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ΣΥΝΟΨΗ 

Η ΔΟΠ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διοικητικό σύστημα με στρατηγικές 

προοπτικές και έχει ως μοναδικό του στόχο την ικανοποίηση του πελάτη 

και τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών και παραγωγικών 

διαδικασιών του οργανισμού Για την ικανοποίηση του πελάτη η ΔΟΠ 

διαθέτει τεχνικές με την εφαρμογή των οποίων αποσπούν τις ανάγκες 

που έχει ο πελάτης, άλλες με τις οποίες μεταφράζονται οι ανάγκες σε 

προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η διαδικασία παραγωγής και το 

προϊόν, έχει τεχνικές που ελέγχουν τη διαδικασία και το προϊόν για να 

διασφαλίσουν ότι είναι μέσα στις προδιαγραφές και τέλος διαθέτει 

τεχνικές για την έγκαιρη παράδοση του προϊόντος και την 

εξυπηρέτηση/υποστήριξη του πελάτη. 

Στα πλαίσια του συστήματος της ΔΟΠ εμπλέκονται όλοι οι εργαζόμενοι, 

από τον κατώτερο ως τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Η βελτίωση της 

ποιότητας των διαδικασιών απαιτεί εμπλοκή όλων, από την ανώτατη 

διοίκηση ως τον τελευταίο εργαζόμενο, διαφορετικά αποτελεί 

μεμονωμένες προσπάθειες επίλυσης κάποιων προβλημάτων και θα 

αποτύχει. 

Η συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε με σκοπό να 

εξεταστούν και να αναλυθούν οι πτυχές ενός μείζονος - για τις μέρες μας 

- θέματος που αφορά την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα κι 

αυτό είναι η _Διασφάλιση της Ποιότητας σε διοικητικό επίπεδο σχολικής 

μονάδας. Προσπαθεί να αποτυπώσει τη σημερινή κατάσταση της 

διοίκησης της σχολικής μονάδας και να κάνει τη συσχέτιση με την 

ανώτατη διοίκηση, να αποτυπώσει τα προβλήματα και να δώσει μια νέα 

κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε για αποδοτικότερη 

και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση. 
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Στο πρώτο-θεωρητικό μέρος της εργασίας γίνεται εισαγωγή βασικών 

πληροφοριών για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, δίνεται η ιστορική 

εξέλιξη της ΔΟΠ , αποτυπώνονται οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες τάσεις 

στις εξελίξεις της επιστήμης της ΔΟΠ, αναλύεται η οργανωτική και 

διοικητική διάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σε τοπικό 

επίπεδο και η συστημική προσέγγιση της σχολικής μονάδας. 

Στο δεύτερο-ερευνητικό μέρος διεξάγεται μια έρευνα, με ερωτηματολόγια 

ανοιχτού τύπου και συνεντεύξεις, το δείγμα της έρευνας αποτελούν τα 

διευθυντικά στελέχη και οι καθηγητές του 1 ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, μέσω 

των απαντήσεων των συνετευξάμενων ερευνάται αν εφαρμόζονται οι 

αρχές της ΔΟΠ στη παρούσα σχολική μονάδα, αποτυπώνονται τα 

προβλήματα και δίνονται προτάσεις αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη διοίκηση της σχολικής μονάδας. 
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ABSTRACT 

 

The Total Quality Management constitutes a completed administrative 

system with strategic prospects and it aims to  satisfaction of customer and 

the continuous improvement of the operational and productive processes of 

organism. For the satisfaction of customer the TQM  allocates techniques with 

the application of which they extract the needs that has the customer, other 

with which are translated the needs in specifications that it should do the 

process of production and the product, have techniques that check the process 

and the product in order to they ensure that they are in the specifications and 

finally it allocates techniques for the convenient delivery of product and the 

service/support of customer. 

In the frames of system of TQM are involved  all workers, from most inferior 

as the superior administrative executives. The improvement of quality of 

processes requires entanglement of all, from the maximum administration as 

the last worker, otherwise constitutes individual efforts of resolution of 

certain problems and will fail. For the achievement of his objective and the 

resolution of problems the TQM has it demonstrates quantitative methods 

and tools. 

The purpose of the present study was to examine and analyze the aspects of a 

major contemporary issue relating to the Secondary Education in Greece, the 

TQM on a management level in school units.  

Additionally, there is an attempt to depict  the situation of the current 

administration of school units and relate it to the top management. 

Furthermore, main problems are illustrated and new directions are given that 

focuse on a more efficient and effective education. 
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The first part of the theses, the theoretical part, is an introduction to the  basic 

ideas and development of TQM over the years and the main European and 

global trends of the specific science are captured. Furthermore, the 

organizational and administrative structure of the Greek educational system, 

on a local level, and a systemic approach to school units are analyzed. 

In the second part of the study a survey with open-ended questionnaires and 

interviews is conducted. The survey sample included the managers and 

teachers of the 1EPAL Stavropoli.  

The responses of the sample conveyed whether the principles of TQM in the 

sample’s current school facility are applied. Moreover, current problems are 

illustrated and suggestions for a more efficient and effective management for 

school units are proposed. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1.1 H ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. 

Η Ποιότητα είναι διεθνώς αντιληπτή και συνώνυμη με τις υψηλού 

επιπέδου προσδοκίες σχετικά με την λειτουργικότητα μίας υπηρεσίας ή 

ενός προϊόντος. Με αυτή την έννοια, η ποιότητα δεν μπορεί να μετρηθεί 

με ακρίβεια 1. Ορίζεται, επίσης, ως η πληρότητα των χαρακτηριστικών και 

των ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που έχει την δυνατότητα 

να ικανοποιεί της δεδομένες ανάγκες 2 

Το 1979 ο Philip B. Crosby έδωσε την δική του ερμηνεία για την 

ποιότητα, η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω αρχές. Η Ποιότητα έχει να 

κάνει με την προσαρμογή στις απαιτήσεις. Επίσης, τα προβλήματα θα 

πρέπει να προσδιορίζονται από αυτούς που τα προκαλούν και επομένως η 

ποιότητα είναι ανέξοδη. Αυτό που προκαλεί το έξοδο είναι όταν δεν 

γίνεται μία εργασία σωστά από την αρχή. Ο τελικός στόχος της ποιότητας 

είναι μηδέν ελαττωματικά. 3 

         Πρώτος, προσδιόρισε την έννοια της ποιότητας ο Walter 

Shewhart (1931) λέγοντας ότι «ποιότητα είναι το πόσο καλό είναι ένα 

προϊόν». Με αυτή την έννοια, «η ποιότητα είναι απόλυτα και παγκόσμια 

αναγνωρίσιμη, πρόκειται για ένα σημείο το οποίο αποτελείται από μη 

διαπραγματεύσιμα όρια και υψηλή απόδοση. Έτσι, ενώ, δεν μπορεί να 

οριστεί ακριβώς, παρόλα αυτά, γίνεται αντιληπτή όπου υπάρχει». 

Σύμφωνα με τον Bühner, «…η κρίση του πελάτη αποφασίζει για την 

ποιότητα του προϊόντος».  

                                                 
1
 Garvin, D.A(1988) Managing Quality-The Strategic and Competitive Edge. The free Press. New 

York.σελ 319 
2
 http://ierapetra.files.wordpress.com/2008/04/1introduction.pdf 

3
 www.philipcrosby.com 
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 Παρόλο που η έννοια της ποιότητας έχει σημασία για κάθε 

άνθρωπο, δεν υπάρχει ένας παγκοσμίως αποδεκτός ορισμός, ο ορισμός 

της είναι δύσκολος και απαιτεί συστηματική προσπάθεια για την 

αποσαφήνιση του. 

Κατά τον Deming: 

«Ποιότητα είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη». Η 

ικανοποίηση μπορεί να εκφραστεί από την ακόλουθη σχέση:4 

Ικανοποίηση = Τωρινή απόδοση – Αναμενόμενη απόδοση. 

Στην περίπτωση που η τωρινή απόδοση είναι μεγαλύτερη από την 

αναμενόμενη, τότε η ικανοποίηση του πελάτη μεγαλώνει. 

Επίσης κατά τον ίδιο θεωρητικό «ποιότητα» συνιστά η μείωση των 

μεταβολών στις διαδικασίες. 

Κατά τον Crosby: 

«Ποιότητα είναι η συμμόρφωση του προϊόντος στις απαιτήσεις του 

πελάτη». 

(Conformance to requirements). 

Κατά τον Juran:5 

«Ποιότητα είναι η καταλληλότητα προς χρήση» (Fittness for use). 

 

Κατά τον Feigenbaum: 

«Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών του προϊόντος και 

των υπηρεσιών, που σχετίζονται με αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες 

τεχνικές και διευθυντικές διαδικασίες, για την καθοδήγηση των 

συντονισμένων ενεργειών των ανθρώπων, μηχανών και των 

πληροφοριών, που θα διασφαλίσουν την ικανοποίηση του Πελάτη6». 

                                                 
4
 Ζαβλανό Μύρ., (2003) «Η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση», Σταµούλης, Αθήνα, σελ. 27. 

5
 Juran, J,M (1989) Juran on Leadership for Quality, An executive Handbook. The Free Press, σελ 37. 

6
 Λογοθέτη, Ν., (1992) «Μάνατζµεντ ολικής ποιότητας»,εκδόσεις Interbooks, Κεφ. 5ο, σελ. 141. 
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 Ο ορισμός της ποιότητας που αναπτύχθηκε από την Αμερικανική 

Εταιρεία για τον Έλεγχο της Ποιότητας αναφέρει ότι: «Ποιότητα είναι το 

σύνολο των στοιχείων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας που έχει σχέση με την ικανότητα της ικανοποίησης δεδομένων 

αναγκών των ανθρώπων. Επειδή η ικανοποίηση των αναγκών είναι 

ατομικό θέμα, θα ποικίλει ανάμεσα στα άτομα» 7 

Σύμφωνα με το Ζαβλανό, η «Ολική Ποιότητα είναι η συνεχής 

προσπάθεια όλων των ατόμων για τη βελτίωση των αγαθών, έτσι ώστε να 

ικανοποιούν ή και να υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών».8 

Συνοπτικά η ποιότητα έχει ορισθεί ως: 

• Συμμόρφωση στις προσδοκίες των πελατών, 

• Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ανθρώπων, 

• Αποφυγή της ζημίας, 

• Ανταπόκριση στις προσδοκίες των πελατών και 

• Υπεροχή και προστιθέμενη αξία. 

1.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (TOTAL QUALITY 

MANAGEMENT)  

 

 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια διοικητική φιλοσοφία για 

την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 

επιχείρησης ως σύνολο .Είναι ένας νέος τρόπος μάνατζμεντ για την 

συμμετοχή όλης της επιχείρησης  ,όλων των τμημάτων ,όλων των 

εργαζομένων και όλων των δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα .9 

Η ΔΟΠ βασίζεται σε μια σειρά από ιδέες. Σημαίνει ότι σκέφτομαι 

για την ποιότητα σε όρους που αφορούν όλες τις λειτουργίες μιας 

                                                 
7
 Μπρίνια, Β . «Management Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαίδευσης» 

8
 Ζαβλανός, ο.π.  

9
 ∆ερβιτσιώτη, Κ.Ν. ,(1993), «∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας», Εκδόσεις Σταµούλη, σελ 43 
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επιχείρησης και είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει 

αλληλοσχετιζόμενες λειτουργίες σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια 

συστηματική προσέγγιση που σκέφτεται κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ 

των ποικίλων επιπέδων της επιχείρησης. Άρα, η ολική 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης είναι πιο σημαντική από το 

άθροισμα των ατομικών αποτελεσμάτων των υποσυστημάτων. Τα 

υποσυστήματα  περιλαμβάνουν όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης 

στον κύκλο ενός προϊόντος, όπως 1. σχεδιασμός, 2.προγραμματισμός, 

3.παραγωγή, 4.διανομή. Τα υποσυστήματα του μάνατζμεντ απαιτούν 

ολοκλήρωση  περιλαμβάνοντας 1.στρατηγική εστιασμένη στον πελάτη, 2. 

τα εργαλεία της ποιότητας και 3. ανάμειξη εργαζομένων. Tο πόρισμα 

είναι ότι οποιοδήποτε προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία μπορούν να 

βελτιωθούν και μια πετυχημένη επιχείρηση είναι αυτή που ψάχνει και 

ανακαλύπτει ευκαιρίες για βελτίωση σε όλα τα επίπεδα.10 

Ακολουθώντας το διεθνές συνέδριο το Μάιο του 1990, αποφάνθηκε 

ότι τα θέματα κλειδιά που σχετίζονται με τη ΔΟΠ είναι 

Το κόστος της ποιότητας ως το μέτρο της non –quality: ένα 

μέτρο του πώς η πορεία της ποιότητας προοδεύει 

Αλλαγή κουλτούρας:  εκτιμάει την αρχική ανάγκη να 

συναντήσεις τις απαιτήσεις των πελατών, εφαρμόζοντας μια φιλοσοφία 

διοίκησης που αναγνωρίζει την έμφαση, ενθαρρύνει την ανάμειξη των 

εργαζομένων και αγκαλιάζει τη συνήθεια της συνεχούς εξέλιξης. 

Διευκολύνοντας τους μηχανισμούς της αλλαγής: 

περιλαμβάνοντας εκπαίδευση, επικοινωνία, αναγνώριση, συμπεριφορά 

μάνατζμεντ, ομαδική εργασία και προγράμματα ευχαρίστησης πελατών. 

Εφαρμόζοντας τη ΔΟΠ: ορίζοντας το σκοπό, ανακαλύπτοντας τις 

εκροές, τους πελάτες, τις ανάγκες των πελατών, αναπτύσσοντας ένα 

«προσδιορισμό του προμηθευτή» ο οποίος αναλύει τους στόχους του 
                                                 
10

 Vincent K. Omachonou(1994), «Princles of Total Quality, St Lucie Press, σελ 7 
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πελάτη και αποφασίζει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για να 

εκπληρώσουν αυτούς τους σκοπούς.11 

          H ΔΟΠ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διοικητικό σύστημα με 

στρατηγικές προοπτικές και έχει ως μοναδικό του στόχο την ικανοποίηση 

του πελάτη και τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών και 

παραγωγικών διαδικασιών του οργανισμού. Για την ικανοποίηση του 

πελάτη η ΔΟΠ διαθέτει τεχνικές με την εφαρμογή των οποίων αποσπούν 

τις ανάγκες που έχει ο πελάτης, άλλες με τις οποίες μεταφράζονται οι 

ανάγκες σε προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί η διαδικασία παραγωγής 

και το προϊόν, έχει τεχνικές που ελέγχουν τη διαδικασία και το προϊόν για 

να διασφαλίσουν ότι είναι μέσα στις προδιαγραφές και τέλος διαθέτει 

τεχνικές για την έγκαιρη παράδοση του προϊόντος και την 

εξυπηρέτηση/υποστήριξη του πελάτη. Στα πλαίσια του συστήματος της 

ΔΟΠ εμπλέκονται όλοι οι εργαζόμενοι, από τον κατώτερο ως τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη. Η βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών απαιτεί 

εμπλοκή όλων, από την ανώτατη διοίκηση ως τον τελευταίο εργαζόμενο, 

διαφορετικά αποτελεί μεμονωμένες προσπάθειες επίλυσης κάποιων 

προβλημάτων και θα αποτύχει. Για την επίτευξη του στόχου του και την 

επίλυση προβλημάτων η ΔΟΠ έχει να επιδείξει ποσοτικές μεθόδους και 

εργαλεία. 

Αποτελέσματα της εφαρμογής ενός συστήματος ΔΟΠ είναι 

διαδικασίες χωρίς λάθη οι οποίες παραδίδουν προϊόντα και υπηρεσίες τα 

οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών, παραδίδονται έγκαιρα, 

σε ανταγωνιστική τιμή12  

                                                 
11

 Ο,π σελ8 

12 JOHN HRADESKY, TOTAL QUALITY MANAGEMENT HANDBOOK, 

ΣΕΛ 2 
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Για να εκπληρωθεί ο στόχος πρέπει το σύστημα να υιοθετηθεί από 

όλες τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Από τις πωλήσεις και το 

μάρκετινγκ, την παραγωγή και τις υπηρεσίες. Τα συστατικά για την 

επιτυχία της εφαρμογής της ΔΟΠ είναι: αποτελεσματική εκπαίδευση, 

αποτελεσματική εφαρμογή και εμπλοκή της ανώτερηςδιοίκησης και 

δέσμευση της για τη τήρηση των αρχών και των στόχων της ΔΟΠ13 

1.3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο έλεγχος της ποιότητας, όπως ξέρουμε, το πιθανότερο ξεκίνησε 

στα συστήματα των εργοστασίων που αναπτύχθηκαν ακολουθώντας την 

Βιομηχανική Επανάσταση 14. Τα προϊόντα δημιουργώντουσαν από μη-

τυποποιημένα υλικά χρησιμοποιώντας μη-τυποποιημένους μεθόδους. Τα 

μοναδικά στάνταρντ που χρησιμοποιόντουσαν  ήταν τα μέτρα από τις 

διαστάσεις, του βάρους και ο μόνος τύπος ποιότητας ήταν η επιθεώρηση. 

Πολύ αργότερα ο Taylor ανέπτυξε το επιστημονικό μάνατζμεντ, το 

οποίο εμβαθύνει στη παραγωγικότητα στην ποιότητα. Κεντρικά τμήματα 

επιθεώρησης οργανώθηκαν στο τέλος για να ελέγχουν την ποιότητα. Ο 

έλεγχος της ποιότητας επικεντρωνόταν στην τελική επιθεώρηση του 

κατασκευασμένου προϊόντος, και ένας αριθμός από τεχνικές 

αναπτύχθηκαν για να εμπλουτίσουν τη διαδικασία της επιθεώρησης. Τα 

συστήματα αυτά ήταν της λογικής ότι οι ενέργειες λάμβαναν χώρα μετά 

την δημιουργία των ελαττωματικών, χωρίς καθόλου ενέργειες πρόληψης 

και δεν ενέπλεκαν καθόλου προμηθευτές ή πελάτες.15 

Οι μέθοδοι στατιστικής ελέγχου ποιότητας και διασφάλιση 

ποιότητας προστέθηκαν πολύ αργότερα. Παραδοσιακά συστήματα 

                                                                                                                                            
 
13

 Ο.π. σελ 3 
14

 Ο.π. σελ 7 
15

 Γεωργιου ∆. Τσιοτρα,(2002) «Βελτίωση Ποιότητας» Εκδόσεις Ε.Μπένου, σελ 23-24 
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ελέγχου αναπτύχθηκαν σαν ένας μηχανισμός εμπόδισης λαθών ή 

ελάττωσης λαθών.16 

Η εξέλιξη που επήλθε με τον έλεγχο ποιότητας είναι στη χρήση 

ποιο εξελιγμένων μεθόδων και εργαλείων. Τα συστήματα αυτά 

περιλαμβάνουν κάποια υποτυπώδη παρακολούθηση των δεδομένων των 

διαδικασιών και οδηγούν σε λιγότερα ενδεχόμενα ύπαρξης 

ελαττωματικών αποτελεσμάτων. 

Ο έλεγχος ποιότητας χρησιμοποιεί μεν πιο εξελιγμένες τεχνικές 

από την επιθεώρηση διενεργείται όμως στο προϊόν μετά την κατασκευή 

του και εντοπίζει τα ελαττώματα σ’αυτό. Το προϊόν προφανώς 

επιδιορθώνεται όμως αυτό περιέχει όχι μόνο την καταβολή του κόστους 

κατασκευής αλλά και επιδιόρθωσης. 

Το επόμενο στάδιο είναι η διασφάλιση της ποιότητας,  η 

διασφάλιση ποιότητας (ΔΠ) περιλαμβάνει όλες τις προγραμματισμένες 

(planned) και συστηματικές (systematic) ενέργειες που είναι απαραίτητες 

για να παρέχουν την αναγκαία εμπιστοσύνη ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία 

θα ικανοποιεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. Η έννοια της 

ποιότητας πλέον έχει μεταβεί στο στάδιο της πρόληψης των 

προβλημάτων στην πηγή, δηλαδή στη διαδικασία. Δεν φτάνει απλώς να 

βρίσκουμε κάποιο ελαττωματικό προϊόν ή υπηρεσία μετά την κατασκευή 

τους, διότι αυτό περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες και το κόστος της 

διόρθωσης του, είναι απαραίτητο να προλαμβάνουμε τα προβλήματα 

πριν δημιουργηθούν έτσι μόνο μπορεί να επιτευχθεί η συνεχή βελτίωση.17 

Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνουν την χρήση 

συγκεκριμένων εργαλείων του ελέγχου ποιότητας, του στατιστικού 

ελέγχου διαδικασιών, για την πρόληψη και περιορισμό των πηγών που 

                                                 
16

 David A Carvin,(1987) “Competing on the eight dimensions of quality”, Harvard Business Review , 
σελ101 
17

 Stephen George, Arnold Weimerskirch(1994), Strategies and Techniques Proven at Today’s most 

successful Companies, John Willey & Sons, Inc 
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μπορεί να προκαλέσουν απόκλιση των προϊόντων από τις 

προκαθορισμένες προδιαγραφές. 

Το τέταρτο και υψηλότερο επίπεδο στην εξέλιξη της διοίκησης της 

ποιότητας είναι η ΔΟΠ. Είναι η διοικητική φιλοσοφία μέσω της οποίας οι 

ανάγκες και οι προσδοκίες των πελατών και της κοινωνίας και οι 

προσδοκίες του οργανισμού ικανοποιούνται με το ποιο αποτελεσματικό 

τρόπο και με το λιγότερο κόστος μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες όλων 

τω εργαζομένων με ένα συνεχιζόμενο τρόπο για βελτίωση. Η ΔΟΠ 

απαιτεί τις αρχές της διοίκησης της ποιότητας να εφαρμόζονται σε όλα τα 

τμήματα και σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Η βελτίωση είναι η αρχή 

που τηρείται σε συνεχιζόμενη βάση με ολική εμπλοκή. Η ΔΟΠ 

συνοδεύεται από εξελιγμένες (advanced) διοικητικές πρακτικές και 

εργαλεία και με αυξημένη έμφαση στον άνθρωπο. Η ΔΟΠ εκτείνεται 

πέρα από τον οργανισμό και περιλαμβάνει τις σχέσεις πελατών-

προμηθευτών. Επίσης η ΔΟΠ περιλαμβάνει την επίτευξη της ποιότητας 

με τη μείωση του κόστους που το περιβάλει, αξιοποίηση καινοτομιών ή 

ολική συμμετοχή του προσωπικού και των λειτουργιών της επιχείρησης 

στην προσπάθεια. 

Η ποιότητα προσδιορίζεται μόνο από τον πελάτη και όχι από τον 

υπεύθυνο μηχανικό παραγωγής ή από το τμήμα μάρκετινγκ ή από 

κάποιον γενικό διευθυντή. Βασίζεται στην πραγματική εμπειρία του 

πελάτη για το προϊόν ή την υπηρεσία. Η ποιότητα μετρείται έναντι των 

απαιτήσεων του πελάτη η οποία μπορεί να είναι υποκειμενική και πάντα 

αντιπροσωπεύει ένα κινούμενο στόχο μέσα σε μια ανταγωνιστική αγορά18 

Ο πελάτης έχει κάποια διαίσθηση (perception) για το επίπεδο 

ποιότητας του προϊόντος, βάση των αναγκών του. Το επίπεδο αυτό είναι ο 

βαθμός με το οποίο το σύνολο των ιδιοτήτων (attributes) που σχετίζονται 

με το προϊόν ικανοποιεί τον χρήστη, αυτό ονομάζεται «αντιστοίχιση 
                                                 
18

 Feigenbaum,(1992) « Τotal Quality Control», ΜcGraw-Hill, σελ7 
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προσδοκίας-διαίσθησης». Ο σκοπός των περισσοτέρων μετρικών της 

ποιότητας είναι ο προσδιορισμός και ο υπολογισμός του βαθμού ή του 

επιπέδου με το οποίο το προϊόν ή η υπηρεσία πλησιάζει μία σύνθεση 

στοιχείων (elements). Ο Feigenbaum [1991] αναφέρει ότι αυτά τα στοιχεία 

είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τα τμήματα 

του μάρκετινγκ, παραγωγής, συντήρησης, μέσω των οποίων το προϊόν ή η 

υπηρεσία κατά τη χρήση τους θα συμφωνεί με τις προσδοκίες του πελάτη. 

Σύμφωνα με τον Rommel  η ποιότητα είναι μετρήσιμη, τα αποτελέσματα 

της μπορούν να μετρηθούν οπότε η ποιότητα μπορεί να παραχθεί.19 

Η λειτουργία της ποιότητας σε ένα οργανισμό είναι μία διαδικασία 

συγκέντρωσης πληροφοριών, από το πλήθος των δεδομένων που είναι 

διαθέσιμα από κάθε διαδικασία παραγωγής και κάθε παροχή υπηρεσίας, 

η ποιότητα «παίρνει» (extracts) τα πιο σημαντικά και από την ανάλυση 

των συνόλων των δεδομένων μπορεί να υπολογιστεί η μελλοντική 

συμπεριφορά της διαδικασίας με σκοπό την ακόμα μεγαλύτερη 

ικανοποίηση του πελάτη δηλαδή την καλύτερη ποιότητα . 

Το προϊόν ή η υπηρεσία πλέον δεν είναι το αντικείμενο που 

χρησιμοποιείται από το χρήστη, με την έννοια της ποιότητας να το 

περιβάλλει το προϊόν ή η υπηρεσία είναι ένα πακέτο από κάποιες 

διαστάσεις και έτσι πρέπει να αξιολογείται. 

1.4. ΟΙ «ΓΚΟΥΡΟΥ» ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΣ   

  

«Γκουρού» της Ποιότητας είναι οι άνθρωποι των οποίων η 

προσέγγιση και οι απόψεις για την εφαρμογή της ποιότητας στην 

βιομηχανία και τις υπηρεσίες έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο που 

σκεφτόμαστε σήμερα.   

                                                 
19

 Ο.π., σελ8 
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1.4.1. DR EDWARD DEMING  20 

  O Δρ. Deming, ο παλαιότερος και γνωστότερος «Γκουρού» της 

Ποιότητας, ειδικευμένος στη στατιστική, έχει συνδέσει το όνομά του με 

την ανάπτυξη της ποιότητας στην ιαπωνική βιομηχανία. Ο Deming δίδαξε 

στους Ιάπωνες την αξία της μέτρησης. Το 1984 οργανώθηκε Φορέας 

Ποιοτικού Ελέγχου από την Ένωση Ιαπώνων Επιστημόνων και 

Μηχανικών (JUSE) στον οποίο ο Deming είχε ενεργό συμμετοχή.  

Το 1951, θεσπίστηκε στην Ιαπωνία το βραβείο DEMING, ένα από τα 

σημαντικότερα στον κόσμο μαζί με το βραβείο BALDRIGE  στις ΗΠΑ, και 

το Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας του EFQM.  

O Deming έχει παρασημοφορηθεί και βραβευθεί επανειλημμένα 

και είναι σήμερα ένα είδος εθνικού ήρωα στην Ιαπωνία.   

Τα 14 σημεία του Deming: 21 

O Deming θεωρεί σαν βάση για την αλλαγή 14 αρχές. Οι αρχές 

αυτές είναι εφαρμόσιμες σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από μέγεθος ή 

αντικείμενο. 22 

Και είναι οι ακόλουθες:  

1.          Συνέχεια και συνέπεια στην προσπάθεια βελτίωσης 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

2.          Υιοθέτηση νέας φιλοσοφίας από τη διοίκηση.  

