχολεία (Vermont HEC, 

2006). 

Ας δούµε ποια ήταν τα 6 βήµατα που διαµόρφωσαν το «Πλαίσιο βελτίωσης 

Συνεργασίας δασκάλων» 

 Βήµα 1: Αύξηση του γνωστικού πεδίου Συνεργασίας 

Οργανώνονται οµάδες δασκάλων, που αποκαλούνται «κοινότητες πρακτικής» µε 

κοινό προβληµατισµό για ένα θέµα , που συνθέτουν ένα «κύκλο έρευνας» και 

αποβλέπει στο να µοιρασθούν τις γνώσεις και εµπειρίες  γύρω από ένα σκοπό 

επαγγελµατικής µάθησης και µε απώτερο «κοινό σκοπό» τη βελτίωση της 

διδασκαλίας και της µαθητικής απόδοσης. (Buyesse, Sparkman, & Wesley, 2003; 

Lave & Wenger, 1991; Wenger 1998; Wesley & Buyesse, 2001, Argyris & Schon, 

1978) 



  Το  Διάγραµµα 7 µας δίνει µία εικόνα για το πώς σχεδιάσθηκαν οι «Κοινότητες 

Πρακτικής». 

Διάγραµµα 7: Τα σχολεία ως κοινότητες πρακτικής (Gadja-Koliba, 2008) 

 

Η συνεργασία των δασκάλων, ως κύκλος συνεχούς έρευνας, αποτυπώνεται στο 

Διάγραµµα 8. 

Διάγραµµα 8: H συνεργασία δασκάλων ως κύκλος έρευνας (Gadja-Koliba, 2008) 

 



Στο ιδανικό σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όλοι οι δάσκαλοι είναι µέλη σε 

µία τουλάχιστον οµάδα που εστιάζει στη µαθητική επιτυχία, και όλες οι κοινότητες 

πρακτικής έχουν δεσµούς µεταξύ τους. 

Βήµα 2: Προσδιορισµός & καταγραφή των κοινοτήτων πρακτικής 

Οι Διευθυντές εντοπίζουν ποιος συνεργάζεται µε ποιόν και µε ποιο σκοπό, ώστε 

να επαναπροσδιορίσει τις οµάδες εφόσον διαπιστωθεί άνιση συµµετοχή των 

δασκάλων, και να βελτιώσει τις συνθήκες µάθησης του δασκάλου. 

Βήµα 3: Επαναπροσδιορισµός των Οµάδων Δασκάλων 

Αποβλέπει στο να µην είναι κανένας δάσκαλος µέλος σε περισσότερες από 3 

οµάδες, και βέβαια τη συµµετοχή του κάθε δασκάλου σε µία τουλάχιστον οµάδα που 

εστιάζει στη βελτίωση της διδασκαλίας και µάθησης.  

Βήµα 4: Αξιολόγηση Ποιότητας Συνεργασίας 

Παρουσιάζονται τα κριτήρια µε βάση τα οποία κατατάσσονται οι 4 βασικές 

παράµετροι ποιότητας σε κλίµακα από το 1 ως το 6, και ξεκαθαρίζονται οι δεξιότητες 

και στάσεις που θέλουµε ν’ αποκτήσει ο δάσκαλος µέσα απ’ αυτή τη συνεργασία 

(Goodlad et.al., 2004; Little, 1987, 1990). 

 

Ας δούµε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των παραµέτρων ποιότητας: 

• Διάλογος: Κατά τη διάρκεια του διαλόγου πρέπει ν’ αποφύγουµε 

ωραιοποιήσεις και ανούσιες συζητήσεις.  

• Λήψη αποφάσεων: Ο Bacharac (1981) προσδιόρισε 5 τοµείς λήψης 

αποφάσεων: 

- αποφάσεις κατανοµής (προϋπολογισµού, προγραµµατισµού, προσωπικού) 

- αποφάσεις ασφαλείας (ασφάλεια τάξης, παρακολούθηση, πειθαρχία) 

- οριακές αποφάσεις (όπως οι συνδικαλιστικές δραστηριότητες) 



- αποφάσεις αξιολόγησης (προσδιορισµός αξίας απόδοσης 

µαθητή/δασκάλου) 

- αποφάσεις διδασκαλίας (τι και πως θα διδαχθεί) 

• Δράση: Στις οµάδες υψηλής απόδοσης η συνεργασία των δασκάλων θα 

έχει ως αποτέλεσµα σε αλλαγές υψηλής ποιότητας στη παιδαγωγική 

πρακτική. 

• Αξιολόγηση: Εδώ γίνεται συστηµατική συλλογή και ανάλυση τόσο 

ποσοτικών πληροφοριών (όπως είναι τα τεστ των µαθητών), όσο και 

ποιοτικών πληροφοριών (σηµειώσεις παρατήρησης κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος). Από τη πλευρά της Διεύθυνσης θα πρέπει να 

παρακολουθούνται οι συνεδριάσεις των οµάδων των δασκάλων και ν’ 

αξιολογούν τη ποιότητα της κάθε οµάδας µε βάση τα στοιχεία που 

συλλέγονται(DuFour et al., 2005; Stiggins, 2005). 

Βήµα 5: Διορθώσεις 

Αν διαπιστωθεί από την αξιολόγηση της ποιότητας συνεργασίας ότι, για 

παράδειγµα, είχαµε χαµηλή βαθµολογία στην αξιολόγηση των µαθητών, τότε η 

Διεύθυνση του σχολείου µπορεί να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα κατάρτισης που θα 

εστιάσει στην αξιολόγηση των µαθητών µέσα στη τάξη (Dukewits & Gowin, 1996; 

Pappano, 2007). 

Βήµα 6: Αναγνώριση επιτυχίας 

Η Διεύθυνση του σχολείου σ’ αυτή τη φάση θα πρέπει ν’ αναγνωρίσει τις υψηλές 

επιδόσεις των οµάδων πρακτικής. 

Ας δούµε ένα χαρακτηριστικό  αναγνώρισης επιτυχίας: 

Στο Caldwell Academy, δηµόσιο σχολείο που συµµετείχε στη πρωτοβουλία 

ΤASS, οι βαθµολογίες των µαθητών στις New Standards Reference Exams 

βελτιώνονταν χρόνο µε το χρόνο, ως αποτέλεσµα της αναδιάταξης του σχολείου µε 



τη δηµιουργία οµάδων συνεργασίας δασκάλων, και µετά 4 χρόνια το ποσοστό 

εγκατάλειψης µαθητών έπεσε στο 2,1% το χαµηλότερο στη Πολιτεία. 

