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Περίληψη 

 

Σε μια περίοδο κοινωνικοοικονομικών ανακατατάξεων στην Ελλάδα, η εκπαίδευση 

αποτελεί σημείο αιχμής κάθε αλλαγής και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, καθόσον 

συμβάλλει όχι μόνο στην τρέχουσα κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική 

ανάπτυξη, αλλά και στη θεμελίωση του πνεύματος, της γνώσης και των δεξιοτήτων, 

προκειμένου οι νέοι να καταστούν στο μέλλον ικανοί να αντιμετωπίσουν την 

παγκοσμιοποίηση και την ταχύτητα των αλλαγών που χαρακτηρίζουν το σημερινό 

κόσμο. Η σημαντική συμβολή της εκπαίδευσης, σε μια πορεία αειφόρου ανάπτυξης της 

Ελλάδας, επιβάλλει τη συνέπεια αφενός με τις αρχές του Νέου Management και 

αφετέρου με τη δομή και τη φιλοσοφία του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 

2014-2020, με κοινό σκοπό την αναμόρφωσή του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά πρότυπα αλλά και τις διεθνείς 

τάσεις στην αγορά εργασίας. 

 

Μέσο επίτευξης των παραπάνω στόχων αποτελεί η ευθυγράμμιση με τη Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας και η διασφάλιση αυτής απαιτεί μια διοίκηση αποτίμησης της 

απόδοσης μέσω συστημάτων μέτρησης και συνεχούς αξιολόγησης. Η ανάδειξη της 

Balanced Scorecard μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία και τις μελέτες περίπτωσης από 

την εφαρμογή της στο διεθνή χώρο, σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού 

περιβάλλοντος, βοηθούν στο να καταλήξουμε σε φιλόδοξα συμπεράσματα στην 

ενδεχόμενη υιοθέτηση της από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Το μεγάλο φάσμα 

των δεικτών ποιότητας στην εκπαίδευση φιλτράρεται μέσα από τις οικονομικές και 

ποιοτικές δεσμεύσεις της Ελλάδας, ως ενταγμένης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 

απώτερο σκοπό την προσαρμογή τους σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Αναμφίβολα, η προσπάθεια ανάπτυξης της BSC προσαρμοσμένης στα ελληνικά 

δεδομένα δύναται να συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και στην 

ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων ομάδων με την εκπαίδευση, μέσω ενίσχυσης της 

ποιότητας α) του ανθρώπινου δυναμικού (στελεχών, εκπαιδευτικών και διοικητικού 

προσωπικού) και β) των διοικητικών και μαθησιακών διαδικασιών και των αντίστοιχων 

αποτελεσμάτων τους. Ως εκ τούτου, μπορούν να διαμορφωθούν ρεαλιστικοί και 

επιτεύξιμοι στρατηγικοί στόχοι για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, που θα 

αποτελέσουν ισχυρούς πυλώνες εναρμόνισης τόσο με τα κριτήρια ποιότητας και 
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χρηματοδότησης της ΕΕ, όσο και με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ πάνω στην αξιολόγηση 

για παροχή μιας εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Αρχές Νέας Δημόσιας Διοίκησης/Management, Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας, κουλτούρα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ 2014-2020, 

Balanced Scorecard 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Αφετηρία και στόχοι 

 

Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων που εισέβαλε με βίαιο τρόπο στην 

ελληνική πραγματικότητα, έχει αναδείξει επιτακτική ανάγκη για άμεσες και ριζικές 

μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα τόσο του 

ιδιωτικού τομέα όσο και των δημοσίων οργανισμών και φορέων. Για τη γενική 

αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα η πολιτεία με τις εκάστοτε κυβερνήσεις καθώς και 

η διοίκηση των δημοσίων φορέων επιβάλλεται να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν 

με υπευθυνότητα, υπό το πρίσμα μιας ολιστικής προσέγγισης της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας που στόχο έχει μια νέα προοπτική μακροχρόνιας και βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 

Στην προσπάθεια για ανάκαμψη, κινητήριος δύναμη για την επανεκκίνηση της 

ελληνικής οικονομίας και την εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί η συμβολή 

του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της ενίσχυσης με οικονομικούς πόρους. Επομένως, η 

διαμόρφωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την απορρόφηση όσο το δυνατό 

περισσότερων Ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και η αποδοτική, αποτελεσματική και 

διαφανή χρήση τους, αποτελεί βασική προτεραιότητα της δημοσιονομικής πολιτικής σε 

μια περίοδο κρίσιμη για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή της χώρας μας. 

 

Η καταλυτική κριτική που έχει δεχθεί η ελληνική δημόσια διοίκηση αναφορικά με την 

σπατάλη των πόρων και την απουσία αξιολόγησης της απόδοσης καθώς και η επιταγή 

για συμμόρφωση με τις συγκεκριμένες στοχεύσεις και το στρατηγικό πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2014-2015 πάνω στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, επιβάλλουν την 

υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και την εφαρμογή συστημάτων 

μέτρησης της απόδοσης (ΣΜΑ). Ανάμεσα στα δημοφιλέστερα εργαλεία μέτρησης της 

απόδοσης που χρησιμοποιούνται, η Balanced Scorecard (BSC) υιοθετείται από ολοένα 

και περισσότερους δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς παγκοσμίως 

εξυπηρετώντας τους στρατηγικούς στόχους, το όραμα και την αποστολή τους.  
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Οι στόχοι της παρούσας θεωρητικής μελέτης είναι : 

 

Πρώτον, να παρουσιάσει τις διεθνείς τάσεις που προκαλούν την ανάγκη για 

διαρθρωτικές αλλαγές μέσω μεταρρυθμίσεων στο χώρο της εκπαίδευσης και την 

προσπάθεια που γίνεται στην χώρα μας. 

 

Δεύτερον, να αποσαφηνίσει τον όρο της ποιότητας στην εκπαίδευση και να διαγνώσει 

την επιταγή για ΔΟΠ, υπό συνθήκες ανάπτυξης και ευθυγράμμισης μιας αντίστοιχης 

οργανωσιακής κουλτούρας και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ). Ως σημείο 

αναφοράς στην πρακτική εφαρμογή της ΔΟΠ, να αποτυπώσει τη συμβολή της ΕΕ και 

του ΕΣΠΑ στην προώθηση και προάσπιση της ποιότητας στο χώρο της εκπαίδευσης 

καθώς επίσης και των δραστηριοτήτων του ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών 

προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι, γίνεται μια προσπάθεια αποκρυστάλλωσης της 

πολυσήμαντης έννοιας της ποιότητας και της πολυδιάστατης φύσης του εκπαιδευτικού 

έργου μέσω των δεικτών μέτρησης της απόδοσης (KPI). Όλα τα παραπάνω, συνθέτουν 

μια ολιστική προσέγγιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου καθώς και σαφές 

στρατηγικό πλάνο και δείκτες μέτρησης μέσα από διατυπωμένες κατευθύνσεις της ΕΕ 

και διεθνών οργανισμών, προδιαγράφοντας παράλληλα ένα έγκυρο επιστημονικό 

πλαίσιο για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας. 

 

Τρίτον, υιοθετώντας τη θεωρητική προσέγγιση μέσα από μελέτες περίπτωσης 

εφαρμογής της BSC σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων (ΠΕ, ΔΕ και ΤΕ) 

από το διεθνή χώρο, να παρουσιάσει τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου, 

αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή του μέσω α) της αποτελεσματικότητας που 

προήλθε από την αναδιοργάνωση προς μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και β) της 

αποδοχής από το Ευρωπαϊκό βραβείο αριστείας EFQM (European Foundation for 

Quality Management) και το αντίστοιχο Αμερικάνικο Malcolm Baldrige.  

 

Τέταρτον, αφού καταλήξει σε γενικά συμπεράσματα να προτείνει τη BSC ως 

πρότυπο εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος στις δύο πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης, διότι διευκολύνει το Ανθρώπινο 

Δυναμικό να κατανοήσει και να δεσμευτεί με τη ΔΟΠ, ώστε με εφόδιο την 

ανατροφοδότηση που προσφέρει να δημιουργηθούν δυναμικές, ποιοτικές και 

αποτελεσματικές μονάδες εκπαίδευσης.  
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Απώτερος και μελλοντικός σκοπός είναι η πρόταση να διερευνηθεί μέσα από 

πρωτογενή έρευνα με τη βοήθεια κάποιου μοντέλου ποιότητας υπηρεσιών ώστε να 

μετρηθεί η ικανοποίηση των ενδιαφερομένων ομάδων. Έτσι, δύναται να αναπτυχθεί το 

εργαλείο της BSC σε αποκεντρωμένο επίπεδο στα πλαίσια μιας κεντρικής BSC του 

υπουργείου, με κατάλληλους δείκτες μέτρησης, εξυπηρετώντας στρατηγικούς στόχους 

προσαρμοσμένους ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, εκπαιδευτική περιφέρεια, τοπική 

κοινωνία και σχολική μονάδα, προς μια κατεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης 

της ποιότητας, που θα υπηρετεί την Ελληνική κοινωνία. 

 

1.2 Αναγκαιότητα της έρευνας 

 

Οι προκλήσεις που δέχεται η εκπαίδευση στη σημερινή κοινωνία διαμορφώνουν ένα 

νέο πλαίσιο ανάπτυξης της και αναβαθμίζουν τον ρόλο της στην αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των ραγδαίων κοινωνικών, τεχνολογικών, επιστημονικών και 

οικονομικών αλλαγών (Becker 1993, Ματθαίου 2002). Άμεσα συνδεόμενη είναι η 

συζήτηση για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα λήψεως και εφαρμογής αποφάσεων (EU 

2001, Council of Europe 2003). 

 

Οι όροι αποτελεσματικό σχολείο, αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση, δείκτες 

ποιότητας, λογοδοσία, ανάληψη ευθύνης αποτελούν τα βασικά ζητήματα της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και των πολιτικών κύκλων που ασχολούνται με την 

εκπαίδευση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Διεθνείς οργανισμοί και 

υπερεθνικές συνεργασίες όπως η Οργάνωση για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου (ΔΟΕ) και η Ευρωπαϊκή 

ένωση (EΕ) ασχολούνται με την εκπαίδευση. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην κοινή 

αποδοχή των ενταγμένων χωρών, της αναγκαιότητας συνεργασίας για την 

αποτελεσματική εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής και την προώθηση ηλεκτρονικής 

βάσης δεδομένων με στοιχεία, πληροφορίες, έρευνα, αξιολόγηση και ανάλυση που θα 

υποστηρίζουν και θα ενημερώνουν για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. 

 

Η ανάγκη της ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί από τα 

ύψιστης σημασίας θέματα και στη χώρα μας, αφού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην 
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προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη, ισότητα και κοινωνική συνοχή. Η σύγχρονη 

εκπαιδευτική κοινότητα χρειάζεται να αλλάξει νοοτροπία και να εκσυγχρονίσει την 

αποστολή, τους στρατηγικούς στόχους και τον τρόπο διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα, του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν μια πιο ολιστική προσέγγιση 

και πρακτική εφαρμογή, ώστε στον ενιαίο εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό τα μαθησιακά 

αποτελέσματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης να συνδέονται μεταξύ τους και με τις 

αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.  

 

1.3 Δομή και Μεθοδολογική προσέγγιση 

 

Προς την ευόδωση της ποιότητας στην εκπαίδευση έχει προταθεί ότι στην εκπαίδευση 

θα πρέπει να διερευνηθεί η εφαρμογή συστημάτων ελέγχου της ποιότητας και μέτρησης 

της απόδοσης από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να αναλυθούν και να 

αντιμετωπιστούν σημαντικά θέματα ποιότητας. 

 

Η παρούσα θεωρητική έρευνα εξετάζει μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία και την 

ανάλυση μελετών περίπτωσης, τις τάσεις που επικρατούν στο διεθνή χώρο και την 

ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στην κατεύθυνση της 

ΔΟΠ. Η δομή που ακολουθείται δίνει κλιμακωτά ανά κεφάλαιο τους στόχους της 

εργασίας που παρουσιάστηκαν παραπάνω, ώστε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα 

που αναδεικνύουν τη θετική συμβολή τόσο των αρχών της ΝΔΔ στη δημόσια 

εκπαίδευση όσο και της εφαρμογής αξιολόγησης της απόδοσης στα πλαίσια του 

επιστημονικά εμπεριστατωμένου μοντέλου της BSC. Πίνακες, σχήματα και 

διαγράμματα στα οποία δεν αναφέρεται πηγή προέλευσης έχουν δημιουργηθεί με 

σκοπό τη διευκόλυνση συγκρίσεων ή τον τονισμό σημαντικών σημείων, ώστε να είναι 

ευκολότερη για τον αναγνώστη η απομνημόνευση και κατανόηση του περιεχομένου 

τους. 

 

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου γίνεται αναφορά στη δομή που θα ακολουθηθεί ώστε να 

αποδοθεί στον αναγνώστη με σαφήνεια ο στόχος που έχουν η διερεύνηση και οι 

βιβλιογραφικές αναφορές του κάθε κεφαλαίου και για να γίνει η σύνδεση μεταξύ όλων 

των κεφαλαίων, ώστε να καταλήξουμε στα συμπεράσματα και το σκοπό της παρούσας 

εργασίας. 
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Αρχικά μέσα από την παγκόσμια βιβλιογραφία γίνεται αναφορά στις διεθνείς τάσεις 

εκπαιδευτικής πολιτικής (κεφ. 2) για την προώθηση της ποιότητας στη διδασκαλία και 

στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Στη συνέχεια με κατεύθυνση αυτές τις τάσεις τίθενται 

οι βασικές προϋποθέσεις ενίσχυσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος (κεφ. 

3) που είναι η διαμόρφωση κατάλληλης κουλτούρας και Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων (ΔΑΠ) που ευθυγραμμίζονται με τη ΔΟΠ. 

 

Αναφέρονται οι πρόσφατες εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών και συνδέονται με τις 

δεσμεύσεις της Ελλάδος σχετικά με το ΕΣΠΑ 2014-20 στην εκπαίδευση (κεφ. 3), διότι 

θα αποτελέσουν οδηγούς στρατηγικών στόχων και δεικτών ποιότητας στην πρότυπη 

BSC που θα προταθεί στην παρούσα εργασία για αναδιάρθρωση του Ελληνικού 

Εκπαιδευτικού Συστήματος. 

 

Στη συνέχεια (κεφ. 4), αναλύονται τα βασικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης 

της Balanced Scorecard και ο ρόλος της στην πρακτική εφαρμογή και διασφάλιση της 

ΔΟΠ. Μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων, παρουσιάζεται η εφαρμογή μοντέλων BSC 

και κριτηρίων ποιότητας από το διεθνή χώρο, εστιάζοντας στην επιλογή κατάλληλων 

προοπτικών και δεικτών μέτρησης (KPI) ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε 

κάθε οργανισμό και τις προσδοκίες που αποσκοπεί να ικανοποιήσει σύμφωνα με την 

αποστολή του.  

 

Τέλος, συνοψίζονται τα γενικά συμπεράσματα από την αξιοποίηση των συστημάτων 

μέτρησης της απόδοσης (ΣΜΑ) βασισμένων στις ανάγκες της αγοράς, για την 

προώθηση ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού συστήματος (κεφ. 5). Έτσι, προτείνεται μια 

εκσυγχρονισμένη αποστολή και στρατηγικοί στόχοι για τις δύο πρώτες βαθμίδες της 

ελληνικής εκπαίδευσης (ΠΕ & ΔΕ), που συνάδουν με ένα πρότυπο σχέδιο BSC, που 

αναπτύχθηκε στηριζόμενο στη έρευνα της παρούσας εργασίας. 

 

Βέβαια, επειδή απώτερος σκοπός είναι η πρακτική εφαρμογή αυτού του σχεδίου, 

προτείνεται επιπλέον διερεύνηση με εμπειρική έρευνα και με υψηλής ποιότητας 

αναλύσεις. Έτσι μόνο, οι προοπτικές και οι σημαντικοί παράγοντες που αποτυπώνονται 

στους δείκτες απόδοσης της BSC και διαμορφώνουν τα αποτελέσματα του 

εκπαιδευτικού συστήματος, μπορούν να εξυπηρετούν συγχρόνως τους εθνικούς 
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στρατηγικούς στόχους, αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε βαθμίδας και κάθε τοπικής 

κοινωνίας ξεχωριστά.  

 

Α΄ Μέρος: Θεωρητικό πλαίσιο  

 

2. Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Εκπαίδευση μέσα από τις Διεθνείς 

τάσεις  

 

2.1 Δομή του κεφαλαίου 

 

Εξετάζεται η ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα 

στη Δημόσια εκπαίδευση που προσδίδουν ποιότητα και υπηρετούν αποτελεσματικά 

τον πολίτη και ολόκληρη την κοινωνία, σύμφωνα με τις νέες τάσεις που καθιέρωσαν η 

παγκοσμιοποίηση, και οι ραγδαίες πολιτισμικές και τεχνολογικές αλλαγές.  

 

Αναφέρεται η διεθνής τάση του νεοφιλελευθερισμού που χαρακτηρίζει την 

εκπαιδευτική πολιτική των περισσότερων ανεπτυγμένων χωρών και οι δράσεις προς τη 

μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης και την κοινωνία της πληροφορίας. 

 

Τέλος, εξαιτίας της κεντρικής διαχείρισης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

γίνεται αναφορά στις αποσπασματικές προσπάθειες των κυβερνήσεων για 

μεταρρυθμίσεις μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, με σκοπό να ακολουθήσουν τις διεθνείς 

τάσεις. Λόγω αναποτελεσματικότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων διαφαίνεται η 

ανάγκη μιας πιο οργανωμένης και συστηματικής προσέγγισης για πρακτική και 

ρεαλιστική εφαρμογή τους, μέσω διαμοιρασμού της εξουσίας (αποκέντρωση) και 

διοίκησης ολικής ποιότητας σε επίπεδο εκπαιδευτικών μονάδων.  

 

2.2 Μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση αναδιοργάνωσης της Δημόσιας 

Διοίκησης 

 

Η ανάδειξη της προτεραιότητας της Δημόσιας Διοίκησης για εξασφάλιση υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας για τον πολίτη προήλθε από την κριτική της "παλαιάς" δημόσιας 

διοίκησης για αναποτελεσματικότητα, μειωμένη αποδοτικότητα, έλλειψη τακτικού και 
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μεθοδευμένου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, υψηλό κόστος 

λειτουργίας, δαιδαλώδες νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (ΥΠΕΣΔΔΑ, 2005). 

 

Ως βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της κρίσης της δημόσιας 

διοίκησης και ενίσχυσαν την ανάπτυξη της παραπάνω κριτικής είναι: 

 

Α. Η διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ως αποτέλεσμα της μη αποτε-

λεσματικής αξιοποίησης των πόρων από το κράτος, βάση όσων υποστηρίζει η σύγχρονη 

Διοικητική Επιστήμη ή Νέο Management, λόγω της γραφειοκρατίας και των ομάδων 

που εκμεταλλεύονται τους πόρους σε βάρος της κοινωνίας. 

 

Β. Η παγκοσμιοποίηση, στο πλαίσιο της οποίας αμφισβητήθηκε ο κυρίαρχος, ενιαίος 

και ομοιογενής, κοινωνικά και εθνικά, χαρακτήρας του κράτους και του ρόλου του και 

ενισχύθηκε ο ρόλος υπερεθνικών κέντρων λήψης αποφάσεων (όπως το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ), τα οποία πρωτοστάτησαν στην προώθηση των 

νέων απόψεων για τη δημόσια διοίκηση (Μιχαλόπουλος, 2003). 

 

Γ. Η ηγεμονία «ενός ρηματικού λόγου με νεοφιλελεύθερο πολιτικό περιεχόμενο για την 

απόδοση λόγου και ανάληψη ευθύνης», ο οποίος υπερτονίζει τη σχετική στενότητα 

πόρων και «την αναγκαιότητα για αποδοτικότητα» των μεγάλων ποσοτήτων χρηματικών 

και ανθρώπινων πόρων που επενδύονται στη δημόσια διοίκηση (Καρατζιά-Σταυλιώτη 

και Λαμπρόπουλος, 2006). 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν διοικητικές μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση 

αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης με βάση αρχές και πρακτικές που 

προέρχονται από το σύγχρονο μάνατζμεντ και ιδιαίτερα τη ΔΟΠ. Ανάμεσα σε αυτές τις 

αρχές και πρακτικές ξεχωρίζουν η αρχή της διαφάνειας, η αρχή της πληροφόρησης, η 

αρχή της αξιοκρατίας, η αρχή της ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτών, η αρχή της 

αξιοπιστίας, η αρχή της επιλογής, η αρχή της λογοδοσίας, η αρχή της επιδίωξης 

διαρκούς βελτίωσης. Πρόκειται για αρχές οι οποίες είναι αλληλένδετες, έτσι που η 

επιδίωξη καθεμίας από αυτές να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή 

επιδίωξη των άλλων, αλλά και συνολικά για την επιτυχή εφαρμογή των 

μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που στοχεύουν στην αναβάθμιση της σχέσης κράτους 

- πολίτη (Κατσαρός, 2008). 
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Η προσπάθεια μεταρρύθμισης της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης περιλαμβάνει  

"καθιέρωση συστημάτων ISO" και "καθιέρωση συστημάτων ΔΟΠ, συστημάτων αυτο-

αξιολόγησης και μέτρησης απόδοσης δημοσίων οργανισμών". 

 

2.3 Νεοφιλελευθερισμός και Μεταρρυθμίσεις στην Οργάνωση και 

Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

 

Ο νεοφιλελευθερισμός και η παγκοσμιοποίηση αποτελούν σημαντικούς πυρήνες κατά 

τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης για την επίλυση προβλημάτων της δημόσιας σφαίρας 

(Clarke, 2004). Όπως αναφέρει ο Cervantes (2010), οι Peck και Tickell (2002) 

υποστηρίζουν ότι ο νεοφιλελευθερισμός φαίνεται να είναι παντού και κυρίαρχος στις 

σύγχρονες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα κράτη, ενώ ο Johansson (2007) 

μιλάει για στροφή στην Ευρώπη από το κράτος πρόνοιας στο ανταγωνιστικό κράτος, 

όπου ο συνδυασμός των νεοφιλελεύθερων αρχών και της κοινωνικής πρόνοιας 

ενσωματώνονται στο νεοφιλελευθερισμό.  

 

Στο διεθνή χώρο κυριαρχεί σήμερα όλο και περισσότερο το αγγλοσαξονικό σύστημα 

εκπαίδευσης. Το σύστημα αυτό, στο οποίο πρωτοστατούν οι Η.Π.Α., η Μ. Βρετανία, η 

Αυστραλία, η Ν. Ζηλανδία, ο Καναδάς, οι Ασιατικές χώρες και οι χώρες της Α. 

Ευρώπης, εκφράζει κατεξοχήν τη σημερινή τάση της παγκοσμιοποίησης και της 

διεθνοποίησης της οικονομίας όλης της ανθρωπότητας. Ως βασική επιταγή το 

αγγλοσαξονικό σύστημα έχει την πρόσδεση της εκπαίδευσης στην αγορά και ως δέλεαρ 

εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας από τους νέους και τις νέες 

(Brookes και Becket, 2007). Ο νεοφιλελευθερισμός μπορεί να θεωρηθεί ως κοινωνική 

και οικονομική πολιτική που αυξάνει τη χρήση του μηχανισμού της αγοράς στην 

εκπαίδευση (Davidson-Harden και Majhanovich, 2006).  