                                                 
20

 Paul James, (1996), «Μάνατζµεντ Ολικής Ποιότητας», Εκδόσεις Κλειδάριθµος (1998), σελ 89 
21

 Ο.π. Paul James,σελ 95 
22

 Deming, W. E., (2002). «Out of the Crisis», The MIT Press, Cambridge Massachusetts London, 

Second printing, Κεφ. 2ο . 
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3.          Ανεξαρτητοποίηση από την απλή επιθεώρηση, του έτοιμου 

προϊόντος. Η ποιότητα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στην παραγωγή.  

4.          Όχι συνεχείς αυξήσεις τιμών, αλλά ελαχιστοποίηση του 

κόστους.  

5.          Συνεχής βελτίωση της παραγωγής και της εξυπηρέτησης.  

6.          Καθιέρωση πρακτικής εκπαίδευσης στην εργασία.  

7.          Αποτελεσματική ηγεσία.  

8.          Αποβολή του φόβου ότι «κάτι δεν θα πετύχει».  

9.          Κατάργηση διατμηματικών στεγανών. 23 

10.      Κατάργηση συνθημάτων (slogans).  

11.      Κατάργηση των προτύπων και των αριθμητικών στόχων.  

12.      Κατάργηση συστημάτων που αφαιρούν από τους 

εργαζόμενους την υπερηφάνεια για την εργασία τους και τη μετατρέπουν 

σε υποχρέωση.  

13.      Καθιέρωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και προσωπικής 

βελτίωσης.  

14.      Συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των στελεχών και υπαλλήλων 

στην προσπάθεια βελτίωσης  της ποιότητας.    

   

                                                 
23

 Λογοθέτη Ν. ό.π. σελ 67. 
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Ο Deming αναφέρεται και στα θανάσιμα αμαρτήματα που 

αναστέλλουν την ποιότητα, όπως ενδεικτικά: 24 

�      Έλλειψη εμμονής στην επίτευξη στόχων.  

�      Έμφαση στα βραχυπρόθεσμα κέρδη.  

 �      Ετήσιες αξιολογήσεις απόδοσης. 

�    Συνεχείς αλλαγές διοίκησης.  

�      Διοίκηση με βάση τα προφανή μόνο στοιχεία χωρίς εμβάθυνση 

σε σημαντικές, αλλά όχι προφανείς, λεπτομέρειες.   

   

Σχέδιο δράσης (7 Αρχές Deming)  

To σχέδιο δράσης του Deming περιλαμβάνει 7 αρχές:  

(α)      Αυστηρή εφαρμογή 14 σημείων.  

(β)      Θετική αλλαγή της ψυχολογίας της ανώτατης διοίκησης και 

προσπάθειες μετάδοσης της σε όλο το προσωπικό του οργανισμού.  

(γ)       Επεξήγηση από τη διοίκηση στους εργαζομένους, των λόγων 

που υπαγορεύουν κάθε αλλαγή.  

(δ)      Διαχωρισμός όλων των δραστηριοτήτων σε φάσεις και 

προσδιορισμός των εκάστοτε πελατών.  

(ε)       Υιοθέτηση ορθολογικής οργάνωσης που να διασφαλίζει τη 

συνεχή βελτίωση ποιότητας.  

                                                 
24

 Deming, W. E. , ό.π. κεφ. 3ο. 
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(ζ)       Ομαδική εργασία σε όλα τα επίπεδα.  

(η)      Πλήρως προσανατολισμένη στην ποιότητα οργανωτική δομή.  

(θ)      Εφαρμογή του κύκλου βελτίωσης του Deming.  

   

   

1.4.2.DR JOSEPH JURAN 

 O Δρ. Joseph Juran, Αμερικανός, γεννημένος στα Βαλκάνια, 

μηχανικός, καθηγητής πανεπιστημίου και ειδικός εργατολόγος, έχει 

συγγράψει 18 βιβλία για την ποιότητα. Έχει εργασθεί στην Ιαπωνία με 

την JUSE και πιστεύει ότι ο έλεγχος ποιότητας πρέπει να αποτελεί ένα 

ακόμα καθήκον της διοίκησης. Ο Juran υποστηρίζει ότι «η ποιότητα 

σχεδιάζεται και δεν είναι ποτέ τυχαία».Ο Juran βλέπει το σχεδιασμό της 

ποιότητας σαν μέρος της ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, που είναι: 25 

   

• Σχεδιασμός ποιότητας.  

• Έλεγχος ποιότητας.  

• Βελτίωση ποιότητας.  

Πρωτεύουσα σημασία έχει, κατά τα δρα Juran, να προσδιορισθούν 

οι πελάτες και οι ανάγκες του. 26     

Ο «Σχεδιασμός Ποιότητας» του Juran αποτελείται από τα εξής 

βήματα:  

�         Προσδιορισμός των πελατών (ποιοι είναι).  

�         Προσδιορισμός των αναγκών των πελατών.  

                                                 
25

 Juran, J. M., (1981) “Management of Quality” 4th ed., Juran Institute Wilton, CT, σελ 156-160. 
26

 Juran, J.M.,(1989) “Juran on Leardship for Quality, The Free Press 
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�         Μετάφραση των αναγκών αυτών στη «γλώσσα της 

επιχείρησης».  

�         Ανάπτυξη ενός προϊόντος που ανταποκρίνεται  και στις 

ανάγκες της εταιρείας εκτός από αυτές των πελατών.  

�         Ανάπτυξη διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος και 

βελτίωση της διαδικασίας αυτής.  

�         Δοκιμή της διαδικασίας σε πραγματικές συνθήκες.  

�         Εφαρμογή της διαδικασίας.  

�         Ο Juran δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευρύτερη σημασία της 

έννοιας πελάτης – προμηθευτής.  

Πιστεύει, επίσης, ότι:  

�         Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για την ποιότητα.  

�         Τα περισσότερα προβλήματα οφείλονται στη διοίκηση και όχι 

στην κακή εκτέλεση των εντολών της από την παραγωγή.   

   

Έλεγχος ποιότητας  

Μόνο μια διεργασία υπό έλεγχο είναι προβλέψιμη και επομένως 

επιδεκτική προσπαθειών για περαιτέρω βελτίωση.   

Βελτίωση ποιότητας  

Είναι απαραίτητη μια σημαντική βελτίωση της ποιότητας, για να 

μειωθεί ικανοποιητικά η χρόνια σπατάλη και να επιτευχθεί μια νέα 

βελτιωμένη ζώνη ποιοτικού ελέγχου.    

1.4.2DR PHILIP CROSBY  

  O Crosby είναι ο πατέρ επίτευξης ας του μηνύματος «Κάνε το 

σωστά με την πρώτη φορά» και της αρχής των «μηδέν λαθών» “zero 

defects”. 27 
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Σύμφωνα με τον Crosby, η διοίκηση προπορεύεται στην 

προσπάθεια ποιότητας και οι εργαζόμενοι απλά ακολουθούν το ρυθμό 

της.             

Ο Crosby προβάλλει 4 αξιώματα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας: 28 

   

(1)      Η ποιότητα είναι συμμόρφωση με τις προδιαγραφές. Δεν είναι 

κατ’ ανάγκην ποιοτικό, κάτι που είναι «καλό» ή «κομψό».   

(2)      Η ποιότητα επιτυγχάνεται με πρόληψη όχι με διαπίστωση της 

αστοχίας.   

(3)      Επιθυμητός στόχος είναι τα «Μηδέν λάθη» όχι «περίπου 

μηδέν».   

     Η «κινητήρια δύναμη» της ολικής ποιότητας είναι το κόστος 

ποιότητας  

   Τα 4 αξιώματα ακολουθούνται από 13 βήματα για τη διαδικασία 

βελτίωσης ποιότητας, που είναι τα ακόλουθα:   

Πρόγραμμα Βελτίωσης Ποιότητας CROSBY 29 

1.                 Δέσμευση των ανωτάτων στελεχών της εταιρείας.  

2.                 Δημιουργία ομάδων βελτίωσης ποιότητας.  

3.                 Εκπαίδευση του management και υπαλλήλων της 

εταιρείας.  

                                                 
28

 ∆ερβιτσιώτη Κ. (2001), ό.π . σελ. 67-68 
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  Crosby, P.B.,(1979) Quality is Free, The New American Library 
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4.                 Προσδιορισμός και εκτίμηση του κόστους ποιότητας.  

5.                 Καθιέρωση διορθωτικών ενεργειών.  

6.                 Δημιουργία δεικτών απόδοσης (στατιστικά στοιχεία, 

αναφορές στο top management).  

7.                 Eυαισθητοποίηση του προσωπικού.  

8.                 Καθορισμός προκλητικών και εφικτών στόχων.  

9.                 Προβολή και καθιέρωση ημέρας Μηδέν Λαθών.  

10.             Δημιουργία επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος 

Μηδέν Λαθών, εγκαθίδρυση συστήματος επίλυσης προβλημάτων.  

11.             Καθιέρωση τακτικών συμβουλίων  

12.             Αναγνώριση, παραδοχή της προόδου.  

13.             Κάντε τα όλα από την αρχή  

   

14.3. DR ISHIKAWA 

O Δρ Ishikawa καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τόκιο, παρ’ ότι 

δεν διεκδικεί την παλαιότητα των κύκλων ποιότητας από τον Δρ Deming 

διεκδικεί την υιοθέτηση και προώθησή τους.30  

O Ishikawa επικεντρώνει την προσπάθειά του στο να κάνει τις 

τεχνικές συλλογής και παρουσίασης δεδομένων γνωστές σε ευρύτερο 

κύκλο εργαζομένων.  

                                                 
30

 Τσιόπτρα,(1992)ο.π., σελ 
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Η μέθοδός του στηρίζεται πολύ στη χρήση Διαγράμματος Pareto  και 

στο διάγραμμα αιτίου – αποτελέσματος ή διάγραμμα Ishikawa ή 

ψαροκόκαλο.  

To πρώτο διάγραμμα Ishikawa αναπτύχθηκε το 1943 στο 

Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Τα διαγράμματα Ishikawa χρησιμεύουν σαν 

συστηματικά εργαλεία, για εντοπισμό, ταξινόμηση και τεκμηρίωση των 

αιτίων που προκαλούν ένα πρόβλημα, αλλά και προσδιορισμό των 

σχέσεων μεταξύ των αιτίων αυτών. 31 

Άλλες τεχνικές που χρησιμοποιεί ο Ishikawa είναι τα φύλλα 

ελέγχου, διαγράμματα διασποράς και διαγράμματα ελέγχου.  

Ο Ishikawa32 συνέδεσε το όνομά του με την προσπάθεια για 

επέκταση του ελέγχου ποιότητας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού από 

το ανώτατο μέχρι το κατώτατο. Πιστεύει ότι η ποιότητα σε όλα τα επίπεδα 

δεν απαιτεί μόνο ποιότητα προϊόντος, αλλά ποιότητα στην εξυπηρέτηση, 

στη διοίκηση, στην ίδια την εταιρεία και στο άτομο.  

Τα αποτελέσματα που θεωρούνται επιθυμητά είναι:  

1.                 Βελτίωση αλλά και σταθεροποίηση της ποιότητας του 

προϊόντος.  

2.                 Βελτίωση αξιοπιστίας προϊόντος.  

3.                 Μείωση κόστους.  

4.                 Αύξηση παραγωγικότητας.  

5.                 Μείωση σκάρτων και επανεπεξεργασίας ετοίμων.  
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 ∆ερβιτσιώτη,(2001)ο.π, σελ 
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6.                 Βελτίωση χρησιμοποιουμένων τεχνικών.  

7.                 Μείωση κόστους επιθεώρησης.  

8.                 Βελτίωση της συνεργασίας με τους προμηθευτές.  

9.                Αύξηση πωλήσεων και μεγέθους αγοράς.  

10.             Καλύτερες διατμηματικές σχέσεις.  

11.             Μέτρηση λαθών και άχρηστου πληροφοριακού υλικού.  

12.             Βελτιωμένη επικοινωνία.  

13.             Πιο αποτελεσματικές και σύντομες συσκέψεις.  

14.             Επισκευές και συντήρηση εξοπλισμού και κτιρίων που 

γίνονται με περισσότερη λογική.  

15.             Βελτίωση ανθρωπίνων σχέσεων.  

   

 Ο J. Oakland, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Bradford θεωρεί 

ότι οι απόψεις των διαφόρων «Γκουρού» μπορούν να συνοψισθούν σε μια 

πολιτική ποιότητας 10 σημείων:  

   

1.                 Σταθερή και διαρκής δέσμευση προς τη συνεχή 

βελτίωση.  

2.                 Κουλτούρα της εταιρείας, που εκφράζεται με το «κάνε το 

σωστά με την πρώτη φορά».  
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3.                 Εκπαίδευση όλου του προσωπικού στην κατανόηση της 

αλυσίδας πελάτη – προμηθευτή.  

4.                 Εισαγωγή της έννοιας του «ολικού κόστους». Κατά τον 

Oakland, μια θεσμική αλλαγή δεν κρίνεται μόνον ως προς τις οικονομικές 

της επιπτώσεις αλλά και ως προς τις συνολικές της επιπτώσεις.  

5.                 Συνεχής βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών.  

6.                 Σύγχρονες μέθοδοι εποπτείας και εκπαίδευσης. Ο φόβος 

δεν έχει θέση σε μια εταιρεία ποιότητας.  

7.                 Κατάργηση διατμηματικών στεγανών (βελτίωση 

διαδικασιών επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας)  

8.                 Κατάργηση:  

�       Στόχων χωρίς συνέπεια.  

�       Προδιαγραφών που βασίζονται μόνο σε αριθμούς.  

�       Εμποδίων για τον εργαζόμενο να έχει και να χαίρεται την 

«ιδιοκτησία» μιας επιτυχίας.  

�       Ασάφειας εντολών.  

9.                 Συνεχής ανάπτυξη ειδικευμένων στελεχών μέσω 

εκπαίδευσης.  

10.             Συστηματική επιδίωξη της Ολικής Ποιότητας.   

   

   



 31 

 1.3      Στάδια υλοποίησης της ολικής ποιότητας   

   

Το πρόγραµµα Ολικής Ποιότητας πραγµατοποιείται σε 4 κύρια στάδια  και 

σε χρονικό διάστηµα που ποικίλλει. Συνήθως πάντως, διαρκεί από 4 έως 10 χρόνια. Η 

Motorola αναφέρει ότι για την εφαρµογή του τα τέσσερα αυτά στάδια πρέπει να 

τονισθεί ότι η χρήση περισσοτέρων σταδίων ή διαφορετικών προσεγγίσεων δεν 

σηµαίνει ανακολουθία, ούτε πρέπει να αποτελεί αφορµή σύγχυσης.  Οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις αν εφαρμοσθούν σωστά, καταλήγουν 

ουσιαστικά στα ίδια αποτελέσµατα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο μετασχηματισμός της σύγχρονης κοινωνίας σε κοινωνία της 

γνώσης διαμορφώνει νέα δεδομένα και στο χώρο των εκπαιδευτικών 

συστημάτων που καλούνται πλέον να ευθυγραμμιστούν με τις 

απαιτήσεις των καιρών και να διασφαλίσουν τόσο την κοινωνική 

ενσωμάτωση των πολιτών όσο και την δυναμική ένταξη τους στην αγορά 

εργασίας. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο με τους νέους, οι οποίοι 

έρχονται αντιμέτωποι με ένα νέο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Πάντως βέβαιο είναι ότι με τις ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές 

που συντελούνται στην εποχή μας, το μέλλον θα εξαρτάται από τον 

παράγοντα «γνώση» και κατά συνέπεια από τους θεσμούς που 

διαμορφώνουν το πλαίσιο της απόκτησης του. Εξίσου βέβαιο είναι ότι 

στην εποχή μας τα εκπαιδευτικά προβλήματα απαιτούν συνολικότερες 

και συνθετότερες προσεγγίσεις , γεγονός που επιβάλλει τη ριζική αλλαγή 

καθιερωμένων αντιλήψεων, μεθόδων και διαδικασιών, ακόμη και σε 

θεμελιώδη ζητήματα. Ως εκ τούτου όλες οι ανεπτυγμένες χώρες 

υποχρεώνονται να εκσυγχρονίσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα με 

βασικούς άξονες αναφοράς α) τη δημιουργία ευέλικτων δομών, ικανών να 

επιδέχονται συνεχείς αλλαγές και β)την εγκαθίδρυση μηχανισμών και 

διαδικασιών συνεχούς ελέγχου 33 
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 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Η Ποιότητα του 
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Στις μέρες μας όλο και περισσότερο λόγος γίνεται για την Ολική 

Ποιότητα, η οποία εν πολλοίς στηρίζεται στην προσέγγιση της ποιότητας 

που ορίζει τον πελάτη καταναλωτή ως επίκεντρο και χρησιμοποιεί ένα 

σύστημα κριτηρίων τα οποία αναφέρονται όχι μονάχα στα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα αλλά και στις προϋποθέσεις, στα δεδομένα, τα μέσα, τις 

μεθόδους και τις διαδικασίες που οδηγείται κανείς σε αυτά. Ποιοτική 

χαρακτηρίζεται πλέον η εκπαίδευση που προετοιμάζει το άτομο να 

μαθαίνει και να προσαρμόζεται δια βίου σε μια κοινωνία υψηλής 

διακινδύνευσης, να διαχειρίζεται την πληροφορία, τον κίνδυνο και τις 

προσωπικές του σχέσεις, να καινοτομεί και να παράγει34 

Aν θεωρηθεί ότι οι λειτουργίες κάθε εκπαιδευτικής 

μονάδας(Πετρίδου 2000) είναι η εκτέλεση των εκπαιδευτικών, 

παιδαγωγικών και διοικητικών δραστηριοτήτων, η διοίκηση τους θα 

αναφέρεται στη λήψη αποφάσεων, στον προγραμματισμό, στην 

οργάνωση, στη διεύθυνση και στον έλεγχο των εκπαιδευτικών, των 

παιδαγωγικών και διοικητικών λειτουργιών της. 
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Σχήμα 2. 1:το μάνατζμεντ της εκπαιδευτικής μονάδας 

2.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια νέα φιλοσοφία διοίκησης, 

μια νέα προσέγγιση στην επιστημονική σκέψη και πρακτική του 

μάνατζμεντ, η οποία έχει εφαρμογές και στη διοίκηση των σχολικών 

μονάδων(Πετρίδου 2002, Πασιαρδής 2001, Κουτουζής 1999, Sallis 1993, 

WestBurnham 1992). Αφορά τη βελτίωση τη βελτίωση της ποιότητας και 

της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών μονάδων στο σύνολο της 

μέσω του στρατηγικού προγραμματισμού της δράσης της και έχει 

απώτερους σκοπούς την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. 

Τι είναι λοιπόν η ποιότητα στην εκπαίδευση. 

Τα ιδιαίτερα  ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της γνώσης που 

προσφέρεται; 

Ο βαθμός τελειότητας της γνώσης που αποκτιέται; 

Η αυστηρή και συστηματική τήρηση των προδιαγραφών στη 

διδασκαλία και στην παραγωγή της γνώσης;  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ 

δραστηριότητες 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ 

δραστηριότητες 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

δραστηριότητες 
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Η ικανοποίηση όλων όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία; 

           Όλα τα παραπάνω  

Η Διοίκηση της Ποιότητας στην εκπαίδευση αναφέρεται στη 

διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, των μεθόδων 

διδασκαλίας και της χρήσης των νέων τεχνολογιών, στην καταλληλότητα 

και διαθεσιμότητα των διδασκόντων, στην επάρκεια και στην αξιοπιστία 

της υλικοτεχνικής υποδομής, στην παρακολούθηση  των επιδόσεων των 

σπουδαστών και των ευκαιριών της αποσχολισιμότητας τους.35 

Η διοίκηση Ολικής ποιότητας αναγνωρίζει ότι για να είναι ένας 

οργανισμός αληθινά αποδοτικός, κάθε τμήμα του πρέπει να έχει ομαλή 

συνεργασία με τα υπόλοιπα, επειδή κάθε άτομο και δραστηριότητα 

επηρεάζει και επηρεάζεται από άλλα. Η φιλοσοφία της Δ.Ο.Π. εδράζεται 

δηλαδή στην παραδοχή ότι στα συστήματα τα διάφορα τμήματα 

αλληλεπιδρούν. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση η ποιότητα 

συνδέεται άμεσα με τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ή ωφελούνται από 

τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ή ωφελούνται από προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται, δηλαδή τους «πελάτες».36 

Η διοίκηση ολικής ποιότητας θεωρείται ως μια φιλοσοφία, ως ένα 

σύνολο αρχών που αποτελούν τη βάση της συνεχούς βελτίωσης και 

περιλαμβάνει την εφαρμογή ποιοτικών μεθόδων με τη χρησιμοποίηση και 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τις ποιοτικά ανώτερες 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

Καθένας από τους πελάτες έχει σημαντικές απατήσεις και 

προσδοκίες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους ιθύνοντες 

της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Ειδικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης η Ολική Ποιότητα αποβλέπει: 
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• Στην εκπλήρωση των προσδοκιών και των αναγκών 

των μαθητών. 

• Στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. 

• Στην ανάθεση ευθυνών στους μαθητές. 

• Στην υιοθέτηση μεθόδων που οδηγούν στην 

αποτελεσματική και ποιοτική μάθηση. 

• Στην ομαδική εργασία. 

• Στη συμμετοχή όλων των ατόμων στη λειτουργία του 

εκπαιδευτικού οργανισμού.37 

          Σύμφωνα με την αντίληψη της Δ.Ο.Π. η αναγνώριση της 

διαφορετικότητας τα των μαθητών συμβάλλει στη βελτίωση τους, 

παράλληλα με τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Δηλαδή το 

μορφωτικό επίπεδο του κάθε παιδιού είναι αποδεκτό  και η προσπάθεια 

στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση του. Η διαδικασία αυτή δεν υποβιβάζει 

την προσωπικότητα των μαθητών, ούτε τους κατατάσσει σύμφωνα με τη 

βαθμολογία τους . Δημιουργεί αίσθημα ελευθερίας και ασφάλειας, που 

αποτελεί πρόσφορο έδαφος δημιουργικότητας και ανάπτυξης και της 

καινοτομίας και επενδύει στις διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης ως 

αποτέλεσμα συνεργασίας μαθητών και καθηγητών.38 

 

2.3.ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η συζήτηση για την ποιότητα στην εκπαίδευση έχει αρχίσει  σε 

διεθνής οργανισμούς(Ο.Ο.Α.Σ.Α., Διεθνής Τράπεζα, Unesco) αλλά και σε 

μεμονωμένα κράτη (π.χ. Η.Π.Α, Μ.Βρευανία, Γαλλία) πού νωρίτερα από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από τη δεκαετία του ΄70. Τα ερωτήματα, τι 

είναι καλό σχολείο και καλή εκπαίδευση, αν και γενικά αντικατοπτρίζουν 
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τους πρώτους προβληματισμούς σχετικά με την εκπαίδευση. Όπως 

επισημαίνει ο Neave μελετητής της σύγχρονης ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, 

η εκπαίδευση καθίσταται λιγότερο τομέας της κοινωνικής πολιτικής και 

περισσότερο της οικονομικής πολιτικής. Η παιδεία παρουσιάζεται ως το 

εγχείρημα του μέλλοντος και οι νέοι στόχοι της (παραγωγή δεξιοτήτων, 

κατάρτιση, αναβάθμιση σπουδών, ποιότητα, ανταγωνιστικότητα και 

λογοδοσία) δανείζονται την ορολογία από τη σφαίρα του χώρου της 

οικονομίας.39 

 Σε αυτό το πλαίσιο ο λόγος περί αποτελεσματικότητας, ποιότητας 

και αξιολόγησης της εκπαίδευσης , που είναι ήδη ισχυρός σε παγκόσμιο 

επίπεδο περνάει ο λόγος και στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα ενισχύεται το 

ενδιαφέρον και η διεκδίκηση αυξημένου ρόλου παρεμβατικότητας στα 

εκπαιδευτικά πράγματα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα( Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας). Ως απάντηση στις προκλήσεις αυτές και 

σύμφωνα μα τη θεώρηση του ανθρώπινου δυναμικού ως κύριου πόρου της 

Ε.Ε, η εκπαίδευση και κυρίως ποιότητα και αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, προβάλλεται ως αποφασιστικός μοχλός 

ανάπτυξης. 

Η έκτατη σύνοδος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου της Λισαβόνας40 

σηματοδοτεί τη φάση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως στόχο 

«να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης 

ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη 

κοινωνική συνοχή». Η ποιότητα στην εκπαίδευση αποτελεί τον καταλύτη 

για την ανάπτυξη μιας συνολικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά 
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ταυτόχρονα εκλαμβάνεται ως υπο-τομέας της ευρωπαϊκής οικονομικής 

πολιτικής. Η «Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού» που υιοθετήθηκε για τη 

διασφάλιση της όσο δυνατό μεγαλύτερης σύγκλισης των κρατών-μελών 

με στόχους της Λισαβόνας προβλέπει τα εξής:41 

• Καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών, συνδυασμένων με 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα  για τη βραχυπρόθεσμη, 

μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων που 

τίθενται. 

• Προσαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών στις εθνικές και 

περιφερειακές πολιτικές, με τον προσδιορισμό των ειδικών 

στόχων και τη θέσπιση μέτρων που λαμβάνουν υπόψη εθνικές 

και περιφερειακές ιδιότητες. 

• Καθορισμός διαρκώς βελτιούμενων ποσοτικών και ποιοτικών 

δεικτών, καθώς και σημείων αναφοράς προσαρμοσμένων τις 

ανάγκες των κρατών-μελών, ως μέσο σύγκρισης των βέλτιστων 

πρακτικών. 

• Περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από 

ομότιμους, με τη μορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών. 

Στη συνέχεια της Συνόδου της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(2000) υποβάλλει έκθεση η οποία παρουσιάζει 16 δείκτες ποιότητας της 

εκπαίδευσης, οι οποίοι αντιστοιχούν σε τέσσερεις γενικότερες κατηγορίες 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 1. MAΘΗΜΑΤΙΚΑ 

2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

3. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

5. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

6. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΘΑΝΕΙΝ 

7. ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 8. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

9. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Β ΚΥΚΛΟΥ 

ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

10. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑ 

Η/Υ 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΤΗ 

 

Στο Ευρωπαϊκό συμβούλιο του 200142 εγκρίνεται η έκθεση του 

συμβουλίου Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους συγκεκριμένους 

μελλοντικούς στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

αποτελούν το βασικό πυρήνα σχεδιασμού των εκπαιδευτικών πολιτικών 

στα κράτη-μέλη. Η έκθεση αποτελείται από τρία μέρη: το πρώτο αφορά 

τις προκλήσεις που επηρεάζουν το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, 

στο δεύτερο αναφέρονται αναλυτικά οι στόχοι του «Προγράμματος 2010» 

και στο τρίτο περιγράφεται ο μελλοντικός στόχος της εκπαίδευσης και της 
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κατάρτισης, καθώς και η συμβολή τους στην  προώθηση των επιδιώξεων 

της Λισαβόνας. 

Το πρόγραμμα Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010 περιλαμβάνει 3 

στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι αναλύονται σε 13 επιμέρους συναφείς 

στόχους ως εξής: 

 

1. Βελτίωση της ποιότητα και της αποτελεσματικότητας 

των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ. 

2. Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών 

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης 

4. Εξασφάλιση της Πρόσβασης στις Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας για όλους. 