Στον Διάγραµµα 7 βλέπουµε τα διαδοχικά βήµατα µε τα οποία διαµορφώθηκε το 

Πλαίσιο Συνεργασίας των Δασκάλων. 

Διάγραµµα 9: Πλαίσιο συνεργασίας-βελτίωσης δασκάλων (Gadja-Koliba, 2008) 

 

Ο Διευθυντής αναγνώρισε τις επιτυχίες των οµάδων, και το σχολείο έλαβε 

δηµόσιο έπαινο στο Συνέδριο του προγράµµατος TASS (Teaching all secondary 

students) του 2006. 



Η αναγνώριση της επίδοσης υψηλής ποιότητας των οµάδων συνεργασίας των 

δασκάλων, συνδέει τη πρώτη και τελευταία φάση του TCIF, προάγοντας µία αίσθηση 

εκτίµησης της συνεργασίας µέσα στη σχολική κοινότητα και καλλιεργώντας ένα 

όραµα για το τι µπορούν να πετύχουν οι οµάδες δασκάλων µέσα σ’ ένα σχολείο 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

8.5.1 Ενδεχόµενα εµπόδια και πιθανές λύσεις 

Το Πλαίσιο Βελτίωσης Συνεργασίας Δασκάλων (TCIF), µπορεί ν’ αντιµετωπίσει 

σηµαντικά εκπαιδευτικά προβλήµατα, χωρίς να παραγνωρίζουµε και τα εµπόδια που 

µπορεί να συναντήσει στο δρόµο του, όπως η νοοτροπία ατοµισµού βαθειά ριζωµένη 

στη κουλτούρα της εκπαίδευσης, µε συνέπεια η δηµιουργία οµάδων συνεργασίας να 

µπορεί να εκληφθεί από τους δασκάλους ως απειλητική στην απόλυτη αυτονοµία µε 

την οποία λειτουργούν.(Pounder, 1998). 

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι οι Διευθυντές µπορούν να «παλέψουν» µέσα από 

διαπραγµάτευση την αντίσταση για συνεργασία, και βέβαια να βοηθήσουν τους 

συναδέλφους τους να κατανοήσουν τη σηµασία της συνεργασίας µέσα από τις οµάδες 

συνεργασίας, και ν’ αξιολογούν και επιβραβεύουν τις προσπάθειες αυτών των 

οµάδων. 

Βασική προϋπόθεση η παροχή απόλυτης στήριξης και όλων των αναγκαίων 

πόρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Πλαισίου Βελτίωσης της Συνεργασίας 

των Δασκάλων, που θα συµβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και 

µάθησης. 

 

 

 

 

8.6. Αµφισβήτηση της αποτελεσµατικότητας της ΔΟΠ 



 Ο St. Balla (1997) στο βιβλίο   “Good School/Bad School: paradox and fabrication”, 

χρησιµοποιεί παραδείγµατα από την εφαρµογή της ΔΟΠ σ’ ένα σχολείο της Μ. 

Βρετανίας επισηµαίνοντας τις αντιφάσεις από την εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας 

στα σχολεία. 

Ο St. Balla ξεκινά µε τη διαπίστωση ότι η µελέτη των σχολείων πρέπει να ξεφύγει 

από τις παραδοσιακές αναλύσεις των σχολείων ως οργανισµών 

πετυχηµένων/αποτυχηµένων, αποτελεσµατικών/αναποτελεσµατικών, αφού τα σχολεία 

είναι οργανισµοί πολύπλοκοι µε πολλές διαδικασίες, και διαφορετικές πολιτικές.  

Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί στην ανάλυση του το παράδειγµα ενός αγγλικού 

σχολείου, το Martineau, σχολείο θηλέων που βρίσκεται στο Northwalk. Θεωρείται 

ένα «καλό» σχολείο, που οι εγγραφές του κάθε χρόνο υπερκαλύπτονται, ενώ ο 

συνολικός του προϋπολογισµός έφτασε το 1994 τα 5 εκατοµµύρια λίρες. Διακρίνεται 

για τις υψηλές επιδόσεις των µαθητών του, ενώ είναι δεσµευµένο στην αυτό-

βελτίωση µε την εφαρµογή 3 βασικών συστηµάτων: 

ΔΟΠ (TQM), η Ανάπτυξη Σχολικού Σχεδιασµού (SDPing) και η Επιθεώρηση 

Ofsted. 

Ας δούµε πιο αναλυτικά πως εφαρµόσθηκαν αυτά τα 3 συστήµατα: 

α)Εφαρµογή της ΔΟΠ 

Δόθηκε έµφαση στην επιδίωξη των κοινών σκοπών και της κοινής αποστολής του 

σχολείου, µέσα από την οµαδική εργασία. 

Η εφαρµογή της ΔΟΠ είχε θετικό αντίκτυπο στη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ 

ανώτερης ηγεσίας και µεσαίων στελεχών, όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων, 

αλλά από την άλλη επέτεινε τον ανταγωνισµό και τον κατακερµατισµό, λόγω των 

επαίνων, ανταµοιβών αλλά και των κατηγοριών µεταξύ ατόµων και οµάδων. 



Η ΔΟΠ βοηθάει τους δασκάλους να προσανατολιστούν προς τον πελάτη, που 

είναι οι γονείς και µαθητές, και «βάζει για τα καλά  τους υπαλλήλους στη λογική της 

αγοράς» (Gewirtz at al.,1995). 

Από την άλλη η ΔΟΠ αύξησε τη πίεση στους δασκάλους, προκαλώντας 

µεγαλύτερο άγχος, ενώ µε την εφαρµογή της πολύς χρόνος ξοδεύεται στη διασφάλιση 

της σωστής βαθµολόγησης των µαθητών, της συµπλήρωσης των αναφορών,  της 

ενηµέρωσης των αρχείων κλπ., ενώ σπανίζει η συζήτηση και αµφισβήτηση. 

Αυτό είναι φυσιολογικό αφού, όπως λέει και ο Willmot (1993) «η ΔΟΠ είναι µια 

συστηµατική και ολοκληρωτική προσέγγιση της ενδυνάµωσης του κανονιστικού 

πλαισίου της εργασίας»  

Η ΔΟΠ αντιπροσωπεύει µία προσέγγιση στο σχολείο µεθοδική και καινοτόµο, 

αλλά φαίνεται να υπάρχει ένα σοβαρό χάσµα µεταξύ του βαθµού υιοθέτησης της 

ΔΟΠ και στα κόστη και τη προσπάθεια που αφιερώνονται σ’ αυτή. 