 

Στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα το κράτος χρησιμοποιείται ως μέσο 

νομιμοποίησης των προτάσεων των υπερεθνικών σχημάτων και συνεργασιών και ως 

πηγή κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας. Οι διαφοροποιήσεις της εφαρμογής των 

προτάσεων αυτών συνδέονται σε κάθε περίπτωση με την κυρίαρχη ιδεολογία που 

συνήθως υποστηρίζεται από τα κοινωνικοοικονομικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του 

'συγκεκριμένου' της εκπαίδευσης (Kazamias & Cowen, 2009). Ως έναν από τους 
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σημαντικότερους παράγοντες δυσλειτουργίας και απαξίωσης του θεσμού της εκπαί-

δευσης πολλοί αναλυτές θεωρούν ακριβώς την προσέγγιση της ως μονοπώλιο του 

δημοσίου και τη γραφειοκρατική οργάνωση της (Murphy & Louis, 1999). Οι 

μεταρρυθμίσεις που πηγάζουν από μεταβολές που έφερε η νέα εποχή της 

παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών εξελίξεων, με αποτέλεσμα τη μετάβαση 

"στην κοινωνία της γνώσης και στην κοινωνία της πληροφορίας" και αναπτύχθηκαν 

ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και την ιδιαίτερη εκπαιδευτική 

παράδοση και επικρατούσα ιδεολογία κάθε χώρας, εστίασαν: 

 

 Στην προώθηση της ισότητας και των ευκαιριών πρόσβασης και στην 

καταπολέμηση της σχολικής διαρροής. 

 Σε πολιτικές που αφορούν την προσαρμογή των δομών, του περιεχομένου και 

της μεθοδολογίας της εκπαίδευσης στις σύγχρονες ανάγκες του 

πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των κοινωνιών, για στήριξη της ατομικής 

ανάπτυξης, για προώθηση της δια βίου μάθησης, για εξασφάλιση ευελιξίας 

δομών, που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις διαφοροποιημένες απαιτήσεις 

κάθε ενδιαφερομένου, για αξιοποίηση ελκυστικών τρόπων διδασκαλίας και 

μάθησης (Κατσαρός, 2008). 

 Στην ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία  μέσα 

από α) την ενεργό εμπλοκή τους στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πραγ-

ματικότητας, β) πολιτικές αποκέντρωσης και προώθησης της αυτο-αξιολόγησης 

και της αυτοδυναμίας των εκπαιδευτικών μονάδων και γ) πολιτικές προώθησης 

της συνεχούς αυτο-ανάπτυξης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών. Η 

αποτελεσματική Ηγεσία συντελεί καθοριστικά στην επιτυχία αυτών των 

πολιτικών για ποιοτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών οργανισμών. 

 Στην προώθηση ποικιλομορφίας και ελευθερίας επιλογής σχολείου. Η ελευθερία 

επιλογής συνδέεται συνήθως με την ανάπτυξη ανταγωνισμού, που οδηγεί, 

σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, στη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας (Κατσαρός, 2008). 

 Στην προώθηση πολιτικών απόδοσης λόγου από όλους τους συμμετέχοντες 

στην παροχή του εκπαιδευτικού αγαθού με α) δημόσια ενημέρωση των 

επιτευγμάτων του σχολείου β) συμμετοχή σε δοκιμασίες/τεστ των μαθητών σε 

εθνικό (π.χ. πανελλήνιες εξετάσεις) και σε διεθνές επίπεδο (π.χ. ΡΙSΑ) και με γ) 

έρευνα αλληλεπίδρασης και εκροών του σχολείου στην κοινωνία. Όλοι οι 
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εμπλεκόμενοι στην παροχή του αγαθού της παιδείας, που είναι κοινωνικό και 

δημόσιο, θα πρέπει να λογοδοτούν για τους οικονομικούς, κεφαλαιουχικούς και 

ανθρώπινους πόρους που επενδύονται σε αυτή (Καρατζιά-Σταυλιώτη και 

Λαμπρόπουλος, 2006).  

 Στον περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας και στην προώθηση της 

αυτοδιαχείρισης και ανάπτυξης βέλτιστων τρόπων χρηματοδότησης από τις ίδιες 

τις σχολικές μονάδες. 

 Στην ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης με τη χρήση δεικτών 

ποιότητας, που θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη πληροφόρηση για τις 

αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος και την ανατροφοδότηση των 

πολιτικών ανάπτυξης και βελτίωσης της εκπαίδευσης. 

 Στην αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας και της Τεχνολογίας της Πληροφορίας 

στην υπηρεσία όλων των παραπάνω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

 Στη δημιουργία ενός ελκυστικού σχολείου, όπου θα προέχει η ανάπτυξη 

ευτυχισμένων και αυτοδύναμων προσωπικοτήτων, καθώς και η δημιουργική 

συμμετοχή των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι, το οποίο θα αντικαταστήσει 

το σχολείο μοναξιάς, αποξένωσης, παθητικότητας και αδιαφορίας που προξενεί 

προβλήματα στον μαθητή και δεν τον στηρίζει» (Τύπας και Παπαχρήστου, 

2000). 

 

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που αναφέρθηκαν, προβλήθηκε ως βασικός στόχος 

η κάλυψη της ανάγκης για μια εκπαίδευση που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των 

απαραίτητων δεξιοτήτων, γνώσεων, στάσεων, αξιών και ικανοτήτων και θα επιτρέψει 

στους απόφοιτους να βρουν απασχόληση μετά την έξοδο τους από το εκπαιδευτικό 

σύστημα και να είναι ευπροσάρμοστοι, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 

αλλαγές εργασίας που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής 

(Council of Europe, 2003).  

 

2.3.1 Αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Κοινωνία 

της Γνώσης 

 

Σε όλες τις συζητήσεις και τα σύγχρονα συγγράμματα της εκπαίδευσης αναδεικνύεται η 

σημαντική εγγύηση του ποιοτικού εκπαιδευτικού συστήματος για μελλοντική 



11  

 

επαγγελματική επιτυχία των πολιτών, οικονομική πρόοδο των κρατών και προώθηση 

ανθρώπινων αξιών και στάσεων. 

 

Δεδομένου ότι η οικονομική και κοινωνική κρίση συνεχίζουν να εξαπλώνονται, η 

εκπαίδευση συνεχίζει να αντιμετωπίζει την πρόκληση για μετασχηματισμό. Στη 

σημερινή κοινωνία της γνώσης, προκύπτουν θέματα σχολικής πρακτικής που αφορούν 

τη διαχείριση του τεράστιου όγκου της γνώσης:  

Α) Ο υψηλής ταχύτητας ρυθμός αύξησης της γνώσης αναδεικνύει την ανάγκη 

εφαρμογής μεθόδων για την κατάκτηση της από τα ίδια τα άτομα, δηλαδή για 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση.  

Β) Η πραγματική γνώση έχει ολιστική μορφή, οπότε η μετάδοσή της θα πρέπει να έχει 

διαθεματική προσέγγιση μέσα από εκσυγχρονισμένα αναλυτικά προγράμματα, για την 

ανανέωση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας.  

Γ) Αναφύεται η ανάγκη για ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης 

των μαθητών μέσα από εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους μαθητοκεντρικού χαρακτήρα 

(ομαδοσυνεργατικές μεθοδολογίες, project, καινοτόμα προγράμματα) ώστε να 

ενισχυθεί η πρωτοβουλία και η ελευθερία κινήσεων των μαθητών και να 

προετοιμαστούν για την κοινωνία του ρίσκου (Beck, 1999). 

Δ) Η διαπραγμάτευση του σχολικού χρόνου κυρίως μέσα από τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) (Council of Europe, 2003). 

 

Σε αυτές τις κατευθύνσεις έχουν συσταθεί τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών - 

Διαθεματικό Ενιαίου Πλαισίου Πρόγραμμα Σπουδών της Ελληνικής Εκπαίδευσης, 

αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση τους αποτελεί η εκπαίδευση του 

προσωπικού σύμφωνα με τις διδακτικές απαιτήσεις που τα συνοδεύουν κατά την 

εφαρμογή τους. Επίσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου, 

προωθείται το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Στο ανοικτό σχολείο οι γονείς, οι 

μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και η τοπική κοινωνία θα βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, 

η οποία πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

(Council of Europe, 2003; EC, 2001).  
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2.3.2 Αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Κοινωνία 

της Πληροφορίας (ΚτΠ) 

 

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική, μεγάλος σύμμαχος όλων των μεταρρυθμιστικών 

προσπαθειών, αποτελούν η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και των αρχών της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην εκπαίδευση. Στόχοι των δράσεων "Η Κοινωνία της 

Πληροφορίας" (ΚτΠ) αποτελούν: α) η επιτάχυνση του ρυθμού εισαγωγής των σχολείων 

στην κοινωνία της πληροφορίας, β) η ενθάρρυνση της γενικευμένης χρήσης των 

πολυμέσων στις παιδαγωγικές πρακτικές και γ) η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης 

στην εκπαίδευση και κατάρτιση (Πασιάς, 2006). 

 

Οι στόχοι της ΚτΠ επιτυγχάνονται μέσω: 

 βελτίωσης των υποδομών και των ΤΠΕ στη διοίκηση της εκπαίδευσης και στη 

δικτύωση των εκπαιδευτικών οργανισμών 

 κατάρτισης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μαθητών στην τηλεκπαίδευση, 

στην ανάπτυξη και προμήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού και την εφαρμογή των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση και 

 γενικευμένης χρήσης των δυνατοτήτων της ΚτΠ, σε οικονομικά, επιστημονικά, 

εκπαιδευτικά, ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά πεδία. 

 

Σημαντικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι: 

1. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕ-www.edet.gr) 

2. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) 

3. Η λειτουργία σύγχρονων εργαστηρίων πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες 

4. Η τεχνική υποστήριξη από τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

5. Η λειτουργία της εκπαιδευτικής πύλης του Υπουργείου (www.e-yliko.gr) 

6. Η δημιουργία εκπαιδευτικών λογισμικών που είναι συμβατά με το ΔΕΠΠΣ 

 7. Η εισαγωγή του πληροφοριακού συστήματος MySchool με στοιχεία που αφορούν 

μαθητές, προσωπικό, τμήματα και ΦΕΚ ίδρυσης και μεταβολών, με σκοπό την 

παρακολούθηση και την ορθή κατανομή των πόρων 

 

Πίνακας 2.3.2.1: Υπηρεσίες ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση 
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Υποστηρικτικό ρόλο σε όλα τα παραπάνω, διαδραματίζουν τα έργα ανάπτυξης υποδομών 

και υπηρεσιών e-School και e-University που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ψηφιακών 

υπηρεσιών πληροφόρησης και διοίκησης της εκπαίδευσης και στόχοι τους είναι να 

προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, περιορισμό των δαπανών (μέσα από την 

απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών) και κυρίως, να συμβάλλουν στην 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με νέους τρόπους μάθησης που κάνουν τη 

διαδικασία απόκτησης της γνώσης διαλογική (Καρούνος, 2004). 

 

Βεβαίως, για τη μετάδοση και την αξιοποίηση όλων των παραπάνω υποδομών 

απαιτείται η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας, ώστε να τεθεί ενεργά η υλοποίηση του 

στρατηγικού στόχου εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και της συνεχούς 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

 

2.4 Οι Νομοθετικές Ρυθμίσεις με την υποστήριξη της πολιτικής 

ηγεσίας θέτονται σε πρακτική εφαρμογή μέσω ΣΜΑ 

 

Αρκετές από τις παραπάνω πολιτικές που αναφέραμε εντάχθηκαν στις 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της χώρας μας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

προβλήματα που σχετίζονται με ανισότητες και στοιχεία κοινωνικού αποκλεισμού, 

μεγάλα ποσοστά σχολικής διαρροής, παραπαιδεία, αντιμετώπιση του γραφειοκρατικού 

συστήματος διοίκησης, αναχρονιστικές παιδαγωγικές πρακτικές κ.λ.π. Στις παραπάνω 

κατευθύνσεις ελήφθησαν μέτρα που αφορούν : 

 

 εθνικές και πολιτισμικές μειονότητες (ν.2413/1996),  

 τον εκσυγχρονισμό Προγραμμάτων Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ),  

 την εισαγωγή στοιχείων αξιοκρατίας στην πρόσληψη των εκπαιδευτικών και την 

επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης (εξετάσεις ΑΣΕΠ, ν.3467/2006, 3848/2010),  

 την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 

της Σχολικής  Μονάδας – Διαδικασία Αυτο-αξιολόγησης" (ΦΕΚ 614/τΒ΄/15-3-

2013),  

 τη σύζευξη της μαθησιακής διαδικασίας με την αγορά εργασίας και τη 

θεσμοθέτηση της μαθητείας (ν.4152/2013 και ν. 4186/13) 
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 την υποστήριξη των τεχνικών εργαστηρίων των σχολικών μονάδων από τα 

ειδικά κέντρα  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (ν. 2986/2002) 

 την ποιοτική αναβάθμιση και αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την 

άμεση σύνδεσή της με την έρευνα, καινοτομία και παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων 

και δυνατοτήτων για την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων (ν. 

4009/11 και ν. 4076/12) 

 την αδειοδότηση 8.000 ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα στους Έλληνες, που ολοκληρώνουν τις 

σπουδές τους σε παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με έδρα στην 

Ελλάδα (ν. 4093/12) 

 τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων από τον ΕΟΠΠΕΠ, με 

στόχο να αποτελέσει τμήμα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για 

εναρμόνιση των σπουδών με την αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τα 

επαγγελματικά περιγράμματα απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

 

Παρά την προσπάθεια αναδιάρθρωσης μέσω εισαγωγής νομοθετικών ρυθμίσεων, 

πρέπει να επισημανθεί ότι αυτές δεν αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης 

παρέμβασης, αλλά αποσπασματικές ενέργειες των εκάστοτε κυβερνήσεων, με 

αποτέλεσμα να αδυνατούν να εφαρμοστούν ή να έχουν εφαρμοστεί μερικώς ή ειδικώς, 

μέχρι σήμερα. 

 

Από την άλλη η έμφαση στην κεντρική διαχείριση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος και η επιμονή στην ακολουθία των κρατικών διαδικασιών, σημαίνει ότι η 

ποιότητα στο σχολικό-θεσμικό επίπεδο προσδιορίζεται από αυτές. Όμως, για ένα 

διαφανές σύστημα χρηματοδότησης στα σχολεία, με αποτελεσματικότερες διαδικασίες 

κατανομής πόρων που τα μέλη του απολαμβάνουν κοινωνική ισότητα και ίση 

εκπαίδευση, απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν το κατάλληλο σύστημα 

παρακολούθησης και η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων (Arunatilake και Jayawardena, 2010; Levin και Naylor, 2007; Levin 

και Fullan, 2008). Ως εκ τούτου, στην πραγματικότητα, πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία 

μεταξύ του βαθμού συγκέντρωσης και αποκέντρωσης στη διαχείριση της εξουσίας στην 

εκπαίδευση έτσι ώστε να: 

 

 διευκολύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
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 ενισχύονται οι δημιουργικές πρωτοβουλίες και καινοτόμες ιδέες 

 εξασφαλίζεται ο κοινωνικός έλεγχος και 

 σχεδιάζεται μια δημοκρατική εκπαιδευτική διαδικασία (Saiti, 2003) 

 

Η προώθηση της αυτο-αξιολόγησης και αυτοδυναμίας της σχολικής μονάδας και των 

ιδρυμάτων Τ.Ε., που συμβάλλουν στην εξύψωση της ποιότητας σύμφωνα με τις νέες 

τάσεις, και που εφαρμόζονται στα πιο εξελιγμένα εκπαιδευτικά συστήματα των 

ανεπτυγμένων χωρών, βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο στην Ελλάδα και χωρίς 

στρατηγικό πλάνο. Επιπλέον, δεδομένου ότι η δημόσια παροχή της εκπαίδευσης 

περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού, η χρήση 

αυτού του σημαντικού μέρους των δημοσίων δαπανών με τον πιο αποτελεσματικό 

τρόπο, η ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων και η συνοχή τους με τους 

γενικούς στόχους εκροών της εκπαίδευσης παραμένουν θέματα υψίστης σημασίας. 

 

Για να μπορέσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να "συμμαζέψει" την πληθώρα των 

νόμων προσδίδοντάς τους ρεαλιστική και ολιστική υπόσταση, χρειάζεται η 

πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας να καθιερώσει την πρακτική εφαρμογή τους μέσω 

ενός εργαλείου παρακολούθησης. Η υποστήριξη από την πολιτική ηγεσία μιας 

συντονισμένης προσπάθειας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων, για χρήση ΣΜΑ που 

θα δρουν ανατροφοδοτικά στο πλαίσιο της ΔΟΠ, μπορεί να αξιοποιήσει τις νομοθετικές 

ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και αποτελεσματικότητα της παιδείας. 

 

3. Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 

 

3.1 Δομή του κεφαλαίου 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης της έννοιας της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου και της διοίκησης ενίσχυσης της ποιότητας (QME) η οποία θέτει 

ως προϋπόθεση τη διαμόρφωση οργανωσιακής κουλτούρας που εμπλέκει όλες τις 

ομάδες διακύβευσης συμφερόντων (stakeholders) και προκαλεί τη δέσμευση τους για 

συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Τονίζεται η θετική συμβολή της 

ΔΑΠ και η παρακίνηση των εργαζομένων στο χώρο της εκπαίδευσης, ενώ 

υποστηρίζεται η αμφίδρομη σχέση της με την QME, μέσα από τη σύγκριση των 

βασικών τους αρχών. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται ο σημαντικός ρόλος της προσέλκυσης, 
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επιλογής και ανάπτυξης αποτελεσματικών ηγετών, που προωθούν συστήματα ΔΑΠ 

υψηλών αποδόσεων (HPWS) και μπορούν να διαμορφώσουν θετικό κλίμα και την 

απαιτούμενη κουλτούρα ποιότητας.  

 

Προτείνεται ως φιλοσοφία η ΔΟΠ η οποία αποτελεί και τη διεθνή τάση στην 

εκπαιδευτική πολιτική όπως εξετάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, προωθώντας την 

ικανοποίηση των stakeholders μέσα από τη συνεχή βελτίωση και μάλιστα με 

εξοικονόμηση πόρων.  

 

Εν συνεχεία, αποκρυσταλλώνεται η έννοια της ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης 

στην προσπάθεια οριοθέτησης της με τη χρήση δεικτών ποιότητας. Παρουσιάζονται οι 

υφιστάμενοι Ευρωπαϊκοί δείκτες ποιότητας και γίνεται αναφορά στις προτάσεις 

Διεθνών Οργανισμών (Ο.Ο.Σ.Α και UNESCO) προς την κατεύθυνση της προώθησης 

και προάσπισης της ποιότητας στον χώρο της εκπαίδευσης. Τέλος, αποτυπώνεται 

συνοπτικά η οικονομική και ποιοτική ενίσχυση της Ελληνικής Εκπαίδευσης από τα 

επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) ΕΣΠΑ 2007-13 και οι δεσμεύσεις για την 

απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-20, που θέτει την εθνική μας εκπαιδευτική πολιτική σε 

κοινό πλαίσιο διαμόρφωσης ευρωπαϊκής ποιοτικής εκπαίδευσης για όλα τα κράτη μέλη. 

 

Η παρουσίαση σχετικών επιστημονικών μελετών Διεθνών Οργανισμών που 

προκύπτουν από τις εκθέσεις της ΕΕ για το ΕΣΠΑ για την προώθηση της ποιότητας 

στην Εκπαίδευση, αναφορικά με στρατηγικούς στόχους και δείκτες ποιότητας 

προδιαγράφουν ένα έγκυρο επιστημονικό πλαίσιο. Αυτό το εμπεριστατωμένο 

στρατηγικό πλαίσιο σε συνδυασμό με τον οδηγό αξιολόγησης του Ο.Ο.Σ.Α., 

προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες της Ελλάδας, δύναται να χρησιμοποιηθούν 

στην τελική πρόταση της παρούσας έρευνας, για πρακτική εφαρμογή ενός ΣΜΑ στο 

Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. 

 

3.2 Η αποσαφήνιση της έννοιας της ποιότητας 

 

"Quality is about passion and pride"   

(Peters and Austin, 1986) 
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Η ποιότητα βρίσκεται στην ατζέντα όλων των εταιρειών και οργανισμών και η 

βελτίωση της ποιότητας είναι πιθανόν το σημαντικότερο καθήκον που αυτές 

αντιμετωπίζουν. Είναι περίπλοκο να καθοριστεί και συχνά είναι δύσκολο να μετρηθεί 

(Sallis, 2002).  

 

Ο σχετικός ορισμός της ποιότητας έχει δύο όψεις (Ζαβλάνος, 2003): η πρώτη συνδέεται 

με τη μέτρηση, της οποίας το αποτέλεσμα πρέπει να εκπληρώνει τις προδιαγραφές και 

η δεύτερη με την ικανοποίηση του πελάτη. Κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί 

από διάσημους στο θέμα της ποιότητας ερευνητές όπως αναφέρει ο Ζαβλάνος (2003): 

Ο Deming (1982) υποστηρίζει ότι «ποιότητα είναι η ικανοποίηση των αναγκών του 

πελάτη». Από την οπτική του Taguchi (1986) η «ποιότητα είναι η απώλεια που 

προξενεί στην κοινωνία ένα προϊόν ή υπηρεσία από τη στιγμή της αποστολής του» και 

ο Feigenbaum (1991) δίνει έναν πιο περιεκτικό ορισμό, τονίζοντας ότι «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, των μηχανών και των 

πληροφοριών, που θα διασφαλίσουν την ικανοποίηση του πελάτη». Τέλος, σύμφωνα με 

τους Harvey & Green (1993) μπορεί να αναλυθεί με τους παρακάτω όρους:  

 

 αριστείας (excellence): επιδίωξη διακρίσεων και εφαρμογή υψηλών προτύπων 

(π.χ. Baldrige Award και EFQM)  

 τελειότητας (perfection): επίτευξη ποιότητας στις εσωτερικές διαδικασίες και 

όχι τόσο στην επιτέλεση επιβεβλημένων εξερχόμενων προτύπων  

 καταλληλότητας σε σχέση με το σκοπό (fitness for purpose): επίτευξη των 

προκαθορισμένων και τιθέμενων σκοπών  

 βέλτιστης αξιοποίησης πόρων (value for money): η απόδοση της ποιότητας 

αποτιμάται με την αξιοποίηση των πόρων 

 μετασχηματισμού (transformation): η ποιότητα έχει δυναμική υπόσταση και δεν 

είναι μια στατική κατάσταση. 

 

Βασικά κοινά χαρακτηριστικά της ποιότητας σε όλους τους ορισμούς της, είναι η 

πελατοκεντρική προσέγγιση των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών και η προσπάθεια 

συνεχούς βελτίωσης, ενώ σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη πολιτική ποιότητας 

είναι η καθολική αποδοχή της από όλα τα  επίπεδα της ιεραρχίας.  
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3.3 Η ποιότητα στην Εκπαίδευση  

 

Στο περιβάλλον του διεθνούς ανταγωνισμού και των ριζοσπαστικών επιστημονικών και 

τεχνολογικών εξελίξεων, οι κυβερνήσεις οφείλουν να επανεξετάσουν την πολιτική τους 

στην εκπαίδευση, προκειμένου να συμβαδίζει με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.  