5. Βέλτιστη χρήση των πόρων. 

6. Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση 

και την κατάρτιση δια βίου. 

7. Ανοικτό περιβάλλον μάθησης. 

8. Ελκυστικότερη μάθηση. 

9. Υποστήριξη της ενεργοποίησης του πολίτη, της 

ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής. 

10. Συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοικτά στην 

ευρύτερη κοινωνία και στον κόσμο. 

11. Ενίσχυση των δεσμών με τον κόσμο της εργασίας και 

της έρευνας. 

12. Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος. 

13. Βελτίωση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.  

14. Αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών. 
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15. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας.43 

 

Στην συνέχεια των αποφάσεων του ευρωπαϊκού συμβουλίου της 

Στοκχόλμης και ως προϊόν συνεργασίας των αρμοδίων Υπουργών 

Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002) κατατίθεται στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης44 για την εφαρμογή των 

συμπεφωνημένων στρατηγικών στόχων και των επιμέρους δεικτών. Σε 

αυτό παρουσιάζονται κεντρικά ζητήματα για κάθε επιμέρους στόχο και 

προσδιορίζεται η οργάνωση των επακόλουθων ενεργειών (π.χ. η περίοδος 

έναρξης, οι ενδεικτικές τιμές για τη μέτρηση της προόδου, καθώς και 

θέματα σχετικά με την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών και 

την αξιολόγηση από ομότιμους κατά περίπτωση). 

Οι στρατηγικοί στόχοι και τα κεντρικά ζητήματα που αναφέρονται 

πιο πριν συμπληρώνονται από τους δείκτες μέτρησης για κάθε 

στρατηγικό στόχο και επιμέρους στόχο. 

Παράλληλα η ευρωπαϊκή ένωση οργανώνει ομάδες εργασίας για τη 

μελέτη των συγκεκριμένων στόχων και συγκροτεί ομάδες 

εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη κριτηρίων και δεικτών μέτρησης της 

προόδου των κρατών-μελών σε σχέση με τους επιμέρους στόχους. Οι 

ομάδες εργασίας που συγκροτήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών. 

Η ομάδα εργασίας πρότεινε τα νέο προφίλ του εκπαιδευτικού, για 

την ανάπτυξη του νέου αυτού προφίλ είναι η ανάγκη της προώθησης της 

δια βίου μάθησης καθώς και των πολιτικών  επαγγελματικής ανάπτυξης 
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των εκπαιδευτικών και η θεσμοθέτηση συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας και πιστοποίησης. 45 

  

Βασικές δεξιότητες. 

Κύριος σκοπός ήταν να προσδιορίσει τις νέες  δεξιότητες και να 

περιγράψει τον τρόπο που θα ενσωματωθούν στα Προγράμματα 

Σπουδών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις λιγότερο προνομιούχες ομάδες, 

όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, εκείνοι που εγκαταλείπουν 

πρόωρα το σχολείο, όπως και οι ενήλικοι μαθητές46 

 

Εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών θεωρείται ουσιαστικός 

παράγοντας που επηρεάζει σχεδόν όλους τους στόχους που έχουν 

επηρεαστεί για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα 

κατάρτισης. Προωθείται η αξιοποίηση των υφιστάμενων Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων και τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου για την ανάπτυξη 

κοινοτικής δράσης που θα ενισχύει και θα συμπληρώνει τη δράση των 

επιμέρους κρατών-μελών.47 

 

Μαθηματικά, θετικές επιστήμες και Τεχνολογία. 

Στην πρώτη έκθεση η ομάδα εργασίας τονίζει την ανάγκη όλοι οι 

πολίτες να κατανοούν βασικά Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και 

Τεχνολογία, ενώ προσδιορίζει την υποχρεωτική εκπαίδευση ως τομέα 

ύψιστης προτεραιότητας.48 
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Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων. 

Η ευρωπαϊκή επιτροπή τονίζει ότι η δια βίου μάθηση απαιτεί νέους 

τύπους επενδύσεων και κατανομή πόρων που να καλύπτουν όλο το 

φάσμα της εκπαίδευσης. Για την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των 

πόρων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποδοτικότητα(efficiency) και στο 

αίσθημα δικαιoσύνης(equity). Το πρώτο αφορά στη σχέση ανάμεσα στις 

εισροές και τις εκροές των εκπαιδευτικών συστημάτων, ενώ το δεύτερο 

στην παροχή ίσων ευκαιριών των σπουδαστών στην επιτυχία, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες αλλά και αποκλείοντας 

περιορισμούς που παρουσιάζονται από εξωγενείς παράγοντες. 49 

 

Κινητικότητα των εκπαιδευτικών. 

Το σχέδιο δράσης 2004-2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 

δεξιότητες και την κινητικότητα, με μακροπρόθεσμο στόχο την καλύτερη 

λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, συστήνει τη λήψη 

συγκεκριμένων στόχων που διευκολύνουν την επαγγελματική 

κινητικότητα, τη γεωγραφική κινητικότητα και την πληροφόρηση50 

 

Ανοικτή εκπαίδευση: ελκυστική μάθηση, σύνδεση με την 

επαγγελματική ζωή και την κοινωνία. 

Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε η σχετική ομάδα 

εργασίας το 2003, για να γίνει ελκυστική η μάθηση και να ελαττωθούν τα 

ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, απαιτείται η εφαρμογή 

εναλλακτικών παιδαγωγικών μεθόδων στην τυπική μορφή εκπαίδευσης, 

σε νέα εναλλακτικά περιβάλλοντα. Απαιτούνται νέα διδακτικά πακέτα 

και νέες διδακτικές μέθοδοι, τα οποία δίνουν έμφαση στις ανάγκες του 
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μαθητή και ενθαρρύνουν τη συνεργασία νέους πρωταγωνιστές/ομάδες 

στήριξης. 

 

 

 

Ενεργοί πολίτες και κοινωνική συνοχή. 

Η εν λόγω ομάδα ξεκίνησε τις εργασίες τον Ιανουάριο του 2003 με 

στόχο «τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση» και κυρίως μέσα κυρίως μέσα από την επίτευξη των στόχων 

που αφορούν στο «Περιβάλλον ανοικτής μάθησης» και στην «Υποστήριξη 

της ιδιότητας του ανοικτού πολίτη», των ίσων ευκαιριών και της 

«κοινωνικής συνοχής». 

 

Πολιτικές και πρακτικές για τη δια βίου εκπαίδευση στον 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό. 

Η παροχή προσανατολισμού μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να 

αναπτύξουν μια αποτελεσματική αυτοδιαχείριση της προσωπικής τους 

πορείας στη μάθηση και στη σταδιοδρομία και τα ιδρύματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης να βελτιώσουν την ποιότητα και την παροχή της 

εκπαίδευσης. 51 

 

Ανεπίσημες και άτυπες μορφές μάθησης 

Στο πλαίσιο της αρχής της δια βίου μάθησης, ο προσδιορισμός και η 

επικύρωση των άτυπων μορφών μάθησης έχει ως στόχο να προβάλλεται 

και να αποτιμάται το πλήρες φάσμα των προσόντων και των ικανοτήτων 

ενός ατόμου, ασχέτως του τρόπου ή του τόπου που αποκτήθηκαν. 

           Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (21.2.2007 COM 2007)υπάρχει η ανάγκη προσδιορισμού ενός νέου 
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πλαισίου, το οποίο θα αντικατοπτρίζει απόλυτα τις πολιτικές 

προτεραιότητας της στρατηγικής «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». Προς 

την κατεύθυνση αυτή στηρίζεται ο καθοριστικός ρόλος των δεικτών και 

των επιπέδων αναφοράς στην εκτίμηση της προόδου για την επίτευξη των 

κοινού επιδιωκόμενου σκοπού. 

Προτείνονται οι δείκτες και τα σημεία αναφοράς να διορθώνονται 

μα βάση τους ακόλουθους οχτώ βασικούς τομείς επιλογής. 

1. Περισσότερη ισότητα στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση. 

2. Προώθηση της αποδοτικότητας στην εκπαίδευση και 

στην κατάρτιση. 

3. Πραγμάτωση της δια βίου μάθησης. 

4. Βασικές ικανότητες των νέων. 

5. Εκσυγχρονισμός της σχολικής εκπαίδευσης. 

6. Εκσυγχρονισμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. 

7. Εκσυγχρονισμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

8. Αποσχολησιμότητα 

Επιπλέον η όλη προσπάθεια θα πλαισιωθεί από μια συνεπτυγμένη 

ομάδα 20 βασικών δεικτών και τομέων δεικτών. 

1. Συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση. 

2. Εκπαίδευση ειδικών αναγκών. 

3. Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. 

4. Γραμματισμός στην ανάγνωση, στα Μαθηματικά και 

υις φυσικές επιστήμες. 

5. Γλωσσικές δεξιότητες. 

6. Δεξιότητες Τ.Π.Ε. 

7. Ικανότητα του πολίτη. 

8. Δεξιότητες μεθοδολογία και μάθησης. 
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9. Ποσοστά ολοκλήρωσης της ανώτατης βαθμίδας της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους νέους. 

10. Διαχώριση σχολείου. 

11. Σχολεία ως πολυλειτουργικά τοπικά κέντρα μάθησης. 

12. Επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 

13. Διαστρωμάτωση των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

14. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

15. Διακρατική κινητικότητα σπουδαστών της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

16. Συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση. 

17. Δεξιότητες Ενηλίκων. 

18. Μορφωτικό Επίπεδο του πληθυσμού. 

19. Επενδύσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

20. Αποδόσεις των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 

52κατάρτιση. 

Οι στρατηγικοί στόχοι για την εκπαίδευση συγκεκριμενοποιείται 

για την προγραμματική περίοδο 2007-20013 στο πλαίσιο των 

Στρατηγικών Στόχων που τίθενται από το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του Υ.Π.Ε.Π.Θ. 

Σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα οι Σ.Σ. που πρέπει να 

επιτευχθούν είναι: 

Α)Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η συγκεκριμένη προσπάθεια αποσκοπεί 

στην αύξηση των επενδύσεων για την αναμόρφωση, τον 

εκσυγχρονισμό και την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος, καθώς και στην ενδυνάμωση της κινητικότητας των 
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μαθητών. Προωθείται η ενίσχυση της πρόσβασης και ισότιμης 

συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα ατόμων 

που χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας. Η αναβάθμιση συνδέεται με την 

εισαγωγή και της ένταξης των νέων τεχνολογιών, μέσω της 

επιμόρφωσης των καθηγητών και της ενίσχυσης των υποδομών και 

τα δίκτυα. 

Β)Η αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας 

Αναθεώρηση του τρόπου δόμησης και συνάρθωσης των 

ειδικοτήτων και των Προγραμμάτων Σπουδών, καθορισμός των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων, η θέσπιση ενός συστήματος 

αναγνώρισης για την τυπική μόρφωση. 

Γ) Η ενίσχυση της δια βίου μάθησης. Ο συγκεκριμένος στόχος 

επικεντρώνεται στια δια βίου μάθηση των ενηλίκων(25-64 ετών). 

Δ) Η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της 

έρευνας και της καινοτομίας. Ο συγκεκριμένος στόχος εστιάζει 

στην ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην 

Ελλάδα με φορείς υλοποίησης τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα 

και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.53 

 

 

Οι βασικοί δείκτες αλληλοσχετίζονται, συμπληρώνονται και 

συναρτώνται μα βασικούς δείκτες, στην προσπάθεια να αποτυπωθεί με 

όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια η πραγματικότητα και να ύπαρξη 

πλαίσιο σύγκλισης και συγκρισιμότητας των ποσοτικών και ποιοτικών 

στοιχείων των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων.54 
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2.4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Παράδειγμα εστίασης στην προοπτική του πελάτη – χρήστη, 

υπήρξε η ανάπτυξη της έννοιας της εγγυημένης υπηρεσίας στο τεχνικό 

κολέγιο του Fox Valley στο Wisconsin των Η.Π.Α. 

Οι απόφοιτοι του Fox Valley Technical College προγραμμάτων 

διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, οι οποίοι δεν βρίσκουν απασχόληση 

στο πρόγραμμά τους ή σε συγγενικό τομέα μέσα σε έξι μήνες από την 

αποφοίτησή τους, τους παρέχεται εγγύηση με επιπλέον έξι «credits» για 

πρόσθετη επανεκπαίδευση.55 

Οι υπεύθυνοι της εισαγωγής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο 

Fox Valley έδωσαν μεγάλη προσοχή στον προσδιορισμό των πελατών – 

χρηστών της εκπαίδευσης. 

Το πρώτο βήμα σύμφωνα με τον Spanbauer είναι να αναγνωρίσουν 

τα σχολεία ότι έχουν πελάτες – χρήστες, όπως συμβαίνει με άλλες 

δημόσιες υπηρεσίες Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νοσοκομεία και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις.56 

Στη συνέχεια να προσδιορίσουν τις ανάγκες των μαθητών – 

πελατών όχι μόνο εκείνων των φανερών, αλλά και τις προσδοκίες που 

αναμένουν οι μαθητές από το σχολείο, αφού συζητήσουν πρώτα μαζί 

τους και λάβουν σοβαρά υπόψη τις προτάσεις τους. 

Ο Spanbauer δίνει μεγάλη προσοχή στην συγκριτική αξιολόγηση 

(benchmarking) την οποία ορίζει «ως μια συνεχή διαδικασία μετρήσεων 

για προϊόντα, υπηρεσίες και διοικητικές πρακτικές, για την 

πραγματοποίηση συγκρίσεων με τους καλύτερους ανταγωνιστές ή με 

επιχειρήσεις με ηγετική θέση στον κλάδο τους» και προτείνει ότι τα 
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σχολεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την τεχνική του 

benchmarking.57 

Έτσι ομάδες από ένα σχολείο μπορούν να επισκεφθούν άλλα 

σχολικά περιβάλλοντα, τα οποία επιλέγονται ως σημεία αναφοράς για 

επιδιωκόμενες συγκρίσεις στα προγράμματα σπουδών, τη χρήση της 

τεχνολογίας κ.α. με σκοπό να βελτιώσουν και να ξεπεράσουν τα 

standards της δικής τους απόδοσης. 

Ένα από τα τολμηρά εγχειρήματα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

είναι η τοποθέτηση «πολύ προωθημένων στόχων» όχι μόνο για τα 

σχολεία αλλά και για κάθε υπηρεσία του δημόσιου τομέα. 

Η τοποθέτηση πολύ προωθημένων στόχων σηματοδοτεί διαρκείς 

προκλήσεις για κάθε υπηρεσία, ώστε η επίτευξή τους να φτάνει πέραν της 

ζώνης ανέσεων των υπηρεσιών και να αγγίζει τις απότομες κλίσεις που 

συνεπάγεται η συνεχής διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας.58 

Οι στόχοι χαρακτηρίζονται «πολύ προωθημένοι», επειδή κατά το 

χρόνο που τίθενται λίγοι είναι αυτοί που έχουν την πεποίθηση ότι 

μπορούν να επιτευχθούν, ενώ οι υπόλοιποι θα διαπιστώσουν τα οφέλη 

και την αξία των προωθημένων στόχων απ’ το αποτέλεσμα της επίτευξης 

τους. 

Αναφέρουμε μερικούς «πολύ προωθημένους στόχους» οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν πραγματικά σε σχολικά περιβάλλοντα των Η.Π.Α. και 

συγκεκριμένα στη Wayzata της Minnesota, όπου η εγγύηση που δινόταν 

από πλευράς σχολείου ως προς την παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευσης 

συνίστατο στο εξής: 

Όλοι οι σπουδαστές θα επιτύχουν τις προδιαγραφές (standards) 

επίδοσης για κάθε τάξη του σχολείου και στην περίπτωση που δεν 

επιτύχουν, το σχολικό σύστημα υποχρεούται να παράσχει την υποστήριξη 
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και εκπαίδευση μέχρις ότου οι σπουδαστές επιτύχουν τις προβλεπόμενες 

προδιαγραφές. 

Σε σχολείο της Alberta των Η.Π.Α., το έτος 1992, οι καθηγητές του 

έθεσαν κάποιους «πολύ προωθημένους» ως εξής: 

Το εκατό τοις εκατό των μαθητών να εκφράσουν τις δικές τους 

αντιλήψεις περί επιτυχίας, οι βανδαλισμοί από πλευράς μαθητών να 

αγγίξουν το μηδέν, οι βαθμοί να μην αποτελούν μοναδικό κριτήριο 

επιτυχίας, η ικανοποίηση των αναγκών μάθησης κάθε παιδιού, καθώς και 

το πενήντα τοις εκατό της μάθησης να λαμβάνει χώρα έξω από το 

σχολείο.59 

Φυσικά υπάρχουν και εκείνοι που αντιτίθενται στην όλη ιδέα των 

προωθημένων στόχων, λέγοντας ότι τα ποσοστά βελτιώσεων από τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά και 

αυξάνονται με μικρούς ρυθμούς. 

Η απάντηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε αυτή την 

επιχειρηματολογία θα μπορούσε να είναι, ότι χωρίς να θέσεις ένα τέτοιο 

προωθημένο στόχο, ποτέ δεν θα μάθεις, αν και κατά πόσο μπορεί αυτός ο 

στόχος να επιτευχθεί. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι πρωταρχική προσέγγιση κατά την 

εισαγωγή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σ’ ένα οργανισμό, αποτελεί η 

αποτύπωση των διαδικασιών και η μέτρηση των προσδοκιών του πελάτη – 

χρήστη, για τις οποίες ο προσδιορισμός τους κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολος. 

Παράδειγμα αποτύπωσης των σχολικών διαδικασιών, αποτελεί το 

Heathland school, στην Αγγλία, στο οποίο το 1993 δεν υπήρχαν 

διαδικασίες σταθερά εφαρμόσιμες σε όλα τα σημαντικά θέματα 

πολιτικής. 

Οι εσωτερικοί πελάτες (π.χ. οι καθηγητές) δεν εμπλέκονταν 

καθόλου στον προσδιορισμό των διαδικασιών, με την υιοθέτηση της 
                                                 
59
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στρατηγικής ποιότητας όλοι οι μετέχοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

ενδυναμώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν προκειμένου να προσδιορίσουν 

τις διαδικασίες – κλειδιά της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.60 

2.5. ΤΑ 14 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ DEMING ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η φιλοσοφία του DEMING έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στο 

μάνατζμεντ, γι αυτό και ο ίδιος θεωρείται ένας από τους πενήντα 

επαναστάτες σοφούς της ανθρωπότητας. Ο Deming μας οδήγησε από τα 

παραδοσιακό μάνατζμεντ στο σύγχρονο. Οι έννοιες του Deming έχουν 

διαμορφώσει τη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Αυτό το 

σύστημα διαμορφώνεται στα 14 σημεία του Deming. O Deming πιστεύει 

ότι τα άτομα αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση του 

συστήματος και ότι το μάνατζμεντ είναι υπεύθυνο για κάθε αποτυχία η 

οποία αποτελείται στο σύστημα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σύστημα οφείλεται και μόνο ένα 

μικρό ποσοστό οφείλεται στο προσωπικό. Θεωρεί ότι η ποιότητα 

χρειάζεται παντού στις επιχειρήσεις , στους οργανισμούς, στην 

εκπαίδευση και γενικότερα στη ζωή. 

Στην αρχή η φιλοσοφία του Deming εφαρμόστηκε για τη διοικητική 

πλευρά του σχολικού συστήματος. Αργότερα έγινε γνωστό ότι η 

φιλοσοφία του μπορεί να εφαρμοστεί και στην τάξη. Αυτό γιατί η τάξη 

είναι επίσης ένας χώρος που ασκείται διοίκηση από τον καθηγητή. Οι 

δάσκαλοι ή καθηγητές δεν έχουν την ευθύνη να διοικήσουν την τάξη 

άλλα και να προωθήσουν τη μάθηση. Σε αυτό συμβάλλει και η θεωρία της 

«βαθιάς γνώσης» του Deming. Η «βαθιά γνώση» απλούστατα λέει ότι η 

μάθηση δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στην εμπειρία, αλλά πρέπει να 

συνδέεται με τη θεωρία, τον προγραμματισμό και την πρόβλεψη. 
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1.Συνέχεια και συνέπεια στην προσπάθεια της βελτίωσης των 

μαθητών και της διδασκαλίας με στόχο να παράγουμε αποφοίτους οι 

οποίοι να ανταγωνίζονται τη διεθνή αγορά.61 

Το σχολείο πρέπει να βοηθάει τους μαθητές να μεγιστοποιούν τις 

δυνατότητες τους μέσω της συνεχής βελτίωσης τόσου του έργου του 

δασκάλου όσο και των μαθητών. 

Τα σχολεία πρέπει να κοιτάζουν μπροστά, τα σημερινά 

προβλήματα άλλα και τα προβλήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν 

στο μέλλον. Για να αντιμετωπίσει το σχολείο τα σημερινά άλλα και τα 

αυριανά προβλήματα πρέπει να βελτιώσει όλες τις διαδικασίες-

λειτουργίες του. Η λύση των προβλημάτων απαιτεί να δοθεί προσοχή 

στην ποιότητα των αποφοίτων, καθώς επίσης και σε άλλα σημεία που 

αφορούν στη λειτουργία του σχολείου, όπως για παράδειγμα τον 

προϋπολογισμό, το προσωπικό, τα αναλυτικά προγράμματα, τη 

διδασκαλία κλπ. 

Η εστίαση του ενδιαφέροντος στο μαθητή-εκπαιδευόμενο απαιτεί 

να εφαρμοστεί στρατηγικές επικοινωνίας και ανάπτυξης τέτοιες που να 

ικανοποιούν τους πελάτες-σπουδαστές. Αν ο απόφοιτος δεν ικανοποιήσει 

τις απαιτήσεις του εργοδότη θα πρέπει να γυρίσει πίσω στο σύστημα για 

να εκπαιδευθεί εκ νέου. 

 

 

2.Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας από την διοίκηση.   

 

Είμαστε σε μια νέα εποχή. Η διοίκηση του σχολείου πρέπει να 

αναλάβει την υπευθυνότητα για τις αλλαγές και να δεσμευτεί για την 

αποδοχή του νέου τρόπου σκέψης. Στην νέα εποχή θα επιβιώσουν οι 
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οργανισμοί οι οποίοι θα παράγουν  τα καλύτερα προϊόντα και θα 

διαθέτουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες πληροφορίες. 62 

Οι ηγέτες του σχολείου πρέπει να υιοθετήσουν και να 

υποστηρίξουν την νέα κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης στη μάθηση, 

μέσω της ενδυνάμωσης της ομάδας δασκάλου-μαθητή. Δεν περισσεύει 

χώρος και χρόνος για να διατηρήσουμε το status-quo στα σχολεία. 

Η νέα φιλοσοφία της διοίκησης στηρίζεται στο γεγονός ότι όλοι 

πρέπει να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται 

για την επίλυση των προβλημάτων. Αυτό απαιτεί οργανισμούς με 

επίπεδη δομή και ανοιχτά συστήματα επικοινωνίας. Η εφαρμογή  με 

μοναδικό σκοπό να βελτιωθούν οι βαθμοί σε ένα τεστ, κατά στρέφει την 

διαπροσωπική σχέση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, οι οποίες αποτελούν 

τη βάση της επιτυχίας και της μάθησης στα σχολεία.63 

 

3.Ανεξαρτητοποίηση από την απλή χρησιμοποίηση του τεστ 

για την επίτευξη της ποιότητας . Η ποιότητα πρέπει να είναι 

ενσωματωμένη στους μαθητές από την αρχή. 

 

Η εμμονή στην αξιολόγηση της προόδου του μαθητή με βάση τα 

τεστ, ως κύριο μέσο στο τέλος της σχολικής χρόνιας, είναι χαμένη 

υπόθεση χωρίς αξιοπιστία. Είναι πολύ αργά να αξιολογούμε την πρόοδο 

του μαθητή στο τέλος του μαθήματος. Δε βελτιώνουμε την απόδοση του.64 

Ο σωστός τρόπος είναι να γίνεται σε κάθε σημείο της διαδικασίας 

διδασκαλίας-μάθησης. Τεστ και άλλοι δείκτες της μάθησης του μαθητή 
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πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ως διαγνωστικά εργαλεία σε όλη τη 

διαδικασία της μάθησης. 

Η μάθηση φαίνεται καλύτερη από τις επιδόσεις των μαθητών και 

την ικανότητα να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις ικανότητες σε 

πραγματικές καταστάσεις. Τα αναλυτικά προγράμματα και το σύστημα 

παράδοσης πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές ως άτομα να διερευνούν, 

να αποκτούν και να απαιτούν πληροφορίες μέσα στο σχολείο. 

Η ποιότητα των μαθητών αρχίζει από το σπίτι και συνεχίζεται με 

την οργάνωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του σχολείου. Γι’ αυτό 

απαιτείται συνεργασία όλων των φορέων. Οι μαθητές χρειάζονται 

υποστήριξη από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Ο σχεδιασμός του οργανωσιακού περιβάλλοντος του σχολείου 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη σχέση πελάτη- προμηθευτή, την 

εξυπηρέτηση του πελάτη, την αποστολή του σχολείου, τη δέσμευση για 

μάθηση και το συστημικό τρόπο επίλυσης προβλήματος για τη βελτίωση 

της μάθησης.65 

 

          4.Ελαχιστοποίηση του κόστους.  

Οι καθηγητές των ανωτέρων τάξεων πρέπει να συνεργάζονται με 

τους καθηγητές των κατωτέρων τάξεων για να κατανοήσουν αυτά που 

περιμένουν στην τάξη τους. Ο σκοπός δεν είναι μόνο να αναπτύξουν 

στους μαθητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιζήσουν στο 

μέλλον, αλλά για να ελαττώσουν τις αποτυχίες και να αυξήσουν στους 

μαθητές τη διάρκεια χρησιμοποίησης τους.66 

Να δημιουργηθεί μεταξύ των ατόμων μέσα στο σχολείο σχέση 

εμπιστοσύνης καθώς επίσης και μεταξύ του σχολείου και της κοινότητας. 
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Πρέπει να αναγνωρισθεί και να επιβραβευθεί ο ρόλος του καθενός ως 

προμηθευτή και πελάτη. Να υπάρχει συνεργασία όπου είναι δυνατόν, με 

στόχο τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών, των δασκάλων, 

των καθηγητών και των διευθυντών.67 

Η ποιότητα του σχολείου συνδέεται με την ποιότητα όλων των 

παραγόντων εισόδου οι οποίοι επηρεάζουν το σχολείο. Στην εκπαίδευση 

οι ετικέτες τιμών είναι κακή αξιολόγηση της απόδοσης του δασκάλου, οι 

χαμηλές προσδοκίες των μαθητών από τα πανεπιστήμια και η 

καθυστέρηση από τη μεριά της διοίκησης να πάρει κρίσιμες αποφάσεις. 

Η έννοια του μοναδικού προμηθευτή έρχεται από την ιδέα ότι λίγα 

άτομα κατέχουν αρκετή γνώση για να μπορούν να συνεργαστούν 

αποτελεσματικά με περισσότερους από έναν προμηθευτή. Ο 

εκπαιδευτικός στηρίζεται σε πολλούς γονείς, οι οποίοι είναι προμηθευτές 

του σχολείου. Οι γονείς και όλοι οι άλλο πρέπει να αντιληφθούν ότι το 

σχολείο δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Με άλλα λόγια δεν μπορεί ο 

δάσκαλος να είναι πατέρας, ψυχολόγος και κοινωνιολόγος κλπ. 