 Η ΔΟΠ είναι, επίσης,  µία απάντηση των σχολείων στις πιέσεις  ανταγωνισµού 

από το υπάρχον πλαίσιο πολιτικής εκπαίδευσης στην Αγγλία.  

Αναµφίβολα, τόσο οι αλλαγές κουλτούρας όσο και το πλαίσιο επιτήρησης 

συνεισφέρουν στην «επιτυχία» του Martineau σε µία έντονα ανταγωνιστική τοπική 

αγορά, τόσο όσον αφορά την απόδοση, όσο και στην απόκτηση από το σχολείο ενός 

διακριτού προφίλ, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

β) Εφαρµογή SDP- Ανάπτυξης Σχολικού Σχεδιασµού 

Ουσιαστικά αποτελεί, µία πολιτική διοίκησης και ανάπτυξης του προσωπικού, 

που ενσωµατώθηκε ως βασικό χαρακτηριστικό του επιτυχηµένου σχολείου, µε την 

εισαγωγή καινοτοµιών και την επαγγελµατική ανάπτυξη των δασκάλων. 

Είναι µία εκδοχή του σχολείου «που οικοδοµείται για να ελέγχεται εσωτερικά και 

εξωτερικά»(Ball,1997). 



Μέσα από την  ανάπτυξη του SDP διαφαίνονται οι εντάσεις που δηµιουργήθηκαν 

µεταξύ της ανθρωπιστικής και της τεχνικής προσέγγισης του σχολείου. 

Έτσι η ανθρωπιστική προσέγγιση δίνει έµφαση στο σχολείο ίσων ευκαιριών, ενώ 

η τεχνική σε ένα σύνολο προτεραιοτήτων απόδοσης και συµπεριφοράς που 

σχετίζονται µε τη φήµη, την εικόνα και τη θέση του σχολείου στην αγορά. 

γ) Ofsteding 

Αφορά τον εξονυχιστικό έλεγχο από το γραφείο Ofsted (Γραφείο Προτύπων 

Εκπαίδευσης) των προδιαγραφών του σχολείου και αντιπαραβολή τους µε δείκτες 

απόδοσης από τις δραστηριότητες του σχολείου 

Ο έλεγχος αυτός συνεπάγεται επιπλέον εργασία, µπόλικη χαρτούρα, 

λεπτοµερειακή επιτήρηση, και αναζωπυρώνει την ένταση µεταξύ ανθρωπιστικών και 

τεχνικών προσεγγίσεων, ενώ εµφανίζεται κι εδώ ένα παράδοξο, αυτό που ο Lyotard 

(1979) αποκαλεί ο «νόµος της αντίφασης», δηλ. η αυξηµένη ακρίβεια στις 

προδιαγραφές και η συλλογή και αντιπαραβολή δεικτών απόδοσης απαιτούν όλο και 

περισσότερο χρόνο που πρέπει ν’ αποσπάσουµε από τις δραστηριότητες που οι 

συγκεκριµένοι δείκτες αντιπροσωπεύουν. 

Συµπερασµατικά, ο S. Balla θεωρεί ότι στο Martineau δεν µπορεί να θεωρηθεί 

παράδειγµα σχολείου ποιότητας, αφού ο οργανωσιακός του έλεγχος είναι ένα κράµα 

σύγχρονων εργαλείων (ΔΟΠ, SDP) και επιχειρηµατικότητας από τη µία, και παλαιών 

συστηµάτων διοίκησης (ιεραρχία, διαχωρισµός πολιτικής και εκτέλεσης) και 

εκπαιδευτικών πρακτικών που αφορούν τα κορίτσια. Μπορεί οι αναµφισβήτητες 

επιτυχίες του σχολείου να ενισχύουν το προσωπικό του µε ένα ισχυρό αίσθηµα 

αποτελεσµατικότητας, αλλά αυτό που πρέπει να προσέξουµε είναι τα κοινωνικά και 

προσωπικά κόστη, και η ηθική σηµασία όλης αυτής της προσπάθειας. 

 

 



8.7 Άλλα παραδείγµατα εφαρµογής Ποιότητας στην Αµερική 

Ο Γ. Τσιότρας (2002) στο βιβλίο του «Βελτίωση Ποιότητας» παρουσιάζει δύο 

ακόµη παραδείγµατα εφαρµογής της ΔΟΠ σε σχολεία των ΗΠΑ. 

8.7.1  Εφαρµογή ΔΟΠ σε σχολείο στην Αλάσκα 

Αφορά την εφαρµογή ενός προγράµµατος ποιότητας στο Γυµνάσιο του Mt. 

Edgecumbe στη περιοχή Sitka της Αλάσκα. Το πρόγραµµα ξεκίνησε το 1988, µε τη 

πεποίθηση των υπευθύνων του σχολείου ότι ένα ποιοτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης 

είναι η καρδιά ενός ποιοτικού σχολείου. 

Για την εδραίωση του προγράµµατος ποιότητας, οι 300 µαθητές του σχολείου 

διδάσκονται τη φιλοσοφία της ΔΟΠ, καθώς και τεχνικές και εργαλεία της, 

εκπαιδευτικές θεωρίες και ψυχολογία. 

Γίνεται ενηµέρωση για τη σηµασία των  αντικείµενων τα οποία διδάσκονται, ενώ 

συµµετέχουν σε οµαδικές εργασίες που συνδυάζουν περισσότερο από ένα διδακτικά 

αντικείµενα. 

Στην αξιολόγηση των µαθητών, αποφεύγονται οι τυποποιηµένες εξετάσεις και 

προτιµάται η συνεχής αξιολόγηση, και έτσι οι µαθητές πληροφορούνται άµεσα τα 

τυχόν κενά που παρουσιάζουν και όχι στο τέλος της χρονιάς που δεν µπορούν να 

κάνουν τίποτα γι’ αυτά. 

Χαρακτηριστική καινοτοµία του σχολείου είναι η επιχείρηση παραγωγής 

καπνιστού σολοµού, που διαχειρίζονται οι ίδιοι οι µαθητές και αποφέρει εισόδηµα 

χιλιάδων δολαρίων κάθε χρόνο στις οικογένειες τους. 

Τα αποτελέσµατα εφαρµογής της ΔΟΠ είναι ιδιαίτερα αξιόλογα: 

 68% των αποφοίτων του Γυµνασίου συνεχίζουν σε κολέγια ή 

Πανεπιστήµια (µ.ο. επαρχιακών σχολείων: 5%) 

 το ποσοστό εγκατάλειψης σπουδών κυµαίνεται από 0-0,5%. 