Η ποιότητα της εκπαίδευσης και κατά συνέπεια η αποτίμησή της, επηρεάζεται από 

κοινωνικές και ιστορικές συγκυρίες αλλά και πολιτικές επιλογές. 

 

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/φοιτητών, οι στάσεις 

τους απέναντι στην κοινωνία, καθώς και το καλά εκπαιδευμένο και ευέλικτο εργατικό 

δυναμικό, είναι σημαντική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των γρήγορων και 

συνεχών αλλαγών που συμβαίνουν ως συνέπειες της παγκοσμιοποίησης στην εποχή της 

πληροφορίας και της νέας τεχνολογίας. Η ποιότητα στα σχολεία και το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο, συνδέεται με την ανάπτυξη ενός συστήματος λογοδοσίας, αξιολόγησης και 

συμμόρφωσης με ορισμένες προδιαγραφές ποιότητας. 

 

Για να διαχειριστούμε όμως την ποιότητα της εκπαίδευσης απαιτείται πρώτα να 

αναφερθούν οι διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου. Σύμφωνα με τον 

Παπακωνσταντίνου (1993), το εκπαιδευτικό έργο πραγματοποιείται σε τρία 

αλληλοεξαρτώμενα επίπεδα και συγκεκριμένα:  

 

 σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος ως διαδικασία και τελικό προϊόν της 

λειτουργίας του  

 σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ως διαδικασία και αποτέλεσμα οργανωμένης και 

σχεδιασμένης δραστηριότητας και 

 σε επίπεδο σχολικής τάξης, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού και κατά συνέπεια ως προϊόν της διδακτικής πράξης.  

 

Ορισμοί που έχουν δοθεί σχετικά με την ποιότητα στην εκπαίδευση όπως αναφέρουν οι 

Βαβουράκης κ.α. (2008):  

 

 η ποιότητα της εκπαίδευσης ορίζεται με βάση την ανθρωποπλαστική της 

διάσταση που συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια του ατόμου, στην ηθική 
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του ανάταση και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσωπικότητας και ακέραιου 

χαρακτήρα (Ματθαίου, 2002) 

 η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία 

απαιτεί συστημική προσέγγιση, σαφή προσδιορισμό αρχών, διαδικασιών και 

κριτηρίων/δεικτών, ευρεία γνώση του περιεχομένου της εκπαίδευσης και 

κατάκτηση των ορατών στόχων του σχολείου, ώστε τα αποτελέσματα της 

αξιολογικής διαδικασίας να λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά με σκοπό την 

επίτευξη μιας συνεχούς διαδικασίας βελτιωτικών παρεμβάσεων. 

 η ποιότητα αφορά στην «ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη – καταναλωτή» 

που σημαίνει ότι η ποιοτική εκπαίδευση ικανοποιεί τις ανάγκες των εσωτερικών 

και εξωτερικών πελατών της 

 

Μελετώντας τις παραπάνω διαφορετικές τοποθετήσεις πάνω στον ορισμό της ποιότητας 

της εκπαίδευσης συμπεραίνουμε ότι δεν αναιρεί η μια την άλλη, αλλά βοηθούν να 

αποκτηθεί μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη εκτίμηση.  

 

Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα συμφωνεί λίγο ή πολύ στις παραπάνω κατευθύνσεις, 

όμως η εφαρμογή τους για μια Διοίκηση Ποιότητας, αποτελεί πρόκληση που εμπεριέχει 

πλήθος δυσκολιών, σχετικών με την επικοινωνία, τη μετάδοση της απαραίτητης 

γνώσης, την αποδοχή και υιοθέτησή τους, από το σύνολο των εμπλεκόμενων στην 

εκπαίδευση. 

 

3.3.1 Διοίκηση Ενίσχυσης Ποιότητας και οργανωσιακή κουλτούρα 

συνοδοιπόροι στην Εκπαίδευση 

 

Η πιο σημαντική αδυναμία στην παροχή ολικής ποιότητας αναδεικνύεται η διοίκηση 

για ενίσχυση της ποιότητας QME (quality management and enhancement). Η αναφορά 

στη QME παρουσιάζεται από τον Αγγλικό Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας (QAA 

2002α, παρ. 41) ως εξής : 

"Ειδικότερα, υπάρχει ανάγκη για την εφαρμογή των θεσμικών συστημάτων διαχείρισης 

της ποιότητας περισσότερο αποτελεσματικά .... Συχνά υπάρχει έλλειψη σοβαρής εμπλοκής 

του προσωπικού για κάθε αντικείμενο, στη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας και 

έλλειψη μιας προσέγγισης αυτο-κριτικής και αυτο-αξιολόγησης πάνω στην ενίσχυση της 

ποιότητας". 
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Οι Hodgkinson & Kelly (2007), υποστηρίζουν ότι αφενός η διοίκηση για την επίτευξη 

ποιότητας αφορά τις προδιαγραφές ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

πρέπει να παραδοθούν και αφετέρου ορίζουν ως διοίκηση ή διαχείριση ποιότητας "τις 

διαδικασίες διαχείρισης στις οποίες περιλαμβάνονται ποιοτικοί έλεγχοι, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού συνοχής του συστήματος της 

εκπαίδευσης, τους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων συστατικών του συστήματος και τους 

μοχλούς ανατροφοδότησης για συνεχή βελτίωση". 

 

Από τις παρακάτω τρεις φαινομενικά απλές ερωτήσεις πάνω στη διοίκηση 

εκπαιδευτικών οργανισμών, η τελευταία ασχολείται με την ενίσχυση της ποιότητας 

(QME) ή αλλιώς «προοπτική διασφάλισης ποιότητας» (Biggs, 2001). Εξετάζει το αν 

ακολουθούνται αποτελεσματικές διαδικασίες στο εσωτερικό του οργανισμού ώστε να 

γίνουμε καλύτεροι, ενώ τα δύο άλλα ερωτήματα, αναφέρονται στη διατήρηση της 

ποιότητας (Bowden και Marton, 1998) 

. 

Σχήμα 3.3.1.1: Ερωτήματα Εκπαιδευτικών Οργανισμών σχετικά με QME 

 

Η QME αναφέρεται στην βελτίωση της ποιότητας, π.χ. μέσω της διάδοσης καλών 

πρακτικών ή τη χρήση ενός συνεχούς κύκλου βελτίωσης (McKimm, 2003). Η QME 

απαιτεί μια εσκεμμένη διαδικασία αλλαγής για προσθήκη αξίας, μέσω βελτίωσης της 

ποιότητας της διδασκαλίας και όλων των διαδικασιών που τη διευκολύνουν (Lomas, 

2004; Jackson, 2002). Οι Ottewill και Macfarlane (2002) διατυπώνουν ότι η QME 

εκφράζεται μέσω της αξιολόγησης και ανάπτυξης των εργαζομένων και την 

προώθηση μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας. Οι ίδιοι 

(1) Τι προσπαθούμε 
να επιτύχουμε 

(2) Πόσο καλά τα 
καταφέρνουμε 

(3) Πως μπορούμε να 
βελτιωθούμε 
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υποστηρίζουν ότι ως βασικοί συντελεστές - κλειδιά μιας κουλτούρας ενίσχυσης της 

ποιότητας αναγνωρίζονται η διαφάνεια, η αυτοκριτική και η αξιολόγηση. 

 

Οι δυο έννοιες, ποιότητα και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, πολλές φορές 

συνδέονται και δεν υπάρχει σαφής διατύπωση επίσημων θέσεων για την αποτίμηση της 

ποιότητας ή τη βελτίωση της μέσα από διαδικασίες συνολικής αξιολόγησης. Αυτή η 

ασάφεια και η σύγχυση έχουν ως αποτέλεσμα η ποιότητα να ταυτίζεται με την 

αξιολόγηση ή να θεωρείται αποτέλεσμα αυτής (Ζουγανέλη Α. κ.α., 2008). Όμως, 

προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτελεί η 

καταγραφή των στοιχείων που αφορούν στην ποιοτική της διάσταση στη σημερινή 

πραγματικότητα. Σήμερα σε πολλές χώρες υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ευρύτατα 

μέθοδοι, τεχνικές και συστήματα (ISO 9000), που δίνουν αξιόπιστα και χρήσιμα 

στοιχεία ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Οι πιο 

συνηθισμένες από τις μεθόδους αυτές στηρίζονται στη χρήση των αποκαλουμένων 

«δεικτών ποιότητας», με τη βοήθεια των οποίων επιχειρείται η «χαρτογράφηση» της 

ποιότητας της εκπαίδευσης συνολικά ή των επιμέρους διαδικασιών της (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2000). 

 

Για μια διοίκηση ενίσχυσης της ποιότητας κρίνονται κατάλληλα διάφορα μοντέλα, 

διαδικασίες και προσεγγίσεις, που θέτουν προτεραιότητες στην ανάγκη για βελτίωση 

των σχολείων και των ιδρυμάτων ΤΕ. Όμως σύμφωνα με τους Hodgkinson & Kelly 

(2007) το κυρίαρχο θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή οποιουδήποτε μοντέλου 

διοίκησης και ΣΜΑ είναι ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία τους αποτελεί η 

διαμόρφωση κατάλληλης οργανωσιακής κουλτούρας.   

 

Κανένα λοιπόν, από τα μοντέλα ή συστήματα που εξυπηρετεί την QME δεν δύναται 

από μόνο του να εισαχθεί και να δημιουργήσει μια βιώσιμη κουλτούρα ενίσχυσης της 

ποιότητας, χωρίς την ενημερότητα και ανταπόκριση της ήδη υπάρχουσας κουλτούρας 

(Hodgkinson & Kelly, 2007). Ο Norreklit (2000) υποστηρίζει ότι για να είναι επιτυχής, 

η BSC πρέπει να στηρίζεται στην εσωτερική δέσμευση των εργαζομένων. Αυτό απαιτεί 

τη χρήση πιο διαδραστικών στυλ διοίκησης (Simons, 1995), όπου η συνεχής συζήτηση 

και εποικοδομητική διαφωνία για τους δείκτες απόδοσης μπορούν να αποτελέσουν 

ενεργοποιητές του στρατηγικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του. Άλλωστε, όπως 

διατυπώνει ο Emiliani (2005) στα πλαίσια εφαρμογής των αρχών Kaizen στην 
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εκπαίδευση, η δυνατότητα της δέσμευσης για συνεχή βελτίωση από το προσωπικό 

μπορεί θα επιφέρει πρόοδο των διαδικασιών βελτίωσης.  

 

Σύμφωνα με τους Johnson et al. (2009) η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελείται από 

τέσσερα επίπεδα (αξίες, πεποιθήσεις, συμπεριφορές και αυτονόητες παραδοχές) που 

παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα  και λόγω του εγγενούς της γνωρίσματος ότι 

είναι αυτονόητη, την αναδεικνύει σε αποφασιστικό παράγοντα στη επίτευξη και 

διαχείριση της στρατηγικής. 

 

Σχήμα 3.3.1.2: Τα επίπεδα της Οργανωσιακής Κουλτούρας 

Πηγή: G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington (2009), Fundamentals of Strategy, 

chapter 5, Pearson Education Limited 

 

Ο φορέας Quality Assessment Review Steering Group - HEFCE (2015) που 

υποστηρίζει και συμβουλεύει τους φορείς χρηματοδότησης των ιδρυμάτων ΤΕ στο ΗΒ, 

για την αξιολόγηση της ποιότητας, υπογραμμίζει πως όλο το προσωπικό, ακαδημαϊκό 

και διοικητικό χρειάζεται να συμμετέχει στην αναγνώριση των τροποποιήσεων στις 

οποίες πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Επίσης, όπου υπάρχει βελτίωση ποιότητας όλα τα 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη πρέπει να εμπλέκονται. Για να επιτευχθεί αυτό, 

χρειάζεται να συμπεριλαμβάνονται κατάλληλες δομές, κανάλια επικοινωνίας και η 

συμμετοχή όλων των ατόμων από όλα τα επίπεδα της σχολικής πραγματικότητας. 
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3.3.2 Η Διοίκηση Ενίσχυσης της Ποιότητας μέσα από τη ΔΑΠ και την 

αποτελεσματική ηγεσία 

 

Οι ικανοί άνθρωποι συνάμα με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, 

αποτελούν τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή απόδοση ενός οργανισμού. 

Διάφοροι μελετητές (Creech, 1994; Crawford και Shutler, 1999; Deming, 1986; 

Mullins, 2007; Powell, 1995) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ολική ποιότητα είναι 

κυρίως φιλοσοφία παρά μια σειρά από τεχνικές και συνεπώς, είναι μια ανθρώπινη 

διαδικασία και όχι οργανωσιακή. Ως εκ τούτου, όλα τα βασικά στοιχεία της ολικής 

ποιότητας συνδέονται στενά με το ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με τους ίδιους 

μελετητές, οι ανθρώπινοι πόροι μπορούν να θεωρηθούν ως «περιουσιακό στοιχείο» για 

έναν οργανισμό, διότι μέσω ενός γεμάτου από προκλήσεις και ικανοποιητικού 

εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω της ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων και της 

ενεργού εμπλοκής, καθώς και μέσω της δέσμευσης στην εφαρμογή νέων ιδεών, η ΔΑΠ 

και μια Διοίκηση με σκοπό την Ποιότητα συγκλίνουν στη ΔΟΠ. 

  

Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των οργανωτικών δραστηριοτήτων 

εξαρτώνται από τη γνώση και τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, δεν υπάρχει 

κανένας λόγος για τον οποίο το σχολικό σύστημα δεν μπορεί να εφαρμόσει την 

διοίκηση ποιότητας (Saiti, 2012). 

 

Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Καρράς (2007), "η ικανότητα των σχολείων να 

προσαρμοστούν στις ραγδαία μεταβαλλόμενες σημερινές κοινωνικές ανάγκες θα 

εξαρτηθεί κατά μεγάλο μέρος από την ύπαρξη διαθέσιμου και αποτελεσματικού 

εκπαιδευτικού δυναμικού. Ωστόσο, η ποιότητα της διδασκαλίας δεν καθορίζεται 

αποκλειστικά από τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, αλλά και από το περιβάλλον μέσα 

στο οποίο εργάζονται. Ικανοί εκπαιδευτικοί συχνά δεν μπορούν να αναπτύξουν πλήρως 

τις δυνατότητές τους σε περιβάλλοντα που δεν τους παρέχουν στήριξη ή αρκετά 

κίνητρα και επιβράβευση, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών πολιτικών που 

εφαρμόζονται. Οι πολιτικές που στοχεύουν στην προσέλκυση και συγκράτηση 

αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πρέπει να μεριμνούν για την πρόσληψη ικανών 

επαγγελματιών, αλλά και να παρέχουν στήριξη και κίνητρα για συνεχώς υψηλή 

απόδοση στο έργο τους, καθώς και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης". 
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Ο Huselid (2005), σε έρευνά του σχετικά με τις επιπτώσεις των High Performance 

Work Practices (HPWP) σε επιχειρήσεις, διαπίστωσε ότι οι εταιρείες που υστερούν σε 

ικανότητες εργαζομένων, οργανωτικές δομές και σε παρακίνηση ανθρώπινου 

δυναμικού και που αποτιμώνται με βαθμολογία κάτω του μέσου όρου, είχαν 

μεγαλύτερο ποσοστό εθελούσιας απομάκρυνσης των εργαζομένων. Συμπερασματικά, 

για να μειωθεί η μετακίνηση των εκπαιδευτικών και να αποκατασταθεί σταθερότητα οι 

HPWP χρειάζεται να εφαρμοστούν πάνω στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Ως εκ τούτου, η 

δημιουργία του κατάλληλου κλίματος του σχολείου και η ανάπτυξη ιδιαίτερα 

καταρτισμένων καθηγητών θα πρέπει να είναι βασικά ζητήματα σε κάθε εκπαιδευτική 

πολιτική (Saiti, 2003). 

 

Κατανοώντας ότι η ΔΑΠ συμβάλει καθοριστικά στη διοίκηση ποιότητας, αξίζει να 

παρατηρηθούν τα κοινά σημεία ανάμεσα στους βασικούς συντελεστές - κλειδιά της 

QME που ήδη αναφέρθηκαν και στο σύστημα παρακίνησης μέσω της ικανοποίησης 

των αναγκών των εργαζομένων στο οποίο κατέληξαν οι Nohria, Groysbergand και Lee 

(2008). Οι παραπάνω ερευνητές κατέληξαν στις ανάγκες που παρακινούν τους 

εργαζομένους οι οποίες εκπληρώνονται με τη χρήση οργανωτικών μοχλών μέσα από 

εστιασμένες δράσεις. Όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί, αντιστοιχίζονται 

κάθε μια από τις 4 βασικές ανάγκες με τους αντίστοιχους μοχλούς και τις σχετικές 

δράσεις: 

 

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΧΛΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

Acquire 

Ανταμοιβή, 

επιβράβευση 

• Μέθοδοι αποτίμησης και 

διαφοροποίησης των   παραγωγικών και μη 

παραγωγικών υπαλλήλων 

• Σύνδεση αμοιβής με απόδοση 

• Ισοδύναμες αμοιβές με ανταγωνιστές 

στην αγορά 

 

ΔΕΣΙΜΟ 

Bond 

Κουλτούρα 

• Προώθηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 

ομαδικότητας, συνεργασίας, φιλία 

• Ενθάρρυνση της διάδοσης και χρήσης 

των καλών πρακτικών 
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ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

Comprehend 

Περιγραφή θέσης 

εργασίας 

• Σχεδιασμός ουσιωδών εργασιών που 

προκαλούν ενδιαφέρον και προσδίδουν 

αίσθημα συνεισφοράς και σημαντικού ρόλου 

στην εταιρεία 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 

Defend 

Απόδοση, διοίκηση, 

πόροι, διαχείριση 

διαδικασιών 

• Ενίσχυση της διαφάνειας σε όλες τις 

διαδικασίες 

• Έμφαση στην ίση μεταχείριση 

• Ίσες ευκαιρίες στις αμοιβές, παροχές, 

αναγνώριση 

 

Πίνακας 3.3.2.1: Ανάγκες - Μοχλοί - Δράσεις ΔΑΠ 

Πηγή: N. Nohria, B. Groysberg and L. Lee "Employee Motivation A Powerful New 

Model" (HARVARD BUSINESS REVIEW • 2008) 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούνται κοινά σημεία ανάμεσα στην QME και τη ΔΑΠ 

σε ζητήματα παρακίνησης, θετικού εργασιακού κλίματος και σύνδεσης των αμοιβών με 

τη βελτίωση της απόδοσης. Ακόμη από τη σύγκριση των πινάκων 3.3.2.1 και 3.3.2.2 

αποδίδεται η αμφίδρομη σχέση της QME και της ΔΑΠ. 

 

 

Πίνακας 3.3.2.2: Κοινά σημεία και αμφίδρομη σχέση QME & ΔΑΠ 

 

Διοίκηση Ενίσχυσης Ποιότητας (QME) 

Ανάγκες Ανθρώπινου Δυναμικού 

(DRIVES) που στηρίζονται σε Δράσεις 

του πίνακα 3.3.2.1 

Διάδοση καλών πρακτικών 2. Δέσιμο - Bond 

Αξιολόγηση και ανάπτυξη των 

εργαζομένων 

1. Απόκτηση - Acquire 

Προώθηση και κατανόηση μιας 

κουλτούρας συνεργασίας και συνεχούς 

βελτίωσης και καινοτομίας 

2. Δέσιμο - Bond & 3. Αντίληψη - 

Comprehend 

Διαφάνεια 4. Υπεράσπιση - Defend 

Αυτοκριτική και Αξιολόγηση 1. Απόκτηση - Acquire 
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Σαν προέκταση της παραπάνω σχέσης αναφέρονται οι διατυπώσεις μιας σειράς 

ερευνητών (Berry, 1997; Crawford και Shutler, 1999; Hargreaves και Fink, 2008; 

Fullan, 2001; Sallis, 2002) που συμφωνούν σχετικά με το ρόλο της σχολικής ηγεσίας 

ως ουσιαστικό στοιχείο της ποιότητας των σχολείων αφού αναθέτει καθήκοντα εμπνέει 

και παρέχει κίνητρα στο προσωπικό και τους μαθητές, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν 

υψηλά πρότυπα ποιότητας.  

 

Σημαντική λοιπόν προϋπόθεση για μια επιτυχημένη Διοίκηση Ποιότητας και για 

αποτελεσματική παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους, αποτελεί η ικανότητα του 

ηγέτη - manager να διαθέτει δεξιότητες διαχείρισης, να εμπνέει τους εργαζομένους και 

να τους κατευθύνει σωστά στις διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζονται στον 

οργανισμό. Πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι η σχολική ηγεσία είναι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας στην εξασφάλιση ποιοτικών εργαζομένων και συνεπώς διαδραματίζει 

καίριο ρόλο στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας εκπαίδευσης (Berry, 1997; Bush, 

2008; Chapman, 2005; Creech, 1994; Deming, 1986; Harris, 2005; Hargreaves and 

Fink, 2008; Powell, 1995; Winter and Melloy, 2005).  

 

Στην έρευνα των Nohria, Groysberg and Lee (2008) από την οποία προέκυψε το 

Διάγραμμα 3.3.2.1: α) στις εταιρίες που βαθμολογήθηκαν ότι απέδιδαν στο ανώτερο 1/5 

του συνόλου των εταιριών, οι εργαζόμενοι αξιολόγησαν την ικανότητα των manager να 

τους παρακινούν, κατά μέσο όρο τόσο σημαντική, όσο αξιολόγησαν την ικανότητα του 

οργανισμού να εκπληρώνει τις τέσσερις βασικές ανάγκες, ενώ β) στις εταιρίες που 

σκόραραν στο κατώτερο 1/5 στην απόδοση, οι εργαζόμενοι αξιολογούν χαμηλή την 

ικανότητα παρακίνησης των manager. 
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Διάγραμμα 3.3.2.1: Direct Managers Matter, Too 

Πηγή: N. Nohria, B. Groysberg and L. Lee "Employee Motivation A Powerful New 

Model" (HARVARD BUSINESS REVIEW • 2008) 

 

Δεδομένου ότι, 

 

α. η βιώσιμη κουλτούρα ενίσχυσης της 
ποιότητας, προϋποθέτει τη δυνατότητα 
δέσμευσης του προσωπικού στη συνεχή πορεία 
βελτίωσης και προόδου των διαδικασιών 
(Emiliani, 2005; Hodgkinson & Kelly, 2007) 

β. η γνώση και χρήση Πρακτικών που 
ακολουθούν τα Εργασιακά Συστήματα Υψηλής 
Απόδοσης (HPWS) - με "ολοκληρωμένες 
διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής 
προσωπικού, έντονη συμμετοχή των 
εργαζομένων και εντατική εκπαίδευσή" - 
συμβάλουν θετικά στην απόδοση του 
Ανθρώπινου Δυναμικού (Huselid, 2005)  

γ. ο τρόπος που οι ηγέτες διοικούν αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα αποτελεσματικότητας και 
βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση 
(Mullins 1996, Bush, 2008; Harris, 2005; 
Hargreaves, 2009; Hargreaves and Fink, 2008; 
Leithwood et al., 2004; Moolenaar et al., 2010)  
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κατανοούμε ότι η επιλογή και η ανάπτυξη των ηγετών είναι από τις πιο σημαντικές 

διοικητικές αποφάσεις στην εκπαιδευτική διοίκηση. Άλλωστε στο ίδιο συμπέρασμα 

καταλήγει και η παρατήρηση του Dean (1995), ότι "είναι δυνατόν να βρείτε 

εξαιρετικούς καθηγητές σε μέτριας απόδοσης σχολεία, αλλά ασυνήθιστο να 

πραγματοποιείται ποιοτική δουλειά σε όλο το σχολείο, εκτός εάν τα υπεύθυνα ανώτερα 

στελέχη προσφέρουν κατάλληλη ηγεσία ". Φαίνεται λοιπόν ότι η αποτελεσματικότητα 

της σχολικής μονάδας συνδέεται με την ποιοτική ηγεσία ενώ η τελευταία εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τη διαδικασία επιλογής και ανάπτυξης των ηγετών - μια πρόκληση 

που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση σήμερα (Winter and Morgenthal, 2002; 

Whitaker, 2003). 