 

5.Συνεχής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της τάξης με στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας και του έργου του δασκάλου και του κάθε 

μαθητή, με παράλληλη ελάττωση της πιθανότητας της αποτυχίας. 

 

Οι διευθυντές των σχολείων πρέπει να δημιουργήσουν και να 

συντηρήσουν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο να ενδυναμώνονται οι 

δάσκαλοι και καθηγητές με στόχο να επιτύχουν να επιτύχουν μια συνεχή 

πρόοδο στην ποιότητα της μάθησης και της προσωπικής τους ανάπτυξης. 

Συνεχής βελτίωση με τη συμμετοχή όλων(kaizen).68 Για τους 

Ιάπωνες η ποιότητα ανταμείβει. Ανταμείβει με την ωφελεία την οποία 
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παρέχει στην εργασία , με το σεβασμό, με την αύξηση της προσωπικής 

συνεισφοράς, με την ικανοποίηση των μαθητών και με την 

μακροπρόθεσμη φήμη. Στα σχολεία η φιλοσοφία του Kaizen αρχίζει 

άνωθεν και διοχετεύεται παντού στον οργανισμό. Η εκπαίδευση θα 

βελτιωθεί , όταν αρχίσουμε να ρωτάμε πως μπορούμε αυτό να το κάνουμε 

καλύτερα. 

6.Καθιέρωση της πρακτικής άσκησης στην εργασία. 

 Οι διευθυντές της εκπαίδευσης πρέπει να οργανώσουν 

προγράμματα εκπαίδευσης για τους νέους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν 

είναι εξοικειωμένοι με την κουλτούρα και τις προσδοκίες του σχολείου. 

Αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι αυτά που διδάσκουν 

στους νέους καθηγητές πώς να διατυπώνουν σκοπούς, πώς να διδάσκουν 

αποτελεσματικά και πώς να αξιολογούν αποτελεσματικά την ποιότητα 

της εργασίας τους, πως είναι περισσότερο αποτελεσματικοί και πώς να 

αξιολογούν την εργασία τους.69 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να οργανώνουν προγράμματα στα οποία 

οι μαθητές να μαθαίνουν πώς να διατυπώνουν σκοπούς μάθησης, πώς να 

είναι περισσότερο αποτελεσματικοί στην εργασία του σχολείου και πώς 

να αξιολογούν την ποιότητα της δικής τους εργασίας. Τέλος όλοι πρέπει 

να μάθουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία ποιότητας και τους τρόπους 

επίλυσης των προβλημάτων. 

 

7.Αποτελεσματική Ηγεσία 

Η ηγεσία του σχολείου πρέπει να συνεργάζεται με τους δασκάλους, 

καθηγητές, τους γονείς, τους μαθητές και τα μάλη της κοινότητας. Ο 

ρόλος τους είναι αυτός του ενγυμναστή και του μέντορα. Ηγεσία σημαίνει 

υποστήριξη, βοήθεια και όχι απειλές και τιμωρία. Οι ηγέτες επηρεάζουν 
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τα άτομα προς τη σωστή κατεύθυνση, προς το όραμα. Ο ηγέτης μπορεί να 

προέλθει από μια ομάδα. Το άτομο το οποίο βλέπει το πρόβλημα και έχει 

τη γνώση και την ικανότητα να ηγηθεί μπορεί να γίνει ηγέτης.70 

 

8. Απομάκρυνση του φόβου. 

 

Το όγδοο σημείο του Deming αναφέρεται στην απομάκρυνση του φόβου 

από το σχολείο, διότι εμποδίζει τη μέγιστη δυνατή απόδοση των 

ανθρώπων, την ελεύθερη έκφραση των ιδεών τους, την ανάληψη ρίσκου, 

την αναζήτηση νέων πληροφοριών καθώς και την επίλυση των 

προβλημάτων. 

Ο Deming προκαλεί τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν σχολικά 

περιβάλλοντα, στα οποία οι δυνατές σχέσεις του αμοιβαίου σεβασμού και 

της εμπιστοσύνης να παίρνουν τη θέση του φόβου, της υποψίας και της 

διάσπασης. 

Οι ψυχολόγοι μας πληροφορούν ότι ο φόβος προκαλεί αντίσταση στην 

αλλαγή, εμποδίζει την ανοιχτή επικοινωνία και κρατά κλειστή τη σκέψη 

μπροστά στη νέα γνώση. 

Το μέλλον μας εξαρτάται από την υποστήριξη των ατομικών 

προσπαθειών 

 

 

9.Κατάργηση των εμποδίων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων. 

Δάσκαλοι, Καθηγητές , Διευθυντές, Γονείς και μαθητές πρέπει να 

εργάζονται ομαδικά, ώστε να μπορούν να προβλέπουν τα 

προβλήματα και να δημιουργούν ένα αποτελεσματικό περιβάλλον 

μάθησης. 
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Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των τμημάτων του 

σχολείου. Τα άτομα πρέπει να δουλεύουν ομαδικά. Η απόδοση των 

δασκάλων ή των καθηγητών και των μαθητών αυξάνεται, όταν βλέπουν 

τους εαυτούς ως συνέταιροι στην πρόοδο και όταν τα διάφορα τμήματα 

αξιοποιούν τα ταλέντα για να δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για 

μάθηση και ανακάλυψη.71 

Η ομαδική εργασία είναι σπουδαία λειτουργία στο σύγχρονο 

μάνατζμεντ και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της ποιότητας.72 

 

          

           10.Κατάργηση των συναισθηματικών στόχων οι οποίοι 

ζητούν νέα επίπεδα απόδοσης των μαθητών, χωρίς να παρέχουν 

καλύτερες μεθόδους. 

 

Σήμερα οι μαθητές βομβαρδίζονται συνεχώς από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης με τα διάφορα συνθήματα και πληροφορίες. Αυτά 

δημιουργούν προβλήματα στην ισορροπία των μαθητών και στη 

λειτουργία του σχολείου. Το μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσουν οι 

εκπαιδευτικοί στα σχολεία είναι ότι οι μαθητές πρέπει να σκέφτονται 

κατά 100%. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προτρέπουμε τους μαθητές να 

κάνουν ότι καλύτερο μπορούν, ώστε να ικανοποιήσουν όλες τις 

δυνατότητες και τις ικανότητες τους. Με άλλα λόγια να προσπαθούν 

συνεχώς να αυξάνουν τις αποδόσεις τους.73 

Η εμπειρία έδειξε ότι, όταν τους στόχους διατυπώνει η ομάδα, 

συνήθως η απόδοση του μαθητή και του σχολείου γενικότερα υπερβαίνει 

το επίπεδο απόδοσης το οποίο θέτει το μάνατζμεντ. 
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Σήμερα είναι γνωστό ότι τα περισσότερα από το 80% των  

προβλημάτων τα οποία εμφανίζονται στον οργανισμό κατά την επίτευξη 

της ποιότητας οφείλεται στις διαδικασίες λειτουργίας του. Στην 

εκπαίδευση αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία του σχολείου εξαρτάται 

περισσότερο από το σχεδιασμό του συστήματος παρά από την 

διδασκαλία. Στη χώρα μας η υπευθυνότητα βρίσκεται απευθείας στο 

υπουργείο Παιδείας, στους συμβούλους και τους διευθυντές, οι οποίοι 

σχεδιάζουν και ελέγχουν τις στρατηγικές και τις πολιτικές. 

Ο Deming λέει ότι τα άτομα θα πρέπει να διατυπώνουν τους δικούς 

τους σκοπούς και κατευθύνσεις. Γι’αυτό οι σκοποί της εκπαίδευσης θα 

πρέπει να κατευθύνονται από κάτω προς τα πάνω. Τα άτομα που είναι 

κοντά στο πρόβλημα πρέπει να έχουν τις πληροφορίες για λύσουν το 

πρόβλημα. Το να διευθύνεις τους άλλους είναι ένας παλαιός τρόπος 

σκέψης, το να βοηθάς όμως άτομα να διοικήσουν τον εαυτό τους είναι 

επιτακτική σημερινή ανάγκη. 

 

11.Κατάργηση ποσοτικών στόχων και προτύπων εργασίας 

ποσοτικών στόχων και προτύπων εργασίας τα οποία δυσχεραίνουν 

την επίτευξη της ποιότητας. 

 

Στη θέση τους είναι προτιμότερη η εμπνευσμένη ηγεσία και η 

συνεχής βελτίωση των διαδικασιών εργασίας. 

Στις επιχειρήσεις οι ποσοτικοί στόχοι χρησιμοποιούνται για την 

αύξηση του κέρδους και την παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους, ενώ 

στα σχολεία η χρησιμοποίηση των ποσοτικών στόχων γίνεται χωρίς 

κίνητρα για τους δασκάλους και τους μαθητές. 

Η χρήση των αριθμών μπορεί να είναι αποτελεσματική στην 

περίπτωση που επιδιώκουμε τη μείωση του κόστους ή όταν θέλουμε να 

είμαστε περισσότερο δίκαιοι και αντικειμενικοί στους μαθητές. 
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Εργασίες που δίνουν έμφαση σε αριθμητικά ή σε γράμματα 

σύμβολα γνώσης, συχνά δεν αντιπροσωπεύουν την ποιότητα της προόδου 

των μαθητών και την πραγματική επίδοση τους. Ο βαθμός μπορεί να 

αποδειχθεί μη παραγωγικός μακροπρόθεσμα. 

Ποιά είναι όμως η πραγματική τους επίδραση στο επίπεδο της 

μάθησης και της διδασκαλίας; Δεν θα πρέπει να αποτελούν τον 

προορισμό της εκπαίδευσης, αλλά μόνο τις λευκές γραμμές του δρόμου 

   

 

12.Οι μαθητές πρέπει να επιβραβεύονται εσωτερικά και να 

βελτιώνονται συνεχώς, ώστε να αισθάνονται υπερήφανοι για την 

εργασία τους.  

 

Πρέπει να εξαλείψουμε τα εμπόδια τα οποία δεν αφήνουν τα άτομα 

να αισθάνονται υπερήφανοι για την εργασία τους. Πρέπει να 

διατυπώσουμε κριτήρια υψηλής ποιότητας για τους μαθητές και να τους 

βοηθήσουμε να τα εκπληρώσουν. 

Στη βιομηχανία τα άτομα πληρώνονται περισσότερο αρκεί να 

εκπληρώσουν τον ποσοτικό στόχο παραγωγής. Στην εκπαίδευση όμως ο 

καλός ή ο κακός εκπαιδευτικός πληρώνεται το ίδιο. 

Ο Deming πιστεύει ότι ο βαθμός εμποδίζει τη σωστή απόδοση του 

μαθητή. Σύμφωνα με τη δική του φιλοσοφία, δεν είναι θέμα το τι έμαθε ο 

μαθητής, αλλά τι μπορεί να κάνει με αυτά που έμαθε. Πιστεύει ότι πρέπει 

να πιέσουμε τους μαθητές να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων 

τους στην απόκτηση της γνώσης. Αν θα αποδώσουν ή όχι, δε το 

γνωρίζουμε. Ο Deming πιστεύει ότι ο μαθητής θα κάνει το καλύτερο που 
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είναι ικανός να κάνει, σύμφωνα βέβαια με τους προσωπικούς του 

στόχους, τους οποίος έχει ο ίδιος θέσει μέσα στο σύστημα που εργάζεται.74 

Καθηγητές και μαθητές αναγνωρίζουν την αξία της αξιολόγησης 

ως ένα μέσο για να πάρει ένας μαθητής για παράδειγμα το (Α). Η 

αξιολόγηση είναι ευκαιρία για αναγνώριση ή αμοιβή. Υπάρχει όμως 

πάντοτε μια υποκειμενικότητα στη διαδικασία της αξιολόγησης. Η 

βαθμολογία προωθεί την αναγνώριση όχι όμως και την τελειότητα. Τα 

άτομα κάνουν τόση εργασία όση χρειάζονται για να πάρουν τον 

αναμενόμενο βαθμό. 

 

13. Ενθάρρυνση της συνεχούς εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης 

για κάθε εργαζόμενο. 

 

 Ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να μελετά, να μαθαίνει και να 

βελτιώνεται. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες κάθε ατόμου μπορεί να 

επηρεάσουν τις σκέψεις και την πρόοδο των άλλων καθώς επίσης και 

ολόκληρο τον οργανισμό. Στην εκπαιδευτική βελτίωση συνεισφέρουν όλα 

τα άτομα, χωρίς νέες σκέψεις η εκπαίδευση δε θα προχωρήσει. Δεν έχουμε 

έλλειψη ατόμων χωρίς γνώση, αλλά έλλειψη ατόμων που θέλουν να 

μάθουν, που θέλουν να κάνουν κάτι καλύτερα75 

 

14.Συμμετοχή όλων των ατόμων, π.χ. γονέων, μαθητών, 

διευθυντών για την υλοποίηση των παραπάνω σημείων της 

φιλοσοφίας.  

 

Όλα τα άτομα πρέπει να εργαστούν προς τη νέα αυτή κατεύθυνση. 

Η διοί 

                                                 
74

 Deming, W.E ό.π. σελ. 124 
75

 Fields Joseph, ό.π. σελ. 62. 
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κηση του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να ενσωματώσει στη 

λειτουργία του τα 14 σημεία της φιλοσοφίας του Deming. To πιστεύω του 

είναι μέσα σε κάθε οργανισμό, τα άτομα είναι η σπουδαιότερη πηγή. 

Κάθε πηγή έχει όμως αξία αν χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες και 

αυτό πρέπει να κάνουμε στο σχολείο. 

Ο κύκλος του Deming ή κύκλος του Shewhart αποτελείται από μια 

σειρά ενεργειών, που είναι αναγκαίες για κάθε συστηματική προσέγγιση 

στη διαδικασία βελτίωσης οποιουδήποτε συστήματος. 

Τα επαναλαμβανόμενα στάδια στον κύκλο Deming είναι τα εξής: ο 

σχεδιασμός (Plan), η δράση (Do), ο έλεγχος (Check- Study) και η βελτίωση 

(Act)76. Έτσι με βάση τα προαναφερόμενα στάδια του κύκλου, πρώτα θα 

γίνει ο προσδιορισμός του προβλήματος, η έρευνα και ανάλυση του 

προβλήματος με παράλληλη λήψη διορθωτικών μέτρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76

 ∆ερβιτσιώτη, Κ, (2001) ο. π. σελ. 292 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η ελληνική εκπαίδευση παρέχεται κυρίως α) στην πρωτοβάθμια 

που περιλαμβάνει την προσχολική αγωγή και τη δημοτική εκπαίδευση β) 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που περιλαμβάνει δύο κύκλους, τον 

πρώτο κύκλο που περιλαμβάνει το γυμνάσιο και το δεύτερο κύκλο στον 

οποίο ανήκουν οι διάφοροι κύκλοι λυκείων γ) στην τριτοβάθμια που 

ανήκουν τα Α.Ε.Ι και τα Τ.Ε.Ι. και δ) στους οργανισμούς συνεχιζόμενης 

κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης.77 

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει το Γυμνάσιο( παιδιά 

12-15 ετών) και το Λύκειο( παιδιά 15-18 ετών). Η δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση αποτελεί συνέχεια της πρωτοβάθμιας και διαρκεί συνολικά 6 

χρόνια. Σκοπός της είναι αφενός η προετοιμασία για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και αφετέρου η γενική ανθρωπιστική μόρφωση του εφήβου, 

ώστε να εξελιχθεί σε ώριμο, ενεργό και δραστήριο πελάτη. Παρέχεται σε 

δυο τριετής κύκλους, το γυμνάσιο και το λύκειο. Ο πρώτος κύκλος 

καλύπτεται από το γυμνάσιο και ο δεύτερος περιλαμβάνει το ενιαίο 

λύκειο και τα ΕΠΑ.Λ..78 

Σκοπός της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να εξασφαλίσει 

στους μαθητές τη συστηματική εκμάθηση γνώσεων, τεχνικών και 

δεξιοτήτων, να καταρτίσει τα μεσαία στελέχη που είναι απαραίτητα και 
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 Καµπουρίδης, Γ.,(2002( Οργάνωση και ∆ιοίκηση σχολικών µονάδων, Αθήνα, Κλειδάριθµος, σελ23 
78

 Κωτσίκης,Β.,(1993) Οργάνωση και ∆ιοίκηση της εκπαίδευσης, Αθήνα, Έλλην, σελ 123 
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στην εκάστοτε κοινωνία και οικονομία να προσφέρει και να προσφέρει 

στην εκάστοτε κοινωνία τους σπουδαστές . 

Το Λύκειο ως βαθμίδα δεν είναι ενιαίο αλλά διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες, καθεμία από τις οποίες έχει το δικό της σκοπό: Το Ενιαίο 

Λύκειο και το Επαγγελματικό Λύκειο(ΕΠΑ.Λ). 

Το Ενιαίο Λύκειο μπορεί να θεωρηθεί ως προϊόν των απαιτήσεων 

που εγείρουν οι σύγχρονες κοινωνίες και οι οικονομικές συνθήκες, η 

δημιουργία της κοινωνίας της γνώσης και της μάθησης, το αίτημα της 

γενικής μόρφωσης και της εξειδίκευσης, δημογραφικές εξελίξεις, 

πολυτισμικότητα και κ.λπ.79 

Το Επαγγελματικό Λύκειο παρέχει τη δευτεροβάθμια τεχνική 

επαγγελματική εκπαίδευση και αποβλέπει στο συνδυασμό της  γενικής 

παιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση, με 

σκοπό την επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας. 

Το σχολείο ή η εκπαιδευτική μονάδα είναι η βασική μονάδα του 

εκπαιδευτικού συστήματος που διέπεται από ίδιους σκοπούς, έχει 

καθορισμένο σκοπό και ενιαία διοίκηση, δέχεται μαθητές με 

προκαθορισμένες προϋποθέσεις για προκαθορισμένο χρόνο σπουδών και 

τέλος χορηγεί απολυτήριο, πιστοποιητικό, πτυχίο, δίπλωμα. Οι 

εκπαιδευτικές μονάδες είναι οι βασικές οργανωτικές μονάδες του 

εκπαιδευτικού συστήματος, που ανήκουν σε μια βαθμίδα με έναν κύκλο 

σπουδών και χορηγεί τίτλο σπουδών. 

Η κάθε εκπαιδευτική μονάδα έχει δική της αυτοτελή διοίκηση 

(διευθυντής- υποδιευθυντής- σύλλογο διδασκόντων), δική του σχολική 

επιτροπή για τα οικονομικά θέματα, ιδιαίτερα βιβλία για τους μαθητές, τη 

βαθμολογία και τις απουσίες και το βιβλίο αλληλογραφίας. Το βασικό 
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 Σαΐτης  Χ.,(2000) Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, Αθήνα, σελ 56-58 
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όμως έγγραφο του σχολείου είναι ο τίτλος σπουδών από τον οποίο 

διακρίνεται από ενιαίο σχολείο.80 

 

 3.2 ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Σε εθνικό επίπεδο ο Υπουργός Παιδείας, ως υπέρτατο όργανο της 

ιεραρχικής πυραμίδας, έχει πέρα από τις γενικές αρμοδιότητες μια σειρά 

από αποφασιστικές αρμοδιότητες, που αναφέρονται σε θέματα σπουδών, 

προσωπικού, διοικητικών υποθέσεων, διοικητικών και οικονομικών 

υποθέσεων.81 

Τη βούληση των επιστημών της αγωγής την εκφράζει το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έργο του οποίου είναι η μελέτη, ανάπτυξη, 

καθορισμός και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σε θέματα 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η έρευνα, η κατάρτιση 

και η υποβολή προτάσεων για τη χάραξη εκπαιδευτικών κατευθύνσεων82 

3.3.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Στα πλαίσια της πολιτικής για την αποκέντρωση της εκπαίδευσης, 

η διοίκηση ασκείται σε επίπεδο Περιφέρειας από τις Περιφερειακές 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε επίπεδο Νομαρχίας από τις Διευθύνσεις 

και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τα 

Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια και τις Επιτροπές Παιδείας. 

Η διοίκηση και ο έλεγχος λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν στις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οποίες υπάγονται απευθείας 

στον Υπουργό Παιδείας. 

                                                 
80

 Μπρίνια Β., Management Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαίδευσης, Σταµούλη, Αθήνα  
81

 Σαΐτης Χ., ο.π. σελ 174 
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 Ν. 1566/85, άρθρα 23 και 24. 
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Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα 

τμήματα:  

α) Διοίκησης, β) Επιστημονικής–Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γ)Επιστημονικής– Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης83 

Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις υπάγονται:84 

� Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

� Τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ). 

� Τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). 

� Τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.). 

� Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε). 

� Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. 

Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης λειτουργούν ένα 

Ανώτατο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) και ένα αντίστοιχο Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ). 

Των Περιφερειακών Διευθύνσεων προΐσταται ο Περιφερειακός 

Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι μετακλητός δημόσιος υπάλληλος, 

προέρχεται από το σώμα των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας ή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.85 

3.4.ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Σε τοπικό επίπεδο λειτουργούν επιτροπές και συμβούλια, όπως 

είναι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιτροπές Παιδείας, η Σχολική 

                                                 
83

 Ν. 2986/13-2-2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης... και άλλες διατάξεις», άρθρο 2. 
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 Ν. 2986/13-2-2002 ό.π. άρθρο 1. 
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 ο.π. 
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επιτροπή και το Σχολικό Συμβούλιο, που συνδέεται με τη λειτουργία του 

σχολείου και αποτελούν όργανα λαϊκής συμμετοχής. Παρά τις όποιες 

καλές προθέσεις του νομοθέτη, για άσκηση κοινωνικού ελέγχου και 

δημοκρατικής διοίκησης στα σχολεία της χώρας86, τα συλλογικά αυτά 

όργανα δεν έχουν καμιά διαμορφωτική δυνατότητα στη διοικητική πράξη 

γιατί η έλλειψη αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τα περιορίζει σε εισηγητικό 

ρόλο. Εξαίρεση αποτελεί η σχολική επιτροπή, η οποία έχει αποφασιστικές 

ιδιότητες στη διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων.87 

 Στο χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

λειτουργούν συλλογικά όργανα σε τοπικό, νομαρχιακό και εθνικό 

επίπεδο με τη συμμετοχή παραγόντων της σχολικής ζωής 

(εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές). Τα όργανα αυτά είναι τα εξής :88 

• Το Σχολικό Συμβούλιο, λειτουργεί σε κάθε σχολείο με σκοπό τη 

στήριξη της λειτουργίας του και αποτελείται από το Σύλλογο 

Διδασκόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων 

και ένα εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Η Δημοτική ή Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας, που αποτελείται από 

εκπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας, της Ένωσης Γονέων, 

Διευθυντές σχολείων, εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών. Η Επιτροπή εισηγείται 

στο Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας θέματα σχετικά με την 

καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων, την κατανομή των 

πιστώσεων, την κατάργηση ή συγχώνευση των σχολείων, την ανέγερση, 

την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 
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 Χρήστος Αθ. Σαΐτης, «Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης», Κλειδάριθµος, Αθήνα 2000, σελ 
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• Η Νομαρχιακή ή Επαρχιακή Επιτροπή Παιδείας, αποτελείται από 

το Νομάρχη ή τον Έπαρχο, εκπροσώπους των Σχολικών Συμβούλων, της 

Διοίκησης της Εκπαίδευσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ομοσπονδίας 

Γονέων, των παραγωγικών τάξεων, των επιστημονικών φορέων και των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών 

• Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, που γνωμοδοτούν σε θέματα 

υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών. 

 

Στον πολιτιστικό τομέα η τοπική αυτοδιοίκηση υποστηρίζει τον 

τοπικό οργανισμό με θεατρικά εργαστήρια, περιβαντολλογικά 

προγράμματα γνωριμίας του τοπικού περιβάλλοντος και των 

προβλημάτων του κτλ.89 

Ένας άλλος τομέας που η τοπική κοινωνία συνδέεται άμεσα με την 

εκπαιδευτική μονάδα είναι ο τομέας του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. Τα τοπικά γραφεία μπορούν να συνεργάζονται άμεσα 

με τα κέντρα επαγγελματικού  προσανατολισμού και συμβουλευτικής 

(ΚΕΣΥΠ), στην παροχή πληροφοριών για θέσεις εργασίας, να 

πραγματοποιούν επισκέψεις ειδικών για ενημέρωση σε θέματα εργασίας 

στον εκπαιδευτικό οργανισμό. 

3.5.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  Ο Διευθυντής διοικεί το σχολείο, είναι περισσότερο διεκπεραιωτής 

και εκτελεστής κάποιων εργασιών, αναθέτει στη αρχή της σχολικής 

χρονιάς τις εργασίες και τις υπευθυνότητες που θα έχει ο κάθε καθηγητής 

, εκτός της διδασκαλίας των μαθημάτων. Για παράδειγμα αναθέτει τη 

μισθοδοσία και τα οικονομικά, τη μηχανογράφηση, την τήρηση πρακτικού 

συνεδριάσεων, την τήρηση πρωτοκόλλου σε κάποιους καθηγητές. Επίσης 
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εφόσον αναθέσει τις εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν, φροντίζει 

να παρακολουθεί αν όλες οι εργασίες εκτελούνται σωστά και στα 

προβλεπόμενα όρια. 90 

Ο Διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση 

των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την 

εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων, που 

εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τις αρμοδιότητες του 

συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του έργου 

των εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται με τους σχολικούς 

συμβούλους. 

Μερικά από τα καθήκοντα του είναι τα εξής: 

 1. Ο διευθυντής εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις προς τρίτους 

σχέσεις του, παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι 

υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των 

καθηγητών. 91 

2. Ενημερώνει το σύλλογο των καθηγητών σχετικά με τους νόμους, 

τις διαταγές και τις αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου 

ασκεί εποπτεία και έχει ευθύνη για την τήρησή τους.  

3. Φροντίζει ώστε να τηρούνται πάντοτε ενημερωμένα τα 

υπηρεσιακά βιβλία και είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της 

υπηρεσιακής αλληλογραφίας του σχολείου.  
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4. Υπογράφει όλους τους τίτλους σπουδών, ως υπεύθυνος, και 

συνυπογράφουν, ως συνυπεύθυνοι, ο υποδιευθυντής και ο καθηγητής που 

συνέταξε τον τίτλο, εφόσον δεν υπάρχει γραμματέας.  

5. Βεβαιώνει τη γνησιότητα των τίτλων που έχουν εκδοθεί από το 

σχολείο του, και ζητεί την επαλήθευση της γνησιότητας τίτλων άλλων 

σχολείων, όταν υπάρχουν υπόνοιες για τη γνησιότητά τους.  

6. Εγκρίνει μετεγγραφές μαθητών σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και έχει ευθύνη για τη φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο 

αρχείο του σχολείου.  

7. Μεριμνά για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος 

διδασκαλίας και φροντίζει για την καθημερινή ενημέρωση των βιβλίων 

διδασκόμενης ύλης από τους καθηγητές.  

8. Φροντίζει να τροποποιεί το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, 

ώστε να καλύπτονται τα κενά σε περιπτώσεις έκτακτης απουσίας 

καθηγητών.  

9. Εισηγείται στην προϊσταμένη αρχή την ανάθεση υπερωριακής 

διδασκαλίας σε καθηγητές που το επιθυμούν, σύμφωνα με όσα 

προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.  

10. Είναι υπεύθυνος για την καταχώριση της βαθμολογίας των 

μαθητών στα σχετικά βιβλία και όταν κατά την κρίση του επιβάλλεται, 

καλεί γονείς ή κηδεμόνες και τους ενημερώνει σε θέματα για τα οποία 

θεωρεί απαραίτητη την απευθείας προσωπική τους ενημέρωση.  