 το 92% των αποφοίτων επιθυµούν τα δικά τους παιδιά να φοιτήσουν στο 

Mt. Edgecumbe, αναφέροντας ως βασικό λόγο επιλογής την ακαδηµαϊκή 

σταδιοδροµία 

 το 75% των αποφοίτων πιστεύει ότι το σχολείο έκανε καλή δουλειά 

προετοιµάζοντας τους για τη δια βίου εκπαίδευση 

 τα ποσοστά χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών µειώθηκαν σηµαντικά 

 αυξήθηκε η ικανοποίηση των γονέων. 

 

8.7.2  Σχολεία Ολικής Ποιότητας (Total Quality Schools) 

Πρόκειται για την εφαρµογή προγράµµατος ΔΟΠ σε σχολεία του Σικάγο των 

ΗΠΑ µε τη συνεργασία επιχειρήσεων και του Πανεπιστηµίου Northwestern. 

Οι γενικές αρχές του προγράµµατος είναι οι εξής: 

• εστίαση στον µαθητή, που αντιµετωπίζεται ως πελάτης 

• η λήψη αποφάσεων πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα 

• η διοίκηση πρέπει να ηγείται της προσπάθειας 

• η ΔΟΠ απαιτεί συµµετοχή όλων δηλ. δασκάλων, µαθητών, γονέων, 

υπολοίπου προσωπικού σχολείου, και πολιτών 

Τα βήµατα που ακολούθησε η διαδικασία εφαρµογής είναι τα εξής: 

- καθορισµός ενός συγκεκριµένου προβλήµατος που απασχολεί το 

σχολείο, όπως για παράδειγµα η αργοπορία στη προσέλευση των 

µαθητών ενός Δηµοτικού σχολείου 

- συλλογή στοιχείων και διερεύνηση αιτίων αργοπορίας οµάδας 56 

µαθητών 

- διαπίστωση βασικής αιτίας που ήταν η καθυστέρηση των παιδιών σ’ ένα 

µαγαζί µε ζαχαρωτά 



- αποστολή επιστολής στον υπεύθυνο του καταστήµατος, ώστε να µην 

πουλά ζαχαρωτά πριν την έναρξη των µαθηµάτων 

- οι µαθητές κατέγραφαν στον πίνακα ανακοινώσεων τα επίπεδα 

αργοπορίας µε τη µορφή χάρτη 

- καλύτερη τήρηση αρχείου παρακολούθησης απουσιών και τακτικές 

συναντήσεις καθηγητών για συζήτηση του θέµατος 

- Αποτέλεσµα: µείωση απουσιών κατά 35%. 

Στα πλαίσια των Σχολείων Ολικής Ποιότητας (TQS) σηµαντική είναι και η 

συνεργασία Πανεπιστηµίων-Σχολείων, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη συνεργασία 

του Πανεπιστηµίου John M. Olin of Business του St. Louis, που ξεκίνησε την 

εφαρµογή του TQS σε συνεργασία µε 7 δηµόσια σχολεία της πόλης. 

Βασικά βήµατα της  διαδικασίας που ακολουθήθηκαν: 

- δηµιουργία οµάδας σε κάθε σχολείο, αποτελούµενης από τον Διευθυντή 

του σχολείου, έναν δάσκαλο, και έναν γονιό. 

- η κάθε οµάδα παρακολούθησε ένα σεµινάριο 5 ηµερών στο 

Πανεπιστήµιο, για τις βασικές αρχές και πρακτικές της ΔΟΠ 

- κάθε σχολείο υποδέχθηκε µία οµάδα συµβούλων για την υποστήριξη της 

ΔΟΠ. Οι σύµβουλοι –φοιτητές εκπαιδευµένοι σε θέµατα ΔΟΠ- 

αφιέρωσαν 4-5 ώρες την εβδοµάδα, βοηθώντας το σχολείο ν’ 

αναγνωρίσει προβλήµατα ποιότητας 

- κάθε δύο µήνες γίνονται συναντήσεις για υποστήριξη και εκπαίδευση 

όλων των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα TQS. 

To συµπέρασµα από την εµπειρία των σχολείων αυτών, είναι ότι,  η ΔΟΠ 

συµβάλλει στην αναγνώριση και επίλυση προβληµάτων του σχολείου, µε απώτερο 

στόχο τη συνεχή βελτίωση. 

 



8.8 Βελτίωση ποιότητας στην Ελληνική Εκπαίδευση 

Στη χώρα µας τα ζητήµατα της ποιότητας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

έργου αποτέλεσαν στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής, από τα τέλη της δεκαετίας 

του ’90, µε σειρά νοµοθετικών πρωτοβουλιών και στα πλαίσια µεταρρυθµίσεων που 

επιχειρήθηκαν, χωρίς όµως ουσιαστικά αποτελέσµατα, αφού  ο θεσµός της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου παραµένει ανενεργός. 

Θα παρουσιάσουµε εδώ 2 περιπτώσεις πιλοτικής εφαρµογής της ΔΟΠ στα 

ελληνικά σχολεία. 

 

8.8.1 Πιλοτική εφαρµογή ΔΟΠ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα προγράµµατος εφαρµογής ποιότητας είναι και 

το «πρόγραµµα Πιλοτικής Εφαρµογής της ΔΟΠ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση», στο 

οποίο συµµετείχαν 5 σχολεία της ελληνικής περιφέρειας σε συνεργασία µε το 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, τη σχολική χρονιά 1999-2000. 

Ας δούµε πιο αναλυτικά πως υλοποιήθηκε το συγκεκριµένο Πρόγραµµα. 

Συµµετέχοντες φορείς 

Φορέας υλοποίησης: Ενιαίο Λύκειο Μουριών Κιλκίς 

Συµµετέχοντες φορείς:  

 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 Γυµνάσιο Αντιµάχειας Κω 

 2ο Ενιαίο Λύκειο Κιλκίς 

 1ο Ενιαίο Λύκειο Έδεσσας 

 1ο ΤΕΕ Συκεών Θεσσαλονίκης 

Χρονοδιάγραµµα προγράµµατος  

Το πρόγραµµα εξελίχθηκε ουσιαστικά σε 2 περιόδους: 

Στη 1η Περίοδο έγιναν σεµινάρια από το Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 



Στη 2η Περίοδο έγινε η πρακτική εφαρµογή των διαδικασιών Ολικής Ποιότητας 

και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων. 