 

Σε μια εποχή που αρκετοί ερευνητές (Clarke, 2006; Harris, 2005; Hargreaves, 2009; 

Hargreaves and Fink, 2008;) έχουν προσδώσει έναν εξελισσόμενο ρόλο στο σχολικό 

ηγέτη -δεδομένου ότι απαιτεί συνεχή ανάληψη μεγαλύτερης και πολυπλοκότερης 

ευθύνης- η αποτελεσματική στελέχωση των σχολείων εξακολουθεί να αποτελεί 

σημαντική πρόκληση στην πολιτική ανεπτυγμένων χωρών, ώστε να εξασφαλίσουν την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.  

 

Η συμβολή της ηγεσίας και της παρακίνησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην 

επίτευξή ποιότητας, δεν αρκεί απλώς να ειπωθεί μέσα από τη θεωρία. Βασική 

προϋπόθεση για την πρακτική εφαρμογή τους αποτελεί η υποστήριξη και ενίσχυση 

αυτών από την πολιτική ηγεσία, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μετάδοσή τους σε όλα τα 

ιεραρχικά επίπεδα και σε όλη τη δομή της παιδείας, από την Κεντρική Υπηρεσία του 

υπουργείου μέχρι την πιο απομακρυσμένη και μικρού μεγέθους σχολική μονάδα ή 

σχολή Τ.Ε. Ως εκ τούτου, χρειάζονται συστήματα και πολιτικές που θα υλοποιήσουν 

την ποιότητα στην πράξη. Τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης με 

ρεαλιστικούς στόχους και οι κατάλληλες διαδικασίες επιλογής στελεχών, μπορούν 

να κινητοποιήσουν τους ανθρώπινους πόρους και να εξασφαλίσουν μια καλύτερη 

ηγεσία, διαμορφώνοντας έτσι την κατάλληλη οργανωσιακή κουλτούρα προς ενίσχυση 

της ποιότητας.  
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3.3.3 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 

Η σπουδαιότητα της ποιότητας οδήγησε στη φιλοσοφία της ΔΟΠ. Οι Juran και Deming 

θεωρούνται οι πρωτεργάτες της επανάστασης της ποιότητας στην Ιαπωνία, ενώ ο 

Ishiwaka θεωρείται ο πατέρας των κύκλων ποιότητας και είναι από τους πρώτους που 

χρησιμοποίησε τον ορό Ποιοτικός Έλεγχος σε ολόκληρη την επιχείρηση για την 

διασφάλιση της ποιότητας.  

 

Η ΔΟΠ σαν νέος τρόπος οργάνωσης των επιχειρήσεων, ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην 

πράξη από το 1949, από την Ένωση Ιαπώνων Επιστημόνων οι οποίοι είχαν άμεσο 

στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και συνετέλεσε ώστε η οικονομία της 

Ιαπωνίας να ανέβει σε επίπεδο παγκόσμιας κλάσης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο (Lunenburg, 2010). Το εν λόγω εγχείρημα επιχειρήθηκε και στις ΗΠΑ, με 

χρονική υστέρηση 30 περίπου χρόνων και συγκεκριμένα στη δεκαετία του 1980. Λίγο 

αργότερα άρχισε να εφαρμόζεται και στην Ευρώπη.  

 

Η ΔΟΠ πρεσβεύει ένα σύνολο αρχών στη διοίκηση των οργανισμών που συνάδει με τις 

προσδοκίες των stakeholders, μέσα από μια διαρκή πορεία βελτίωσης. Επιπρόσθετα, η 

ΔΟΠ, σύμφωνα με τους Evans και Lindsay (2008), αποτελεί μια ολική συστημική 

προσέγγιση, μια υψηλού επιπέδου στρατηγική που λειτουργεί οριζόντια και εγκάρσια 

συμπεριλαμβάνοντας όλους τους εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, με 

σκοπό την από κοινού δράση για την παραγωγή επιτυχημένου έργου. Οι ίδιοι ερευνητές 

διατυπώνουν την άποψη ότι τα αξιώματα της ΔΟΠ, εμπεριέχουν την ομαδική εργασία 

και τη διαρκή γνώση, την εστίαση στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μελών και των 

πελατών και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών που τελούνται στον εκάστοτε 

οργανισμό. Συνεπώς, μέσω της φιλοσοφίας της ΔΟΠ δίνεται η δυνατότητα για βιώσιμη 

ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα του οργανισμού, υπό το καθεστώς 

συνεχούς βελτίωσης. 

 

Οι αρχές της ΔΟΠ  (Ιωάννου, 2005) 

 Δέσμευση και αποτελεσματική ηγεσία της ανώτατης διοίκησης 

 Σχεδιασμός και οργάνωση διαδικασιών 

 Ενσωμάτωση προμηθευτών και πελατών μέσα στις διαδικασίες 

 Υπολογιστικά μέσα επίλυσης προβλημάτων.  
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 Μέτρηση μέσω της χρήσης εργαλείων και  τεχνικών για ανατροφοδότηση του 

συστήματος 

 Ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μελών και πελατών 

 Ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και ομαδική εργασία 

 Αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ανθρωπίνων πόρων 

 Εκπαίδευση και Ανάπτυξη του προσωπικού 

 Εισαγωγή και καλλιέργεια κουλτούρας στην κατεύθυνση συνεχούς προσπάθειας 

 βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων (ιαπωνική φιλοσοφία Kaizen) 

 

Στον παρακάτω πίνακα των Badiger & Laxman (2013), παρουσιάζεται ο όρος της 

ΔΟΠ: 

 

Total Quality Management 

► Covers all functional areas ► Conformance to customers' 

needs, 

► Effective 

utilization of : 

► Covers all employees at all 

levels. 

     expectations and quality 

service 

     ■ Men 

     It is employee-centered. ► Fitness for use      ■ Machines 

► Covers : ► Customer satisfaction      ■ Material 

     ■ Suppliers        ■ Methods 

     ■ Customers        ■ Money 

     ■ Stakeholders in the 

organization 

       ■ Time 

  

  ► Work towards 

continuous 

     improvement in all 

spheres and  

     activities of an 

organization. 

 

Πίνακας 3.3.3.1: Αποκρυπτογράφηση της TQM 

Πηγή: Badiger & Laxman (2013), Total Quality Management and Organization 

Development, Retrieved from: http://www.ijbmi.org 

 

3.3.4 Η ΔΟΠ στην Εκπαίδευση 

 

Επικρατεί διεθνώς η τάση εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ για τον εκσυγχρονισμό των 

εκπαιδευτικών συστημάτων. Το μοντέλο της ΔΟΠ, το οποίο έχει ως βάση τη θεώρηση 

του Deming για την ποιότητα, ελκύει συνεχώς το ενδιαφέρον του δημόσιου λόγου, καθώς 

η εφαρμογή του στον χώρο της εκπαίδευσης θεωρείται ως η βασική απάντηση στις 

προκλήσεις της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων.  

http://www.ijbmi.org/
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Η έννοια αυτή προέρχεται μέσα από τον επιχειρηματικό τομέα, έχει μεταναστεύσει 

στον τομέα της εκπαίδευσης και πολλοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τις 

προσπάθειες μεταρρύθμισης στα σχολεία. Ένα σχολείο που εφαρμόζει ΔΟΠ 

αποτελείται από ομάδες βελτίωσης και άτομα που εργάζονται συνεχώς για τη βελτίωση 

των υπηρεσιών προς τους πελάτες (Lunenburg, 2010) και εκτός από τη διαδικασία της 

μάθησης βελτιώνονται συνεχώς και οι διαδικασίες διοίκησης (Crawford και Shutler, 

1999). Είναι επίσης σημαντική η εκτίμηση των Hodgkinson και Brown (2003) ότι η 

αυτο-αξιολόγηση είναι μία προσέγγιση που συνάδει με τη ΔΟΠ και όπου αυτή  

ενσωματώνεται μπορεί να λειτουργήσει ως ακρογωνιαίος λίθος στη συνεχή τους 

βελτίωση. 

 

Η ΔΟΠ στην εκπαίδευση αποβλέπει (Ζαβλάνος, 2003): 

1. στην εκπλήρωση και υπέρβαση των προσδοκιών και των αναγκών του 

μαθητή/φοιτητή 

2.  στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών 

3. στην ανάθεση ευθυνών στους εμπλεκόμενους αλλά και στους μαθητές/φοιτητές 

4. στη μείωση των αδυναμιών του συστήματος και την υιοθέτηση μεθόδων που 

οδηγούν στην αποτελεσματική μάθηση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και 

της κριτικής σκέψης 

5. στην ενδυνάμωση των ατόμων και στην ομαδική εργασία 

6. στη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία των 

σχολείων/ιδρυμάτων ΤΕ 

 

Η ΔΟΠ εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ως απαραίτητη προϋπόθεση στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Η νέα γενεά πρέπει να 

είναι περισσότερο προνοητική, καταρτισμένη και δημιουργική, να προσαρμόζεται και 

να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις αλλαγές, να έχει την ικανότητα να ασκεί 

κριτική, να επικοινωνεί καλύτερα με τους άλλους και να συνεργάζεται ως ομάδα ώστε 

να είναι εξοπλισμένη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής.  

 

Όμως, η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης συνδέεται με 

την ανάπτυξη ενός συστήματος λογοδοσίας και αξιολόγησης σύμφωνα με ορισμένες 

προδιαγραφές ποιότητας, που ορίζονται μετά από συμφωνία, ώστε να εξυπηρετούν τις 
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ανάγκες των εκάστοτε stakeholders. Επιπρόσθετα, επειδή υπάρχουν διαφορές στις 

ανάγκες, τις στάσεις και τους στόχους των διαφόρων τύπων εμπλεκόμενων ομάδων 

καθώς και διαφορές ανά σχολείο ανάλογα με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον που 

αυτό ανήκει, οι προδιαγραφές ποιότητας δεν συγκλίνουν πάντα. Σε ένα σύστημα ΔΟΠ, 

ο Creech (1994) έχει εντοπίσει πέντε βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να εξεταστούν 

για να καθοριστούν με επιτυχία οι προδιαγραφές ποιότητας και συγκεκριμένα:  

 

 

Σχήμα 3.3.4.1: Τα πέντε βασικά στοιχεία εξέτασης στη ΔΟΠ κατά Greech (1994) 

 

Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία εξισορροπούνται μέσα από μια συστημική 

προσέγγιση και περιλαμβάνονται στις διαστάσεις κατά την ανάπτυξη της Balanced 

Scorecard, ενώ παρακολουθούνται συνεχώς μέσω των δεικτών μέτρησης (κεφ. 4). 

Έτσι, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η BSC μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο/εργαλείο 

διασφάλισης της ΔΟΠ στην εκπαίδευση, που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες 

συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σχολικό οργανισμό ως ξεχωριστή μονάδα και 

ανάλογα με τις προσδοκίες των stakeholders. 

 

Στην προσπάθειά να γίνει σαφέστερη η εφαρμογή της ΔΟΠ στην εκπαίδευση στον 

Πίνακα 3.3.4.1 παρουσιάζεται σε αντιδιαστολή ένας εκπαιδευτικός οργανισμός 

ποιότητας με έναν άλλο που δεν ακολουθεί προϋποθέσεις συμμόρφωσης με πρότυπα 

ποιότητας :  

 

Βασικά 
Στοιχεία 

ΔΟΠ 

Δέσμευση 

Ηγεσία  

Οργάνωση Διαδικασία 

Προϊόν/ 
Υπηρεσία 
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Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ποιότητας  Συνήθης Εκπαιδευτικός Οργανισμός  

Στόχος η ικανοποίηση των αναγκών των 

πελατών  

Στόχος η αντιμετώπιση προβλημάτων  

Στόχος η πρόληψη των προβλημάτων  Στόχος η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων  

Μεθοδευμένο στρατηγικό σχέδιο ποιότητας  Βραχυπρόθεσμες πολιτικές δράσης  

Ύπαρξη προτύπων ποιότητας για όλα τα 

δεδομένα του εκπαιδευτικού οργανισμού  

Ανυπαρξία προτύπων ποιότητας  

Αφοσίωση και δέσμευση στη φιλοσοφία της 

ποιότητας  

Εποπτεία και έλεγχος των δράσεων και 

των αποτελεσμάτων  

Επένδυση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναμικού  

Η εκπαίδευση υπολογίζεται ως κόστος  

Συμμετοχή όλου του προσωπικού στη 

βελτίωση της ποιότητας  

Ορισμένοι αποφασίζουν και ορισμένοι 

εκτελούν  

Συνεχείς αξιολογήσεις και εκτιμήσεις των 

διαδικασιών ποιότητας  

Ελλιπείς διαδικασίες 

επαναπληροφόρησης 

Η ποιότητα είναι στοιχείο της κουλτούρας 

του οργανισμού  

Η ποιότητα είναι θετικό αποτέλεσμα 

εκπαιδευτικής διαδικασίας  

Οι εργαζόμενοι σαν πελάτες που πρέπει να 

ικανοποιούνται οι ανάγκες τους  

Διαχωρισμός των εργαζόμενων βάσει 

της ιεραρχικής δομής  

 

Πίνακας 3.3.4.1: Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού οργανισμού ποιότητας 

Πηγή: Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού οργανισμού ποιότητας (Πετρίδου, 2002) 

 

Οι στρατηγικές για την εισαγωγή και εφαρμογή διαδικασιών της ΔΟΠ διακρίνονται 

σύμφωνα με τους Πετρίδου (2002), Ζαβλάνος (2003) και Πασιαρδής (2004) στα εξής 

στάδια: 

1. Υιοθέτηση της φιλοσοφίας της ΔΟΠ από τη διοίκηση και διάδοση του οράματος 

της με δέσμευση όλων των "πελατών" και "προμηθευτών", αλλά κυρίως των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών. Απαραίτητη είναι η σχετική επιμόρφωση για 

την απόκτηση κατανόησης των βασικών εννοιών της ΔΟΠ και της ενδυνάμωσης 

όλων των εμπλεκόμενων για την ενεργό συμμετοχή τους 
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2. Προσδιορισμός των προσδοκιών όλων των εξυπηρετούμενων και εμπλεκόμενων 

ομάδων καθώς και των διαθέσιμων πόρων, ώστε μέσα από ανάλυση να 

εντοπιστούν οι αδυναμίες του οργανισμού 

3. Επιλογή με βάση τα δεδομένα, που θα αντληθούν από την παραπάνω ανάλυση, 

των στόχων, των πολιτικών και των συγκεκριμένων μέτρων που απαιτούνται για 

τη βελτίωση της ποιότητας του οργανισμό. Από τη συγκριτική ανάλυση των 

ακολουθούμενων διαδικασιών επιλέγονται οι αποδοτικότερες και 

γνωστοποιούνται μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Βέβαια, η 

εφαρμογή τους πρέπει να παρακολουθείται, να ελέγχεται και να αξιολογείται, 

ώστε να επέρχονται οι κατάλληλες τροποποιήσεις 

4. Η αξιολόγηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται σε 

όλα τα στάδια και να βασίζεται σε προκαθορισμένα κριτήρια ποιότητας, 

στατιστικές μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης. Τα θετικά αποτελέσματα πρέπει 

να διαδίδονται και να ενσωματώνονται στην κουλτούρα, ενώ τα αρνητικά να 

αξιοποιούνται για βελτίωση των διαδικασιών και πρόληψη λαθών.  

 

Όμως, η ανάληψη ευθυνών για την εφαρμογή της ΔΟΠ και την αξιολόγηση της 

ποιότητας από την ίδια τη σχολική μονάδα προϋποθέτει αποτελεσματική ηγεσία που είναι 

συνδυασμός μιας ηγετικής προσωπικότητας που εμπνέει ποιότητα σε θέματα πολιτικής 

και κουλτούρας, μαζί με διοικητικές δεξιότητες που πηγάζουν από τη γνώση των αρχών 

και πρακτικών της ΔΑΠ, ΔΟΠ και της ΝΔΔ. Άλλωστε, πολλοί ερευνητές τονίζουν ότι η 

ηγεσία είναι ζωτικής σημασίας στις προσπάθειες βελτίωσης του σχολείου (Berry, 1997; 

Bush, 2008; Hargreaves, 2009; Hargreaves και Fink, 2008; Harris, 2005; Fullan, 2006). 

Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί η συμβολή της ηγεσίας στη διατήρηση (προτίμηση 

για παραμονή στην ίδια σχολική μονάδα) του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω της 

μετάδοσης μιας οργανωσιακής κουλτούρας ενίσχυσης της ποιότητας, εποικοδομητικής 

συνεργασίας και θετικού κλίματος. Πράγματι, δεδομένου ότι η αλληλεξάρτηση μαθητών, 

γονέων και καθηγητών συντελεί καθοριστικά στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης 

και ότι παράγοντες που καθορίζουν "ένα καλό σχολείο" είναι η σταθερότητα και η 

συνοχή του διδακτικού προσωπικού, τότε σαφώς η υψηλή κινητικότητα των 

εκπαιδευτικών έχει δυσμενείς συνέπειες στην ποιότητα (Boyd et al., 2011; Brown και 

Schainker, 2008; Johnson et al., 2011). 
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Η εν λόγω φιλοσοφία της ΔΟΠ τέμνεται ιστορικά με την τάση εισαγωγής ενός νέου 

μοντέλου οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, το οποίο, ενώ διατηρεί τον 

ρυθμιστικό ρόλο του κράτους, ταυτόχρονα παραχωρεί αυξημένη αυτονομία και 

μετατοπίζει ευθύνες στις σχολικές μονάδες, με σκοπό τη μεγαλύτερη ευελιξία στην 

επίλυση των σύγχρονων εκπαιδευτικών προβλημάτων.  

 

Όμως, αφενός το χαρακτηριστικό της πολυπλοκότητας του εκπαιδευτικού έργου και 

αφετέρου η πολυδιάστατη έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση όπως γίνεται 

αντιληπτή από ένα πλήθος stakeholders, επιτάσσουν τελικά απαραίτητη τη διασφάλιση 

της μέσω κατάλληλων εργαλείων. Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας εξυπηρετεί την 

ανάγκη αυτή, μέσα από την πρόταση ενός ΣΜΑ και τη συμμόρφωση των σχολικών 

μονάδων με δείκτες ποιότητας που διασφαλίζουν τη ΔΟΠ. 

 

3.4 Ενέργειες και δράσεις Διεθνών Οργανισμών για την προώθηση της 

ποιότητας στην Εκπαίδευση 

 

Οι αλλαγές που συντελούνται σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό 

επίπεδο στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, δημιουργούν μια σειρά προκλήσεων, που όχι 

μόνο δεν αφήνουν αμέτοχο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά αντίθετα το 

προτρέπουν, ως ανοικτό σύστημα που είναι, να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις της νέας 

παγκόσμιας πραγματικότητας.  

 

Υπό το πρίσμα αυτών των αλλαγών, η εκπαίδευση καλείται να επαναπροσδιορίσει το 

ρόλο της και  την προσφορά της στην κοινωνία, κατά τη μετάβαση της στην «κοινωνία 

της γνώσης και της πληροφορίας». Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια του 

ιδεολογικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης όλων των χωρών-μελών 

διαδραματίζουν οι διεθνείς οργανισμοί (ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΟΣΑ., Συμβούλιο Ευρώπης 

κ.τ.λ.), με τα διάφορα κείμενα τους (εκθέσεις, έρευνες, στατιστικά στοιχεία), τις 

συμφωνίες για την κοινή αποδοχή γενικών βασικών αρχών και τη μετάδοση των 

βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε εξελιγμένα και δοκιμασμένα εκπαιδευτικά 

συστήματα. 

 

Συνοπτικά, η ειδική επιτροπή της ΟΥΝΕΣΚΟ χρησιμοποιεί το σκεπτικό και τη γλώσσα 

της οικονομικής εκδοχής του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εστιάζοντας στο ανθρώπινο 
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κεφάλαιο (Καρατζιά-Σταυλιώτη και Λαμπρόπουλος, 2006). Ως εκ τούτου, το 

ανθρώπινο κεφάλαιο που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναβαθμιστεί, τόσο 

κατά τη διαδικασία της αρχικής τους κατάρτισης όσο και κατά την υλοποίηση 

προγραμμάτων επιμόρφωσης. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός (ΟΥΝΕΣΚΟ, 2002) 

εστιάζει σε γενικές γραμμές στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στις επιδόσεις των 

μαθητών, στη σημαντική συμβολή και ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικότερης 

οργάνωσης και διοίκησης στην εκπαίδευση, στη σύνδεση της οικονομίας με την 

εκπαίδευση, στη χρηματοδότηση της και στην ανάγκη για συνεργασία και 

συντονισμένη προσπάθεια των εθνών-κρατών στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 

Στην ίδια κατεύθυνση, από το 1996 οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ συμφώνησαν στις γενικές 

βασικές αρχές της Δια Βίου Μάθησης που μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και την κυρίαρχη ιδεολογία κάθε χώρας. Στο κείμενο 

"Δια Βίου Μάθηση για όλους" (OECD, 2004) γίνεται αποδεκτό ότι η Δια Βίου Μάθηση 

για όλους θα πρέπει να κυριαρχεί στις πολιτικές στρατηγικές εφόσον μέσα από αυτή 

βελτιώνεται η ικανότητα των ατόμων, των οικογενειών, των χώρων εργασίας και των 

κοινωνιών γενικότερα ώστε να προσαρμόζονται και να ανανεώνονται σύμφωνα με τις 

'μετατοπίσεις' και αλλαγές που συμβαίνουν στην εργασία, στους πληθυσμούς και στις 

αξίες. Το γενικό συμπέρασμα των Υπουργών Παιδείας των χωρών μελών του ΟΟΣΑ 

ήταν (OECD, 1996): 

"Οι χώρες διαφέρουν στο θέμα των στρατηγικών που χρησιμοποιούν για να προωθήσουν 

τις καινοτόμες μεταρρυθμίσεις... Σε όλες τις χώρες υπάρχουν σχολεία που θεωρούνται 

επιτυχημένα. Είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν τα θετικά στοιχεία και η πρόοδος που 

υπάρχει και να αναπτυχθούν τρόποι για να ενημερωθούν όλοι και να ωφεληθούν από την 

καλή πρακτική  

 

Μέσα από την ανάλυση σημαντικών κειμένων από Διεθνείς Οργανισμούς, μπορούν να 

αναζητηθούν οι κυρίαρχες τάσεις και οι βέλτιστες πρακτικές των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών συστημάτων και να προταθούν στρατηγικοί στόχοι και δείκτες 

ποιότητας στην Ελληνική Εκπαίδευση. Παρακάτω παρουσιάζονται : 

α. η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για την Αξιολόγηση,  

β. οι Ευρωπαϊκοί Δείκτες Ποιότητας και οι στρατηγικοί στόχοι της Εκπαίδευσης για 

όλα τα μέλη της Ε.Ε. και  

γ. οι δεσμεύσεις της Ελλάδας σύμφωνα με το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-20  

που αποτελούν χρήσιμα στοιχεία για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.  
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3.4.1 Οδηγός αξιολόγησης του Ο.Ο.Σ.Α. για τη βελτίωση της 

ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ισότητας στην εκπαίδευση  

 

Στην πιο πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ (2013) για την εκπαίδευση διατυπώνεται η 

ανάγκη για Αξιολόγηση. Κυβερνήσεις και φορείς χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής 

επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στην αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευτικών, 

διευθυντών σχολείων, σχολείων και εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης αποτελούν κρίσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί η απόδοση των 

σχολικών συστημάτων, ώστε να υπάρξει ανάδραση με τελικό σκοπό την παροχή 

βοήθειας και την χάραξη ανάλογων πολιτικών για την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων. 