11. Όταν συμβαίνει να υπάρχουν μαθητές που έχουν λόγους 

απαλλαγής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ύστερα από εισήγηση 

του σχολιάτρου συντάσσει σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του 
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συλλόγου, την οποία υπογράφουν ο ίδιος, ο σχολίατρος και οι καθηγητές 

Φυσικής Αγωγής του σχολείου. 92 

12. Έχει την ευθύνη για την υγιεινή κατάσταση των χώρων του 

διδακτηρίου και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία 

της υγείας των μαθητών και του προσωπικού. Σε περίπτωση που 

παρουσιασθεί κρούσμα μεταδοτικής ασθένειας το αναφέρει αμέσως στον 

προϊστάμενο της Διευθύνσεως ή του Γραφείου.  

13. Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή του διδακτηρίου και 

των σχολικών επίπλων και σκευών καθώς επίσης και για την προμήθεια 

των αναγκαίων μέσων εξοπλισμού και των εποπτικών οργάνων.  

14. Μετέχει ως μέλος στην επιτροπή μισθώσεως οικημάτων για την 

κάλυψη στεγαστικών αναγκών του σχολείου και θεωρεί τις καταστάσεις 

πληρωμής των μισθωμάτων, στις περιπτώσεις που δεν είναι υποχρεωτικό 

να τις θεωρεί άλλη προϊσταμένη αρχή.  

15. Είναι εκκαθαριστής των αποδοχών του προσωπικού του 

σχολείου, υπεύθυνος για τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων και 

για την τήρηση των νόμων που διέπουν τη μισθοδοσία των δη-μοσίων 

υπαλλήλων και εφόσον δεν υπάρχει γραμματεύς στο σχολείο, βοηθείται 

από καθηγητή, που τον ορίζει ο σύλλογος.  

16. Προτείνει το διορισμό ή την απόλυση του προσωπικού Γ' 

κατηγορίας του σχολείου του, σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 93 
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17. Συγκροτεί με πράξη του τις διάφορες επιτροπές εξετάσεων, 

συνεργάζεται με τους αρμόδιους καθηγητές για τον ορισμό των θεμάτων, 

των επιτηρητών κ.τ.λ. και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών 

με τις εξετάσεις διατάξεων.  

18. Τηρεί φακέλους υπηρεσιακών μεταβολών των καθηγητών του 

σχολείου του, τους οποίους σε περίπτωση μετάθεσης αποστέλλει στα νέα 

σχολεία τους «επί αποδείξει». 94 

19. Μεριμνά, ύστερα από συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο, 

ώστε να διατίθεται ειδικός χώρος σε κεντρικό σημείο του σχολείου, τον 

οποίο θα χρησιμοποιούν οι μαθητικές κοινότητες για ανακοινώσεις 

σχετικές με μαθητικά θέματα. 

20. Ανακοινώνει εγκαίρως στους μαθητές το περιεχόμενο 

εγκυκλίων, οι οποίες αναφέρονται σε θέματα, που τους αφορούν.  

3.6. Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο υποδιευθυντής95 αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου, όταν 

δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Οι τομεάρχες είναι υπεύθυνοι για 

τους τομείς τους, ο κάθε τομέας π.χ. πληροφορικής έχει το δικό του 

τομεάρχη, σκοπός του είναι η εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων, η 

αποκατάσταση βλαβών στα εργαστήρια, η κατανομή των μαθημάτων 

στους καθηγητές. 

Τέλος το σχολείο μας έχει 45 καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, 

εργασία των οποίων  είναι η διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων 
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σύμφωνα μα τα αναλυτικά προγράμματα τα οποία στέλνονται από το 

παιδαγωγικό ινστιτούτο και οι καθηγητές θα πρέπει να τα τηρήσουν 

πιστά, άλλωστε σε τακτά χρονικά διαστήματα στέλνεται στο υπουργείο 

παιδείας το σημείο που έχουν φτάσει στην ύλη. Επίσης εκτός της 

διδασκαλίας οι καθηγητές έχουν και κάποιο διοικητικό ρόλο, όλες οι 

διοικητικές εργασίες του σχολείου μοιράζονται στους καθηγητές και έτσι 

ο καθένας έχει να εκτελέσει και μια εργασία όπως για παράδειγμα να 

είναι υπεύθυνος για ένα τμήμα, ή να υπεύθυνος για τη μισθοδοσία κτλ 

Επομένως συμπεραίνεται από τα παραπάνω ότι ο ρόλος του 

διευθυντή, των υποδιευθυντών και των τομεαρχών είναι περισσότερο 

εκτελεστικός, το σύστημα είναι συγκεντρωτικό και οι αποφάσεις 

παίρνονται από την ανώτατη διοίκηση, η οποία χαράζει και την πολιτική 

της εκπαίδευσης, οι διευθυντές δεν παίρνουν μέρος σε αυτές τις 

αποφάσεις, απλώς πρέπει να τις εκτελούν, δεν έχει τη δυνατότητα να 

παρακινήσει, να εμψυχώσει, να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό.96 

3.7. Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Με το νόμο 1304/1982 εισήχθηκε ο θεσμός του σχολικού συμβούλου 

και του παρισταμένου της διεύθυνσης η του γραφείου σε αντικατάσταση 

των επιθεωρητών. Έργο του σχολικού συμβούλου είναι η επιστημονική 

και παιδαγωγική καθοδήγηση και η συμμετοχή στην αξιολόγηση και την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και η ενθάρρυνση κάθε 

προσπάθειας τους για έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης(οργάνωση και 

διοίκηση της εκπαίδευσης.97 
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Συνεργάζονται με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, για το 

σχεδιασμό της σχολικής εργασίας και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. 

Αντιμετωπίζει προβλήματα διδακτικής και αγωγής σε συνεργασία 

με το διδακτικό  προσωπικό των σχολείων της δικαιοδοσίας του και 

φροντίζει για την εισαγωγή και εφαρμογή των πορισμάτων των 

σύγχρονων επιστημών της αγωγής στα σχολεία. 

Επισκέπτεται τα σχολεία της περιφέρειας του και κατευθύνει το 

έργο των εκπαιδευτικών με θεωρητικές και κυρίως πρακτικές υποδείξεις. 

Μετέχει στη διαδικασία της αξιολόγησης του διδακτικού 

προσωπικού. 

Συνεργάζεται με τον προϊστάμενο της εκπαίδευσης. 

Στο τέλος του διδακτικού έτους, σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς, αξιολογεί τα αποτελέσματα από την εφαρμογή όσων 

σχεδιάστηκαν και διαδραματίστηκαν στη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού 

έτους.98 

3.8. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών είναι βασικό όργανο της διοίκησης του 

εκπαιδευτικού οργανισμού, γιατί μέσω αυτού επιλύονται βασικά θέματα 

της λειτουργίας του. Ο σύλλογος εκπαιδευτικών αποτελείται από όλους 

τους διδάσκοντες, σκοπός του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι συνεδριάσεις του συλλόγου 

αυτού με παιδαγωγικά θέματα είναι τρεις μέσα στο διδακτικό έτος, αλλά 

μπορεί να γίνει και μα έκτατη σύγκλιση του σε διάστημα όχι μικρότερο 

από 20 ημερών από την τελευταία σύγκλιση του, εκτός αν το ζητήσει η 
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πλειοψηφία των διδασκόντων. Μια μέρα πριν τη συνεδρίαση του 

συλλόγου ο διευθυντής αναρτά την πρόκληση και τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. Η παρουσία των διδασκόντων είναι υποχρεωτική. Οι 

αποφάσεις του συλλόγου λαμβάνονται με πλειοψηφία και 

καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών. 

Ο σύλλογος πρέπει: 

• Σε τακτική συνεδρίαση πριν την έναρξη των 

μαθημάτων να προγραμματίζει και να οργανώνει τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες για όλο το έτος. 

• Με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για 

επιμόρφωση να επιβάλλει πρόταση στο σχολικό σύμβουλο ή στο 

διευθυντή εκπαίδευσης ή στον προϊστάμενο γραφείου, κατά 

περίπτωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με την εξωσχολική 

επιμόρφωση. 

• Να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις σχολικής αποτυχίας 

και διαρροής των μαθητών, εφαρμόζοντας κατάλληλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

π.χ. ενισχυτική διδασκαλία. 

• Να ανανεώνει και να αξιοποιεί τα διαθέσιμα εποπτικά 

μέσα.99 

Στην πράξη ο σύλλογος των εκπαιδευτικών συμμετέχει στη 

διαδικασία της λήψης αποφάσεων στην εκπαιδευτική μονάδα σε 

θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και παιδαγωγική πράξη. Τα 

θέματα που αφορούν πειθαρχικά παραπτώματα των μαθητών, τα 

προβλήματα συμπεριφοράς και κατάθεση βαθμολογίας. 

Επίσης εκτός των σεμιναρίων, ημερίδων οι καθηγητές μπορούν να 

αναλάβουν και κάποιες εργασίες σε συνεργασία με τα διάφορα γραφεία 
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εκπαίδευσης, π.χ εργασία σε θέματα περιβαντολλογικά ή σε θέματα 

αγωγής υγείας, στις οποίες συμμετέχουν και κάποιοι μαθητές,   αυτό με 

τη σειρά βοηθάει τους καθηγητές και τους μαθητές να 

ευαισθητοποιηθούν σε διάφορα θέματα και αναπτύξουν κάποιες δράσεις 

και πρωτοβουλίες. Βέβαια η μόνη υποκίνηση για τους καθηγητές είναι η 

μείωση του ωραρίου τους κατά τρεις ώρες, δεν υπάρχει πάλι κάποια 

χρηματική υποκίνηση και συνήθως αυτές οι εργασίες είναι αρκετά 

χρονοβόρες και απαιτούν πολλές ώρες εργασίας. Παρόλα αυτά πολλοί 

καθηγητές από το σχολείο μας αναλαμβάνουν κάθε χρόνο και κάποιες 

εργασίες, πολλές φορές αποδίδονται και από τη διεύθυνση υποχρεωτικά 

για συμπλήρωση του ωραρίου τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

4.1. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

Ο όρος σύστημα είναι γενική έννοια που παρουσιάζεται σε όλες τις 

εμφάσεις της πραγματικής ζωής. Υποδηλώνει ένα πλήθος 

αλληλοεξαρτημένων στοιχειών, που αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται 

μεταξύ τους για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου ή σειρά στόχων. 

Το σχολείο, όπως κάθε κοινωνική οργάνωση είναι ανοικτό 

σύστημα, γιατί υπάρχει και λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, 

δηλαδή το σχολείο βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 

του. Κατά την επικοινωνία με το (εξωτερικό) περιβάλλον, το σχολείο 

δέχεται από αυτό εισροές, δηλ δάσκαλους, μαθητές, αναλυτικό 

πρόγραμμα, βιβλία κ.α., εκτελώντας τη λειτουργία της εισόδου, τις 

μετασχηματίζει στο εσωτερικό περιβάλλον εκτελώντας τη λειτουργία του 

μετασχηματισμού ή της επεξεργασίας και αποδίδει με τη σειρά του το 

προϊόν(η την υπηρεσία) της επεξεργασίας αυτή στο εξωτερικό 

περιβάλλον εκτελώντας της λειτουργία της εκροής.100 

Μερτικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ανοικτού 

κοινωνικού συστήματος είναι: 

Οι εισροές(π.χ. άνθρωποι, πληροφορίες, υλικά κ.ά) που εισέρχονται 

στο σύστημα από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Η επεξεργασία ή ο μετασχηματισμός, δηλαδή των εισροών από το 

εξωτερικό περιβάλλον σε προϊόν ή υπηρεσία  
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Οι εκροές, δηλαδή η διοχέτευση του τελικού προϊόντος στο 

κοινωνικό περιβάλλον το οποίο και την επηρεάζει. 

Η ανατροφοδότηση(feedback), δηλαδή η κυκλική διαδικασία που 

αποτελεί μηχανισμό επικοινωνίας και ελέγχου και φέρνει το σύστημα , 

στα στοιχεία του και στο περιβάλλον του μια συνεχή ροή πληροφοριών 

σχετική με τη λειτουργία του συστήματος. 

Τα όρια, δηλαδή τα σύνορα του συστήματος που το οριοθετούν 

έναντι του περιβάλλοντος. Βέβαια η έννοια του συστήματος είναι σχετική 

γιατί το κάθε σύστημα αποτελεί υποσύστημα ενός ευρύτερου 

συστήματος, οπότε η οριοθέτηση και ο προσδιορισμός της ολότητας είναι 

δύσκολο.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σχήμα3 1:Η εκπαιδευτική μονάδα ως σύστημα(πηγή: Πετρίδου Ε., 

2003) 
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4.2. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι ένα 

ανοικτό κοινωνικό σύστημα, αφού διαθέτει ένα σύνολο υποσυστημάτων , 

επιδίωξη γενικών και ειδικών στόχων, λειτουργεί με βάση ένα 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό νομοθετικό πλαίσιο. Είναι ανοιχτό και σε 

διαρκή αλληλοεπίδραση με το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται, καθώς και με την κοινωνία. Η αλληλεπίδραση των 

εκπαιδευτικών οργανισμών και κοινωνίας συντελεί στην εξασφάλιση της 

σταθερότητας και ισορροπίας και για τα δύο μέρη. 

Σχέσεις αναπτύσσονται, τόσο μεταξύ της μιας εκπαιδευτικής 

μονάδας με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας περιφέρειας, σε εθνικό 

ή σε παγκόσμιο επίπεδο με τα προγράμματα κινητικότητας των νέων, όσο 

μεταξύ της εκπαιδευτικής μονάδας και της κοινωνίας. Υπάρχουν αρκετοί 

παράγοντες που δρουν στο περιβάλλον της εκπαιδευτικής μονάδας και 

την επηρεάζουν. Ορισμένοι από αυτούς είναι:102 

1. Στη σημερινή εποχή η τεχνολογία, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και το διαδίκτυο έχουν φέρει την εκπαιδευτική 

μονάδα κοντά σε ολόκληρο τον κόσμο, με αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων. 

2. Το κτήριο με την υλικοτεχνική υποδομή του και τις 

αίθουσες διδασκαλίας αποτελούν το χώρο της εκπαίδευσης 

και επηρεάζουν τόσο τη διδασκαλία όσο και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. 

3. Το μαθητικό δυναμικό και το εκπαιδευτικό δυναμικό 

της εκπαιδευτικής μονάδας απαρτίζουν το παιδαγωγικό, 

ψυχολογικό και κοινωνικό περιβάλλον της εκπαίδευσης το 

                                                 
102

 Μπρίνια Β., ο.π. σελ 78 



 80 

οποίο επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τις λειτουργίες της 

εκπαίδευσης. 

Το περιβάλλον της εκπαιδευτικής μονάδας διακρίνεται στο:  

Α) Γενικό Περιβάλλον, στο οποίο ανήκουν όλα εκείνα τα στοιχεία 

που βρίσκονται εκτός αυτής και την επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα, π.χ.103 

Νομικό περιβάλλον: οι νόμοι που διέπουν τη λειτουργία της 

εκπαιδευτικής μονάδας, του κράτους και της κοινωνίας, 

Τεχνολογικό περιβάλλον: τα ερευνητικά κέντρα, οι πηγές 

προμήθειας τεχνολογίας, το σύστημα εκπαίδευσης κ.λπ. 

Κοινωνικό περιβάλλον: η κοινωνική δομή, το σύστημα της 

κοινωνικής οργάνωσης μιας χώρας, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το 

συνδικαλιστικό σύστημα. 

Οικονομικό περιβάλλον: ρυθμοί ανάπτυξης, επίπεδα μισθών και 

εισοδημάτων, ανεργία-αποσχόληση, φορολογικό σύστημα κ.λπ 

Πολιτισμικό περιβάλλον: το σύστημα αξιών και πιστεύω και 

γενικά η κουλτούρα μιας κοινωνίας, τα ήθη και τα έθιμα, οι παραδόσεις, η 

θρησκεία κ.λπ. 

Πολιτικό περιβάλλον: οι θεσμοί και η λειτουργία της πολιτικής 

ζωής μιας χώρας, η φυσιογνωμία και η λειτουργία του κράτους. 

Οικολογικό περιβάλλον :το φυσικό περιβάλλον με τα οικολογικά 

του χαρακτηριστικά και προβλήματα. 

Β) Ειδικό περιβάλλον: περιλαμβάνει εκείνα τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος με τα οποία η εκπαιδευτική μονάδα αναπτύσσεται ή 

δέχεται και ασκεί άμεσες αλληλεπιδράσεις, π.χ. Γονείς, Μαθητές, 

Σχολικοί Σύμβουλοι, Γραφείο ή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
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 Ο.π., σελ 79-80 
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Σχήμα 3.2.: Το περιβάλλον της εκπαιδευτικής μονάδας 

4.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 Σήμερα η σύγχρονη φιλοσοφία της διοίκησης στις επιχειρήσεις 

δίνει έμφαση και προτεραιότητα στις ανάγκες του πελάτη . Το ίδιο ισχύει 

και για τα σχολεία στα οποία πρέπει η λειτουργία τους να είναι 

μαθητοκεντρική και όχι δασκαλοκεντρική.104 

Ο πελάτης είναι σήμερα για τις επιχειρήσεις το σπουδαιότερο 

πρόσωπο. Οι Ιάπωνες για να τονίσουν την σπουδαιότητα που έχει ο 

πελάτης για τους οργανισμούς χρησιμοποιούν τη λέξη «okyakusama» που 

σημαίνει ταυτόχρονα «πελάτης» και «τιμώμενο πρόσωπο». 

                                                 
104

 Ζαβλανός Μ., ο.π. σελ 90 
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Πελάτης είναι οποιοδήποτε άτομο το οποίο χρησιμοποίει το προϊόν 

της δουλειάς μου ή την παρεχόμενη υπηρεσία. Η γνώση για το ποιος είναι 

ο πελάτης και τι περιμένει από εμάς είναι πολύ σπουδαίο γεγονός για να 

κατανοήσουμε την έννοια της ποιότητας. 

Διακρίνουμε δύο είδη πελάτες τους εσωτερικούς και τους 

εξωτερικούς 

Ο Juran διακρίνει τους εσωτερικούς πελάτες ως άτομα τα οποία 

αποτελούν μέρος της επιχείρησης. Είναι τα άτομα μέσα στην επιχείρηση 

τα οποία βοηθούν στη παραγωγή του προϊόντος καθώς και τα άτομα που 

επηρεάζονται από την εργασία 

Οι εξωτερικοί πελάτες είναι αυτοί αγοράζουν ή χρησιμοποιούν το 

προϊόν του οργανισμού. Είναι τα άτομα που δεν αποτελούν μέρος της 

επιχείρησης αλλά επηρεάζονται από τα προϊόντα της. Η εξυπηρέτηση 

γίνεται έξω από τον οργανισμό 

  

Η στρατηγική εστίαση στις ανάγκες δίνει απαντήσεις στις 

παρακάτω ερωτήσεις  

• Ποιος είναι ο πελάτης; 

• Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να τον 

προσδιορίσουμε; 

• Ποιες είναι οι απαιτήσεις του; 

• Πως απαντούμε στις απαιτήσεις του; 

• Πως μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του; 

• Πόσο χρόνο σπαταλούμε για να κατανοήσουμε τις 

105δραστηριότητες του; 

Για το σχολείο το προϊόν δεν είναι ο μαθητής. Το προϊόν είναι η 

εκπαίδευση του μαθητή. 

Οι πελάτες για το εκπαιδευτικό σύστημα είναι : 
                                                 
105

 Μπρίνια Β., ο.π σελ 178-179 
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Ο μαθητής, ο οποίος πρέπει να ζήσει με το προϊόν που πήρε 

Οι γονείς του μαθητή, οι οποίοι πληρώνουν για το προϊόν της 

εκπαίδευσης 

Οι επιχειρήσεις που θα στηριχθούν στο προϊόν της εκπαίδευσης 

Η κοινωνία γενικότερα, στην οποία θα συνεισφέρει το άτομο 

αργότερα, θα πληρώνει φόρους κλπ. 

4.4. Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ. 

Οι οργανισμοί που δέχονται τους αποφοίτους είναι εξωτερικοί 

πελάτες του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο οργανισμός αυτός μπορεί να 

είναι το πανεπιστήμιο που δέχεται τους αποφοίτους του Λυκείου, το 

Δημόσιο, οι επιχειρήσεις κλπ. 

Η ποιότητα ορίζεται με βάση τις προσδοκίες του εξωτερικού 

πελάτη. Όλα τα άτομα που εργάζονται στην εκπαίδευση είναι 

συνυπεύθυνα για το έργο του σχολείου και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν 

κυρίως στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του εξωτερικού πελάτη και όχι 

των δικών του προσωπικών ενδιαφερόντων. 

Ο μαθητής είναι υπεύθυνος για τη δική του μάθηση γιατί αυτός 

κυρίως ως απόφοιτος θα βοηθήσει άμεσα τον εξωτερικό πελάτη. Όλοι οι 

άλλο δάσκαλοι, καθηγητές, διευθυντές, και γονείς βοηθούν έμμεσα το 

μαθητή. Ο καθηγητής συμβουλεύει και διευκολύνει τη μετάδοση των 

γνώσεων. Ο διευθυντής υποστηρίζει το έργο των δασκάλων ή των 

καθηγητών και εξαφανίζει τα εμπόδια της μάθησης. 

4.5. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ. 

Η έννοια του εσωτερικού πελάτη είναι δύσκολο να κατανοηθεί 

επειδή οι οργανισμοί δίνουν μεγάλη σημασία στις ανάγκες του 

εξωτερικού πελάτη. Κάθε άτομο μέσα στον οργανισμό εξαρτάται από 
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έναν άλλον και το έργο του το παίρνει κάποιος άλλος για να συνεχίσει. Η 

επιτυχία του κάθε ατόμου εξαρτάται από το είδος των πηγών, των 

υπηρεσιών και των αγαθών τα οποία του παρέχονται για να ικανοποιήσει 

τις απαιτήσεις του δικού του εσωτερικού πελάτη. 

Ο κάθε εσωτερικός πελάτης ικανοποιεί συγκεκριμένα κάποιον 

άλλον εσωτερικό πελάτη με απώτερο στόχο όλοι μαζί να φτάσουν να 

εξυπηρετήσουν τον εξωτερικό πελάτη. Όλα τα άτομα που υπάρχουν στο 

σχολείο είναι εσωτερικοί πελάτες και όλοι μαζί προσπαθούν να αυξήσουν 

την απόδοση του μαθητή. Ο μαθητής είναι εξωτερικός πελάτης 

παράλληλα όμως είναι και εσωτερικός πελάτης, γιατί πρέπει να 

συμμετέχει στη διαδικασία της μάθησης.106 

 

4.6. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ 

Όλα τα άτομα μέσα στον οργανισμό πρέπει να συνεργάζονται με 

τους προμηθευτές τους , είτε αυτοί που τους προμηθεύουν τα υλικά τα 

οποία χρειάζονται στη διαδικασία παραγωγής , είτε τα αποτελέσματα των 

δικών τους διαδικασιών. Κάθε άτομο μέσα σε έναν οργανισμό είναι 

προμηθευτής και πελάτης. Ο δάσκαλος ή ο καθηγητής για παράδειγμα 

όταν διδάσκει έχει το ρόλο του προμηθευτή και ο μαθητής του  πελάτη. 

Αντίθετα όταν ο μαθητής απευθύνεται στο δάσκαλο, τότε αυτός έχει το 

ρόλο του προμηθευτή και ο δάσκαλος του πελάτη.107 

Στη σχέση αυτή η ανατροφοδότηση παίζει σπουδαίο ρόλο, γιατί 

δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτό το οποίο περιμένουν από εμάς οι 

πελάτες. Την πληροφορία αυτή μπορούμε αργότερα να τη δώσουμε στους 

                                                 
106

 Ζαβλανός Μ., ο.π., σελ  
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 Fields Joseph, (1993) «Total Quality For Schools, a suggestion for American Education», AmericanSociety 
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προμηθευτές, οι οποίοι θα μας παράσχουν ότι χρειαζόμαστε με σκοπό να 

εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας. 

Η αλυσίδα των εσωτερικών πελατών στο σχολείο είναι: 

 

Συγκεκριμένα: 

 Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος να δώσει όλα τα απαραίτητα μέσα 

τα οποία χρειάζεται. ο εκπαιδευτικός(εσωτερικός πελάτης του) για να 

πραγματοποιήσει με επιτυχία το έργο του. 

Ο εκπαιδευτικός είναι εσωτερικός πελάτης και των γονέων του. 

Οι γονείς προμηθεύουν στους δασκάλους τους μαθητές. 

Ο μοναδικός εσωτερικός πελάτης του δασκάλου ή του καθηγητή 

είναι ο μαθητής.108 

 

Η επιτυχία του κάθε ατόμου σε αυτήν την αλυσίδα εξαρτάται από 

την προσφορά του άλλου, δηλαδή του προμηθευτή. 

Ο κύκλος των εσωτερικών πελατών έχει την παρακάτω μορφή. 

Όσο πιο δυνατοί είναι οι δεσμοί μέσα στον κύκλο, τόσο καλύτερη 

ποιότητα επιτυγχάνουμε μέσα στην εκπαίδευση των μαθητών. 

Αν οι δεσμοί είναι χαλαροί οι αποκτηθείσες ικανότητες των 

μαθητών δε θα είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. 

 

 Η στρατηγική της εστίασης στις ανάγκες του πελάτη – χρήστη 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και 

απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Ποιος είναι ο πελάτης – χρήστης; 

• Ποιες μεθόδους χρησιμοποιούμε για να τον προσδιορίσουμε; 

• Ποιες είναι οι απαιτήσεις του; 

• Πώς απαντούμε στις απαιτήσεις του; 

                                                 
108 Μπρίνια Β., ο.π. σελ 275 
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• Πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του;109 

 

            Ο προσδιορισμός των αναγκών και των προσδοκιών των 

πελατών αποτελεί την αφετηρία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π), 

ενώ η μετατροπή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες συνιστά τη σύγχρονη 

πρόκληση των διαφόρων οργανισμών δημοσίων και μη, οι οποίοι 

εμπλέκουν τους πελάτες τους στο σχεδιασμό των διοικητικών τους 

πρακτικών προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συναίνεσή τους.110 

                                                 
109

 Fields Joseph, (1993), Total Quality For Schools, a suggestion for American Education, 

American Society For Quality c., σελ. 21-22 

110
  Πετρίδου Ε., Ο προγραµµατισµός της δράσης της εκπαιδευτικής µονάδας ως βασικό στοιχείο της 

∆ιοίκησης της Ποιότητας στην εκπαίδευση, σελ 90 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

5.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η συγκεκριμένη εργασία προσπαθεί να κάνει μια αποτίμηση της 

γενικής κατάστασης που επικρατεί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

ειδικότερα σε επίπεδο σχολικής μονάδας, στο 1ο  Ε.ΠΑ.Λ Σταυρούπολης 

που εργάζομαι. Προσπαθούμε να αποδώσουμε τη μορφή τους, το προφίλ 

και να εξετάσουμε κατά πόσο εφαρμόζονται οι αρχές της διοίκησης 

ολικής ποιότητας στη παρούσα σχολική μονάδα, δεδομένου ότι η διοίκηση 

θεωρείται νευραλγικό σημείο για την αποτελεσματικότητα και την 

ποιότητα της σχολικής μονάδας και τα επέκταση όλου του εκπαιδευτικού 

συστήματος. 