      Περιεχόµενο σεµιναρίων εφαρµογής ΔΟΠ στην Εκπαίδευση 

Στο 1ο σεµινάριο αναπτύχθηκαν οι βασικές έννοιες και αρχές της ΔΟΠ, τα 

αποτελέσµατα της, καθώς και η φιλοσοφία του Deming. 

Δόθηκε έµφαση στις Οδηγίες εφαρµογής της ΔΟΠ στην Εκπαίδευση, όπου 

τονίστηκαν : 

o Εκχώρηση εξουσιών στους µαθητές 

o Δέσµευση καθηγητή για διατήρηση ποιότητας σε όλη τη διάρκεια της 

χρονιάς 

o Συνεχής βελτίωση και άµεση αντικατάσταση µεθόδων που δεν αποδίδουν 

o Οµάδες ποιότητας από καθηγητές και εθελοντές µαθητές 

o Συνεχής ροή πληροφοριών για τους µαθητές όσον αφορά την απόδοση 

τους 

o Αποβολή φόβου για τις εξετάσεις, µε σωστή ενηµέρωση των µαθητών και 

επανάληψη των τεστ µε χαµηλή βαθµολογία 

o Άρση του φόβου των καθηγητών και διοικητικού προσωπικού για την 

εφαρµογή της ΔΟΠ 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικό ήταν και το σεµινάριο στο οποίο αναπτύχθηκαν 

συγκεκριµένες πρακτικές ΔΟΠ στη τάξη, και αναλύθηκαν θέµατα αξιολόγησης, 

πειθαρχίας και του ρόλου των καθηγητών και των γονέων, καθώς και εργαλεία και 

τεχνικές Ολικής Ποιότητας. 

Οι βασικότερες ενότητες αυτού του σεµιναρίου ήταν οι εξής: 

 Σχεδιασµός της τάξης 



 Αλλαγή της θέσης των επίπλων (κυκλική τοποθέτηση ή τοποθέτηση καθ’ 

οµάδες) – βλ. Διάγραµµα 10 

Διάγραµµα 10: Παραδοσιακή τάξη – τάξη ΔΟΠ (Βαρβαρέσος, 2000) 

 

 Ευθύνη και συµµετοχή των µαθητών στη διοίκηση της τάξης 

 Οµαδικές εργασίες και δραστηριότητες 

 

 Διαδικασία αξιολόγησης 

• Η αξιολόγηση επεκτείνεται πέρα από τα παραδοσιακά διαγωνίσµατα 

• Οι µαθητές καθορίζουν τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα βαθµολογηθούν 

• Οι µαθητές βαθµολογούν οι ίδιοι τη δουλειά των συµµαθητών τους 



• Οι µαθητές συµπληρώνουν καθηµερινά ένα φύλλο ελέγχου όπου 

αξιολογούν τις ατοµικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της οµάδας τους 

 Θέµατα πειθαρχίας 

- Έµφαση στην επιβράβευση των «καλών πραγµάτων» που συµβαίνουν 

στη τάξη, παρά στην αστυνόµευση και τιµωρία των «άσχηµων 

πραγµάτων» 

- Εστίαση στην επίλυση προβληµάτων που είναι εφικτή η λύση τους 

 Ο ρόλος των καθηγητών 

• Ο καθηγητής είναι ο διεκπεραιωτής και συντονιστής, και όχι αυτός που 

µοιράζει τη γνώση 

• Το ν’ αποκτήσουν οι µαθητές κριτική σκέψη είναι το ίδιο σηµαντικό µε 

την κάλυψη της ύλης 

• Ο καθηγητής πρέπει να είναι ικανός να παρατηρεί και ν’ ανατροφοδοτεί 

τους µαθητές του µε πραγµατικά στοιχεία 

• Ο καθηγητής πρέπει να πιστεύει πραγµατικά σε αυτό που κάνει 

• Είναι προτιµότερο να κάνει ο καθηγητής µια ερώτηση µε την οποία θα 

εκµαιεύσει την απάντηση από τον µαθητή, από το να δώσει ο ίδιος την 

απάντηση 

 Ο ρόλος των γονέων 

- Μελέτες αποδεικνύουν ότι είναι κρίσιµη η συµµετοχή των γονέων στην 

επιτυχία των παιδιών τους στο σχολείο 

- Στη φιλοσοφία της ποιότητας οι γονείς είναι ισότιµοι συνεταίροι στη 

διαδικασία της εκπαίδευσης 

- Οι γονείς είναι τόσο προµηθευτές (µαθητών) όσο και πελάτες, ως 

ωφεληµένοι οι ίδιοι από την εκπαίδευση και τη βελτίωση των µαθητών 

- Απαραίτητη είναι η επικοινωνία γονέων-καθηγητών 



Εφαρµογή του προγράµµατος 

Θα περιγράψουµε εδώ, τις βασικές διαδικασίες εφαρµογής του προγράµµατος 

ΔΟΠ σ’ ένα από τα σχολεία που εφαρµόσθηκε, το 2ο Ενιαίο Λύκειο Κιλκίς. 

 Στόχος προγράµµατος: H βελτίωση της επίδοσης των µαθητών µέσα από 

εναλλακτικές µεθόδους διδασκαλίας. 

 Συζήτηση-Διαπιστώσεις-Ενηµέρωση 

• Έγινε συζήτηση µε τους µαθητές, όπου ως βασικές αιτίες της χαµηλής 

επίδοσης διαπιστώθηκαν οι εξής: 

α) συνθήκες εργασίας, δηλ. το παραδοσιακό µοντέλο εξέτασης-παράδοσης 

β) οι εκφραστικές αδυναµίες πολλών µαθητών 

γ) η έλλειψη εµπιστοσύνης από το περιβάλλον της τάξης και του σχολείου 

δ) η πίεση για την κάλυψη της ύλης 

ε) η διαφορετική προέλευση των µαθητών (χωριό-πόλη) 

στ) ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο 

• Έγινε ενηµέρωση των µαθητών για την εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας 

µε στόχο την ολική ποιότητα 

 Αποφάσεις 

1) ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Δηµιουργία στη τάξη 3 οµάδων επεξεργασίας θέµατος-

ερωτήµατος, όπου σε κάθε οµάδα ο µαθητής καταθέτει την άποψη του.  

2) ΜΑΘΗΜΑ: Επελέγη η Βιολογία διότι θεωρήθηκε ως µάθηµα µε 

περισσότερα ερεθίσµατα για τα παιδιά από πληροφορίες που δέχονται από 

τα ΜΜΕ και γενικά είναι πιο ενδιαφέρον στη σύγχρονη εποχή 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στο τέλος της ώρας σ’ ένα φύλλο αξιολόγησης 

αξιολογούνται όλες οι πλευρές του µαθήµατος (εξέταση-παράδοση-

συνθήκες εργασίας-προσπάθεια καθηγητή-συµµετοχή µαθητών), και οι 

µαθητές καταθέτουν τις προτάσεις τους για βελτίωση της µεθόδου. 