 

Η έκθεση του 2013 συγκρίνει την εμπειρία 28 χωρών του ΟΟΣΑ και προσφέρει 

συμβουλές για τις πολιτικές σχετικά με τη χρήση της αξιολόγησης για τη βελτίωση της 

ποιότητας, της ισότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης (OECD, 2013). 

Σύμφωνα με αυτή οι παράγοντες που ενισχύουν την ανάγκη για αξιολόγηση σε όλες τις 

χώρες μέλη του είναι: 

 Η αυξημένη ζήτηση για αποτελεσματικότητα, ισότητα και ποιότητα στην 

εκπαίδευση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και κοινωνικές 

προκλήσεις 

 Η τάση προς μεγαλύτερη αυτονομία των σχολείων, η οποία ενισχύει την ανάγκη 

παρακολούθησης της πορείας τους 

 Η εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής, οι οποίες επιτρέπουν τη 

διενέργεια αξιολογήσεων μαθητών τόσο σε ευρεία κλίμακα όσο και 

εξατομικευμένα και διευκολύνουν τον επιμερισμό και τη διαχείριση των 

δεδομένων 

 Η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων για λήψη 

αποφάσεων βάσει στοιχείων 

 

Βέβαια, η υφιστάμενη κατάσταση και χρήση των αξιολογήσεων και εκτιμήσεων 

διαφέρει ευρέως μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, αλλά υπάρχει μία κοινή θεματολογία 

που παρατίθεται επιγραμματικά, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κοινός οδηγός για τον 

επαναπροσδιορισμό του κατεστημένου τρόπου αξιολόγησης όλων των χωρών: 
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1. Η αξιολόγηση διευρύνεται και διαφοροποιείται σε μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση που περιλαμβάνει μεγαλύτερη χρήση εξωτερικής αξιολόγησης, 

καθώς και ευρεία χρήση των δεδομένων που προκύπτουν 

2. Αυξάνεται η σημασία των δεικτών και διατηρούνται εθνικές βάσεις δεδομένων 

στην εκπαίδευση που εκδίδουν εκπαιδευτικές στατιστικές και δείκτες. Επίσης, η 

χρήση συγκριτικής αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ολοένα και 

αυξάνεται, παρέχοντας πληροφόρηση και καλές πρακτικές στις εθνικές 

δημόσιες συζητήσεις  

3. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για διάδοση, βελτίωση και απόδοση 

ευθυνών 

4. Αυξάνεται η εμπιστοσύνη στα εκπαιδευτικά πρότυπα στα διάφορα στάδια της 

μαθησιακής διαδικασίας 

5. Προκλήσεις και κατευθύνσεις που ενισχύουν την υιοθέτηση διεθνώς 

αναγνωρισμένων και ήδη εφαρμοσμένων εργαλείων μέτρησης (π.χ. Balanced 

Scorecard, EFQM, Baldrige Award) 

6. Ανάληψη μιας ολιστικής προσέγγισης έτσι ώστε τα διάφορα στοιχεία της 

αξιολόγησης να συνιστούν ένα συναφές σύνολο  

7. Ευθυγράμμιση της αξιολόγησης με τους εκπαιδευτικούς στόχους που σημαίνει 

ότι ο σχεδιασμός των αξιολογήσεων χρειάζεται να εξυπηρετεί την αποστολή και 

το όραμα της εκπαίδευσης, να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της και να 

διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι γίνονται πλήρως κατανοητοί 

8. Επικέντρωση στη βελτίωση των πρακτικών που εφαρμόζονται στην τάξη 

ώστε να βελτιωθούν κατ’ επέκταση τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών 

9. Αποφυγή στρεβλώσεων. Τα συστήματα αξιολόγησης μπορούν να 

διαστρεβλώσουν τον τρόπο και τα μαθήματα που διδάσκονται στους μαθητές, 

εάν οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται αποκλειστικά στις δεξιότητες που 

μετρούνται. Είναι σημαντικό να ελαχιστοποιούνται αυτές οι ανεπιθύμητες 

παρενέργειες χρησιμοποιώντας ένα ευρύτερο φάσμα προσεγγίσεων για την 

αξιολόγηση της απόδοσης των σχολείων και των εκπαιδευτικών. Θα βοηθούσε 

επίσης, η μετάδοση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και εξάλειψη απόψεων 

που κάνουν λόγο για τιμωρητικό ρόλο της αξιολόγησης. 

10. Με επίκεντρο τους μαθητές, που χρειάζεται να αναπτύξουν κριτική σκέψη, 

κοινωνικές ικανότητες, ικανότητα αυτο-αξιολόγησης της προόδου τους, 

αφοσίωση στη Δια Βίου μάθηση και γενικότερη ευεξία. Συνεπώς, οι δείκτες της 
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απόδοσης θα πρέπει να επιλεγούν μετά από έρευνα και αναλύσεις, λαμβάνοντας 

υπόψη ποιοτικά αλλά και ποσοτικά δεδομένα 

11. Αύξηση της ικανότητας σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος 

(εκπαιδευτικό, διοικητικό, ηγεσίας, σχολικής μονάδας, εθνικό) που μπορεί να 

υποστηριχθεί από μια κεντρικά ελεγχόμενη βάση γνώσεων, εργαλείων και 

κατευθυντήριων γραμμών που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση 

12. Διαχείριση των τοπικών αναγκών ώστε να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ 

της συνεπούς εφαρμογής των κεντρικών εκπαιδευτικών στόχων και της 

προσαρμογής στις ειδικότερες ανάγκες των περιοχών, περιφερειών και 

σχολικών μονάδων 

13. Επιτυχής σχεδιασμός, επίτευξη συναίνεσης με επίτευξη συμφωνίας από το 

σύνολο των ενδιαφερομένων, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να αποδεχτούν αλλαγές 

εάν κατανοήσουν το σκεπτικό και την πιθανή χρησιμότητά τους.  

 

Οι παραπάνω βασικές κατευθυντήριες αρχές πάνω στην αξιολόγηση παραθέτονται στην 

παρούσα μελέτη γιατί βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα βασικά στοιχεία και 

προϋποθέσεις της Balanced Scorecard που αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

3.5 Οι δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και η συμβολή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η ποιότητα είναι μάλλον αυθαίρετοι όροι 

στην εκπαίδευση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία ειδική θεωρία για να εξηγήσει τι 

ακριβώς συνιστά ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σχολείο. Η πολυσήμαντη έννοια 

της ποιότητας από τη μια, και η πολυδιάστατη φύση του εκπαιδευτικού έργου από την 

άλλη, εμποδίζουν να αποδοθεί ξεκάθαρα η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση, 

ωστόσο έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές προσπάθειες αποκρυστάλλωσης της, μέσω 

της εφαρμογής δεικτών μέτρησης. 

 

Σύμφωνα με τον Ζωγόπουλο (2009) οι δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης είναι 

στατιστικά στοιχεία που συντελούν στη χαρτογράφηση της ποιότητας σε ότι αφορά τις 

δομές, την οργάνωση, το σχεδιασμό και την πολιτική ενός εκπαιδευτικού συστήματος.  
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Οι στόχοι της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής (παραγωγή δεξιοτήτων, κατάρτιση, 

αναβάθμιση σπουδών, ποιότητα, αποδοτικότητα, ανταγωνιστικότητα και λογοδοσία) 

αντιστοιχούν σε οικονομική ορολογία και μετρούνται με δείκτες απόδοσης (Key 

Performance Indicators -KPI). Η διεκδίκηση αυξημένου ρόλου και παρεμβατικότητας 

από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης, 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας) και η γενική παραδοχή της 

θεώρησης του ανθρωπίνου δυναμικού ως κύριου πόρου της Ε.Ε. έχουν περάσει στην 

εκπαιδευτική πολιτική των κρατών μελών της ΕΕ. 

 

Το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλλε έκθεση με τους δεκαέξι δείκτες 

ποιότητας της εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες ή 

άξονες: α) επιδόσεις, β) επιτυχία και μετάβαση, γ) παρακολούθηση της σχολικής 

εκπαίδευσης και δ) πόροι και δομές, όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Κατηγορία Δείκτες 

Επιδόσεις 

1. Μαθηματικά 

2. Αναγνωστικές ικανότητες 

3. Θετικές Επιστήμες 

4. Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

5. Ξένες Γλώσσες 

6. Ικανότητα μάθησης 

7. Αγωγή του πολίτη 

Επιτυχία και μετάβαση 

8. Εγκατάλειψη του σχολείου 

9. Ολοκλήρωση του δευτέρου κύκλου της Β/θμιας Εκπαίδευσης 

10. Συμμετοχή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Παρακολούθηση της  

σχολικής εκπαίδευσης 

11. Αξιολόγηση και οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης 

12. Συμμετοχή των γονέων 

Πόροι και δομές 

13. Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτών 

14. Συμμετοχή  στην Προσχολική Εκπαίδευση 

15. Αριθμός μαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή 

16. Εκπαιδευτική δαπάνη ανά μαθητή 

 

Πίνακας 3.5.1: Οι Δεκαέξι Δείκτες Ποιότητας 

Πηγή: European Commission, 2000 
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Παράλληλα, η ποιότητα της εκπαίδευσης συνδέεται με την έννοια της απόδοσης 

και συνεπώς με την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Έτσι, η 

διασφάλιση ποιότητας προβλέπει τα ακόλουθα (European Commission (2000): 

 

 Υποστήριξη και δημιουργία διαφανών συστημάτων αξιολόγησης της 

ποιότητας συνδυασμένων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τη 

βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων 

που τίθενται. 

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των ομάδων διακύβευσης 

συμφερόντων, όπως καθηγητών, μαθητών, γονέων και εμπειρογνωμόνων, 

στη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης, ώστε να 

προωθηθεί η λογοδοσία και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας 

 Προσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών στις εθνικές και 

περιφερειακές πολιτικές, με τον προσδιορισμό ειδικών στόχων και τη 

θέσπιση μέτρων που να λαμβάνουν υπόψη εθνικές και περιφερειακές 

ιδιαιτερότητες. Η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ όλων των αρχών 

που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ποιότητας και προώθηση της 

δικτύωσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Καθορισμός διαρκώς βελτιούμενων ποσοτικών και ποιοτικών 

δεικτών, ως μέσο χρησιμοποίησης των βέλτιστων πρακτικών 

 Επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης και στη χρήση των μέσων της αυτο-

αξιολόγησης 

 Περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από 

ομότιμους. 

 

Επομένως η διασφάλιση της ποιότητας είναι ο έλεγχος και η συμμόρφωση με 

προαποφασισμένα κριτήρια. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, η αξιολόγηση 

συνδέεται με αναπτυξιακά σχέδια στόχων (π.χ. ΕΠ ΕΣΠΑ) και στηρίζεται κυρίως 

στην αυτο-αξιολόγηση/εσωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και σε 

δείκτες που επιλέγονται από την ίδια τη σχολική μονάδα μετά από συμφωνία και 

συναίνεση των συμμετεχόντων (Δούκας, 1999). 

 

Σύμφωνα με το European Council (2001), η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου είναι 

σημαντική για την αγορά εργασίας, για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
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εργαζομένων και την αναγνώριση διπλωμάτων και διδακτικών ικανοτήτων εντός 

της Ε.Ε. Η καθιέρωση μηχανισμών και διαδικασιών συνεχούς ελέγχου και 

αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας σε κοινό πλαίσιο μέτρησης των 

δεικτών ποιότητας και σύγκρισης των Ευρωπαϊκών χωρών, υπόσχεται ταυτόχρονα 

μια ενιαία βάση ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής προωθώντας ένα νέο τύπο 

σχολείου. Οι δείκτες ποιότητας αποτελούν την έναρξη μιας επιστημονικής 

επεξεργασίας των εκπαιδευτικών συστημάτων, όπου μέσω των συγκριτικών 

σημείων που θα προκύψουν, προσδοκάται, βελτίωση επί της ουσίας (European 

Council, 2001).  

 

Το 2002 κατατέθηκε το λεπτομερές Πρόγραμμα για την εφαρμογή των συμφωνημένων 

στρατηγικών στόχων και των επιμέρους δεικτών. Κεντρικά ζητήματα συνιστούν οι 

ενδεικτικοί δείκτες για τη μέτρηση της προόδου, η ανταλλαγή εμπειριών και ορθών 

πρακτικών και η αξιολόγηση. Οι στρατηγικοί στόχοι είναι οι εξής - οι δείκτες που τους 

συνοδεύουν δεν αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα αλλά ο αναγνώστης μπορεί να 

ανατρέξει για ενημέρωση του στην ίδια πηγή (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βαρκελώνης, 

2002):  

 

1. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε. 

Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης 

Εξασφάλιση της πρόσβασης στις ΤΠΕ για όλους 

Αύξηση  της   προσέλευσης  στις  σπουδές θετικών επιστημών  και  στην Τεχνολογία 

Βέλτιστη χρήση των πόρων 

 2. Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση Δια Βίου 

Ανοικτό περιβάλλον μάθησης 

Ελκυστικότερη μάθηση 

Υποστήριξη της ενεργοποίησης του πολίτη, της ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικής 

συνοχής 
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3. Συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοικτά στην ευρύτερη κοινωνία και τον 

κόσμο 

Ενίσχυση των δεσμών με τον κόσμο της εργασίας και της έρευνας 

Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος 

Βελτίωση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών 

Αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών 

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. 

 

Πίνακας 3.5.2: Ευρωπαϊκοί Εκπαιδευτικοί Στρατηγικοί Στόχοι 

Πηγή: Council οf E.U. & European Commission, 2002 

 

Με αυτόν τον τρόπο άλλωστε η Ε.Ε. επιχειρεί να προτείνει τάσεις και να εντοπίσει 

ανάγκες, παρέχοντας οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές στα Κράτη – Μέλη της, 

σε εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα στην εκπαίδευση. Οι παραπάνω 

ευρωπαϊκοί δείκτες και στρατηγικοί στόχοι μπορούν να αποτελέσουν 

εμπεριστατωμένο επιστημονικό πλαίσιο στην πρόταση της παρούσας μελέτης για 

εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης προσαρμοσμένο στην Ελληνική 

πραγματικότητα. 

 

3.5.1 Το ΕΣΠΑ 2014-2020 και οι δεσμεύσεις της Ελλάδας 

 

Είναι γνωστό ότι αυτή την περίοδο, θέμα της ελληνικής και Ευρωπαϊκής επικαιρότητας 

είναι η υπόθεση της εξόδου της χώρας μας από την κρίση και οι δεσμεύσεις της ως 

μέλος της Ευρωζώνης. Η συμβολή του ΕΣΠΑ 2014-20 θα είναι κρίσιμη και 

αποφασιστική, υποστηρίζοντας με καθοριστικούς οικονομικούς πόρους την προσπάθεια 

ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και την προώθηση της απασχόλησης, 

συνιστώντας το μοχλό για την επανεκκίνηση της χώρας και την εμπέδωση της 

κοινωνικής συνοχής (Βρούτσης, 2014). Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-13 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα απορρόφησης και στο 

πλαίσιο της υλοποίησής του διατέθηκαν πάνω από 2,6 δις ευρώ σε δράσεις, ενώ οι 

ωφελούμενοι ξεπέρασαν τα 700.000 άτομα (Βρούτσης, 2014). 

 



44  

 

Βασικό στοιχείο ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού για την παιδεία κατά την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013 αποτέλεσε το αναπτυξιακό πρότυπο που υιοθέτησε 

η Ελληνική Κυβέρνηση, για την Κοινωνία της Γνώσης και την Καινοτομία, όπως 

περιγράφεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

 

Στο πλαίσιο των στόχων του ΕΣΠΑ 2007-13 αναδείχθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα 

ποσοτικοποιηµένα δεδομένα, οι δείκτες, και οι θεματικές περιοχές που τεκμηριώνουν 

την πρόοδο για την επίτευξή του και αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος 

στηρίχθηκε σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Στόχοι Λισσαβόνας 2010 

(ειδικά νια εκπαίδευση) 

Μ.Ο.  

(ΕΕ 

25) 

Ελλάδα 

Στόχος  

ΕΣΠΑ 

2013 

Στόχος 

ΕΕ 

για το 

2010 

Πρόωρη εγκατάλειψη 

σχολείου (σε % μαθητών) 
14,90% 13% 10% 10% 

Ολοκλήρωση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

(σε % μαθητών) 

77% 83% 86% 85% 

Βασικές Δεξιότητες 

(ποσοστό μαθητών με χαμηλές 

δεξιότητες - PISA επίπεδο 1) 

19,80% 25,20% - 15,50% 

Αποφοίτηση Ανώτατης 

Εκπαίδευσης σε Μαθηματικά, 

Θετικές Επιστήμες και 

Τεχνολογία (σε % κατοίκων 

ηλικίας 20-29 ετών) 

12,50% 

Δεν 

τηρούνται 

στοιχεία1 

- 15% 

Συμμετοχή σε προγράμματα 

Δια Βίου Μάθησης (σε % 

γενικού πληθυσμού ηλικίας 

25-64) 

10,80% 1,80% 6% 12,50% 

 

Πίνακας 3.5.1.1: Έκθεση Προόδου 2006 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο 2007-

2013", available at: http://www.edulll.gr/UserFiles/File/epixeirisiako_programma/ 

154226_ENOTHTA_2_EP_PLHRES_KEIMENO.pdf 

 

Στη συνέχεια η δομή και φιλοσοφία του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-20 

είναι ο σχεδιασμός και η ανάληψη συντονισμένων και αποτελεσματικών πολιτικών και 

παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της 
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σύνδεσης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, με την αγορά 

εργασίας. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» παρουσιάζονται οι στόχοι 

και δράσεις: 

 

Θεματικός Στόχος 10:«Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική 

κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας και της αύξηση της συνάφειας με 

την αγορά εργασίας 

• 10.1 Μείωση και αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) και 

προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων 

δυνατοτήτων τυπικής, άτυπης, μη τυπικής μάθησης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση. 

• 10.2 Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης 

στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση 

των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ειδικά για μειονεκτούντα άτομα (ΕΚΟ).  

• 10.3 Βελτίωση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές 

ομάδες σε τυπική, μη τυπική και άτυπη μορφή, την αναβάθμιση των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και την προώθηση 

ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού 

προσανατολισμού και της αναγνώρισης των αποκτώμενων ικανοτήτων. 

• 10.4 Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με 

την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στη 

εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

της ποιότητάς  τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών 

σε δεξιότητες, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση 

και ανάπτυξη συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, 

συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας. 
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10.1 (i). Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές 

περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ. 

Μειώθηκε από 15,5% το 2006 σε 13,1% το 2011). Παρόλα αυτά, το ποσοστό αυτό 

απέχει κατά πολύ από τον εθνικό στόχο για το 2020 που είναι 9,7%. Ο εθνικός μέσος 

όρος κρύβει σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών, των 

τύπων των σχολείων και των κοινωνικών ομάδων. Το φαινόμενο της πρόωρης 

σχολικής εγκατάλειψης εντοπίζεται κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

ιδιαίτερα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και τη 

μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης  

Διαπολιτισμική εκπαίδευση  

10.1 (ii). Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της  α΄βάθμιας και β΄βάθμιας 

εκπαίδευσης 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις:  

Νέο Σχολείο - Σχολείο του 21ου αιώνα 

Ψηφιακό Σχολείο  

Δράσεις Ειδικής αγωγής – Παράλληλη στήριξη ΑΜΕΑ 

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων – ΑΔΙΠΔΕ 

Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών - προμήθεια και παραγωγή 

εκπαιδευτικού υλικού  

10.1 (iii). Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών 

Δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην χρήση και την ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Δράσεις επιμόρφωσης ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για ΑΜΕΑ. 

10.1 (iv). Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση  

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού  

Προγράμματα εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας  

10.2 (i). Αύξηση του ποσοστού  έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση 

της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές 

εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕ) 
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Σύμφωνα με δείκτες του 2012 για τη συμμετοχή, ολοκλήρωση και πρόσβαση στην ΤΕ, 

το 25% της ηλικιακής κατηγορίας 25-64 στην Ελλάδα κατέχει τίτλο σπουδών ΤΕ, (μ.ο. 

χώρες ΟΟΣΑ 31%, 25η θέση ανάμεσα σε 41 χώρες). Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 

30-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την ΤΕ στην Ελλάδα είχε διαμορφωθεί 

στο τέλος του 2011 στο 28,9% (16% χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ27). Ο στόχος 

του ΕΠΜ ορίστηκε στο 32% για το 2020. 

Δράσεις υποστήριξης φοιτητών για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών  

Αξιολόγηση στην ΤΕ (ΜΟΔΙΠ / ΑΔΙΠ) 

10.2 (ii). Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της 

ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού  

Ο λόγος διδακτορικών διατριβών ανά 1000 κατοίκους η Ελλάδα εμφανίζει επίδοση 1,2 

έναντι 1,5 του μέσου όρου της ΕΕ27.   

Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας  

Ενίσχυση προγραμμάτων μεταπτυχιακής και διδακτορικής έρευνας  

Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

10.3 (i). Αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση του πληθυσμού (16-66+ 

ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης 

Το  2012 το ποσοστό δεν ξεπέρασε το 3%, κατατάσσοντας τη χώρα στις τελευταίες 

θέσεις της ΕΕ 27 (στόχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής το 15% το 2020, με μ.ο. ΕΕ 

9,0% το 2012 ). 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας  

Δράσεις Διά Βίου Μάθησης (Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Δήμοι)  

Περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων  

Περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών  

Επέκταση συστήματος συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού  

Εφαρμογή εθνικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης 

στη δια βίου μάθηση και στη δια βίου ΣΥΕΠ 

10.4 (i). Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε 

προγράμματα μαθητείας 

Ειδικά στον πρωτογενή τομέα, παρουσιάζονται πολύ μικρά ποσοστά τυπικής 

κατάρτισης και αυξημένα ποσοστά εμπειρικής. Ενδεικτικά αναφέρεται το  ποσοστό 

των καταρτισμένων νέων γεωργών που ανέρχεται σε 17% και είναι ένα από τα 

χαμηλότερα στην ΕΕ-27. Για το λόγο αυτό, διαπιστώνεται η ανάγκη προσέγγισης του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου των 31,5% των καταρτισμένων αγροτών καθώς υπάρχουν 
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εμφανή ελλείμματα στην εκπαίδευση του πληθυσμού, που ασχολείται με τον αγροτικό 

τομέα, με έμφαση στους νέους, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί είναι πιο ευέλικτοι και 

δεκτικοί στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην εισαγωγή καινοτομίας και στη ανάληψη 

επιχειρηματικού ρίσκου 

Ανασχεδιασμός των Προγραμμάτων Μαθητείας για 150 ειδικότητες/επαγγέλματα  

Εκπόνηση / Αναβάθμιση Προγραμμάτων σε όλες τις ειδικότητες των ΣΕΚ και των ΙΕΚ  

Αναβάθμιση της διδακτέας ύλης και των εγχειριδίων των ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ  

Πρακτική άσκηση Ναυτικών Ακαδημιών  

Ανάπτυξη & εφαρμογή προγραμμάτων Μαθητείας στους αποφοίτους ΕΠΑΛ  

Ανάπτυξη & εφαρμογή προγραμμάτων Μαθητείας στους αποφοίτους ΙΕΚ  

Λειτουργία των ΣΕΚ – Ανάπτυξη & εφαρμογή Προγραμμάτων Μαθητείας σε όλους 

τους φοιτούντες σε ΣΕΚ 

10.4 (ii). Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

τον επιχειρηματικό κόσμο 

Η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αποτελεί 

κατεπείγουσα ανάγκη που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με στόχο την αύξηση της 

απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. 