Κατόπιν κάνουμε μια έρευνα με ερωτηματολόγια ανοιχτού τύπου 

στα οποία συμμετέχουν άτομα από τη διοίκηση της σχολικής μονάδας, ο 

διευθυντής και 11 καθηγητές, βέβαια το δείγμα της έρευνας δε είναι 

ιδιαίτερα μεγάλο αλλά δεν επιτρέπει το μέγεθος της εργασίας.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα τα μεθοδολογικά εργαλεία που 

αναπτύχθηκαν ήταν η ημιδομιμένη συνέντευξη με το διευθυντή του 

σχολείου, και με 11 καθηγητές του σχολείου διαφόρων ειδικοτήτων, 

καθώς θεωρήθηκε ότι για να επιτευχθεί ο ερευνητικός στόχος απαραίτητη 

ήταν η άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Με τη συνέντευξη άλλωστε 

δίνεται και η δυνατότητα για διευκρίνιση των απαιτήσεων καθώς και για 

πρόσθετες ερωτήσεις που προκύπτουν στην πορεία. 
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Τα ερωτήματα που αναπτύσσονται και καλούνται να συμμετέχουν 

οι εκπαιδευτικοί ταξινομήθηκαν σε δύο τομείς για να πετύχουμε δύο 

στόχους α) τον τρόπο που ασκείται σήμερα η διοίκηση στη σχολική 

μονάδα, αν εφαρμόζονται κάποιες από τις αρχές της διοίκησης ολικής 

ποιότητας. β)να ανιχνεύσουμε τάσεις που μπορεί να υπάρχουν στα 

σχήματα διοίκησης της εκπαίδευσης στο μέλλον. Οι ερωτήσεις ήταν 

κλειστές δηλαδή μπορούσαν να απαντηθούν μονολεκτικά και άλλες 

έδιναν περιθώρια για πιο αναλυτική απάντηση και περισσότερα σχόλια. 

Αναλύσαμε τα ευρήματα αυτής της ερευνητικής μελέτης με βάση 

τη λογική δίπολου παρόν-μέλλον( τι εφαρμόζεται σήμερα, τι προτείνεται 

για το μέλλον) με το οποίο οργανώθηκαν τα ερωτηματολόγια και στις 

συνεντεύξεις που δόθηκαν. 

Από τις συνεντεύξεις των καθηγητών και του διευθυντή 

προσπαθήσαμε να καταλάβουμε αν κάποιες από τις βασικές 

προϋποθέσεις της ΔΟΠ εφαρμόζονται στην παρούσα σχολική μονάδα, αν 

υπάρχουν κάποιοι στόχοι από το υπουργείο, αν αυτοί έχουν γίνει 

αντιληπτοί, το στυλ του διευθυντή, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, το 

ρόλο του συλλόγου διδασκόντων αν υπάρχει συμμετοχή όλων στη 

διοίκηση, αν υπάρχει συνεχής βελτίωση, δηλ αν υπάρχει συνεχής 

επαγρύπνηση για νέες μεθόδους πρόληψης προβλημάτων, αν υπάρχει 

συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών.   
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5.2 ΣΚΟΠΟΣ 

 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει τη σημερινή 

κατάσταση στη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας και του ανθρώπινου 

δυναμικού, να κάνει τη συσχέτιση με την ανώτερη διοίκηση, να 

αποτυπώσει τα προβλήματα, και να δώσει μια νέα κατεύθυνση στην 

οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε για την αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση, μέσω των απαιτήσεων για διοίκηση 

ολικής ποιότητας πλέον και μια νέα θεώρηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Πιο συγκεκριμένα προσπαθεί να αποτυπώσει τη σημερινή  

κατάσταση, για το αν έχει χαραχθεί στρατηγική του οργανισμού από 

την Ανώτατη Διοίκηση, δηλαδή αν υπάρχουν στόχοι και όραμα από την, 

να διερευνηθεί αν αυτοί οι στόχοι έχουν γίνει αντιληπτοί  από όλους και 

αν υπάρχει δέσμευση όλων για εκπλήρωση των στόχων, αν υπάρχουν 

στόχοι και προσπάθεια για συνεχή βελτίωση. Να διερευνηθεί ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων, δηλαδή αν υπάρχει συμμετοχή όλων στη διοίκηση 

της σχολικής μονάδας και του ρόλου ύπαρξης του συλλόγου διδασκόντων. 

Να αποτυπώσει το στυλ του διευθυντή, και διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού, αν αναγνωρίζει την αξία των εκπαιδευτικών, αν αξιοποιεί και 

αναπτύσσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και 

από την άλλη αν το σύστημα στο οποίο εργάζονται οι εκπαιδευτικοί είναι 

το κατάλληλο και αν υπάρχουν ευκαιρίες για την εξέλιξη τους.  
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5.3 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

Η ερευνητική συνέντευξη ορίζεται ως η συζήτηση δύο ατόμων η 

οποία αρχίζει με πρωτοβουλία του συνεντευκτή και στόχο έχει τη 

συλλογή πληροφοριών, στοιχείων και ερευνητικών δεδομένων σχετικών 

με το περιεχόμενο και τους στόχους της έρευνας. Διαφέρει ουσιαστικά 

από την καταγραφή των απόψεων των ερωτώμενων σε ερωτηματολόγιο, 

ενώ παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της δυνατότητας εμβάθυνσης και 

επέκτασης των ερωτήσεων. Οι στόχοι που μπορεί να εξυπηρετήσει η 

συνέντευξη είναι οι εξής. Η χρήση της ως κύριο μέσο συλλογής 

πληροφοριών και δεδομένων της έρευνας, η χρήση της για τη δημιουργία, 

την υπόδειξη ή τον έλεγχο υποθέσεων και τέλος η συνδυασμένη με άλλες 

μεθόδους έρευνας χρήση . 111 

      Οι συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται για να συλλεχθούν και να 

παραχθούν κυρίως ποιοτικά δεδομένα σε βάθος, πράγμα που δε μπορεί 

να γίνει με τα ερωτηματολόγια και μέσα από τις διαδικασίες της 

ποιοτικής έρευνας 112. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 

συνέντευξης είναι ο μεγάλος βαθμός προσαρμοστικότητας που 

παρουσιάζει. Ο ερευνητής μπορεί να ανιχνεύσει συναισθήματα κίνητρα 

και απόψεις που δε θα μπορούσε μέσα από ένα ερωτηματολόγιο. Ακόμη 

και μέσα από τον τόνο της φωνής, τις εκφράσεις του προσώπου του 

                                                 

111
 Cohen L. & Manion L. (1994). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Μεταίχµιο, 

Αθήνα, σελ 31 

 

        
112

 Verma, G. & Mallick, K. (2004). Εκπαιδευτική έρευνα-θεωρητικές προσεγγίσεις 

και τεχνικές. Τυπωθήτω, Αθήνα. 
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ερωτώμενου ο ερευνητής μπορεί να έχει επιπρόσθετα στοιχεία.113 Ως 

μειονεκτήματα των συνεντεύξεων παρουσιάζεται το αυξημένο κόστος 

τους λόγω της χρήσης αρκετών ερευνητών, ο αυξημένος χρόνος που 

απαιτείται και η αυξημένων απαιτήσεων διαδικασία κωδικοποίησης και 

αποκωδικοποίησης των ανοιχτών ερωτήσεων . 114 

                Η συνέντευξη θεωρείται από τα εγκυρότερα ερευνητικά 

μέσα. Υπάρχουν τρία είδη συνεντεύξεων σε σχέση με τον τρόπο με τον 

οποίο οργανώνεται και διεξάγεται. Η δομημένη συνέντευξη στην οποία οι 

ερωτήσεις είναι αυστηρά καθορισμένες και μέσα από έναν κατάλογο 

προετοιμασμένων ερωτήσεων από τον οποίο δε μπορεί να παρεκκλίνει οι 

ερωτήσεις τίθενται στον ερωτώμενο χωρίς καμία παρέκκλιση. Η μη 

δομημένη ή μη κατευθυνόμενη ή ανοιχτή συνέντευξη, στην οποία ο 

συνεντευκτής επεμβαίνει ελάχιστα, και παρέχεται μεγάλη ελευθερία 

απαντήσεων στον ερωτώμενο, και η ημιδομημένη συνέντευξη στην οποία 

παρέχεται σημαντική ελευθερία στον συνεντευκτή και μπορεί να 

τροποποιήσει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τη διαδικασία .  

                 Η ελεύθερη συνέντευξη παίρνει διάφορες μορφές και 

παρέχει «βαθμούς ελευθερίας» στον συνεντευκτή να κινείται από ένα 

αυστηρά οριοθετημένο πλαίσιο κίνησης, μέχρι την απόλυτη ελευθερία 

κινήσεων. Στα πλαίσια αυτά κινείται και ο βαθμός έκτασης της δόμησης 

σε μια κλίμακα από την απόλυτα τυποποιημένη, μέχρι την απόλυτα 

ελεύθερη συνέντευξη 115 

                                                 

        
113

 Bell, J. (1997). Μεθοδολογικός σχεδιασµός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας. 

Gutenberg, Αθήνα. 

114
 Openheim, A. (2005). Questionnaire design and attitude measurement. Continuum, 

London. 

115
 ∆ηµητρόπουλος, Ε. (1994). Εισαγωγή στη µεθοδολογία της επιστηµονικής 

έρευνας. Γρηγόρης, Αθήνα 
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             Στην πλήρως δομημένη συνέντευξη το περιεχόμενο και η 

διαδικασία είναι αυστηρά καθορισμένα από πριν και πρέπει να τηρούνται 

από τον συνεντευκτή. Η συνέντευξη αυτή στηρίζεται σε τυποποιημένο 

ερωτηματολόγιο, όμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται και στην περίπτωση 

των ποσοτικών μεθόδων και που συμπληρώνει ο ίδιος ο ερωτώμενος. Οι 

ερωτήσεις και η σειρά τους στην περίπτωση αυτή είναι κλειστού τύπου 

και αυστηρά δομημένες, πολύ αναλυτικές και συγκεκριμένες.116 Οι 

απαντήσεις περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτά που ρωτά ο 

συνεντευκτής, χωρίς δυνατότητα να παρεκκλίνει ο ερωτώμενος. Με τον 

τρόπο αυτό ο ερευνητής επιδιώκει να μειώσει τις διαφορές στον τρόπο που 

τίθενται οι ερωτήσεις (οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο 

από τους ερωτωμένους), για να έχει παραπλήσιες και συγκρίσιμες 

ερωτήσεις. Οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται στις 

περιπτώσεις της δειγματοληπτικής έρευνας στις οποίες θα 

χρησιμοποιηθεί στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από 

τις συνεντεύξεις. Για να μπορέσουν να αναλυθούν στατιστικά τα 

δεδομένα αυτά απαιτείται να υπάρχει ομοιομορφία ως προς την ερμηνεία 

των ερωτήσεων από τους ερωτώμενους.117 Το είδος αυτό της συνέντευξης 

είναι κατάλληλο για μεγάλης κλίμακας έρευνες με κύριο στόχο τη 

«μαζική» συλλογή δεδομένων.118 

 

 

                                                                                                                                            
 

 
116

 Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Sage Publications, 

California 
117

 Κυριαζή (2001), ο.π. 
118

 Οpenhaum(2005), ο.π. 
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5.4 Η ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Κατά τον Patton 119 είναι δυνατόν να έχουμε έξι είδη ερωτήσεων.  

- Ερωτήσεις εμπειρίας και συμπεριφοράς σύμφωνα με τις οποίες 

καταγράφονται συμπεριφορές, εμπειρίες, δράσεις και δραστηριότητες. 

Ερωτήσεις γνώμης και αξίας, κατά τις οποίες εκφράζονται γνώμες, 

στόχοι, εμπειρίες, προσδοκίες και προθέσεις. - Ερωτήσεις συναισθημάτων 

οι οποίες εστιάζονται και ανιχνεύουν την ανησυχία, χαρά, φόβο, 

αυτοπεποίθηση κλπ.  

- Ερωτήσεις γνώσεων.  

- Ερωτήσεις που αφορούν στις αισθήσεις όπως ακοή, αφή, γεύση 

και όσφρηση.  

- Δημογραφικές ερωτήσεις- ερωτήσεις background. 120 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου των συνεντεύξεων μπορεί να 

έχουν είτε ανοιχτή είτε κλειστή μορφή. Ανοιχτές είναι οι ερωτήσεις κατά 

τις οποίες ο ερωτώμενος καλείται να εκφράσει τις απόψεις του με δικό του 

τρόπο, επιδέχονται δηλαδή περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις, δεν 

υπάρχει δηλαδή μία προκαθορισμένη ορθή απάντηση. Ο ερωτώμενος 

μπορεί να επεκταθεί με δικούς του τρόπους στο θέμα της συνέντευξης και 

να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες. Οι ανοιχτές ερωτήσεις είναι όμως 

δυνατόν να δυσκολέψουν όσους από τους ερωτώμενους δεν έχουν 

ευφράδεια, ή διακατέχονται από έλλειψη σαφήνειας. Οι ερωτήσεις αυτού 

του τύπου δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για να εφαρμοστούν στα 

δεδομένα τους στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης επειδή η ποσοτική έκφρασή 

τους απαιτεί τη μετατροπή όλων των απαντήσεων σε συγκριτικά 

                                                 
119

 Patton(2002), ο.π. 
120

 Patton (2002), ο.π. 
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λιγότερες κατηγορίες. Επίσης σπάνια χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις 

ποσοτικής έρευνας. Οι κλειστές ερωτήσεις συνοδεύονται από 

εναλλακτικές προκαθορισμένες απαντήσεις από τις οποίες ο ερωτώμενος 

επιλέγει μία. Στην περίπτωση αυτή ο ερωτώμενος οργανώνει τη σκέψη 

του στο πλαίσιο του σχήματος που του επιβάλλεται, ενώ επιβάλλεται 

στον ερωτώμενο συγκεκριμένο φάσμα έτοιμων εναλλακτικών 

απαντήσεων. Έτσι το έτοιμο σχήμα των ερωτήσεων ενδέχεται να μην 

εκφράζει πλήρως τις απόψεις και τις στάσεις του ερωτώμενου, αφού 

πιθανόν να μην ταυτίζονται με αυτές του ερευνητή. Πολλές φορές με τις 

κλειστές ερωτήσεις σύνθετα θέματα μετατρέπονται σε σύντομες και 

πεζές κατηγορίες οι οποίες οδηγούν σε αναξιόπιστα και επιφανειακά 

αποτελέσματα. 121 

 

 

                                                 
121

 Κυριαζή (2001), ο.π. 
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5.5 0 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ    

 

          Αρχικά τέθηκε το ερώτημα και κατόπιν αποφασίστηκε τι είδους 

πληροφορίες χρειάζονταν για την έρευνα. Αφού εκτιμήθηκε ότι η 

καλύτερη μέθοδος για να εκμαιευτούν οι πληροφορίες ήταν οι 

συνεντεύξεις, επιλέχτηκαν ως ερευνητικά εργαλεία η ημιδομημένη 

συνέντευξη  λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν και 

εκτέθηκαν πιο πάνω. Κατόπιν ξεκίνησε η κατασκευή των αξόνων των 

συνεντεύξεων και του «σκελετού» των ερωτήσεων. Αναλύθηκαν οι 

ερωτήσεις ως προς το λεξιλόγιο και προετοιμάστηκε ένας οδηγός 

συνέντευξης. Στο στάδιο αυτό επιλέχτηκε η σειρά των ερωτήσεων, 

προετοιμάστηκαν οι τρόποι παρακίνησης των ερωτώμενων για κάθε 

ενδεχόμενο εμπλοκής στη διαδικασία. Ακολούθησε η πιλοτική εφαρμογή 

της διαδικασίας κατά την οποία εκτιμήθηκε κατά προσέγγιση ο 

απαιτούμενος χρόνος διεξαγωγής των συνεντεύξεων και έγινε η 

απαραίτητη εξοικείωση με τα μέσα ηχογράφησης. Ακολούθησε η επιλογή 

κατάλληλου αντιπροσωπευτικού δείγματος ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 

απαιτούμενος χρόνος. Στη συνέχεια εκτιμήθηκε και αποφασίστηκε ο 

βέλτιστος χώρος και χρόνος για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και 

έγινε εκτίμηση των δεοντολογικών κανόνων που θα ακολουθούσαμε . 122 

Αφού εξοπλιστήκαμε με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη 

διενέργεια των συνεντεύξεων (μαγνητόφωνο, κασέτες, μπαταρίες κλπ), 

πριν τη συνέντευξη επιλέχτηκε ο χώρος που θα ήταν κατάλληλος, χωρίς 

θορύβους, διακοπές κλπ και ελέγχθηκαν τα τεχνικά μέσα καταγραφής 

τόσο ως προς τη λειτουργία τους όσο και ως προς την κατάλληλη 

τοποθέτησή τους. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δόθηκε έμφαση 

στον τόνο και στην καθαρότητα της φωνής, στην ταχύτητα της ομιλίας, 

στο να μη δημιουργούνται θόρυβοι τόσο από το συνενετευκτή όσο και από 
                                                 
122

 Βell(1997), ο.π. 
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τον ερωτώμενο ώστε να υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες, ενώ 

δεν κρίθηκε απαραίτητο να κρατηθούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων . 123 

 

 

5.6 Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Τα δεδομένα που παράγονται από τι ποιοτικές έρευνες είναι 

μεγάλα σε μέγεθος και χωρίς την οργάνωσή τους επικρατεί χάος και 

σύγχυση. Έτσι το πρώτο βήμα της ανάλυσής μας μετά τη συγκέντρωση 

και καταγραφή των δεδομένων ήταν η ταξινόμηση και η 

κατηγοριοποίησή τους.124 Στην έρευνά μας, αρχικά, αφού έγινε απογραφή 

των δεδομένων που είχαμε συγκεντρώσει και υπήρξε η αίσθηση της 

ολοκλήρωσης-κορεσμού των δεδομένων που απαιτούνταν και τα οποία 

προέκυψαν από τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε, έγινε η 

καταγραφή των δεδομένων με το πρόγραμμα word, καταγράφηκαν οι 

διαφορές των ερευνητικών δεδομένων και από πού προέρχονταν το κάθε 

ένα και ακολούθησε η κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση των 

δεδομένων.125 Μετά τη συγκέντρωση, καταγραφή, οργάνωση και 

κατηγοριοποίηση του υλικού των δεδομένων, το επόμενο βήμα είναι η 

ταξινόμηση του περιεχομένου σε κατηγορίες, η οποία είναι γνωστή ως 

«ανάλυση περιεχομένου» ή «κωδικογράφηση». Έτσι στην περίπτωση των 

συνεντεύξεων  δόθηκε έμφαση στην κυριολεκτική ανάλυση περιεχομένου 

με την έννοια της συλλογής πληροφοριών από τα συγκεκριμένα κείμενα 

και γραπτά τεκμήρια. Το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης αφορά την 

                                                 
123

 Patton(2002), ο.π. 
124

 Ο.π.  
125

 Ο.π., 
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ερμηνευτική ανάγνωση των δεδομένων που προαναφέρθηκε. Στην 

περίπτωση αυτή δομείται η άποψή μας για αυτά που θεωρήσαμε 

ερμηνείες και αντιλήψεις των υποκειμένων των συνεντεύξεών μας αλλά 

πάντα σε συνδυασμό με τη δική μας ερμηνεία των συγκεκριμένων 

καταστάσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

Λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή από το 1998 με βάση τη 

νομοθετική ρύθμιση Ν.2640/1998(Φ.Ε.Κ 206 ) . Βρίσκεται σε ένα νέο 

κτιριακό συγκρότημα και στεγάζεται με άλλα δύο τεχνικά και 

επαγγελματικά εκπαιδευτήρια. Στο σχολείο λειτουργούν 7 τομείς 

επαγγελματικής εκπαίδευσης: Μηχανολογικός, Ηλεκτρολογικός, Υγείας 

και Πρόνοιας, Οικονομίας και Διοίκησης, Εφαρμοσμένων Τεχνών, 

Πληροφορικής και Δικτύων, Ηλεκτρονικός. 

Στους παραπάνω τομείς οι φοιτούντες μαθητές εξειδικεύονται σε 

ανάλογες ειδικότητες οι οποίες μεταβάλλονται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της αγοράς. Οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο αυτή τη 

στιγμή είναι περίπου 450, αριθμός μεταβαλλόμενος κάθε Σεπτέμβριο και 

Φεβρουάριο  

Οι ηλικίες των μαθητών κυμαίνεται από 15-18. Η ποιότητα της 

εκπαίδευσης που παρέχεται στη σχολική μονάδα θεωρείται αξιόλογη ως 

εξαιρετική με ασφαλέστατο κριτήριο τις επιτυχίες των μαθητών στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και τη σταδιοδρομία και την  

επαγγελματική τους αποκατάσταση στην αγορά εργασίας. 

Επιπλέον οι μαθητές μας αποκτούν ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης τους να συμμετάσχουν σε σχολικά προγράμματα ομαδικών 

δραστηριοτήτων( περιβαντολλογική εκπαίδευση, αγωγής υγείας και 

πολιτισμικά), σε κατασκευές ευρεσιτεχνίας σε Ευρωπαϊκά Σχολικά 
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Προγράμματα. Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές εκδηλώσεις(εκδρομές, επισκέψεις), συμμετοχές 

σε σχολικά δίκτυα. 

 

 

6.2 ΙΣΤΟΡΙΑ  

 

Η ιστορία του σχολείου ξεκινά το 1974, όταν σε αυτό το χώρο 

μεταφέρθηκε η Α΄ Δημόσια Κατωτέρα Τεχνική Σχολή και η Α΄ Μεσαία 

Δημόσια Τεχνική Σχολή. Το 1997 ιδρύθηκε το 3ο ΚΕΤΕ που λειτούργησε 

εδώ σύμφωνα με το νόμο 576. 

     Τα ΚΕΤΕ διακρίνεται σε Τεχνικό Σχολείο, Επαγγελματικό Λύκειο 

και Τεχνική Σχολείο Νέου Τύπου. Το 1985 τα Τεχνικά Λύκεια σύμφωνα με 

το νόμο 1566 σε ΤΕΛ, το 1998 σε ΤΕΕ και το 2007 σε ΕΠΑ.Λ/Ε.Π.Α.Σ                        

                       

 6.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

         

 Το κτίριο είναι καινούριο βρίσκεται σε ένα συγκρότημα κτιρίων 

όπου συστεγάζονται άλλα 2 σχολεία. Όλο το σχολικό συγκρότημα είναι 

καινούριο και ειδικότερα το σχολείο μας διαθέτει 12 αίθουσες 

διδασκαλίας, αίθουσα ξένων γλωσσών, αίθουσα τεχνολογίας, εργαστήριο 

βιολογίας-φυσικής-χημείας , τρία εργαστήρια πληροφορικής, εργαστήριο 

μηχανολογίας, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικής, καλών τεχνών, υγείας και 

πρόνοιας και 2 γραφεία του διευθυντή και των καθηγητών. 

Όσον αφορά τον εξοπλισμό: το εργαστήριο πληροφορικής διαθέτει 

14 Η/Υ, server, laser printer και video projector. Tα υπόλοιπα εργαστήρια 
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διαθέτουν κάποιο εξοπλισμό άλλα όχι τον απαραίτητο, ούτε τους 

απαραίτητους πάγκους εργασίας, τον κατάλληλο φωτισμό και παροχή 

νερού όπου χρειάζεται. Επίσης ο εξοπλισμός των εργαστηριών πρέπει να 

ανανεώνεται και αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδίως της 

πληροφορικής και της ηλεκτρονικής όπου είναι τεχνολογία αιχμής το 

οποίο δεν είναι και πολύ εύκολο, αν σκεφτεί κανείς τον προϋπολογισμό 

που χρειάζεται γι΄αυτά και τα λεφτά που διαθέτει ένα σχολείο. Τα 

εργαστήρια πληροφορικής είναι από την κοινωνία της πληροφορίας, πριν 

δηλ πέντε χρόνια, οι υπολογιστές δηλαδή δε θεωρούνται τελευταίας 

τεχνολογίας. Κατόπιν όλα τα εργαστήρια πληροφορικής είναι 

συνδεδεμένα μεταξύ τους σε ένα τοπικό δίκτυο και όλα διαμοιράζονται 

internet, το οποίο παρέχεται από το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και 

συγκεκριμένα provider μας είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.     

Το σχολείο είναι φωτεινό και ευάερο, διαθέτει σύνδεση με φυσικό 

αέριο αλλά όχι air-condition σε όλες τις αίθουσες και τα εργαστήρια. 

Οι δυνατότητες του σχολείου μας είναι πολλές σε σχέση με άλλα 

δημόσια σχολεία. Είναι μόνο πρωινό, οι αίθουσες είναι φωτεινές και 

ευάερες, το χειμώνα έχουμε αρκετή ζέστη, το καλοκαίρι δεν έχουμε air-

condition στις αίθουσες, το οποίο δεν είναι και ότι καλύτερο για την 

περίοδο των εξετάσεων. 

Πλεονέκτημα θεωρείται ότι έχουμε ξεχωριστή αίθουσα 

διδασκαλίας ξένων  γλωσσών,  μειονέκτημα είναι όμως το γεγονός ότι 

υπάρχει μόνο η αίθουσα χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό( υπολογιστές, 

video projector) και ότι και να υπήρχε ο εξοπλισμός δε θα ήταν σε θέση οι 

καθηγητές να το χρησιμοποιούν γιατί δεν έχουν την καλύτερη εξοικείωση 

με τις νέες τεχνολογίες. 

Μεγάλο μειονέκτημα είναι και το γεγονός ότι δεν έχουμε 

γυμναστήριο, συνεπώς το μάθημα της γυμναστικής γίνεται στον 
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προαύλιο χώρο και αν δεν είναι καλός ο καιρός στις αίθουσες 

διδασκαλίας.  

 

 

6.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

Το σχολείο μας έχει έναν διευθυντή και δύο υποδιευθυντές, 

τομέαρχες οι οποίοι έχουν και την όλη ευθύνη της διοίκησης, σα μονάδα 

υπαγόμαστε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης και 

ειδικότερα στο Γραφείο ΤΕΕ. Το Γραφείο ΤΕΕ είναι υπεύθυνο για την 

κατανομή των καθηγητών, την κάλυψη των κενών, την άρση 

υπεράριθμων και άλλα. 

  Ο διευθυντής διοικεί το σχολείο, είναι περισσότερο διεκπεραιωτής 

και εκτελεστής κάποιων εργασιών, αναθέτει στη αρχή της σχολικής 

χρονιάς τις εργασίες και τις υπευθυνότητες που θα έχει ο κάθε καθηγητής 

, εκτός της διδασκαλίας των μαθημάτων. Για παράδειγμα αναθέτει τη 

μισθοδοσία και τα οικονομικά, τη μηχανογράφηση, την τήρηση πρακτικού 

συνεδριάσεων, την τήρηση πρωτοκόλλου σε κάποιους καθηγητές. Επίσης 

εφόσον αναθέσει τις εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν, φροντίζει 

να παρακολουθεί αν όλες οι εργασίες εκτελούνται σωστά και στα 

προβλεπόμενα όρια.  

     Ο Διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση 

των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την 

εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων, που 

εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τις αρμοδιότητες του 

συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του έργου 



 103 

των εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται με τους σχολικούς 

συμβούλους. 