 Εφαρµογή 

α) ΕΞΕΤΑΣΗ: Δίνονται 2-3 ερωτήσεις σε κάθε οµάδα για οµαδική 

επεξεργασία. Μετά από 10-15 λεπτά, ένας µαθητής από την οµάδα παρουσιάζει 

τις απαντήσεις της οµάδας στο σύνολο των συµµαθητών του. 

β) ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Με τη βοήθεια εποπτικών µέσων (κοµπιούτερ και projector, 

video, slides) παρουσιάζεται το µάθηµα και συνδέεται µε τα προηγούµενα. Στο 

τέλος της εισήγησης γίνεται µία σύντοµη περίληψη µε τη συµµετοχή των 

µαθητών. Τέλος δίνεται σε κάθε οµάδα µία ερώτηση που αφορά το θέµα της 

εισήγησης. Η κάθε οµάδα επεξεργάζεται την ερώτηση που της δόθηκε και 

δίνονται όλες οι απαντήσεις. 

 Αξιολόγηση 

1) Δίνεται ένα φύλλο αξιολόγησης στους µαθητές µε το οποίο καλούνται ν’ 

αξιολογήσουν: 

- τη διαδικασία της εξέτασης (αν έµειναν ικανοποιηµένοι ή όχι από τη 

συµµετοχή τους στην οµαδική προσπάθεια) 

- τη διαδικασία παράδοσης (πόσο εύκολα ή δύσκολα δέχτηκαν τις νέες 

γνώσεις) 

- τις συνθήκες εργασίας (αν το γενικότερο πλαίσιο της τάξης τους βοήθησε 

στη προσπάθεια τους 

- την προσπάθεια του καθηγητή (αν κατάφερε ο καθηγητής να δώσει µε 

κατανοητό τρόπο τις ερωτήσεις) 

- τη συµµετοχή τους σε όλα τα επίπεδα 

2) Δόθηκαν τεστ µε παραδοσιακό τρόπο για να διαπιστωθεί η διαφορά της 

απόδοσης πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος. 

 

 



Αποτελέσµατα αξιολόγησης 

1) Με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης όπως περιγράφηκε προηγουµένως, δόθηκε 

στους µαθητές ένα φύλλο αξιολόγησης λίγο µετά την έναρξη της προσπάθειας (1ο 

φύλλο αξιολόγησης), και ένα στο τέλος της προσπάθειας (2ο φύλλο αξιολόγησης). 

 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα αξιολόγησης ήταν τα εξής: 

α) Διαδικασία εξέτασης 

Διάγραµµα 11: Αξιολόγηση διαδικασία εξέτασης (Βαρβαρέσος, 2000) 

 

 

Συµπεράσµατα: Παρατηρούµε µία µείωση του ποσοστού εµπιστοσύνης των 

µαθητών που ενδεχοµένως οφείλεται στην αδυναµία τους λόγω πίεσης χρόνου να 

συνειδητοποιήσουν το νέο τρόπο αξιολόγησης 

 

 



β)Διαδικασία παράδοσης 

Διάγραµµα 12: Αξιολόγηση διαδικασίας παράδοσης (Βαρβαρέσος, 2000) 

 

Συµπεράσµατα: Εδώ φαίνεται µία σαφής αποδοχή της νέας µεθόδου διδασκαλίας, 

ενώ εντυπωσιάζει ο µηδενισµός του ποσοστού µαθητών που δίνουν πολύ χαµηλή 

βαθµολογία στη διαδικασία 

γ)Συνθήκες εργασίας 

Διάγραµµα 13: Αξιολόγηση συνθηκών εργασίας (Βαρβαρέσος, 2000) 

 



Συµπεράσµατα: Παρ’ ότι ο µέσος όρος των µαθητών δέχτηκε θετικά τις 

βελτιωτικές προσπάθειες στο τοµέα αυτό, η µείωση του ποσοστού στις υψηλές 

βαθµολογίες δείχνει, ότι τα στενά χρονικά περιθώρια και τα φτωχά εποπτικά µέσα 

διδασκαλίας επέδρασαν αρνητικά στις προσδοκίες των µαθητών 

δ)Προσπάθεια καθηγητή 

Διάγραµµα 14: Αξιολόγηση προσπάθειας καθηγητή (Βαρβαρέσος, 2000) 

 

 

Συµπεράσµατα: Φαίνεται να υπάρχει ικανοποίηση των µαθητών από τη 

προσπάθεια του καθηγητή, που πιθανόν όµως, να οφείλεται στην εξουσία της έδρας 

και στην προσπάθεια για εξευµενισµό της. 

 

 



ε)Συµµετοχή 

Διάγραµµα 15: Αξιολόγηση συµµετοχής (Βαρβαρέσος, 2000) 

 

Συµπεράσµατα: Ίσως η πιο ενθαρρυντική ένδειξη αποδοχής της όλης 

προσπάθειας φαίνεται από το υψηλό ποσοστό συµµετοχής των µαθητών. 

2) Όσον αφορά την παραδοσιακή αξιολόγηση δόθηκαν δύο τεστ, ένα πριν 

εφαρµοσθεί η µέθοδος κι ένα προς το τέλος του προγράµµατος µε τα εξής 

αποτελέσµατα: 

Διάγραµµα 16: Παραδοσιακή αξιολόγηση (Βαρβαρέσος, 2000) 

 



Συµπεράσµατα: Παρ’ ότι ο µέσος όρος της βαθµολογίας των µαθητών βελτιώθηκε 

σηµαντικά, εν τούτοις η αύξηση των µαθητών στις χαµηλές βαθµολογίες µπορεί να 

ερµηνευτεί µάλλον ως το ότι τα τεστ που µπήκαν στο τέλος της προσπάθειας ήταν 

πρόωρα. 

Τελικά συµπεράσµατα 

Παρ’ όλα τα στενά χρονικά πλαίσια που αναπτύχθηκε και εφαρµόσθηκε, και σε 

πείσµα των αντικειµενικών δυσκολιών λόγω έλλειψης των κατάλληλων υποδοµών 

και του εξειδικευµένου προσωπικού, το πιλοτικό πρόγραµµα εφαρµογής της ΔΟΠ 

στέφθηκε, σε γενικές γραµµές, µε επιτυχία. 