Προγράμματα Πρακτικής άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Δράσεις επιχειρηματικότητας και καινοτομίας  

 

Πίνακας 3.5.1.2: Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-20 

Πηγή: Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020 (2014) 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 

 

Οι παραπάνω στρατηγικοί στόχοι της εκπαίδευσης που βασίζονται στο ΕΣΠΑ 2014-20 

μπορούν να ενταχθούν στις θεματικές περιοχές της BSC που θα προταθεί παρακάτω 

στην παρούσα μελέτη. Τα στοιχεία της προτεινόμενης BSC δύναται να βοηθούν στην 

τεκμηρίωση της προόδου για την επίτευξη της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-20, στα 

πλαίσια συνεργασίας και μιας κοινής προσπάθειας όλων των χωρών της ΕΕ που 

αναδεικνύει την ποιοτική παιδεία ως το βασικότερο µέσο επίτευξης της κοινωνικής 

συνοχής και μιας ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής οικονομίας, σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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Β’ Μέρος: Θεωρητικό πλαίσιο BSC και Παρουσίαση 

Μελετών Περίπτωσης 

 

4. Ισόρροπη κάρτα μέτρησης της απόδοσης Balanced Scorecard 

 

4.1 Δομή του κεφαλαίου 

 

Με σκοπό  

α) μια πιο ολιστική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων προς τον εκσυγχρονισμό της 

εκπαίδευσης,  

β) την πρακτική εφαρμογή της φιλοσοφίας της ΔΟΠ και τη διασφάλιση αυτής και  

γ) τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές Διεθνών Οργανισμών και της ΕΕ,  

διαπιστώθηκε από τα δύο προηγούμενα κεφάλαια η ανάγκη εφαρμογής ΣΜΑ με τη 

χρήση κατάλληλων KPI που δίνουν πληροφορίες δρώντας ανατροφοδοτικά στη συνεχή 

προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο προτείνεται η χρήση της Balanced Scorecard διότι μέσα από τη 

σχετική βιβλιογραφία αποδεικνύεται η διαδεδομένη και επιτυχημένη εφαρμογή της σε 

μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της δημόσιας 

εκπαίδευσης.  

 

Στο τέλος γίνεται αναφορά λόγω της σημαντικότητάς του, στο πλαίσιο μεθοδολογικής 

προσέγγισης που απαιτείται να ακολουθήσει ως οδηγό όποιο άτομο ή ομάδα 

εμπλέκεται στο σχεδιασμό της BSC,  ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που εγκυμονεί 

η ανάπτυξή της, χωρίς να αναλυθεί διεξοδικά στην πρόταση που θα αναπτυχθεί στην 

παρούσα έρευνα. 

 

Οι συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης που επιλέχθηκαν αποτελούν επιτυχημένα 

παραδείγματα του συστήματος της BSC που συνέβαλλαν στα θετικά αποτελέσματα 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών που εφαρμόστηκαν, γεγονός που είναι 

θεμιτό στην περίπτωση της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης. Μάλιστα, κάποιες από 

αυτές πληρούν και τα κριτήρια αριστείας των βραβείων EFQM και Baldrige και 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με κατάλληλη προσαρμογή, ως πρότυπα για την 

περίπτωση της Ελληνικής εκπαίδευσης.  

 

Ακόμη, τα case studies ακολουθούν μια συγκεκριμένη δομή με σκοπό α) να αποδώσουν 

την εφαρμογή της BSC τόσο στις βαθμίδες της σχολικής όσο και της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, β) να αναδείξουν την κυρίαρχη 5η προοπτική που συνάδει με την 

αποστολή μη κερδοσκοπικών οργανισμών, όπως η δημόσια εκπαίδευση και γ) να 

παρουσιάσουν διαφορετικούς δείκτες μέτρησης (KPI) για τις ίδιες προοπτικές, ανάλογα 

με τους στόχους που εξυπηρετούν την αποστολή των εκπαιδευτικών οργανισμών,  

 

Την ίδια δομή παρουσίασης θα ακολουθήσει στο επόμενο κεφάλαιο και η πρόταση 

της παρούσας μελέτης, εφαρμογής της BSC στην Ελληνική Εκπαίδευση, ώστε να 

διευκολυνθεί ο αναγνώστης στην κατανόηση και τη σύγκριση όλων των μελετών 

περίπτωσης. 

 

4.2 Δυνατότητες και προϋποθέσεις του συστήματος μέτρησης BSC 

 

Στη βιβλιογραφία, συχνά συναντούμε το επιχείρημα ότι τα μέτρα θα πρέπει να 

προέρχονται από τη στρατηγική και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να ενισχύουν 

τη σημασία ορισμένων στρατηγικών στόχων (Skinner, 1989). 

 

Οι Kaplan και Norton (1992) πρότειναν την εισαγωγή της BSC για να βοηθήσει στην 

επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με τη μέτρηση των επιδόσεων των 

επιχειρήσεων. Στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις στηρίζονταν σε χρηματοοικονομικούς 

δείκτες για την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών κατευθύνσεων. Ωστόσο σήμερα, οι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες δείχνουν να υστερούν, διότι η έμφαση στην πρόσφατη και 

παρούσα οικονομική απόδοση μπορεί να προκαλέσει εστίαση στις βραχυπρόθεσμες 

επιδόσεις που οδηγεί σε σχετική παραμέληση των μακροπρόθεσμων στόχων όσον 

αφορά την προώθηση των επενδύσεων και τη δημιουργία αξίας (Kaplan και Norton, 

2001b; Porter, 1992).  

 

Συνειδητοποιώντας την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης που θα 

ενσωματώνει τόσο τα παραδοσιακά ποσοτικά όσο και πιο αφηρημένα ποιοτικά μέτρα 

απόδοσης, οι Kaplan και Norton (1996a) ανέπτυξαν την έννοια της BSC, η οποία 
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στοχεύει στην παροχή ''ενός πλαισίου που μεταφράζει τη στρατηγική σε δράση''. Η 

BSC έχει αναπτυχθεί κατά μήκος τεσσάρων προοπτικών που σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή της μέτρησης, χαρακτηρίζουν την τρέχουσα κατάσταση και τη μελλοντική 

δυναμική του οργανισμού. Αυτές οι προοπτικές εξασφαλίζουν μια ισορροπία μεταξύ 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, μεταξύ των δεικτών αρνητικής 

απόδοσης (lag performance measures) και δεικτών θετικής απόδοσης (lead performance 

measures), καθώς και μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών (Papalexandris et al., 

2005). 

 

Η BSC είναι ένα ΣΜΑ, ένα σύστημα στρατηγικής διαχείρισης και ένα εργαλείο 

επικοινωνίας (Kaplan και Norton, 1996b, 2001). Παρέχει μια πλήρη σειρά δεικτών KPI 

για τη μέτρηση της επίτευξης των στρατηγικών στόχων. Οι τέσσερις διαστάσεις 

μέτρησης (Kaplan και Norton, 1996; 2001) μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 

(1) Χρηματοοικονομική προοπτική: Πρόκειται για μια στρατηγική ανάπτυξης, 

κερδοφορίας και πρόβλεψης κινδύνων από την προοπτική του μετόχου. 

(2) Προοπτική του πελάτη: Πρόκειται για μια στρατηγική δημιουργίας αξίας και 

διαφοροποίησης από την πλευρά του πελάτη. 

(3) Προοπτική εσωτερικών διαδικασιών: Οι στρατηγικές προτεραιότητες στις 

διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες δημιουργούν την ικανοποίηση των πελατών και 

των μετόχων. 

(4) Προοπτική μάθησης και ανάπτυξης: Η προτεραιότητα από την άποψη αυτή είναι 

η δημιουργία κλίματος και κουλτούρας που ενισχύει την οργανωσιακή αλλαγή, την 

καινοτομία και την ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

 

Μετά από έρευνα η Gartner Group καταλήγει ότι πάνω από το 50% των μεγάλων 

Αμερικάνικων εταιριών την έχουν υιοθετήσει και πάνω από το 50% των μεγαλύτερων 

εταιρειών στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία κάνουν χρήση της, ενώ συγχρόνως 

διαδίδεται στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Επίσης, μια πρόσφατη έρευνα της Bain 

& Co την τοποθετεί στην 5η ανάμεσα στα top ten ευρέως χρησιμοποιήσιμα εργαλεία 

διαχείρισης παγκοσμίως και οι εκδότες του Harvard Business Review την ανέδειξαν ως 

μια από τις πλέον σημαίνοντες επιχειρηματικές ιδέες των τελευταίων 75 χρόνων (Perry, 

2015).  
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή της αποτελεί: 

 η ανάλυση και η ανάπτυξη της στρατηγικής σύμφωνα με την ικανοποίηση των 

αναγκών των πελατών και των ομάδων διακύβευσης συμφερόντων  

 η δέσμευση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

τη χάραξη πολιτικής top-to-bottom ανάπτυξης και bottom-up εκτέλεσης.  

 

Οι πέντε βασικές αρχές που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της σύμφωνα με τον 

στρατηγικό πυρήνα του οργανισμού είναι (Kaplan και Norton, 2001b): 

(1) Μετατροπή της στρατηγικής σε επιχειρησιακούς όρους. 

(2) Ευθυγράμμιση της αποστολής του οράματος και των διαδικασιών με τη στρατηγική. 

(3) Επικοινωνία και Μετατροπή της στρατηγικής σε καθημερινά εργασιακά καθήκοντα 

για όλους. 

(4) Η στρατηγική να βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία ανατροφοδότησης και 

βελτίωσης (Δυναμικό Σύστημα Αλλαγών), όπου η καθημερινή επιχειρησιακή 

δραστηριότητα ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις μακροπρόθεσμων στρατηγικών 

στόχων (Olve et al. 1997). 

(5) Κινητοποίηση της αλλαγής μέσω της ηγεσίας. 

 

4.3 Η εφαρμογή της BSC σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και 

κρατικούς φορείς 

 

Παραδοσιακά, οι μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις δεν αντιμετώπιζαν πιέσεις επιβίωσης, 

και η έννοια του εξωτερικού ανταγωνισμού είναι νεφελώδης (Shun-Hsing et al., 2006). 

Ο Galloway (1998) παρατήρησε ότι οι κυβερνητικές πολιτικές του ΗΒ για τα ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ψάχνουν σε κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις για μοντέλα 

βελτίωσης επιδόσεων. Ο Lapsley (2000) υποστηρίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας θεωρείται 

πηγή καινοτομίας για το δημόσιο τομέα στη διοίκηση απόδοσης ευθυνών.  

 

Το μείζον θέμα είναι η ποιότητα να ικανοποιεί τις διαφορετικές προσδοκίες ενός 

μεγάλου φάσματος ομάδων διακύβευσης συμφερόντων. Η πρόκληση είναι να 

ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και να παραχθεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεων 

που επιτρέπει την ισότιμη έκφραση όλων, παρά το γεγονός ότι τα ενδιαφέροντά τους 

μπορεί να συγκρούονται ή να ανταγωνίζονται με κάποιους τρόπους (Tam, 2001). 

Επιπλέον, το πλαίσιο αξιολόγησης πρέπει να απαντά στις πιθανές επικρίσεις που 
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διατυπώνονται κατά των ΣΜΑ βάση δεικτών ποιότητας, όπως, ο Barnett (1994) που 

υποστηρίζει «ότι οι τρέχοντες δείκτες απόδοσης μπορούν μόνο να μας πουν στην 

καλύτερη περίπτωση για το παρελθόν και δε μπορούν να προτείνουν τρόπους με τους 

οποίους τα πράγματα θα έπρεπε να τροποποιηθούν ή να βελτιωθούν». Επομένως, δεν 

είναι εύκολο να θεσπιστούν KPI. 

 

Ωστόσο, καθώς η κοινωνία έχει γίνει πιο πλουραλιστική, ο ανταγωνισμός όλο και πιο 

έντονος και η κρατική χρηματοδότηση μειώνεται, οι μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις 

απαιτούν βιώσιμη διαχείριση και πρέπει να επικεντρωθούν στην αποστολή, τη 

στρατηγική και τις επιδόσεις. Η BSC είναι ένα σύστημα που ευθυγραμμίζει τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες με το όραμα και την αποστολή της οργάνωσης, τη 

βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, καθώς και την παρακολούθηση 

της απόδοσης σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό 

του μοντέλου είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να επικεντρώνεται σε θέματα που 

αφορούν τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού και 

εμπεριέχει την ιδέα της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) (Cullen et al., 2003).  

 

Σε άρθρο του ο Rohm (2014), από τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Balanced 

Scorecard, διατυπώνει "Αν είστε φορέας που χρειάζεται να επιλέξει μεταξύ 

ανταγωνιστικών προγραμμάτων σε υπηρεσίες «σφιχτού» προϋπολογισμού, αναζητεί να 

βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του και θέλει να εστιάσει στη στρατηγική, τότε η 

BSC μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο σχεδιασμού της στρατηγικής σας". Σε άρθρο του 

ίδιου μεταδίδονται κάποια μαθήματα ανάπτυξης στρατηγικής που εφαρμόστηκαν από 

δεκάδες κυβερνήσεις σε 22 χώρες και εκπαιδεύτηκαν άνω των 5000 εργαζόμενοι που 

απασχολούνται σε 150 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Το εστιασμένο στη στρατηγική 

σύστημα της BSC είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο χώρας, κράτους, 

υπηρεσιών πρόνοιας, υπουργείων και διαφόρων κυβερνητικών επιπέδων και οι 

επιτυχημένες Scorecards παρέχουν επιχειρηματική ευφυΐα συμβάλλοντας στην επίτευξη 

επιχειρήσεων αριστείας και αριστείας των εργαζομένων με απώτερο αποτέλεσμα την  

κυβερνητική επιτυχία (Rohm, 2014). 

 

Επιπλέον για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι Kaplan και Norton (2001) έχουν 

επισημάνει ότι η αποστολή θα πρέπει να τοποθετηθεί στο επάνω μέρος της BSC. Έτσι, 

από κοινού η χρηματοοικονομική και η προοπτική του πελάτη θα πρέπει να 
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χρησιμοποιηθούν ώστε να ενισχύσουν τις προοπτικές των εσωτερικών διαδικασιών και 

της μάθηση και ανάπτυξης, προς χάριν της αποστολής, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα (Kaplan καιNorton, 2001).  

 

 

 

Σχήμα 4.3.1: Η Αποστολή ως 5
η
 προοπτική στην κορυφή της πυραμίδας της BSC στην 

περίπτωση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών 

 

Ορισμένοι οργανισμοί του δημόσιου τομέα εστιάζουν στην αποστολή τους και 

δημιουργούν μια extra κορυφαία 5η προοπτική με περιεχόμενο κοινωνικής ευθύνης ή 

πολιτιστικό (Kaplan και Norton, 2001a).  

 

Από την άλλη, πολλοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, λόγω της οικονομικής τους 

στενότητας, εστιάζουν πρώτα στην χρηματοοικονομική προοπτική. Άλλωστε, χωρίς 

συνειδητοποίηση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένων πόρων 
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και προϋπολογισμών, είναι αδύνατο να επιτευχθεί ένα όραμα ή μια αποστολή (Shun-

Hsing et al., 2006). Ως συμπέρασμα, η δομή της BSC μπορεί να προσαρμόζεται 

ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του οργανισμού. 

 

4.4 Κρίσιμα Ζητήματα και Υποστηρικτική Μεθοδολογική Προσέγγιση 

της BSC 

 

Tα πολυάριθμα case studies που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

BSC διαφέρουν σημαντικά στην ιεραρχική σειρά των προοπτικών, το περιεχόμενο των 

KPI και τον αριθμό των βημάτων και φάσεων εφαρμογής, ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες των οργανισμών και των τμημάτων της αγοράς που αυτές εξυπηρετούν. 

Χρειάζεται να δοθεί προσοχή σε διάφορους κρίσιμους παράγοντες που είναι ζωτικής 

σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή οποιασδήποτε Balanced Scorecard, όπως η 

διαχείριση αλλαγής, η διαχείριση έργων, η ανάπτυξη υποστηρικτικών υποδομών ΤΠΕ, 

η διασφάλιση ποιότητας και η διαχείριση κινδύνων (Papalexandris et al., 2005). Ο 

τρόπος αντιμετώπισης που προτείνουν οι ίδιοι ερευνητές αφορά την ενσωμάτωση 

υποστηρικτικών δραστηριοτήτων καθώς και την ανάθεση των διαδικασιών σε 

ομάδες, ανάλογα με τις ικανότητες που διαθέτουν.  

 

Η θέση αυτών στη δομή του project της BSC φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 4.4.1: Υποστηρικτικές Διαδικασίες Ανάπτυξης BSC 

Πηγή: Papalexandris et al. (2005) 
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(α) Διαχείριση της Αλλαγής: Στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί η αντίσταση στην 

αλλαγή, διασφαλίζοντας ότι  

α. οι άνθρωποι κατανοούν την ανάγκη για αλλαγή, 

β. δίνονται τα κατάλληλα κίνητρα για να αλλάξουν (π.χ. διαμόρφωση προγραμμάτων 

παροχής κινήτρων) και 

 γ. συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής του νέου συστήματος 

διαχείρισης της απόδοσης (Neely et al., 1996).  

(β) Διαχείριση Κινδύνων & Διασφάλιση Ποιότητας: Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη 

BSC αφορούν συχνές και ανεξέλεγκτες αλλαγές στα δομικά στοιχεία της BSC 

(στρατηγική στόχων, μέτρων κ.λπ.), την ανεπιτυχή εκτίμηση χρόνου και κόστους, την 

έλλειψη επικοινωνίας, τις εντάσεις μεταξύ της ομάδας (ιδιαίτερα στο σχεδιασμό του 

στρατηγικού χάρτη και του καθορισμού των δεικτών μέτρησης), την αδράνεια πάνω 

στις απαιτούμενες αλλαγές στη στρατηγική της εταιρείας κατά τη διάρκεια υλοποίησης. 

γ) Υποδομές στην Τεχνολογία της Πληροφορίας: Λόγω της έντονης φύσης των 

δεδομένων της BSC θα πρέπει να εφαρμοστούν υποστηρικτικά προγράμματα ΤΠΕ, 

που κυμαίνονται από προσαρμοσμένα μεγάλα λογισμικά εξωτερικών προμηθευτών 

μέχρι πιο απλές αυτοδημιούργητες εντός του οργανισμού εφαρμογές. Ωστόσο, θα 

πρέπει να θεωρηθούν πέρα από μέσο αυτοματοποίησης, ως στρατηγικός καταλύτης 

αποτελεσματικής χρήσης της BSC και ως μηχανισμός συντονισμού και 

παρακολούθησης ολόκληρου του οργανισμού (Grant, 2002). 

(δ) Διαχείριση project και διαδικασιών: Η εφαρμογή ενός σχεδίου BSC, απαιτεί τη 

συμμετοχή εργαζομένων από διαφορετικά τμήματα για την εκτέλεση των βασικών 

διαδικασιών και την εξασφάλιση χρονικών περιθωρίων και στοιχείων του 

προϋπολογισμού.  

 

Τέλος, υπάρχει συνεχώς η ανάγκη για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της 

υφιστάμενης απόδοσης καθώς επίσης και για τον ανασχεδιασμό / τελειοποίηση των 

τρεχουσών διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από την εισαγωγή 

του μοντέλου και την ανατροφοδότηση κατά την υλοποίηση του. 
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4.5 Η Εισαγωγή της BSC στην Εκπαίδευση 

 

Οι εμπνευστές της BSC Kaplan and Norton (2001) πρότειναν οι μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί και κρατικοί φορείς να τροποποιήσουν την αρχιτεκτονική δομή της 

ισόρροπης κάρτας και τον σχετικό στρατηγικό χάρτη, ώστε να αντανακλάται ο 

πρωταρχικός σκοπός/αποστολή του οργανισμού. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί 

αποτελούν μια πρακτική εφαρμογή της παραπάνω πρότασης, μια που ο καθένας έχει τις 

δικές του ιδιαιτερότητες και προσδοκίες σε θέματα διοικητικής οργάνωσης και 

εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, οπότε η BSC προσαρμόζεται αναλόγως, όπως θα 

παρουσιαστεί παρακάτω μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων σε συνδυασμό με σχετική 

βιβλιογραφική έρευνα. 

 

4.5.1 Η Εφαρμογή της BSC στην ΠΕ και ΔΕ 

 

Στο πλαίσιο των μετρήσεων και της αποτίμησης της απόδοσης των ελληνικών σχολείων 

αναφερόμαστε στη σχετική νομοθεσία "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της 

Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτό-αξιολόγησης" (ΦΕΚ 614/τΒ΄/15-3-2013),  όπου 

σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου "είναι η βελτίωση και η ποιοτική 

αναβάθμιση όλων των διαστάσεων και των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η διαμόρφωση κουλτούρας 

αξιολόγησης στα σχολεία, η ενίσχυση της συνεργασίας και της συμμετοχής μεταξύ των 

μελών της σχολικής κοινότητας, η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και 

εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης, η ανάδειξη θετικών σημείων και 

αδυναμιών και η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του σχολείου." 

 

Οι παραπάνω δράσεις συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών όλων των 

stakeholders, προς τη δημιουργία ανοικτών και δυναμικών ελληνικών σχολείων και 

ιδρυμάτων με σκοπό τη συνεχή βελτίωση προς όφελος όλης της κοινωνίας. Προς την 

ευόδωση του σκοπού της αυτο-αξιολόγησης και του ωφέλιμου ανταγωνισμού μεταξύ 

των σχολείων δύναται να εξυπηρετήσει η εφαρμογή ΣΜΑ, με ενσωματωμένες τόσο 

τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές μιας ενιαίας στρατηγικής του Υπουργείου, 

όσο και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας και της τοπικής κοινωνίας. 
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Για την διευκόλυνση του αναγνώστη ακολουθείται η εξής κοινή δομή στην παρουσίαση 

των BSC για όλες τις μελέτες περίπτωσης των σχολικών οργανισμών (Πίνακας 1) :  

 

1. Διατύπωση της Αποστολής  

2. Διατύπωση των στρατηγικών στόχων σύμφωνα με την πηγή που αντλούμε τις 

πληροφορίες  

3. Πίνακας 1 όπου αναφέρονται:  

α) ως κορυφαία διάσταση τα Μαθησιακά/Ακαδημαϊκά Αποτελέσματα, η οποία συνάδει 

με την αποστολή της δημόσιας εκπαίδευσης που είναι η μετάδοση βασικών δεξιοτήτων 

και η παρακολούθηση των μαθητικών επιδόσεων. Η κυρίαρχη 5
η
 προοπτική στην 

Εκπαίδευση, συνάδει με την αποστολή και είναι συνήθως αυτή των μαθησιακών 

επιτευγμάτων χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί κανόνα καθώς η BSC προσαρμόζεται 

πέρα από την αποστολή, στις ανάγκες και τους οικονομικούς πόρους των 

οργανισμών. 