 

Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου, όταν 

δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Οι τομεάρχες είναι υπεύθυνοι για 

τους τομείς τους, ο κάθε τομέας π.χ. πληροφορικής έχει το δικό του 

τομεάρχη, σκοπός του είναι η εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων, η 

αποκατάσταση βλαβών στα εργαστήρια, η κατανομή των μαθημάτων 

στους καθηγητές. 

Τέλος το σχολείο μας έχει 45 καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, 

εργασία των οποίων  είναι η διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων 

σύμφωνα μα τα αναλυτικά προγράμματα τα οποία στέλνονται από το 

παιδαγωγικό ινστιτούτο και οι καθηγητές θα πρέπει να τα τηρήσουν 

πιστά, άλλωστε σε τακτά χρονικά διαστήματα στέλνεται στο υπουργείο 

παιδείας το σημείο που έχουν φτάσει στην ύλη. Επίσης εκτός της 

διδασκαλίας οι καθηγητές έχουν και κάποιο διοικητικό ρόλο, όλες οι 

διοικητικές εργασίες του σχολείου μοιράζονται στους καθηγητές και έτσι 

ο καθένας έχει να εκτελέσει και μια εργασία όπως για παράδειγμα να 

είναι υπεύθυνος για ένα τμήμα, ή να υπεύθυνος για τη μισθοδοσία κτλ 

Επομένως συμπεραίνεται από τα παραπάνω ότι ο ρόλος του 

διευθυντή, των υποδιευθυντών και των τομεαρχών είναι περισσότερο 

εκτελεστικός, το σύστημα είναι συγκεντρωτικό και οι αποφάσεις 

παίρνονται από την ανώτατη διοίκηση, η οποία χαράζει και την πολιτική 

της εκπαίδευσης, οι διευθυντές δεν παίρνουν μέρος σε αυτές τις 

αποφάσεις, απλώς πρέπει να τις εκτελούν, δεν έχει τη δυνατότητα να 

παρακινήσει, να εμψυχώσει, να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό. 
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Από την άλλη μεριά οι καθηγητές και αυτοί δεν έχουν τη 

δυνατότητα να πάρουν μέρος σε καμία απόφαση, στην δημιουργία του 

αναλυτικού προγράμματος, η μόνη τους αρμοδιότητα είναι να κάνουν το 

μάθημα. Επίσης μέσω της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού 

γίνονται και πολλά σεμινάρια, ημερίδες που μπορούν να 

παρακολουθήσουν, τέτοιου είδους σεμινάρια  διοργανώνονται από 

διάφορους φορείς π.χ. ΙΝΕΠ, σε διάφορα θέματα είτε της ειδικότητας τους 

είτε γενικότερου ενδιαφέροντος, από τα διάφορα γραφεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πχ από το γραφείο περβαντολλογικής 

εκπαίδευσης ή από το γραφείο ΠΛΗΝΕΤ(πληροφορικής και νέων 

τεχνολογιών), από το τελευταίο μάλιστα διοργανώνονται τον τελευταίο 

καιρό σειρά τέτοιων σεμιναρίων που οι περισσότεροι καθηγητές 

πληροφορικής έχουν παρακολουθήσει και έπεται και συνέχεια, βέβαια 

δεν υπάρχει παρακίνηση και υποκίνηση από τη διοίκηση για την 

παρακολούθηση τέτοιων σεμιναρίων, τα οποία είναι ο πάντοτε εκτός 

ωρολογίου προγράμματος, συνήθως απογεύματα ή σαββατοκύριακα για 

να μη παρακάμπτεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, γεγονός που 

είναι ιδιαίτερα κουραστικό για τους καθηγητές και συνήθως αυτά τα 

σεμινάρια δεν έχουν και ένα χρηματικό κίνητρο και κυρίως είναι άγνωστο 

αν θα βοηθήσουν στην εξέλιξη του καθηγητή στην υπηρεσία, εφόσον το 

κύριο κριτήριο ανέλιξης κρίνεται με βάση τις πελατειακές σχέσεις των 

ενδιαφερόμενων, επομένως η απόφαση της συμμετοχής κρίνεται από τα 

προσωπικά ενδιαφέροντα του καθενός. 

Επίσης εκτός των σεμιναρίων, ημερίδων οι καθηγητές μπορούν να 

αναλάβουν και κάποιες εργασίες σε συνεργασία με τα διάφορα γραφεία 

εκπαίδευσης, π.χ εργασία σε θέματα περιβαντολλογικά ή σε θέματα 

αγωγής υγείας, στις οποίες συμμετέχουν και κάποιοι μαθητές,   αυτό με 

τη σειρά βοηθάει τους καθηγητές και τους μαθητές να 
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ευαισθητοποιηθούν σε διάφορα θέματα και αναπτύξουν κάποιες δράσεις 

και πρωτοβουλίες. Βέβαια η μόνη υποκίνηση για τους καθηγητές είναι η 

μείωση του ωραρίου τους κατά τρεις ώρες, δεν υπάρχει πάλι κάποια 

χρηματική υποκίνηση και συνήθως αυτές οι εργασίες είναι αρκετά 

χρονοβόρες και απαιτούν πολλές ώρες εργασίας. Παρόλα αυτά πολλοί 

καθηγητές από το σχολείο μας αναλαμβάνουν κάθε χρόνο και κάποιες 

εργασίες, πολλές φορές αποδίδονται και από τη διεύθυνση υποχρεωτικά 

για συμπλήρωση του ωραρίου τους. 

Κατόπιν υπάρχουν και ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να 

συμμετέχουν, τα λεγόμενα Commenius, υπάρχουν οι ατομικές υποτροφίες 

με τις οποίες μπορείς να παρακολουθήσεις κάποια σεμινάρια σε κάποια 

ευρωπαϊκή χώρα, ή οι ομαδικές εργασίες στις οποίες συμμετέχουν 

καθηγητές και μαθητές από διαφορετικές χώρες και εργάζονται πάνω σε 

κάποιο θέμα, μια τέτοια εργασία συνήθως υλοποιείται μέσα σε ένα ή δύο 

χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των 

συμμετεχόντων και πραγματοποιούνται και κάποιες μετακινήσεις και 

επισκέψεις σε άλλες χώρες που εμπλέκονται στην εργασία. Σκοπός των 

εργασιών αυτών είναι η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης  και 

κουλτούρας στους συμμετέχοντες, ή ανταλλαγή απόψεων και γνωμών 

από πολίτες ευρωπαϊκών χωρών, η γνωριμία με πρακτικά και εφαρμογές 

συστημάτων αυτών των χωρών και η κριτική υιοθέτηση κάποιων 

αποδοτικότερων συστημάτων. Το σχολείο μας έχει κατά καιρούς 

συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα είτε ατομικά, είτε 

ομαδικά. 
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6.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Η στρατηγική που χρησιμοποιείται σε όλους τους δημοσίους 

οργανισμούς έχει αλλάξει τελευταία, λόγω των εξελίξεων στα 

περιβάλλοντα που λειτουργεί πλέον ένας δημόσιος οργανισμός και τις 

ραγδαίες εξελίξεις στα περιβάλλοντα αυτά. Έτσι και τα σχολεία 

αφουγκράζονται τις απαιτήσεις των πελατών για ποιοτικότερη και 

αποδοτικότερη εκπαίδευση, για σεβασμό ατομικών αναγκών, για 

δικαιοσύνη, απαιτήσεις εργαζομένων, απαιτήσεις οικονομικού 

περιβάλλοντος, εκσυγχρονισμού, μείωση δαπανών με ταυτόχρονη 

προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών. 

Έτσι και το υπουργείο παιδείας, αντιλαμβανόμενο όλες αυτές τις 

απαιτήσεις, ξεκαθαρίζει το όραμα και την αποστολή του οργανισμού και 

να θέτει κάποιους στόχους, αυτά βέβαια όλα έχουν γίνει, σκοπός της 

λυκείων είναι παροχή γενική παιδείας υψηλού επιπέδου στην πρώτη τάξη 

που τα μαθήματα είναι γενικά και στις επόμενες δύο τάξεις επιδιώκει να 

μεταδώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες τεχνικές ή άλλες 

επαγγελματικές γνώσεις και να αναπτύξει τις δεξιότητες τους, ώστε μετά 

την αποφοίτηση τους να μπορούν με επιτυχία σε ορισμένο τεχνικό ή 

επαγγελματικό κλάδο. 

Το ζητούμενο και η στρατηγική των σχολικών μονάδων είναι 

επιτευχθεί στρατηγική ανάπτυξης, ποιότητα του διατακτικού υλικού, να 

ενισχυθούν οι πόροι και τα μέσα υποστήριξης και να εμπλουτισθεί ο 

εξοπλισμός των σχολείων. 

Οι στρατηγικοί στόχοι στους οποίους επικεντρώνεται τα σύγχρονα 

εκπαιδευτικά συστήματα είναι: 

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
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Το άνοιγμα των εκπαιδευτικών συστημάτων στον κόσμο 

Επιπλέον μερικές από τις επείγουσες απαιτήσεις που καλείται να 

αντιμετωπίσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα είναι η δημιουργία 

ενός ανοιχτού και ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο μεν 

να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευόμενων 

ομάδων, ώστε να μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην προαγωγή των ίσων 

ευκαιριών, την ενίσχυση της κινητικότητας, των ανταλλαγών και της 

συνεργασίας, στην ενίσχυση των δεσμών με τον κόσμο της εργασίας, 

στην ανάπτυξη της βιώσιμης κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της 

δημιουργικής συμμετοχής στα κοινά.    

 

 

 6.6 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

Ο διευθυντής του σχολείου που ερευνήσαμε είναι άντρας, είναι 

μαθηματικός, δεν έχει άλλο πτυχίο, δεν έχει μεταπτυχιακό, δεν έχει 

διδακτορικό, έχει 30 χρόνια υπηρεσίας. Όσον αφορά την κατάρτιση του σε 

θέματα διοίκησης , πιστεύει πως τη διαθέτει, έχει παρακολουθήσει πολλά 

σεμινάρια σε θέματα διοίκησης άλλα όχι σε θέματα  διοίκησης ολικής 

ποιότητας, βέβαια αυτοί οι όροι ποιότητα, αποτελεσματικότητα είναι 

πλέον ευρέως ακουστοί και χρησιμοποιούνται ως στόχοι του υπουργείου 

για το  «νέο σχολείο», στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της 

δημιουργίας μιας πιο ισχυρής Ευρώπης. 

Όσον τη στρατηγική του οργανισμού, που αφορά το όραμα και 

την αποστολή του οργανισμού, πιστεύει πως διαμορφώνονται νέοι στόχοι 

του υπουργείου για το «νέο σχολείο», στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης 

και των ταχύτατων αλλαγών στις γνώσεις και πληροφορίες, οι νέοι αυτοί 

όμως στόχοι δεν έχουν αποσαφηνιστεί με ακρίβεια, δεν είναι μετρήσιμοι 
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και δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα υλοποιηθούν.    

Από την άλλη τίθενται κάποιοι στόχοι στην αρχή της σχολικής χρονιάς 

και γίνεται καταμερισμός των εργασιών από το σύλλογο διδασκόντων και 

από τον ίδιο και γίνεται και κάποιος προγραμματισμός, αλλά πάλι δεν 

μετρήσιμοι αυτοί οι στόχοι και δεν ελέγχεται στο τέλος της σχολικής 

χρονιά αν αυτοί οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά λειτουργία του των στελεχών, ο 

συγκεκριμένος διευθυντής θεωρεί τον εαυτό του απαραίτητο για τη 

οργανισμού, μιας και «όλα περνούν από το χέρι του». Ακόμη καταθέτει 

ότι η θέση του διευθυντή απαιτεί προσαρμοστικότητα ανάλογα με τις 

περιστάσεις για τη λήψη ορθής απόφασης. Συγκεκριμένα αντιλαμβάνεται 

το ρόλο του ως: 

Συντονιστικό, όσον αφορά τους μαθητές, γονείς, καθηγητές με 

σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. 

Συνδετικό παράγοντα ανάμεσα σε συναδέρφους, σε γονείς και 

στην κοινωνία. 

Υπεύθυνο για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα. 

Γενικά σε θέματα διοίκησης(στυλ διοίκησης) βλέπει τα 

περιθώρια πρωτοβουλιών στενά και ο ίδιος αισθάνεται δεσμευμένος, σε 

αντίθεση με την τάξη. Προσπαθεί να αξιοποιήσει το ρόλο του στο έπακρο, 

με στόχο την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, περά τα εμπόδια που 

συναντά, τα οποία είναι οικονομικής και κοινωνικής φύσης. Διαθέτει 

βούληση και φιλοδοξία για το σχολείο που διοικεί, αλλά δεν πιστεύει ότι 

μπορεί να επηρεάσει ανώτατες εκπαιδευτικές  αποφάσεις. Από τις 

απαντήσεις φαίνεται ότι η διεύθυνση αντιλαμβάνεται το ρόλο της πιο 

πολύ σαν διεκπεραιωτή κρατικών εγγράφων και ως διευκολυντών της 

υλοποίησης αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε κρατικό επίπεδο , ότι είναι 

καθήκον τους να εφαρμόζουν τους εγκυκλίους, προκειμένου να 

διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, να 



 109 

εξασφαλίζουν την ηρεμία και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων. Είναι καλός γνώστης των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών και χειρίζεται τις καταστάσεις με τακτ.  

Ο διευθυντής πιστεύει ότι το κύριο μέλημα του εκπαιδευτικού είναι 

να προσπαθεί το καλύτερο μέσα στην τάξη. Βέβαια από την άλλη 

υποστηρίζει ότι θα ήταν χρήσιμο για τη δημοκρατική λειτουργία του 

σχολείου να γνωρίζουν οι καθηγητές να συμμετέχουν σε θέματα 

διοίκησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν τεκμηριωμένη γνώση της 

εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Σχετικά με το βαθμό πρωτοβουλίας και 

συμμετοχής των τελευταίων, ο διευθυντής θεωρεί ότι κύριος παράγοντας 

είναι ο χαρακτήρας και όχι τόσο η ηλικία, το φύλο, η ειδίκευση και η 

προϋπηρεσία. Θα χαρακτήριζε τον εαυτό του διαλλακτικό, συζητήσιμο, με 

έμφαση στην πρόληψη των προβλημάτων και όχι τόσο στην μετέπειτα 

καταστολή τους. Πιστεύει ότι το κύριο μέλημα του είναι η εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου και δεν υπάρχει χρόνος για να ανακαλύψει τις 

ιδιαίτερες κλίσεις του καθενός και να τις αναπτύξει, από την άλλη δεν 

είναι πολύ φιλικός γιατί πιστεύει ότι οι υφιστάμενοι του εκμεταλλεύονται 

τη φιλικότητα του και την χαρακτηρίζουν ως αδυναμία.   

 Ο ίδιος συνεργάζεται με εκείνους τους καθηγητές που δείχνουν 

προθυμία να βοηθήσουν σε διάφορα θέματα και να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες. Παρόλα αυτά θα ήθελε να συναδιαμορφώνει με τους 

εκπαιδευτικούς το πρόγραμμα σπουδών, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της 

σχολικής μονάδας, να επιλέγουν θέματα επιμόρφωσης. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Διοίκηση του σχολείου δε θέτει 

υψηλούς στόχους για τη σχολική μονάδα, δεν έχει ως στόχο της τη 

συνεχόμενη βελτίωση της μονάδας και του ανθρώπινου δυναμικού της, 

δεν αντιλαμβάνεται την αξία του ανθρώπινου δυναμικού για την 

ανάπτυξη και τη βελτίωση της μονάδας, δεν ενθαρρύνει τους 
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υφισταμένους της να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και καινοτόμες 

δράσεις.  

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο σχολείο ακολουθεί την εξής 

μορφή: ανακοινώνεται ένα θέμα από το διευθυντή ή ένα καθηγητή, 

δίνεται ο λόγος σε καθηγητές ή εκπροσώπους των μαθητών και το θέμα 

συζητείται. Για την τελική λήψη αποφάσεων γίνεται ψηφοφορία με 

ανάταση χειρός και επικρατεί πάντα η πλειοψηφία. Οι γονείς 

συμμετέχουν συνήθως σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου για οικονομικά 

θέματα ή πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Τα θέματα που συζητούνται συνήθως αφορούν εκδηλώσεις, την 

υλικοτεχνική υποδομή, πειθαρχικά προβλήματα και εκδρομές. Η 

συχνότητα των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων δεν είναι 

μεγάλη. Συνήθως συνεδριάζουν στο τέλος κάθε τριμήνου και όποτε 

προκύψει πρόβλημα. Είναι υποχρεωμένοι να είναι όλοι εκεί και όποιος 

λείπει ενημερώνεται και εκφράζει άποψη.  

Παρόλα αυτά πιστεύει σε χαρακτηριστικά πιο ουσιαστικά, πιο 

δημιουργικά, πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω διοικητική 

αυτονόμηση των σχολικών μονάδων. Εκφράστηκαν όμως και κάποιες 

ανησυχίες και επιφυλάξεις για το πόσο θα γίνει αποδεκτό από την 

κεντρική υπηρεσία ένα τέτοιο αποκεντρωτικό οργανωτικό σχήμα και το 

πόσο θα γίνει λειτουργικό στην πράξη. Η διοίκηση της σχολικής μονάδας 

αναρωτιέται πως θα μπορούσε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις , 

αφού επί του παρόντος ο πολύς και ο πολύτιμος χρόνος αναλώνεται στη 

γραφειοκρατική διεκπεραίωση εγγράφων, γεγονός που αποβαίνει εις 

βάρος δραστηριοτήτων που θεωρούνται σημαντικές, όπως η οργάνωση 

εκδηλώσεων, η υλοποίηση περισσοτέρων καινοτόμων προγραμμάτων. 

Δεν είναι μόνο οι γραφειοκρατικής φύσεως διαδικασίες όμως που 

απαιτούν μεγάλο μέρος του χρόνου των διευθυντών. Το κάθε λογής 

πράμα (από έλλειψη κιμωλίας μέχρι τις βλάβες στο καλοριφέρ) που 
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προκύπτει από τη σχολική μονάδα περνά από τον έλεγχο του διευθυντή, 

ο οποίος καλείται να δώσει άμεσα και γρήγορα λύσεις. 

Πιθανώς κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων με τον απαραίτητο 

ανθρώπινο δυναμικό(γραμματείς) και η ενίσχυση (θεσμική και διοικητική) 

του ρόλου των υποδιευθυντών θα ανακούφιζε τους Διευθυντές των 

σχολικών μονάδων από το υπερβολικό φόρτο που προκαλούν καθημερινά 

και απρόβλεπτα μικροπροβλήματα που προκύπτουν από τη σχολική 

μονάδα. Αν είχαν αυτοί τη βεβαιότητα οι διευθυντές θα μπορούσαν να 

αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε εν γένει εκπαιδευτικά 

θέματα που προάγουν το επιστημονικό-παιδαγωγικό έργο της σχολικής 

μονάδας. 

 

6.7 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Το δείγμα που επιλέξαμε ήταν 11 ατόμων από μια δύναμη  45  

καθηγητών. Οι ηλικίες των ατόμων ήταν  από όλες τις ηλικίες με όλες 

διαβαθμίσεις στις ηλικίες.  Η πλειονότητα των καθηγητών δεν έχει 

παρακολουθήσει σεμινάρια πάνω στη διοίκηση. Οι περισσότεροι από τους 

καθηγητές έχουν ένα πτυχίο και οι νεότεροι σε ηλικία έχουν και 

μεταπτυχιακό. 

Όσον αφορά τη στρατηγική του οργανισμού, πιστεύουν ότι το 

όραμα και η αποστολή του οργανισμού δεν είναι απόλυτα 

ξεκαθαρισμένα, γνωρίζουν φυσικά ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης 

και της παιδείας γενικότερα, από προσωπική εμπειρία, αυτό δε σημαίνει 

ότι η Ανώτατη Διοίκηση το έκανε σαφές, το γνωστοποίησε και έδωσε και 

ένα πλάνο υλοποίησης του. Γενικές ιδέες ακούγονται για το «νέο 

σχολείο», και τις ιδέες που θα προσπαθήσουν να επιτευχθούν, αλλά 

σαφής οδηγίες δεν έχουν δοθεί. 
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Από την άλλη, η πλειονότητα των συναδέρφων, ιδίως οι νέοι 

πιστεύουν  πως η Διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας δε θέτει υψηλούς 

στόχους για τη μονάδα, νομίζουν ότι δεν ενδιαφέρεται για την επίλυση 

κάποιων προβλημάτων, αλλά απλώς να περνάει ο χρόνος με τις 

λιγότερες προστριβές και συγκρούσεις. 

Σε αντίθεση με τα διοικητικά ζητήματα(στυλ διοίκησης), όπoυ 

τα περιθώρια των πρωτοβουλιών είναι σε μεγάλο βαθμό περιορισμένα, 

όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί νιώθουν αρκετά ελεύθεροι να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα διδασκαλίας  μέσα στην τάξη. 

Αντίθετα σε θέματα διοίκησης συνηθίζουν να ακολουθούν το «γράμμα 

του νόμου» και να παρακολουθούν τα πράγματα από κάποια απόσταση 

για ασφάλεια, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν κυρώσεις ή απόδοση 

ευθυνών. 

Όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η πλειοψηφία των 

καθηγητών δήλωσε πως συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

κυρίως σε θέματα που αφορούν και άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Τα 

θέματα αυτά αφορούν πειθαρχικά παραπτώματα των μαθητών, 

προβλήματα συμπεριφοράς και κατάθεση βαθμολογίας. Μικρό ποσοστό 

των καθηγητών δήλωσε ικανοποιημένο από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, η μόνη ανάληψη πρωτοβουλιών αφορά τη διδακτική 

του γνωστικού αντικειμένου και όχι τη συμμετοχή σε διοικητικά θέματα. 

Οι πιο νέοι σε ηλικία επιθυμούν να αναλάβουν ένα πιο ενεργό ρόλο 

συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. 

Όσον αφορά το βαθμό δραστηριοποίησης του συλλόγου 

διδασκόντων οι νεότερης ηλικίας εκπαιδευτικοί επισήμαναν ότι ο 

σύλλογος δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριος και αποτελεσματικός. Ο μεγάλος 

φόρτος εργασίας, τα πολλά χρόνια υπηρεσίας και οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις των περισσότερων εκπαιδευτικών τους καθηλώνουν σε αυτό 

που ξέρουν να κάνουν καλύτερα να διδάσκουν. Περιορίζουν λοιπόν το 
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αντικείμενο της εργασίας(χαρακτηριστικά στελέχους) τους στα 

διδακτικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και θεωρούν κάθε άλλη 

δραστηριότητα «επιβάρυνση», η οποία δεν τους επιτρέπει να επιτελέσουν 

και την κύρια που είναι η διδασκαλία. 

Το συλλογικό τους έργο λειτουργεί και αποφασίζει για θέματα που 

σχετίζονται με τους μαθητές, την επαγγελματική ζωή των εκπαιδευτικών 

καθώς και με την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Οι 

καθηγητές σε νεώτερη ηλικία πιστεύουν ότι οι αρμοδιότητες του 

συλλόγου διδασκόντων θα έπρεπε να διευρυνθούν περισσότερο, αυτοί να 

αναλάβουν ένα πιο ενεργό ρόλο και αποφάσεις του να άπτονται θέματα 

όπως την εκπαίδευση των καθηγητών, την επιλογή του περιεχομένου 

σπουδών, την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.  

Από την άλλη μια σημαντική μερίδα, κυρίως άτομα με αρκετά 

χρόνια υπηρεσίας, δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να διευρύνει τη συμμετοχή 

του σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου, επικαλούμενη την 

απουσία αναγνώρισης τους από το κράτος όσο και από την κοινωνία. Θα 

μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι οι εκπαιδευτικό έχουν υιοθετήσει μια 

στρατηγική αδράνειας σε θέματα συμμετοχής τους. Ενδεικτικό ότι δε 

θέλουν να θέσουν συμμετοχή υποψηφιότητας για θέματα διοίκησης, 

επειδή οι συγκεκριμένοι ρόλοι απαιτούν διευρυμένο ωράριο και ιδιαίτερο 

μόχθο. Πρόκειται για άτομα που θα μπορούσαν με βάση τα προσόντα 

τους και την εργασιακή τους εμπειρία να αναλάβουν ένα ενεργό ρόλο 

συμμετοχής, στην πράξη επιλέγουν να αυτοπεριθωριοποιηθούν. Και ενώ 

δεν είναι ικανοποιημένοι από την υπάρχουσα κατάσταση, ώστε δεν 

εκδηλώνουν κάποια προσπάθεια αλλαγής ή έστω διάθεσης 

ενεργοποίησης. 

Όσον αφορά τις ευκαιρίες εξέλιξης, η πλειονότητα των καθηγητών 

πιστεύει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών, δεν υπάρχει ελευθερία 
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κινήσεων από άποψης ανάληψης πρωτοβουλιών και καινοτόμων 

δράσεων, οι δραστηριότητες των καθηγητών περιορίζονται στα διδακτικά 

καθήκοντα, όλοι πιστεύουν ότι η εργασία τους δε τους δίνει την ευκαιρία 

για ανάληψη πρωτοβουλιών, δεν μαθαίνουν καινούρια πράγματα μέσα 

από τη δουλεία τους και δεν αναπτύσσονται, επομένως οι ευκαιρίες 

εξέλιξης και ανάπτυξης των ατόμων είναι πολύ λίγες. 

Επίσης η πλειονότητα των καθηγητών πιστεύει ότι η Διοίκηση δεν 

αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού για την 

επίτευξη κάποιων στόχων, για την αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη 

λειτουργία του σχολείου, επομένως δεν αναπτύσσει προγράμματα 

υποκίνησης και εκπαίδευσης των εργαζομένων. Βέβαια υπάρχουν πολλά 

εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν  να υλοποιήσουν με είτε με δική 

τους πρωτοβουλία είτε με οδηγίες του Γραφείου που ανήκουν, τέτοια 

προγράμματα είναι περιβαντολλογικής εκπαίδευσης, αγωγής, 

κινητικότητας(Commenius) κτλ.    

Εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια υλοποιούνται από κάποιους 

άλλους φορείς, η διοίκησης της μονάδας δεν είναι και ιδιαίτερα 

χαρούμενη όταν πρόκειται καθηγητής να παρακολουθήσει κάποιο 

πρόγραμμα, γιατί αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λείψει από τη σχολική 

μονάδα και οι μαθητές δημιουργούν φασαρία. Επιπρόσθετα παρακωλύει 

την πρόθεση των εργαζομένων να παρακολουθήσουν κάποια 

εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία διοργανώνονται από άλλους φορείς, με 

το πρόσχημα ότι παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής 

μονάδας. Πολλοί από τους καθηγητές έχουν παρακολουθήσει κάποια 

σεμινάρια, αλλά επίσης η πλειονότητα αυτών δεν ήταν ευχαριστημένοι 

από την ύλη, η οποία ήταν μεγάλη και δεν μπορούσε να αφομοιωθεί, από 

το χρόνο υλοποίησης των σεμιναρίων, ο οποίος ήταν λίγος για να καλύψει 

την ύλη. 
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6.8. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των καθηγητών και των διευθυντικών 

στελεχών της σχολικής μονάδας προκύπτουν κάποιες διαφορές, αρχικά 

όσον αφορά το επίπεδο της μόρφωσης, ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας έχει ένα κύριο πτυχίο και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια 

διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ από το δείγμα των καθηγητών προκύπτει ότι 

οι νεώτεροι σε ηλικία έχουν ένα μεταπτυχιακό ή δεύτερο πτυχίο σε 

αντίθεη με τους μεγαλύτερους σε ηλικία που έχουν ένα πτυχίο, αλλά και 

οι δύο δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια διοίκησης επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά τον πρώτο εξεταζόμενο παράγοντα, τη Στρατηγική του 

Οργανισμού, οι απόψεις ταυτίζονται και οι δύο ομάδες πιστεύουν ότι η 

Ανώτατη Διοίκηση θέτει στόχους και όραμα, απλώς αυτό το όραμα δεν 

έχει αποσαφηνιστεί στους υφιστάμενους. Μετέπειτα η Διοίκηση της 

σχολικής μονάδας πιστεύει ότι θέτει στόχους στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς, απλώς αυτοί οι στόχοι  δεν είναι μετρήσιμοι, ενώ αντιθέτως οι 

καθηγητές πιστεύουν ότι η Διοίκηση δεν ενδιαφέρεται για την επίλυση 

κάποιων προβλημάτων, αλλά γραφειοκρατικά θέτει κάποιους στόχους 

και κάνει καταμερισμό εργασιών στην αρχή της χρονιάς και ότι το κύριο 

ενδιαφέρον της είναι να περνάει ο χρόνος με λιγότερες προστριβές. 