 

8.8.2 Πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης σχολικής µονάδας 

Τη σχολική χρονιά 2010-2011, το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων αποφάσισε την διευρυµένη πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος 

Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας, σε επιλεγµένα σχολεία, στα πλαίσια του 

Νόµου 3848/2010 για την «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση 

κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση». 

Η αυτοαξιολόγηση ή συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ακολουθεί διαδικασίες 

που σχεδιάζονται, οργανώνονται και παρακολουθούνται από παράγοντες της 

Σχολικής Μονάδας. 

Βασικά της πλεονεκτήµατα: 

• διευκολύνει βελτιωτικές προτάσεις µέσα από τη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων 

• δρα ως κίνητρο για τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 

• πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια χωρίς να προσθέτει 

απασχόληση στον εκπαιδευτικό 



• εξασφαλίζει, σε κάποιο βαθµό, τη δυνατότητα σύγκρισης σχολικών 

µονάδων και εκπαιδευτικών 

• βοηθά στον εντοπισµό των θετικών όψεων, αλλά και των αδυναµιών των 

σχολικών µονάδων και εκπαιδευτικών 

• ενισχύει τις σχέσεις εµπιστοσύνης και αµοιβαιότητας µεταξύ των 

παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας 

Η αυτοαξιολόγηση, που εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια σε όλες σχεδόν τις 

ευρωπαϊκές χώρες, διαφέρει  από την εξωτερική αξιολόγηση, αφού πραγµατοποιείται 

από τους εκπαιδευτικούς του ίδιου του σχολείου, ανιχνεύοντας από µέσα τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές και συµβάλλοντας στην εισαγωγή καινοτοµιών και τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. 

Βασικό πλαίσιο αυτοαξιολόγησης 

Το έργο προβλέπεται να εφαρµοστεί αρχικά σε ορισµένο αριθµό σχολείων. Ο 

κάθε Σχολικός Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, θα 

επιλέξει έως 2 Σχολικές Μονάδες και θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της 

υλοποίησης του έργου της αυτοαξιολόγησης σ’ αυτές, παρεµβαίνοντας 

συµβουλευτικά όποτε χρειάζεται. 

Τη βασική ευθύνη για την εφαρµογή του έργου της αυτοαξιολόγησης στις 

Σχολικές Μονάδες έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων. 

Η αυτοαξιολόγηση καλύπτει 5 θεµατικά πεδία: 

1) Μέσα-Πόροι-Ανθρώπινο Δυναµικό 

2) Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου 

3) Κλίµα και σχέσεις στο σχολείο 

4) Εκπαιδευτικές διαδικασίες 

5) Εκπαιδευτικά αποτελέσµατα 



Κάθε θεµατικό πεδίο χωρίζεται σε επιµέρους τοµείς που αξιολογούνται µε 

συγκεκριµένα κριτήρια, όπως βλέπουµε ενδεικτικά και στον  Πίνακα 7, που 

αναφέρεται στο 1ο θεµατικό πεδίο: 

Πίνακας 7:Αξιολόγηση 1ου θεµατικού πεδίου (Λάµνιας,2010) 

 

 

Στα πλαίσια του προγράµµατος προβλέπεται η δηµιουργία του Παρατηρητηρίου 

Αξιολόγησης, που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε θέµατα αξιολόγησης σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο, και θα παρέχει την αναγκαία υποστήριξη των Σχολικών 

Συµβούλων, των Διευθυντών και εκπαιδευτικών στα θέµατα της Αυτοαξιολόγησης. 

 

Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής 

 Στο αρχικό στάδιο εφαρµογής έγινε αναλυτική  ενηµέρωση των στελεχών 

από την επιστηµονική επιτροπή, και επιµορφωτικά σεµινάρια για τους 

Σχολικούς Συµβούλους οι οποίοι στη συνέχεια προχώρησαν σε 

επιµόρφωση των εµπλεκοµένων Διευθυντών και εκπαιδευτικών. 



 Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου µιας 

Σχολικής Μονάδας πραγµατοποιείται σε επάλληλους κύκλους 

καθορισµένης διάρκειας. 

 Η ολοκλήρωση ενός από τους επάλληλους κύκλους αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου µιας Σχολικής Μονάδας απαιτεί χρονικό διάστηµα 

µιας διετίας. 

 Κάθε διετής κύκλος αξιολόγησης αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια 

εφαρµογής, διάρκειας ενός τετραµήνου, και συνδέεται µε διακριτούς 

επιµέρους στόχους. 

Διαδικασίες υλοποίησης προγράµµατος αυτοαξιολόγησης 

Στο πρώτο τετράµηνο γίνεται µία γενική εκτίµηση της εικόνας του σχολείου ή µία 

ενδελεχής διερεύνηση επιλεγµένων τοµέων του σχολείου. 

Στη προσπάθεια αυτή χρησιµοποιούνται ειδικά εργαλεία (ερωτηµατολόγιο, 

συνέντευξη, παρατήρηση, κλπ) και γίνεται συλλογή δεδοµένων και ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων. 

Στο δεύτερο τετράµηνο και µε βάση τα αποτελέσµατα της γενικής εκτίµησης και 

συστηµατικής αξιολόγησης ορισµένων τοµέων, προχωρούµε στο προγραµµατισµό 

δράσεων, αφού τεθούν στόχοι βελτίωσης ποιότητας σε συγκεκριµένα πεδία ή τοµείς. 

Ένα σχέδιο δράσης πρέπει να προσδιορίζει: 

α) ρεαλιστικούς στόχους και συγκεκριµένα αποτελέσµατα 

β) κριτήρια µε βάση τα οποία θα εκτιµηθεί το αποτέλεσµα 

γ) στρατηγικές εφαρµογής του σχεδίου δράσης 

δ) χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του 

ε) τους αναγκαίους πόρους (ανθρώπινο δυναµικό, υλικοτεχνική υποδοµή, 

οικονοµικούς πόρους) 

στ) τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης 



ζ) τον υπεύθυνο του σχεδίου δράσης 

Στο τρίτο και τέταρτο τετράµηνο, υλοποιείται το σχέδιο δράσης, παρακολουθείται 

η εφαρµογή του και γίνεται η αξιολόγηση του. 

Στο τέλος κάθε έτους όσο και στο τέλος της διετίας, διαµορφώνεται η Έκθεση 

Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου, όπου παρουσιάζονται µε σαφή και 

ολοκληρωµένο τρόπο οι διαδικασίες αξιολόγησης και τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν. 