β) οι τέσσερις βασικές προοπτικές της BSC και η αντιστοιχία αυτών με τους δείκτες 

μέτρησης που ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους: 

 

Υπό αυτή τη δομή παρουσιάζονται οι διαφορετικοί KPI, για τις ίδιες προοπτικές, δύο 

σχολείων με διαφορετική αποστολή και στρατηγικούς στόχους, που εφαρμόζοντας τη 

BSC, συγχρόνως πληρούν τις προϋποθέσεις των κριτηρίων Malcolm Baldrige National 

Quality Award in Education.  

 

Επίσης, παρουσιάζεται η περίπτωση του σχολικού οργανισμού Atlanta Public Schools 

(APS), ως μέλος του AASA (Αμερικανική Ένωση Παρακολούθησης της Δημόσιας 

Εκπαίδευσης) που υπηρετεί μαζί με την ανάπτυξη και υποστήριξη των ηγετών του 

σχολικού συστήματος, μια υψηλής ποιότητας δημόσια εκπαίδευση για όλους τους 

μαθητές. Αξίζει να τονιστεί ότι ο Kaplan, ένας από τους δημιουργούς του εργαλείου, 

συνέβαλλε στον άρτιο σχεδιασμό της BSC των APS. 

 

Τέλος, γίνεται αναφορά στην εκδοχή της BSC που συνάδει με τα κριτήρια EFQM για 

την εφαρμογή της στη δημόσια εκπαίδευση του ΗΒ και η σημαντικότητα της αποδοχής 

και στήριξης της προσπάθειας αυτής από την πολιτική ηγεσία.  
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4.5.1.α. Μελέτη Περίπτωσης Α: Σχολικοί Οργανισμοί κριτηρίων 

Baldrige Award 

 

Όπως αναφέρουν οι Karathanou D. και Karathanou P. (2005), το Αμερικάνικο 

Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (1995) δηλώνει ότι "Το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας 

Baldrige με τα κρατικά και τοπικά παρακλάδια του είναι το κλειδί στην προσπάθεια 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ" και "Το βραβείο του Προγράμματος 

Baldrige θέτοντας σε δράση τις προσπάθειες ποιότητας των ΗΠΑ, είναι πλέον σε θέση να 

γίνει το μέσο τόνωσης και συντονισμού των προσπαθειών για την επέκταση της ποιότητας 

ως εθνικής προτεραιότητας….. Είναι μια μη κερδοσκοπική και μη-κομματική οργάνωση, 

από διευθύνοντες συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη της ΤΕ και οργανώσεις εργατικού 

δυναμικού, που έχουν ενωθεί μαζί για την προώθηση ενός πρωταρχικού στόχου: να 

βελτιωθεί η ικανότητα των αμερικανικών εταιρειών και των εργαζομένων να 

ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στις παγκόσμιες αγορές, οικοδομώντας συγχρόνως ένα 

συνεχώς αυξανόμενο βιοτικό επίπεδο ζωής στο σπίτι." Οι κάτοχοι του βραβείου στις 

ΗΠΑ είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν τις "βέλτιστες πρακτικές" τους σε εθνικά 

και περιφερειακά συνέδρια.  

 

Το επίκεντρο του Προγράμματος πάνω στην Εκπαίδευση είναι τα κριτήρια αριστείας 

ενός state-of-the-art διαχειριστικού μοντέλου που ενσωματώνει όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα, επτά κατηγορίες μέσα σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα: 

 

1. Ηγεσία 

2. Στρατηγικός Σχεδιασμός 

3. Εστίαση στον Πελάτη 

4. Μέτρηση, Ανάλυση και Γνώση της Διαχείρισης 

5. Εστίαση στο Εργατικό Δυναμικό  

6. Διαχείριση Διαδικασιών 

7. Αποτελέσματα 
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Σχήμα 4.5.1.α.1: Σύστημα Baldrige Education Criteria for Performance Excellence 

Πηγή: 2009-2010 Baldrige Education Criteria for Performance Excellence 

 

Τα 11 κριτήρια στην Εκπαίδευση είναι χτισμένα με την ακόλουθη σειρά και είναι 

αλληλένδετα με τις παρακάτω βασικές αξίες και έννοιες: 

 

1. Διορατική ηγεσία 

2. Εκπαίδευση με επίκεντρο τη μάθηση 

3. Οργανωσιακή και προσωπική μάθηση 

4. Αξιολόγηση των καθηγητών, διοικητικού προσωπικού και εταίρων 

5. Ευελιξία 

6. Εστίαση στο μέλλον 

7. Διαχείριση υπέρ της καινοτομίας 

8. Διαχείριση βασισμένη σε ρεαλιστικά γεγονότα 

9. Κοινωνική ευθύνη 

10. Εστίαση στα αποτελέσματα και τη δημιουργία αξίας 

11. Συστήματα προοπτικής 

 

Είναι ενσωματωμένα στις Κατηγορίες 1-6 αποδίδοντας τα αποτελέσματα απόδοσης της 

7ης Κατηγορίας όπως πολύ στοχευόμενα παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 4.5.1.α.2: Βασικές Αξίες και έννοιες του Baldrige Education Criteria for 

Performance Excellence 

Πηγή: The core values and concepts, 2009-2010 Baldrige Education Criteria  

 

1. Αποτελέσματα μάθησης μαθητών 

2. Αποτελέσματα εστιασμένα σε μαθητές και ομάδες διακύβευσης συμφερόντων 

3. Αποτελέσματα προϋπολογισμού, χρηματοοικονομικά και θέματα αγοράς 

4. Αποτελέσματα καθηγητών και προσωπικού 

5. Αποτελέσματα λόγω αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, 

συμπεριλαμβανομένων των βασικών εσωτερικών μετρήσεων της απόδοσης 

6. Αποτελέσματα διακυβέρνησης και κοινωνικής ευθύνης 
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Α. Το Chugach School District βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή της Αλάσκας και 

κατοικείται κυρίως από ντόπιους. Αντιμετωπίζει προβλήματα ανεργίας, αστέγων, 

εγκυμοσύνης στην εφηβεία, εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά και υψηλή 

εγκληματικότητα. Με την εφαρμογή της BSC κατάφερε να αυξήσει την κατώτερη 

βαθμολογία στις μαθητικές επιδόσεις του California Achievement Test (CAT) και να 

έχει θέση ανάμεσα στο 1/4 των σχολείων με τα υψηλότερα σκορ επιδόσεων στην 

περιοχή.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Συνδέθηκε με την αποστολή της τοπικής κοινωνίας για την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων μέσω της εξύψωσης της μάθησης και της 

μετατροπής των αρνητικών συμπεριφορών σε αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα.  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Αύξηση και παρακολούθηση των μαθητικών επιδόσεων σε 10 περιοχές 

(μαθηματικά, ανάγνωση, γραφή, επιστήμη, τεχνολογία, κοινωνικές επιστήμες, 

μάθηση υπηρεσιών, ανάπτυξη σταδιοδρομίας, πολιτισμική συνείδηση και 

έκφραση, προσωπική και κοινωνική υγεία). Η αποφοίτηση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις επιδόσεις από το 14ο έως το 21ο έτος της 

ηλικίας των μαθητών. 

2. Εκπαίδευση των δασκάλων στο σχεδιασμό ατομικού φακέλου μάθησης ανά 

επίπεδο μαθητή και στη διαχείριση ατομικού portfolio πάνω στις στάσεις και 

την κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών 

3. Απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με την τοπική αγορά εργασίας (πρακτική 

σε εργασιακούς χώρους, βιωματική μάθηση και γνώση πάνω στην τεχνολογία). 

Οι μαθητές παρακινούνται, με δώρο lap-top από το ίδρυμα Melinda and Bill 

Gates Foundation, να αποκτήσουν εξαίρετο επίπεδο ικανοτήτων στην 

τεχνολογία. 

 

Β. Το Pearl River School District σε αντίθεση με το 1ο σχολείο βρίσκεται σε ένα 

μεγάλο προάστιο της Νέας Υόρκης, με εύπορους κατοίκους.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: "Κάθε παιδί μπορεί και θα μάθει" που εξυπηρετεί τις προσδοκίες των 

εύπορων οικογενειών της τοπικής κοινωνίας. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Υψηλές μαθητικές ακαδημαϊκές επιδόσεις σχετικά με: 

α. Επιδόσεις σε τρία επίπεδα: κολλεγίου, περιφέρειας της Νέας Υόρκης και ανάμεσα σε 

όλα τα κολλέγια των Η.Π.Α. και Καναδά και  

β. Έγκριση μαθημάτων για προχωρημένους από το εθνικά αναγνωρισμένο AP Course 

Ledger 

2. Δημόσια φήμη και συνεργασία με πανεπιστήμια και εργοδότες 

3. Διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του κόστους 

 

Συγκρίνοντας τις BSC των δύο σχολείων (Πίνακας 1) διαπιστώνεται ότι για τις ίδιες 

ακριβώς προοπτικές, οι KPI διαφέρουν σημαντικά, αφού ευθυγραμμίζονται με την 

αποστολή και τις ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών και όλων των ενδιαφερομένων 

(εσωτερικών & εξωτερικών πελατών) του κάθε σχολικού οργανισμού και που 

αντανακλώνται στους διαφορετικούς στρατηγικούς στόχους.  

 

4.5.1.β Μελέτη Περίπτωσης Β: Atlanta Public Schools 

 

Τα Δημόσια σχολεία της Ατλάντα είναι μέλος της AASA και ακολουθούν τις βασικές 

αρχές του Νέου Μοντέλου Δημόσιας Διοίκησης. Χρησιμοποιούν ως σύστημα 

αξιολόγησης της απόδοσης τη BSC για να μετρούν και συνεχώς να βελτιώνουν την 

ποιότητα και αποτελεσματικότητα τους. Κατά την ανάπτυξη της BSC σε επίπεδο 

περιφέρειας τίθενται σαφείς στόχοι ανά σχολείο και βαθμίδα εκπαίδευσης, μέσω μιας 

διαφανούς διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων απόδοσης. Κάθε 

σχολείο και βαθμίδα εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία της δικής του 

Balanced Scorecard για την αυτο-αξιολόγηση του. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Στο επίκεντρο του σχεδίου είναι η αποστολή, η οποία εξασφαλίζει ότι 

κάθε απόφοιτος μαθητής θα είναι έτοιμος για την εισαγωγή του σε κολλέγιο ή την 

καριέρα του στην αγορά εργασίας. 

 

ΟΡΑΜΑ: ένα υψηλής απόδοσης σχολικό σύστημα σε επίπεδο περιφέρειας που η 

τοπική κοινωνία εμπιστεύεται, όπου οι μαθητές μαθαίνουν ευχάριστα, οι εκπαιδευτικοί 

εμπνέονται επαγγελματικά και οι οικογένειες συμμετέχουν ενεργά. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: “Strong Students, Strong Schools, Strong 

Staff, Strong System” το οποίο εστιάζει στις δυνάμεις του δημιουργώντας μια 

οργανωτική κουλτούρα όπου μαθητές και προσωπικό εμπλέκονται ενεργά, 

υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται. Το στρατηγικό σχέδιο χρησιμεύει ως οδηγός προς 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, εμπνέοντας ελπίδα στους μαθητές, το προσωπικό,  τις 

οικογένειες και τους εταίρους που τους περιβάλλουν (Atlanda Public Scools, 2015): 

1. Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα ... που συνεισφέρει στην ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας των μαθητών, τους εφοδιάζει με τις απαραίτητες ακαδημαϊκές 

δεξιότητες και γνώσεις και προκαλεί ενθουσιασμό για μάθηση. 

2. Διαχείριση ταλέντων … η διατήρηση, παρακίνηση και έμπνευση όλων των 

εργαζομένων ώστε να προχωρούν συνεχώς σε καλύτερα επίπεδα επιτευγμάτων 

στα πλαίσια της διαδικασίας της μάθησης και των υπολοίπων διαδικασιών του 

οργανισμού. 

3. Συστήματα και πόροι ... βελτίωση της αποτελεσματικότητας (παραγωγικότητα, 

κόστος, κλπ) με λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένων της κατανομής των 

πόρων) που στηρίζονται σε στρατηγική κατεύθυνση και ακαδημαϊκά δεδομένα. 

4. Κουλτούρα … δημιουργία εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και όλους 

τους εμπλεκόμενους (εργαζόμενοι, μαθητές, γονείς, κοινωνία, εταίροι), οι 

οποίοι έχουν επενδύσει στην αποστολή και το όραμα του οργανισμού στα 

πλαίσια μαθητοκεντρικής μάθησης. 

 

Για την ανάπτυξη του στρατηγικού χάρτη και όλου του οργανισμού, συμμετείχαν ο 

Kaplan του Harvard Business School, στην ανάπτυξη της Balanced Scorecard και ο 

Miyake,  ως σύμβουλος αποτελεσματικών διαδικασιών βελτίωσης των επιδόσεων 

ολόκληρου το συστήματος (Kaplan και Miyake, 2012). Οι θετικές εξελίξεις σε όλα τα 

επίπεδα του οργανισμού προήλθαν από την αποτελεσματική ηγεσία και διαχείριση που 

εστιάζει στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων, μέσα από την εκτέλεση του 

μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

 

 

Εικόνα 4.5.1.β.1: Στρατηγικός Χάρτης APS 

Πηγή: Atlanda Public Scools, (2015), Strategic Plan 2015-2020, 

www.atlantapublicschools.us 

 

Στον Πίνακα 1, στα πλαίσια μιας κοινής δομής, παρουσιάζεται η BSC που εφαρμόζεται 

στα σχολεία της περιφέρειας της Ατλάντα και δύναται να συγκριθεί με τα σχολεία της 

Μελέτης Περίπτωσης Α. 

 

4.5.2 Η εκδοχή της BSC ως Μοντέλο Αριστείας EFQM στη δημόσια 

εκπαίδευση του Η.Β. 

 

Αντίστοιχο Μοντέλο Αριστείας του αμερικάνικου Baldrige είναι το ευρωπαϊκό 

Μοντέλο Αριστείας EFQM. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διοίκησης Ποιότητας (EFQM), που 

προήλθε από την εθελούσια συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών ιδιωτικών εταιρειών, 

επικεντρώθηκε στην πρακτική εφαρμογή της προσέγγισης BSC. Κοινός σκοπός ήταν να 

χρηματοδοτήσουν και να αναπτύξουν ένα νέο εργαλείο εξισορρόπησης της ποιότητας 
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και απόδοσης που θα εξασφαλίζει «επιχειρηματική αριστεία» για τις Ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις μέσα στις ανταγωνιστικές παγκόσμιες αγορές. Ο δεδηλωμένος στόχος του 

μοντέλου αυτού είναι μέσα από τη μέτρηση οι οργανισμοί να κατανοήσουν τα κενά (σε 

σχέση με τα πρότυπα απόδοσης) και να προωθήσουν λύσεις βελτίωσης ώστε να 

οδηγηθούν στην αριστεία (Storey, 2002). Το 1999 το EFQM Model σχεδιάστηκε ειδικά 

για να καλύψει τις ανάγκες του δημοσίου τομέα με την παραδοχή ότι "τα Άριστα 

αποτελέσματα αναφορικά με την απόδοση, τους πελάτες και την κοινωνία 

επιτυγχάνονται μέσω κατάλληλης πολιτικής ηγεσίας που ενδυναμώνει και διαχειρίζεται 

άρτια το ανθρώπινο δυναμικό, τις εταιρικές σχέσεις, τους πόρους και τις διαδικασίες 

(EFQM, 1999).  

 

Στην εκδοχή της BSC ως "Μοντέλου Αριστείας" οι βασικές έννοιες αριστείας καθώς 

και οι πέντε προϋποθέσεις (enablers), καταλήγουν σε τέσσερα αποτελέσματα (results), 

μέσα από τη λογική του δυναμικού πλαισίου αξιολόγησης της απόδοσης RADAR. Οι 

Βασικές Έννοιες αποτελούν τα θεμέλια της αειφόρου αριστείας και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως βάση μιας εξαιρετικής οργανωσιακής κουλτούρας. Μπορούν 

επίσης να χρησιμεύσουν ως μια κοινή γλώσσα για την ανώτερη διοίκηση (EFQM, 

2012).  

 

Οι 8 Βασικές Έννοιες: 

 Συνεχής προσθήκη αξίας για τους πελάτες  

 Θετική επίδραση στο εξωτερικό περιβάλλον 

 Ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων με την αποτελεσματική διαχείριση 

 της αλλαγής 

 Αξιοποίηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας 

 Ηγεσία με όραμα, έμπνευση και ακεραιότητα 

 Διοίκηση με ευελιξία 

 Επιτυχία μέσω των δυνατοτήτων- ταλέντων του Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Επίτευξη βιώσιμων και εξαιρετικών αποτελεσμάτων 
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Σχήμα 4.5.2.1: Οι 8 Βασικές Έννοιες EFQM 

Πηγή: Overview of the EFQM excellence model 2013 (www.efqm.org) 

 

Κριτήρια προϋποθέσεων 

Ηγεσία 

Άνθρωποι 

Στρατηγική 

Συνεργασίες με εταίρους και πόροι 

Σχεδιασμός, διαχείριση και βελτίωση διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών 

 

Κριτήρια αποτελεσμάτων 

Αποτελέσματα στους ανθρώπους 

Αποτελέσματα πελατών 

Αποτελέσματα κοινωνίας 

Επιχειρησιακά αποτελέσματα 
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Σχήμα 4.5.2.2: Κριτήρια EFQM 

Πηγή: The EFQM excellence model 2013 (www.efqm.org) 

 

RADAR 

 Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων στρατηγικής 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσεγγίσεων για επίτευξη αποτελεσμάτων τώρα και 

στο μέλλον. 

 Συστηματική ανάπτυξη των προσεγγίσεων  

 Αποτίμηση και βελτίωση προσεγγίσεων και της εφαρμογής τους 

 

 

Σχήμα 4.5.2.3: RADAR of the EFQM excellence model 

Πηγή: The EFQM excellence model 2013 (www.efqm.org) 
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Εξετάζοντας την περίπτωση του ΗΒ, στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της δημόσιας 

διοίκησης η Βουλή υποστηρίζει την υιοθέτηση του μοντέλου που ανήλθε στο 65% της 

κεντρικής διοίκησης των φορέων και στο 30% των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών. Ως 

αποτέλεσμα της εφαρμογής του πάνω από το 90% των χρηστών αναφέρουν ότι ο 

ρυθμός βελτίωσης τους έχει αυξηθεί (House of Commons, 1999). Ως εκ τούτου, με τη 

σαφή δήλωση υποστήριξης από την πολιτική ηγεσία, οι περισσότερες κυβερνητικές 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της Εκπαίδευσης ξεκίνησαν πιλοτικές 

πρωτοβουλίες της BSC. Άλλωστε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εμπνευστές του 

μοντέλου Kaplan και Norton θέτουν ως προϋπόθεση για την επιτυχία, τη δέσμευση και 

υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης στην ανάπτυξη και εφαρμογή της BSC.  

 

Οι βασικές διαδικασίες, μέσα από τις προοπτικές της BSC, στα πλαίσια του σχολικού 

περιβάλλοντος υπηρετούν όπως αναφέρει παρακάτω η Storey (2002): 

1. την ανάπτυξη και ευθυγράμμιση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής με τις 

καθημερινές δράσεις και δραστηριότητες σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο καθώς και 

σε επίπεδο τμημάτων και ολόκληρου του οργανισμού. 

2. την επικοινωνία και σύνδεση όλης της σχολικής κοινότητας με τις ομάδες 

διακύβευσης συμφερόντων 

3. την εμπλοκή, ενδυνάμωση και δέσμευση του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων και 

τις προτεραιότητες κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 

4. τη συνεχή ανατροφοδότηση και μάθηση ως δυνατότητα παρακολούθησης και 

εξέτασης των διαδικασιών με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση και 

5. την επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού και την αξιολόγησή των 

ικανοτήτων του σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. 

 

4.5.3 Εφαρμογή της BSC στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΤΕ) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα τους ως μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί, τα ιδρύματα 

ΤΕ προστατεύονται αλλά και περιορίζονται από την κυβέρνηση. Αυτό οδηγεί στο 

συντηρητισμό και την αναποτελεσματικότητά τους. Εν όψει του γεγονότος ότι 

αντιμετωπίζουν σήμερα σκληρό ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο,  υπάρχει ανάγκη 

μεταρρυθμίσεων και χρειάζεται να αναπτύξουν στρατηγικά εργαλεία διοίκησης, ώστε 

να μετατρέψουν τη στρατηγική σε δράση.  
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Η διοίκηση λογοδοσίας στο δημόσιο τομέα μέσω ΣΜΑ κατέχει υψηλή θέση στην 

agenda των ιδρυμάτων ΤΕ.  

 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση των ιδρυμάτων του Η.Β. σημειώθηκαν σημαντικές 

πρωτοβουλίες με γνώμονα την ποιότητα, όπως η αξιολόγηση της έρευνας (Research 

Assessment Exercise) και η Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance Agency), την 

ίδια στιγμή που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες που απορρέουν από τη 

συνεχώς φθίνουσα χρηματοδοτική στήριξη δημοσίων πηγών χρηματοδότησης (Cullen 

et al., 2003). Τα δύο αυτά εργαλεία αξιολόγησης (QAA και RAE) έχουν μια σημαντική 

επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο οι σχολές Τ.Ε. θέτουν βασικούς παράγοντες 

επιτυχίας, ιεράρχησης και οργάνωσης των δραστηριοτήτων τους. Η πρόσβαση του 

κοινού στα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής αξιολόγησης από εθνικές δημοσιεύσεις της 

QAA και της RAE, σε μορφή πινάκων με στοιχεία απόδοσης από διάφορα 

πανεπιστήμια, επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ αυτών επηρεάζοντας τις μελλοντικές 

προτιμήσεις/αιτήσεις υποψήφιων φοιτητών και άλλων ενδιαφερομένων (stakeholders) 

(Cullen et al., 2003).  

 

Εργαλεία αξιολόγησης όπως τα παραπάνω (QAA & RAE) εξασφαλίζουν συνεχή 

έλεγχο της στρατηγικής σύμφωνα με το σχέδιο της ΔΟΠ "plan-do-check-act". Όμως, 

για να έχει νόημα ένα σύστημα αξιολόγησης, πρέπει πρώτα να υπάρχει συναντίληψη 

για το ποια είναι τα επιθυμητά πρότυπα απόδοσης και ποιος είναι ο ρόλος των 

επιμέρους εμπλεκομένων ατόμων και δομών.  Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας εκφυλίζεται σε μια γραφειοκρατική διαδικασία. 