Όσον αφορά το δεύτερο εξεταζόμενο παράγοντα, το στυλ διοίκησης, και 

οι δύο ομάδες συμφωνούν ότι αισθάνονται δεσμευμένοι, περιορισμένοι 

και ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν ανώτατες αποφάσεις. Ο διευθυντής 

αισθάνεται τον εαυτό του σαν διεκπεραιωτή εγγράφων, αλλά έχει τη 

βούληση να αλλάξει τη σχολική μονάδα σε αντίθεση με τους καθηγητές 

που δεν ενδιαφέρονται οι περισσότεροι να ασχοληθούν με διοικητικά 

θέματα. 
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Ο τρίτος παράγοντας που εξετάζεται είναι η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, και οι δύο ομάδες συμφωνούν ότι τα θέματα που 

συζητούνται είναι καθημερινά όπως εκδηλώσεις, πειθαρχικά 

προβλήματα, εκδρομές κτλ, οι νεώτεροι καθηγητές πιστεύουν ότι θα 

έπρεπε να έχουν ένα πιο ενεργό ρόλο, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

καθηγητές πιστεύουν σε αντίθεση με τους νεότερους ότι δε θα έπρεπε να 

ασχολούνται με διοικητικά θέματα γιατί έτσι δεν μπορούν να 

επιτελέσουν τη διδασκαλία σωστά,  ενώ ο διευθυντής πιστεύει ότι η θέση 

των καθηγητών είναι στην τάξη και η συμμετοχή των καθηγητών σε 

διοικητικά θέματα είναι απαραίτητη αλλά εφόσον αυτοί έχουν γνώση της 

διοίκησης. 

Οι γνώμες διίστανται όσον αφορά το συλλογικό τους όργανο, έργο  

Οι καθηγητές σε νεώτερη ηλικία και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 

πιστεύουν ότι οι αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων θα έπρεπε να 

διευρυνθούν περισσότερο, αυτοί να αναλάβουν ένα πιο ενεργό ρόλο και 

αποφάσεις του να άπτονται θέματα όπως την εκπαίδευση των 

καθηγητών, την επιλογή του περιεχομένου σπουδών, την αξιολόγηση της 

σχολικής μονάδας.  

Από την άλλη μια σημαντική μερίδα, κυρίως άτομα με αρκετά χρόνια 

υπηρεσίας, δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να διευρύνει τη συμμετοχή του σε 

θέματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των στελεχών της σχολικής μονάδας ο 

καθένας αντιλαμβάνεται το ρόλο του διαφορετικά, ο διευθυντής θεωρεί 

τον εαυτό του απαραίτητο για τη λειτουργία της μονάδας, θεωρεί τον 

εαυτό συντονιστή όσον αφορά τους μαθητές, γονείς, καθηγητές με σκοπό 

την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου και συνδετικό παράγοντα 

ανάμεσα σε συναδέρφους, σε γονείς και στην κοινωνία. 

Ενώ οι καθηγητές θεωρούν ότι η κύρια τους ασχολία είναι η διδασκαλία 

και δεν διακρίνουν να ασχολούνται με θέματα διοικητικής φύσεως. 
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Όσον αφορά τις ευκαιρίες εξέλιξης και βελτίωσης και οι δύο ομάδες 

συμφωνούν ότι η σχολική μονάδα δεν τους δίνει τις ευκαιρίες να 

εξελιχθούν 

 

 

 

6.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα που όλες οι αποφάσεις 

λαμβάνονται σε επίπεδο υπουργείου παιδείας και διοχετεύονται για 

υλοποίηση μέσω σε περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο. Η 

διοίκηση μιας σχολικής μονάδας επιτελείται από το διευθυντή, 

υποδιευθυντή και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την περιφέρεια σε 

τοπικό επίπεδο.  

Το στυλ διοίκησης είναι συγκεντρωτικό και έχει γραφειοκρατική 

ιεραρχική δομή, δίνει έμφαση στην εκπαιδευτική νομιμότητα, προσπαθεί 

να εξασφαλίσει την ομοιομορφία, την οποία επιδιώκει με σταθερούς 

κεντρικούς κανόνες και απόλυτη κεντρική κατεύθυνση. Στο σύστημα 

αυτό ο διευθυντής του σχολείου είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα της 

εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Καθήκον του είναι η λειτουργία του σχολείου να 

γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιεραρχίας. Ικανός διευθυντής 

σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία είναι ο έμπειρος γραφειοκράτης, ο οποίος 

έχει σε μεγάλη εκτίμηση στο να εφαρμόζονται στο σχολείο οι νόμοι και οι 

κανόνες χωρίς παρεκκλίσεις, το να υπάρχει εσωτερική τάξη και ηρεμία 

και επιπρόσθετα να μη δημιουργούνται εσωτερικά προβλήματα. 

              Τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο ρόλο κάθε στελέχους 

είναι διεκπεραιωτικά και εκτελεστικά, δεν υπάρχουν περιθώρια 
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αυτονομίας, αλλαγής συμπεριφοράς, εισηγήσεων αλλαγών, τα περιθώρια 

ευελιξίας είναι στενά και απλώς εκτελούν κάποιες αρμοδιότητες. 

Καθήκον και αρμοδιότητα, από την άλλη πλευρά των καθηγητών 

είναι να κάνουν μάθημα σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα, δεν 

έχουν ελευθερία κινήσεων και δε μπορούν να συμμετάσχουν σε καμιά 

απόφαση για τη χάραξη της στρατηγικής της πολιτικής της εκπαίδευσης. 

Η αποσαφήνιση και η ποσοτική και ποιοτική οριοθέτηση του 

έργου που γίνεται με βάση του ποιο είμαστε, ποια η αποστολή μας και 

που στοχεύουμε, είναι μια από της βασικές αρχές της ΔΟΠ, η οποία 

φαίνεται ότι δεν υλοποιείται. Το όραμα και η αποστολή του οργανισμού 

φαίνεται ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί, συστηματοποιηθεί και οριοθετηθεί 

ποιοτικά και ποσοτικά, δεν έχει γνωστοποιηθεί από την Ανώτατη 

Διοίκηση στις σχολικές μονάδες και κατόπιν στους εκπαιδευτικούς. 

Επομένως δε γνωρίζουμε που είμαστε και ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι 

στόχοι μας. Επομένως δεν υπάρχει δέσμευση της διοίκησης και των 

εργαζομένων της προς την ποιότητα. 

Επίσης η διεύθυνση του σχολείου δε θέτει στόχους για τη μονάδα, 

δεν υπάρχει αποσαφήνιση του οράματος και της αποστολής, δεν 

υπάρχουν στρατηγικές, σχέδια, οργάνωση και αξιολόγηση, δεν υπάρχει 

επαγρύπνηση για νέες μεθόδους, για πρόληψης προβλημάτων, όλα τα 

παραπάνω είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για συνεχή προσπάθεια 

βελτίωσης των εκπαιδευτικών διαδικασιών, η οποία φαίνεται να μην 

υπάρχει.  

Η ΔΟΠ απαιτεί τη συμμετοχή όλων στη διοίκηση, από τις 

απαντήσεις των καθηγητών και του διευθυντή φαίνεται ότι δεν 

υλοποιείται και αυτή η αρχή. Οι καθηγητές περιορίζουν το αντικείμενο 

της εργασίας τους στα διδακτικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, η 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορεί θεσμικά να προβάλλεται ως 

σημαντική, στη διοικητική πράξη όμως είναι τυπική και μη ουσιαστική. 
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Δεν υπάρχει σύνδεση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη διοίκηση 

της σχολικής μονάδας με την αποτελεσματικότητα του σχολείου, και 

ειδικότερα με ζητήματα όπως η λειτουργία της διεύθυνσης, η 

διαπραγμάτευση των διοικητικών ρόλων, ο χειρισμός των συγκρούσεων 

του προσωπικού, η διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας εντός της 

σχολικής μονάδας και η καθημερινή άσκηση της διοίκησης. 

Το συλλογικό τους όργανο, ο σύλλογος διδασκόντων ασχολείται 

με θέματα όπως η επίδοση και η συμπεριφορά των μαθητών, η εύρυθμη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. Οι αρμοδιότητες του συλλόγου δεν 

είναι καθόλου διευρυμένες, οι καθηγητές δεν έχουν   ενεργό ρόλο και 

αποφάσεις του δεν άπτονται θέματα όπως την εκπαίδευση των 

καθηγητών, την επιλογή του περιεχομένου σπουδών, την αξιολόγηση της 

σχολικής μονάδας. 

 Η ΔΟΠ απαιτεί τη συνεχή βελτίωση όλων των στοιχείων της 

εκπαιδευτικής μονάδας, του προσωπικού, των διεργασιών. Από τις 

απαντήσεις φαίνεται ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης των 

εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική μονάδα, υπάρχει ανύπαρκτη βασική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα διοίκησης. Δεν υπάρχουν 

κίνητρα συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς, όπως καλύτερες συνθήκες 

εργασίας, δυνατότητα καριέρας, αναβάθμιση του κοινωνικού status, 

υψηλότερες αμοιβές για παροχή αντίστοιχου έργου.  
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6.10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Οι προτάσεις είναι δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία κινήσεων των 

διευθυντών και των προϊσταμένων126, ενδυνάμωση του ρόλου του 

διευθυντή, το απλοϊκό μοντέλο που ήθελε το διευθυντή φαίνεται ότι δε 

μπορεί πλέον να προσφέρει σε μια εποχή που η κοινωνία απαιτεί 

αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη εκπαίδευση. Αυτό απαιτεί τη 

συμμετοχή τους στη χάραξη ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής, εφόσον 

είναι αυτοί που ξέρουν τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Στο νέο ρόλο 

του διευθυντή εμπεριέχονται εκείνα τα χαρακτηριστικά, με τα οποία αν 

τα εξασφαλίσει σε κάποιο βαθμό, θα μπορεί να ανταποκριθεί στις εξής 

βασικές λειτουργίες: 

Να γνωρίζει ότι η σχολική μονάδα έχει να επιτελέσει ένα 

σημαντικό έργο στο γνωστικό και διοικητικό τομέα. Συνεργαζόμενος με 

το Σύλλογο διδασκόντων, τα όργανα της διοίκησης και εκείνα της 

επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, πρέπει να 

προγραμματίζει αυτό το έργο, να παρακολουθεί και να καθοδηγεί τον 

προγραμματισμό και να μπορεί να αξιολογεί τόσο την πορεία του έργου, 

όσο και το συνολικό αποτέλεσμα. 

Να μπορεί να καλλιεργεί στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, το 

κατάλληλο κλίμα το οποίο θα εξασφαλίσει την ομαδική λειτουργία, θα 

υποκινεί το διδακτικό και το λοιπό προσωπικό, να συνεργάζεται, να 

συμπράττει στο έργο του σχολείου. Επίσης να μπορεί να δίνει θετικές 

διεξόδους, για να υπάρχει σύμμετρη εκτόνωση των εντάσεων, και γενικά 

να εξασφαλίσει αυτό που ονομάζουμε συλλογική λειτουργία. 

Το σύγχρονο ανοιχτό σχολείο ζει και αναπτύσσει τη 

δραστηριότητα του μέσα σε συγκεκριμένο κοινωνικό και φυσικό 
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 Πρίντζας Γεώργιος, «Ο ρόλος του διευθυντή στο σύγχρονο ανοιχτό σχολείο», Πρακτικά Ηµερίδας: 
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περιβάλλον, επικοινωνεί με το περιβάλλον αυτό, δέχεται τις επιδράσεις 

και αμφίδρομα επιδρά σε αυτό. Ο διευθυντής αυτού του σχολείου 

κατανοεί τη σημασία που έχουν όλες οι παράλληλες καινοτόμες 

εκπαιδευτικές δράσεις και φροντίζει με τρόπο αρμονικό να αφομοιωθούν 

από το εκπαιδευτικό σύστημα στο επίπεδο του δικού του σχολείου. Τέτοιες 

εκπαιδευτικές καινοτόμες δράσεις είναι η αγωγή για το περιβάλλον, για 

την υγεία, για την κατανάλωση, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η 

καλλιτεχνική και αισθητική αγωγή, το θέατρο, η μουσική, ο χορός κ.λπ. 

Με τα παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά φροντίσαμε να τονίσουμε 

ότι στο νέο σχολείο δεν είναι μόνο διοικητικός και λειτουργικός 

προϊστάμενος, θα πρέπει να είναι κυρίως ο εκπαιδευτικός και 

παιδαγωγός. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν εννοούμε ότι απαλλάσσεται 

από όλες τις ευθύνες της ομαλής λειτουργίας του σχολείου. Απεναντίας η 

καλή λειτουργία είναι προϋπόθεση και μέσο για την επιτυχία του σκοπού. 

Ο τελικός σκοπός βέβαια είναι η παραγωγή εκπαιδευτικού έργου στον 

τομέα της μάθησης και της αγωγής. 

Επίσης οι οργανισμοί οι και οι οργανώσεις υφίστανται για να 

εκπληρώσουν συγκεκριμένους στόχους και έχουν συγκεκριμένη 

αποστολή. Όσο δύσκολο και να φαίνεται τόσο η αποστολή όσο και οι 

σκοποί, αλλά και οι στόχοι μιας οργάνωσης πρέπει να 

συγκεκριμενοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν στα μέλη του 

οργανισμού. Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός , και ειδικότερα μια σχολική 

μονάδα μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση;127 

Όσον αφορά την αποσαφήνιση και ποσοτική και ποιοτική 

οριοθέτηση του έργου που γίνεται πάντα με βάση το ποιοι είμαστε, ποια η 

αποστολή μας και που στοχεύαμε, δε χωρά αμφιβολία ότι συμβάλει στη 

βελτίωση του παρεχόμενου έργου γιατί διευκολύνεται η προσαρμογή στις 
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αλλαγές του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όταν αυτό διέπεται από 

αβεβαιότητα και συχνές αλλαγές περισσότερο ή λιγότερο προβλέψιμες. 

Βοηθά στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών της σχολικής 

μονάδας, για τι συνδέει και προσανατολίζει την προσπάθεια τους για την 

εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου, προς ένα κοινό στόχο. Συμβάλλει 

στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα 

στην αντιμετώπιση των πιο σημαντικών προβλημάτων και την 

αξιοποίηση των ευκαιριών. Διευκολύνει την αναπληροφόρηση, δεδομένου 

ότι προσδιορίζονται και καθορίζονται οι προσδοκίες και τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Η σύγκριση με τα αποτελέσματα που πραγματικά 

επιτεύχθηκαν μας πληροφορεί για το σημείο που απέχουμε από τους 

επιδιωκόμενους στόχους.  

Επίσης απαιτείται και γίνεται προσπάθεια για την αποκέντρωση 

της εκπαίδευσης και της θεώρησης της σχολικής μονάδας, ως αυτόνομη 

μονάδα με ιδιαιτερότητες και προβλήματα, όπου οι καθηγητές, σύλλογος 

γονέων και κηδεμόνων, διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι θα χαράξουν την 

πολιτική της μονάδας, με στόχους ξεκάθαρους, μετρήσιμους και 

επιτεύξιμους.128 

Απαιτείται ένα αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης στο οποίο 

απαιτούνται πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με στόχο την 

ανάπτυξη και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Απαιτείται το 

σχολειό αυτό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να μεθοδεύει την 

προσπάθεια του και όταν διαπιστώνει την ανάγκη, να προβαίνει σε 

αναγκαίες αναθεωρήσεις. 

Απαιτείται ένα νέο σύστημα, στο οποίο οι καθηγητές θα έχουν 

μεγαλύτερη ελευθερία, θα μπορούν να λάβουν μέρος στη λήψη 

αποφάσεων, όπως για παράδειγμα είναι τα αναλυτικά προγράμματα και 
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 Χατζηπαναγιωτίδου, Π.,(2003).Η διοίκηση του σχολείου και η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στη 
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τρόπος διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της 

εκπαιδευτικής μονάδας και θεωρώντας την σαν αυτόνομη μονάδα, όπου 

οι καθηγητές, διευθυντές, προϊστάμενοι θα μπορούν να σχεδιάζουν, να 

προγραμματίζουν, να εκτελούν, να ελέγχουν, να επαναξιολογούν και να 

επανασχεδιάζουν. 

Η συμμετοχή στη διοίκηση της σχολικής μονάδας προσφέρει στον 

εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να «ελέγχει» πραγματικά το έργο του και να 

συμβάλλει υπεύθυνα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του, δίνοντας 

του το αίσθημα της αυτονομίας. Το γεγονός αυτό μπορεί να υποκινήσει 

για καλύτερες επιδόσεις. Από την άλλη βοηθά τον εκπαιδευτικό να 

καταλάβει ότι είναι μέλος μιας ομάδας που επιδιώκει κοινούς στόχους και 

κάθε μέλος της οποίας θέλει κάτι να προσφέρει. 

Η προσπάθεια αυτή θα καταλήξει στην επιθυμητή απόδοση, 

εφόσον ο εργαζόμενος διαθέτη τόσο την απαιτούμενη ικανότητα, τους 

απαραίτητους όρους, αλλά και τη σαφή αντίληψη των στόχων που πρέπει 

να επιτύχει. 

Ειδικότερα, η συμμετοχική συμφωνία για τους στόχους δίνει τη 

δυνατότητα στους αποφασίζοντες εκπαιδευτικούς να αισθανθούν 

αυτόνομοι και όχι απλοί αποδέκτες εντολών, να βασιστούν σε 

περισσότερες πληροφορίες, σε ειδικές γνώσεις και απόψεις, ενώ 

υποστηρίζεται ότι βοηθά το κλίμα των ανθρώπινων σχέσεων μέσα στη 

σχολική μονάδα, δεδομένου ότι τους ενθαρρύνει να συνεργαστούν και να 

επικοινωνήσουν.129 

          Όσον αφορά την αξιοποίηση και την επιμόρφωση υπάρχει έντονη 

και αρνητική αξιολόγηση σε σχέση με το περιεχόμενο των 

επιμορφωτικών σεμιναρίων, τη συνάφεια με την επαγγελματική ανέλιξη 

τους στο χώρο, με τις δυνατότητες για την παρακολούθηση αυτών. 
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           Όσον αφορά τη διοίκηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού φαίνεται ότι δε γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 

υπάρχουν πολλά προβλήματα. Οι καθηγητές είναι μόνο διεκπεραιωτές 

της διδασκαλίας και δεν έχουν ελευθερία κινήσεων , υπάρχει έλλειψη 

φαντασίας, καινοτόμων ιδεών, συμμετοχή στη διοίκηση και στη λήψη 

αποφάσεων. 

Επομένως προτείνεται υποστήριξη της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και ειδικότερα ενίσχυση των 

ευκαιριών/κινήτρων του επαγγέλματος. Συνεχής βελτίωση των 

ικανοτήτων και προσόντων των εκπαιδευτικών και διερεύνηση του ρόλου 

τους ως σχεδιαστών, διαμορφωτών και προωθητών της μάθησης.  

Επίσης προτείνεται ανάπτυξη της δια βίου επαγγελματικής 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με έμφαση στα μεταβαλλόμενα 

περιεχόμενα των γνωστικών αντικειμένων τους. 

Τέλος μελέτη του τρόπου σύνδεσης της επιμόρφωσης με τη σχολική 

πράξη με τη βελτίωση της μάθησης και του μορφωτικού περιβάλλοντος 

των σχολείων. Σύνδεση της επιμόρφωσης με σχολική πράξη, αξιοποίηση 

μεθόδων έρευνας και δράσης και τέλος σύνδεσης της επαγγελματικής 

ανέλιξης με τις μορφές επιμόρφωσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(Συμπληρώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο) 

1. Φύλο : □ άνδρας □ γυναίκα 

2. Ηλικία: □ 25-34 □ 35-44 □ 45-54 □ 55-65 

3. Ειδικότητα : ................................................................................. 

4. Χρόνια υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: ...................................... 

5. Πέραν των βασικών σπουδών, έχετε κάνει άλλες σπουδές; 

1. □ Άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι □ Μεταπτυχιακές σπουδές 

2. □ Διδακτορικό □ Άλλες σπουδές 

6. Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια ή έχετε 

μετεκπαιδευθεί σε θέματα διοίκησης; 

Σεμινάρια : □ Ναι □ Όχι 

Μετεκπαίδευση: □ Ναι □ Όχι 

7. Η ανώτατη Διοίκηση ορίζει ξεκάθαρους στόχους ποιότητας, 

οι οποίοι είναι ξεκάθαροι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι σε σχέση με την 

πολιτική ποιότητας. 

8. Το Όραμα και η Αποστολή του οργανισμού έχουν γίνει 

κατανοητά από όλους. 

9. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι κυριότερες αρμοδιότητες και 

καθήκοντα ενός διευθυντή σχολικής μονάδας. 

10. Νομίζετε ότι τα καθήκοντα είναι αρκετά ή χρειάζεται 

διεύρυνση των καθηκόντων σας. 

11. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να μεταφερθούν αρμοδιότητες 

οργάνωσης και λειτουργίας από την κεντρική διοίκηση στη σχολική 

μονάδα. 



 136 

12. Νομίζετε ότι η Διεύθυνση του σχολείου διαθέτει τον 

προβλεπόμενο χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της. 

13. Ποια νομίζετε ότι τα κύρια καθήκοντα των εκπαιδευτικών 

της σχολικής μονάδας. 

14. Δίνετε έμφαση ώστε να τελειώνουν οι δουλειές στην ώρα 

τους. 

15. Επιμένετε οι υφιστάμενοι να ακολουθούν με κάθε 

λεπτομέρεια τους καθιερωμένους τρόπους που γίνονται οι δουλειές. 

16. Πόσο συχνά μιλάτε με τους υφιστάμενους σας για το πόσο 

καλά εκτελούν την εργασία τους. 

17. Πόσο συχνά δίνεται βοήθεια στους υφισταμένους σας. 

18. Σε σημαντικά ζητήματα παίρνετε υπόψη σας την άποψη των 

υφισταμένων σας. 

19. Ενθαρρύνετε τους υφιστάμενους να αισθάνονται ισότιμα 

μέλη του συλλόγου. 

20. Ενθαρρύνετε τους συναδέλφους να εκφράσουν ελεύθερα την 

άποψη τους. 

21. Συγκαλείτε τακτικά το σύλλογο Διδασκόντων. 

22. Ποια τα θέματα των συζητήσεων σας. 

23. Έχουν σημαντικά επακόλουθα. 

24. Η συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων και των 

εκπαιδευτικών είναι τυπική. 

25. Πως θα βλέπατε πιο γόνιμη τη σχέση Συλλόγου 

Διδασκόντων και Διευθυντή. 

26. Ο οργανισμός εκπαιδεύει και καταρτίζει τους εργαζόμενους. 

27. Ενθαρρύνεται τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 

σεμινάρια. 

28. Ενθαρρύνεται την ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτόμων 

δράσεων. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(Συμπληρώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο) 

1. Φύλο : □ άνδρας □ γυναίκα 

2. Ηλικία: □ 25-34 □ 35-44 □ 45-54 □ 55-65 

3. Ειδικότητα : ................................................................................. 

4.  Χρόνια υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: ...................................... 

5. Πέραν των βασικών σπουδών, έχετε κάνει άλλες σπουδές; 

o □ Άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι □ Μεταπτυχιακές σπουδές 

o □ Διδακτορικό □ Άλλες σπουδές 

6. Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια ή έχετε 

μετεκπαιδευθεί σε θέματα διοίκησης; 

o Σεμινάρια : □ Ναι □ Όχι 

o Μετεκπαίδευση: □ Ναι □ Όχι 

7. Υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι για το ανθρώπινο δυναμικό( 

ποσοτικοί, ποιοτικοί, σύνδεση με αμοιβές). 

8. Το Όραμα και η Αποστολή του οργανισμού έχουν γίνει 

κατανοητά από όλους. 

9. Νομίζετε ότι η Διεύθυνση του σχολείου θέτει  στόχους για τη 

σχολική μονάδα που διευθύνει. 

10. Νομίζετε  ότι η διοίκηση γνωστοποιεί τους στόχους στο 

σύλλογο των διδασκόντων.  

11. Η Διοίκηση αξιοποιεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

δεξιότητες , γνώσεις και εμπειρίες των εργαζομένων.  

12. Απαιτεί η εργασία σας να αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες. 

13. Έχετε τη δυνατότητα να μαθαίνεται νέα πράγματα μέσω της 

εργασίας και να αναπτυσσόσαστε. 

14. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ικανότητες και τις 

επιδεξιότητες σας στην εργασία. 
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15. Η διοίκηση αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και του ρόλο του 

ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη των στόχων. 

16. Αναπτύσσει προγράμματα και πρωτοβουλίες για την 

υποκίνηση, εκπαίδευση και αναγνώριση των εργαζομένων. 

17. Έχετε παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα από την 

αρχή της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας 

18. Ποιες είναι κατά την άποψη σας οι κυριότερες αρμοδιότητες 

και καθήκοντα των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. 

19. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να μεταφερθούν αρμοδιότητες 

οργάνωσης και λειτουργίας από τη διοίκηση της σχολική μονάδα 

στους καθηγητές. 

20. Νομίζετε ότι οι καθηγητές του σχολείου διαθέτουν τον 

προβλεπόμενο χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της. 

21. Ποια είναι η άποψη σας για τον τρόπο λήψης των 

αποφάσεων στη σχολική σας μονάδα. 

22. Τι είδους θέματα  καλούνται να αποφασίσουν  οι 

εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.  

23. Ποια είναι η άποψη σας για τη συνεργασία του συλλόγου 

διδασκόντων και του Διευθυντή. 

24. Σε ποιο βαθμό πιστεύεται ότι η Διεύθυνση του σχολείου 

συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς.  

25. Νομίζετε ότι η Διεύθυνση του σχολείου συγκαλεί τακτικά το 

Σύλλογο Διδασκόντων. 

26. Ποιο τι περιεχόμενο διαλόγου του συλλόγου. 

27. Υπάρχει ελευθερία απόψεων στη συνεδρίαση του συλλόγου 

διδασκόντων. 

28. Πιστεύετε ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων θα έπρεπε να 

προβαίνει σε θέματα όπως: α. επιλογή θεμάτων για την κάλυψη 
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επιμορφωτικών αναγκών, β. σε προσαρμογές των προγραμμάτων 

σπουδών, γ. στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.  

 

 

 

 

 