Γίνεται ανάρτηση του αποτελέσµατος αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του 

σχολείου. 

Τα στοιχεία της έκθεσης θα προωθούνται µε εµπιστευτικό τρόπο στο 

Παρατηρητήριο Αξιολόγησης, που στηριζόµενο σε συγκεκριµένα στοιχεία θα µπορεί 

να κάνει προτάσεις στο Υπουργείο είτε για αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική είτε 

για άµεσες διορθωτικές παρεµβάσεις, ενώ θα µπορούν ν’ αξιοποιηθούν και σε 

περιφερειακό επίπεδο για τη παροχή βοήθειας σε υλικοτεχνικές υποδοµές και πόρους, 

ή τη παροχή ενδοσχολικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Στον Πίνακα 8 βλέπουµε ένα χαρακτηριστικό ερωτηµατολόγιο που 

χρησιµοποιείται σχετικά µε την επίδοση και φοίτηση των µαθητών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 8: Ερωτηµατολόγιο επίδοσης-φοίτησης µαθητών (Λάµνιας, 2010) 

 

 



9. Συµπεράσµατα-Προτάσεις 

 

Στην ανωτέρω παρουσίαση της ΔΟΠ και των δυνατοτήτων εφαρµογής της στη 

Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, δόθηκε η δυνατότητα να σχηµατίσουµε µία εικόνα για 

τη θεωρητική θεµελίωση της ΔΟΠ στην Εκπαίδευση, καθώς και να δούµε 

συγκεκριµένα παραδείγµατα εφαρµογής της, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην 

Ελλάδα. 

Η χρησιµοποίηση του προτύπου EFQM, είναι ένας οδηγός για τη σωστή 

εφαρµογή της ΔΟΠ, σ’ ένα σχολικό οργανισµό και πρέπει να στηρίζεται στους εξής 

άξονες: 

 Σχεδιασµός της ηγεσίας, του ανθρώπινου δυναµικού, της στρατηγικής και των 

συνεργασιών και αναγκαίων πόρων. Το στοιχείο του σχεδιασµού των 

τεσσάρων αυτών παραγόντων το είδαµε χαρακτηριστικά στους «κύκλους 

υποστήριξης» και στο «Πλαίσιο Συνεργασίας Δασκάλων» όπως 

εφαρµόσθηκαν στις ΗΠΑ, καθώς επίσης και στην στη διαχείριση των 

σχολείων ως «πολυεπίπεδων οργανισµών» στην Αυστραλία. Επίσης στο 

παράδειγµα εφαρµογής της ΔΟΠ σε υποβαθµισµένο σχολείο της Ν. Υόρκης, 

είδαµε την οργάνωση «εργαστηρίων εκπαίδευσης» για την εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών µε τη φιλοσοφία και τις τεχνικές της ΔΟΠ, όπως και την 

ανάπτυξη συνεργασιών µε µεγάλες επιχειρήσεις που συνέβαλαν στην 

εδραίωση της ΔΟΠ στο σχολείο.  

 Διαχείριση διαδικασιών εκπαίδευσης, όπως είδαµε να εφαρµόζονται στα 

Βρετανικά σχολεία, όπου δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διδασκαλία υψηλής 

ποιότητας, αλλά και στη συνεχή παρακολούθηση της προόδου των µαθητών, 

καθώς και στη συνειδητοποίηση των δικαιωµάτων και ευθυνών των µαθητών 

που αυξάνει την αυτοεκτίµηση και υπευθυνότητα τους. 



 Στον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής της ΔΟΠ, τόσο όσον 

αφορά τους µαθητές, όσο και τη συµµετοχή των γονέων, αλλά και την 

ικανοποίηση της κοινωνίας. Χαρακτηριστικό και πάλι το παράδειγµα του 

σχολείου της Ν. Υόρκης, όπως και του Γυµνασίου Edgecumbe της Αλάσκα 

στις ΗΠΑ, µε τη θεαµατική βελτίωση των επιδόσεων των µαθητών, την 

ελαχιστοποίηση του ποσοστού εγκατάλειψης των µαθητών, αλλά και την 

αυξηµένη συµµετοχή των γονέων στην επιτροπή γονέων-δασκάλων, καθώς 

και την αύξηση των επιχορηγήσεων στο σχολείο. 

Πιστεύουµε πως η εφαρµογή του προγράµµατος Αυτοαξιολόγησης, που ξεκίνησε 

τη σχολική χρονιά 2010-2011 στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, 

βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση αφού στηρίζεται στις αρχές του προτύπου EFQM, 

και θα συµβάλλει στην αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, αλλά και  της 

παρεχόµενης µάθησης στους µαθητές. 

 

9. Επίλογος 

Στη παρούσα εργασία παρουσιάσθηκε ένα γενικό πλαίσιο της ΔΟΠ και του 

τρόπου εφαρµογής της στην Εκπαίδευση. Τέθηκαν οι βασικές αρχές της ΔΟΠ και οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής της στην Εκπαίδευση, ενώ µέσα από τα παραδείγµατα που 

αναλύσαµε διαπιστώσαµε ότι είναι εφικτή η εφαρµογή της στη Δευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση, µε τη χρήση του µοντέλου EFQM. 

Οι όποιες εφαρµογές µορφών εκπαιδευτικής αξιολόγησης στο ελληνικό σχολείο 

αντιµετώπισαν, ακόµα και στο πρόσφατο παρελθόν,  την καχυποψία της 

εκπαιδευτικής κοινότητας ως µιας προσπάθειας χειραγώγησης των εκπαιδευτικών 

από το κράτος.  

Εκτιµάται ότι η υπέρβαση του προβλήµατος απαιτεί τρεις προϋποθέσεις: 



 ένα καλά οργανωµένο σύστηµα αξιολόγησης που θα µπορεί να συµβάλλει 

στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

 ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων 

 εµπέδωση στη συνείδηση των εκπαιδευτικών της αξιολόγησης, ως µιας 

διαδικασίας που είναι αναπόσπαστο µέρος του εκπαιδευτικού έργου 

Ελπίζουµε ότι αυτή η µελέτη θα κινήσει το ενδιαφέρον όσων πιστεύουν ότι τα 

ελληνικά σχολεία µπορούν να υιοθετήσουν τη φιλοσοφία Ολικής Ποιότητας σε 

πείσµα της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας, και θα εδραιώσει τη πεποίθηση ότι η 

βελτίωση της µάθησης µπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την οικονοµική 

ανάπτυξη, αλλά και το ξεπέρασµα της ηθικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνουµε τα 

τελευταία χρόνια. 
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