Επίσης, η πληθώρα δεικτών απόδοσης μπορεί να προκαλεί δυσλειτουργίες (Kaplan and 

Norton, 2001) στην περίπτωση που η ανάπτυξη τους δεν στηρίζεται από μια 

οργανωσιακή κουλτούρα εστιασμένη στη στρατηγική.  

 

Στην αντιμετώπιση αυτών των δυσλειτουργιών έρχεται να δώσει λύση το μοντέλο BSC, 

μεταφράζοντας και επικοινωνώντας στο ανθρώπινο δυναμικό, τη συνάφεια του 

οράματος και της αποστολής με τη στρατηγική. Υιοθετώντας την εφαρμογή δεικτών 

απόδοσης, τα πανεπιστήμια μπορούν να αναπτύξουν μία στρατηγική με συνεκτικό 

τρόπο και ορθή κατανομή πόρων. Ως εκ τούτου, ένας από τους στόχους της παρούσας 

μελέτης είναι να διερευνήσει την προώθηση της ποιότητας και τη βελτίωση των 
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λειτουργικών και μαθησιακών επιδόσεων, μέσω της BSC στο χώρο της ΤΕ. Παρακάτω 

αναφέρονται κάποια σημεία προσοχής κατά την ανάπτυξη της BSC: 

 

1. Υπάρχει ο κίνδυνος υπερβολικής τυποποίησης. Όπως προτείνουν οι Kaplan και 

Norton και επιβεβαιώνει ο Nickel (2011) οι στόχοι και οι δείκτες θα πρέπει να 

περιορίζονται σε πέντε ως επτά ανά προοπτική, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μιας 

κλειστής δικτύωσης που δυσκολεύει την αυτο-οργάνωση και επιτείνει την 

γραφειοκρατία. 

2. Προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του έργου των ιδρυμάτων ΤΕ και 

ακόμη πιο ειδικά στα χαρακτηριστικά του (Hladchenko, 2015).  

3. Η επιτυχημένη εφαρμογή των στρατηγικών στόχων ενός πανεπιστημίου, απαιτεί τη 

χρήση αποκεντρωμένων BSC΄s σε επίπεδο σχολών. Αυτό σημαίνει την ανάπτυξη όχι 

μόνο μιας κάρτας σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο σχολών (Hladchenko, 

2015), δηλαδή κάθε δομική μονάδα του πανεπιστήμιου χρειάζεται να αναπτύξει τη δική 

της BSC σε ένα πλαίσιο που ορίζεται για το σύνολο του πανεπιστημίου (Ruf, 2008).  

4. Η υποστήριξη από τα ανώτερα στελέχη και η προσεκτική επιλογή δεικτών 

μέτρησης για την αξιολόγηση των στρατηγικών στόχων αποτελούν προϋποθέσεις 

επιτυχίας (Hladchenko, 2015). Όμως, η ανάπτυξή της επιτάσσει ιδιαίτερη συμμετοχική 

διαδικασία κατά την οποία όλα τα μέλη του πανεπιστημίου συμμετέχουν σε 

διαβουλεύσεις με το Προεδρείο, τους κοσμήτορες, τους εκπροσώπους Διοίκησης 

Ποιότητας από όλα τα τμήματα καθώς και τους εκπροσώπους από την ομάδα 

Διοίκησης Ποιότητας και τις δομές των υπηρεσιών (Fachhochschule Münster, 2010). 

5. Πολλές φορές είναι απαραίτητη η ενίσχυση από εξωτερικούς συμβούλους, για να 

εκπαιδεύσουν τα ανώτερα στελέχη και να βοηθήσουν κατά το σχεδιασμό. 

 

Παρακάτω αναφέρονται τρεις μελέτες περίπτωσης από ιδρύματα ΤΕ με διαφορετική 

αποστολή η οποία αντανακλάται στις προοπτικές και ιδιαίτερα στην ενδεχόμενη 

κυρίαρχη 5
η
 προοπτική που χρησιμοποιείται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Για 

να μπορούν να συγκριθούν τα ιδρύματα ΤΕ ακολουθείται κοινή δομή, όπου 

παρουσιάζονται η αποστολή και οι στρατηγικοί στόχοι και έπειτα σε κοινό πίνακα οι 

διαφορές στις προοπτικές με τους αντίστοιχους KPI (Πίνακας 2). 
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4.5.3.α. Μελέτη Περίπτωσης Γ : Πανεπιστήμιο University of 

Wisconsin-Stout που βραβεύτηκε με το Baldrige Award 

 

Η διοίκηση του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου του Wisconsin-Stout συνάδει με τα 

κριτήρια ποιότητας του βραβείου Αριστείας Baldrige Award (Karathanos D. και 

Karathanos P., 2005). 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ να παρέχει μια ξεχωριστή σειρά από προγράμματα που οδηγούν στην 

επαγγελματική σταδιοδρομία. Αναπτύσσει δεξιότητες που απαιτούν οι εργοδότες για 

την επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη των αποφοίτων και ενημερώνεται με τα 

πρόσφατα δεδομένα της τεχνολογίας και της αγοράς. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Παροχή μοναδικών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ενημέρωση  με τις 

πρόσφατες εξελίξεις της ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας και δυναμικής 

αγοράς. Προγράμματα αιχμής προσανατολισμένα στην καριέρα 

2. Έμφαση στις σχέσεις με επιχειρήσεις και παρακολούθηση της αγοράς. 

Κατευθύνσεις για ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη 

3. Ενίσχυση της παραδοσιακής διδασκαλίας με τη βιωματική προσέγγιση 

ενεργητικής μάθησης μέσω εντατικών εργαστηρίων τεχνολογίας και μαθητείας 

σε βιομήχανους εταίρους 

4. Αποτελεσματικές υπηρεσίες υποστήριξης (διατήρηση φοιτητών, ακαδημαϊκή 

επιτυχία, ικανοποίηση φοιτητών από την παροχή υπηρεσιών) 

 

Στον Πίνακα 2, στα πλαίσια μιας κοινής δομής, παρουσιάζεται η BSC που εφαρμόζεται 

στο Πανεπιστήμιο Wisconsin-Stout και δύναται να συγκριθεί με τις BSC των Μελετών 

Περίπτωσης ΤΕ που ακολουθούν. 

 

4.5.3.β. Μελέτη Περίπτωσης Δ: Πανεπιστημίου Chin-Min Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας (CMIT) 

 

Η επιλογή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης οφείλεται στο ότι η 

χρηματοοικονομική προοπτική κατέχει εξέχουσα θέση, γεγονός που αποτελεί κοινό 

προβληματισμό και επιδίωξη για τη βιώσιμη λειτουργία των Ελληνικών 

Πανεπιστημίων, λόγω της μειωμένης χρηματοδότησης και των οικονομικών 
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δυσχερειών που αντιμετωπίζουν από την οικονομική κρίση και τον υψηλό 

ανταγωνισμό. Η χρηματοδότηση των δημοσίων πανεπιστημίων από το κράτος πλέον 

αδυνατεί να καλύψει εξ ολοκλήρου τα χρέη και τα λειτουργικά τους έξοδα.  

 

Στη μελέτη περίπτωσης του ιδιωτικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (CMIT) στην Ταϊβάν, 

εξαιτίας του μη βιώσιμου χρέους, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισαγάγει 

την BSC ως εργαλείο για την επαναστατική αναδιοργάνωση του ιδρύματος και την 

ώθηση σε πορεία βελτίωσης και ανάπτυξης (Shun-Hsing et al., 2006). 

 

Ένας οργανισμός δεν μπορεί να αξιοποιήσει το όραμα και την αποστολή του, αν δεν 

έχει επαρκή χρηματοοικονομική δομή. Έτσι, ενώ οι Kaplan και Norton (2001) 

υποστήριξαν ότι οι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί θέτουν την αποστολή ως κορυφαία 

5η προοπτική στην BSC, οι ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες του συγκεκριμένου 

ιδρύματος ΤΕ καθιστούν την προσοχή στις οικονομικές επιδόσεις. Η παρούσα μελέτη 

υποστηρίζει αφενός ότι η αποστολή και το όραμα θα πρέπει να είναι στην κορυφή της 

BSC, αφετέρου όμως εφιστά την προσοχή στην ταυτόχρονη υποστήριξη από την 

χρηματοοικονομική προοπτική στα πλαίσια μιας αλυσιδωτής αλληλεξάρτησης από την 

προοπτική του πελάτη, των εσωτερικών διαδικασιών και της μάθησης και ανάπτυξης, 

όπως αποδίδεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

Σχήμα 4.5.3.β.1: Ιεραρχία προοπτικών στο CMIT 

Πηγή: Shun-Hsing et al., (2006) 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η μετάδοση γνώσεων πάνω στην πρόσφατη τεχνολογία και ο 

εφοδιασμός των μαθητών με δεξιότητες που συνάδουν με τις απαιτήσεις της χώρας και 

της κοινωνίας για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία, προωθώντας μια κουλτούρα 

τεχνολογίας που συμβάλλει στην ευημερία των ανθρώπων. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Κατάλληλη χρηματοοικονομική δομή, όντας σε συμφωνία με τις προσδοκίες των 

πελατών,  

2. Εξαιρετικό περιβάλλον μάθησης,  

3.Οργανωτική μάθηση και διαχείριση, και  

4.Υψηλή ποιότητα εργαζομένων 

 

Μέσα από το Στρατηγικό Χάρτη αναφύεται η διασύνδεση όλων των στοιχείων 

ανάπτυξης της BSC. Υπό κατάλληλες χρηματοπιστωτικές συνθήκες, το σχολείο μπορεί 

να προσφέρει σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξαίρετο προσωπικό, ώστε να 

επιτυγχάνεται μια ομαλή επιχειρησιακή διαδικασία που να ικανοποιεί τους πελάτες της: 

 

Σχήμα 4.5.3.β.2: Στρατηγικός Χάρτης CMIT 

Πηγή: Shun-Hsing et al. (2006) 
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Οι προοπτικές και οι KPI που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 αντικατοπτρίζουν σαφώς 

τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του CMIT και μπορούν να συγκριθούν με τα υπόλοιπα 

πανεπιστήμια. 

 

4.5.3.γ. Μελέτη Περίπτωσης Ε: Η ανάπτυξη BSC και του στρατηγικού 

χάρτη σε επίπεδο σχολής 

 

Η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής προϋποθέτει την ανάπτυξη της ισόρροπης 

κάρτας όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο (Πανεπιστημιακή Scorecard) αλλά και σε επίπεδο 

σχολών (Ακαδημαϊκές Scorecards) (Hladchenko, 2015). Η δημιουργία των 

Ακαδημαϊκών Scorecards συμβάλλει στην βαθιά κατανόηση των στόχων και την 

εμπλοκή του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων ανά σχολή, οδηγώντας στην επιτυχία  

της BSC σε επίπεδο Πανεπιστημίου. 

 

Παρουσιάζεται η περίπτωση ανάπτυξης της BSC μιας σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(MBA) στο ΗΒ (Cullen et al., 2003). Η σχολή απασχολεί περίπου 70 ακαδημαϊκούς με 

την υποστήριξη διοικητικών υπαλλήλων για την παροχή προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ :  

Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού κλίματος όπου οι ατομικές επιδόσεις των φοιτητών 

και η ατομική συνεισφορά του προσωπικού αξιολογούνται υπό διαδικασίες συνεχούς 

βελτίωσης,  ώστε η σχολή ακολουθώντας μια πορεία αριστεία να αποκτήσει ανάλογο 

κύρος σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Εστίαση στις δυνατότητες διδασκαλίας, έρευνας και της έμμισθης παροχής 

συμβουλών 

2. Χρήση επιθετικού Marketing, για την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό, με 

προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, εντός και εκτός της 

χώρας,  

3. Ανάπτυξη του ερευνητικού προφίλ της σχολής 

4. Υπογραφή συμφωνιών με νέους διεθνείς εταίρους  
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5. Ανάπτυξη του διεθνούς προφίλ της σχολής μέσω δημοσίευσης ερευνών και υψηλών 

προσόντων καθηγητών και φοιτητών 

 

Ο παρακάτω στρατηγικός χάρτης σε επίπεδο σχολής δείχνει τη αλληλεπίδραση των 

προοπτικών της BSC, με σκοπό την προσέλκυση φοιτητών από το διεθνή χώρο και τα 

έσοδα από τη σύναψη συμβάσεων franchise (Cullen et al. 2003). 

 

 

Σχήμα 4.5.3.γ.1: Στρατηγικός Χάρτης σε επίπεδο σχολής ΜΒΑ 

Πηγή: Cullen et al., (2003) 

 

Σε σύγκριση με τις μελέτες περίπτωσης που παρουσιάσαμε στο χώρο της Τ.Ε. 

παρατηρούμε ότι η εφαρμογή της BSC σε επίπεδο σχολής ασχολείται με τις ιδιαίτερες 

ανάγκες και τις πιο εξειδικευμένες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη σχολή.  

 

Από την κατασκευή της BSC και του στρατηγικού χάρτη προωθείται η δημιουργία ενός 

μηχανισμού που οδηγεί στη διαλογική συζήτηση και διαύγεια, γεγονός που μπορεί 

τελικά να είναι πολυτιμότερο από το τελικό προϊόν, ανεξαρτήτου αν η διαδικασία αυτή 

αποδειχθεί ωφέλιμη ως ΣΜΑ (Cullen et al. 2003). 

 

Στον Πίνακα 2 αποδίδεται η BSC της σχολής, που όπως φαίνεται επικεντρώνεται 

αποκλειστικά στις δικές της λειτουργίες.  



77  

 

Γ΄ Μέρος : Γενικά Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

5. Συμπεράσματα – Προτάσεις – Περιορισμοί 

 

5.1 Γενικά συμπεράσματα 

 

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με το σύγχρονο ζήτημα της διοίκησης προς ενίσχυση της 

ποιότητας στην εκπαίδευση, στα πλαίσια της σύγχρονης ΝΔΔ, που υπηρετεί τον πολίτη 

και γενικότερα την κοινωνία.  

 

Αναφέρονται οι τάσεις στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, λόγω των αλλαγών που 

επέφεραν τα σύγχρονα δεδομένα της κοινωνίας της πληροφορίας και της κοινωνίας της 

γνώσης και διαπιστώνεται η επικράτηση νεοφιλελεύθερων αρχών σε εκπαιδευτικές 

πολιτικές ανεπτυγμένων κρατών. Ο νεοφιλελευθερισμός στην εκπαίδευση, ως 

κοινωνική και οικονομική πολιτική που αυξάνει τη χρήση του μηχανισμού της αγοράς 

στην εκπαίδευση, εισάγει τις βασικές αρχές του.  

 

Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, η ΔΑΠ μέσω αποτελεσματικής Ηγεσίας και διαμόρφωσης 

οργανωσιακής κουλτούρας που παρακινεί το ανθρώπινο δυναμικό υπέρ της βελτίωσης 

της ποιότητας, αποτελούν προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των συνεχών αλλαγών 

που συμβαίνουν στην εκπαίδευση στη σύγχρονη κοινωνία, ως συνέπειες της 

παγκοσμιοποίησης και των ραγδαίων εξελίξεων στην πληροφορία και τις νέες 

τεχνολογίες.  

 

Στο νεοφιλελεύθερο περιβάλλον προωθούνται η αυτοδυναμία και η αυτο-αξιολόγηση 

της σχολικής μονάδας, η πολιτική απόδοσης λόγου καθώς και η αποτελεσματική 

ηγεσία, στα πλαίσια της κυρίαρχης τάσης εφαρμογής της ΔΟΠ, κατά τη διαδικασία 

ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της ΔΟΠ για 

ενίσχυση της ποιότητας και η διασφάλιση αυτής με την εφαρμογή αξιολόγησης από 

ΣΜΑ, αποτελούν σημαντικά ζητήματα σύγχρονων εκπαιδευτικών πολιτικών πολλών 

ανεπτυγμένων χωρών και κατευθύνσεις Διεθνών Οργανισμών που ασχολούνται με την 

εκπαίδευση. 
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Κατά τη αποσαφήνιση της έννοιας της ποιότητας και της φιλοσοφίας της ΔΟΠ στην 

εκπαίδευση, παρουσιάζονται τα βασικά τους στοιχεία και αναγνωρίζεται η θετική 

συμβολή τους στην ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, σε μια πορεία 

συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας. 

 

Επίσης, αναφέρονται οι περιοριστικοί παράγοντες εφαρμογής της ΔΟΠ στην ελληνική 

εκπαίδευση κατά την προσπάθεια εισαγωγής ενός νέου μοντέλου οργάνωσης και 

διοίκησης. Στα πλαίσια της ΔΟΠ ενώ διατηρείται ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους, 

ταυτόχρονα παραχωρείται αυξημένη αυτονομία στις σχολικές μονάδες και τα ιδρύματα 

Τ.Ε., με σκοπό τη μεγαλύτερη ευελιξία στην επίλυση των σύγχρονων εκπαιδευτικών 

προβλημάτων. 

 

Με γνώμονα τις σύγχρονες τάσεις και την ανάγκη για πρακτική εφαρμογή των αρχών 

της ΔΟΠ προτάθηκε η χρήση δεικτών μέτρησης της απόδοσης (KPI), ώστε να αποδοθεί 

με σαφήνεια τόσο η πολυδιάστατη έννοια της ποιότητας όσο και το στρατηγικό πλάνο 

ευόδωσης της. Σε αυτή την προσπάθεια, παρουσιάστηκαν :  

α. οι ευρωπαϊκοί εκπαιδευτικοί στρατηγικοί στόχοι και οι 16 ευρωπαϊκοί δείκτες 

ποιότητας, 

β. οι κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση της απόδοσης στην εκπαίδευση και  

γ. οι στρατηγικοί στόχοι της χώρας μας, στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-

2020 στην εκπαίδευση,  

δημιουργώντας ένα εμπεριστατωμένο επιστημονικό πλαίσιο που δίνει τις 

κατευθυντήριες γραμμές στην ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης 

για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Υπό συνθήκες εφαρμογής της αξιολόγησης 

σχεδιάζεται η στρατηγική των εκπαιδευτικών οργανισμών και θέτονται σαφή κριτήρια 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας σε επίπεδο τμημάτων, ομάδων και ατόμων. 

 

Μέσω των ΣΜΑ όλοι οι εμπλεκόμενοι (άτομα, ομάδες, εκπαιδευτικές μονάδες και 

ολόκληροι οργανισμοί) ευθυγραμμίζουν τις λειτουργίες τους προς κοινούς στόχους και 

με τη βοήθεια της αποτίμησης των επιδόσεων επιτυγχάνεται η συνοχή των δράσεων 

τους σε θετικό κλίμα καθώς και η συμμετοχή και συμφωνία όλων στις προτεραιότητες 

και τις διαδικασίες.  
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Ανάμεσα στα δημοφιλέστερα εργαλεία μέτρησης της απόδοσης που χρησιμοποιούνται, 

η BSC υιοθετείται από ολοένα και περισσότερους δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς παγκοσμίως εξυπηρετώντας τους στρατηγικούς στόχους, το όραμα και την 

αποστολή τους. Στην παρούσα εργασία η θεωρητική προσέγγιση του εργαλείου της 

BSC και η παρουσίαση των case studies αποδεικνύουν την καταλληλότητα εφαρμογής 

της στη δημόσια εκπαίδευση διότι: 

1. μπορεί να οδηγήσει τους οργανισμούς σε επιτυχία, ακόμη και συνάφεια με τα 

κριτήρια αριστείας τόσο του Ευρωπαϊκού Μοντέλου EFQM, όσο και του 

αντίστοιχου Αμερικάνικου Baldrige Award 

2. υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 

 (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), σε επίπεδο κεντρικό, αλλά και 

 σε επίπεδο αποκεντρωμένων BSCs υπό μια κεντρική κατεύθυνση  

3. προσαρμόζει τους δείκτες μέτρησης για τις βασικές τέσσερις προοπτικές που τη 

 συνιστούν, ώστε να εξυπηρετήσει διαφορετικούς στόχους  ανάλογα με τις

 ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού και τις προσδοκίες των  stakeholders 

4. θέτει προτεραιότητες στις προοπτικές και εξισορροπεί τις επιδιώξεις, ώστε να 

ευθυγραμμίζονται με την αποστολή του 

5. εξυπηρετεί τη διαμόρφωση οργανωσιακής κουλτούρας ενίσχυσης της ποιότητας 

 μέσω παρακίνησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού διασφαλίζει την 

 κατανόηση της στρατηγικής, τη διαφάνεια και την ενεργή εμπλοκή όλων στη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων και 

6. αποτελεί εργαλείο ανατροφοδότησης, δίνοντας συνεχώς πληροφορίες σε μια 

 δυναμική πορεία αλλαγών για τη βελτίωση της απόδοσης 

 

Βέβαια, κατά την εισαγωγή της χρειάζεται να αξιολογηθεί η παρούσα κατάσταση και να 

καταρτιστεί ένα σχέδιο ανάπτυξης βασισμένο σε μεθοδολογική προσέγγιση που διαθέτει 

υποστηρικτικές διαδικασίες. Οι τελευταίες αφορούν διαχείριση αλλαγών και ρίσκου, 

διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση έργων και Πληροφορικά Συστήματα Απόδοσης, 

ώστε να μπορούν να ξεπεραστούν τα τρωτά της σημεία, όπως η υπέρβαση χρόνου και 

κόστους, οι αντιστάσεις στην αλλαγή και η έλλειψη απαραίτητης πληροφόρησης στη 

λήψη αποφάσεων. 

 

Επίσης, σημαντικό μέλημα αποτελεί η επιλογή κατάλληλων KPI ώστε να μην 

προκαλούν δυσλειτουργίες και προβλήματα γραφειοκρατείας. Βασική προϋπόθεση 
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στην κατάληξη έγκυρων δεικτών ποιότητας αποτελεί η συσχέτιση τους με τα 

κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά δεδομένα που επικρατούν τόσο στη σχολική 

μονάδα όσο και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στα οποία υπόκεινται οι 

σχολικές μονάδες. 

 

Τέλος, μια ολοκληρωμένη BSC απαιτεί εκτός από τις προοπτικές, τις επιδιώξεις και 

τους δείκτες μέτρησης και την προσθήκη ανάλογων πρωτοβουλιών που εξαρτώνται από 

την ηγεσία και τους διαθέσιμους πόρους. Συμπερασματικά, για την εξασφάλιση πόρων 

και τη συμμόρφωση όλων, επιβάλλεται η υποστήριξη από την πολιτική ηγεσία και τα 

ανώτερα στελέχη, ώστε να κινητοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται και 

να καθιερωθεί μια δυναμική κουλτούρα συνεχούς ανατροφοδότησης και διαχείρισης 

των αλλαγών προς βελτίωση της ποιότητας.  

 

Ως τελικό συμπέρασμα, η εκπαίδευση με την πολυδιάστατη έννοιά της, το μεγάλο 

φάσμα των stakeholders και τη σημαντική κοινωνική ευθύνη που της αποδίδεται, 

αποτελεί ένα πολύπλοκο και με πολλές ασάφειες χώρο πρακτικής των ΣΜΑ. Όμως, η 

πρακτική εφαρμογή της BSC και οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας που αναδείχθηκαν 

μέσα από τα case studies αποτελούν πρόκληση για κάθε ρητορική. Εξάγεται λοιπόν το 

συμπέρασμα ότι η BSC είναι αντάξια σοβαρής διερεύνησης και περαιτέρω μελέτης στο 

πλαίσιο των ελληνικών σχολείων και ιδρυμάτων ΤΕ. 

  

5.2 Πρόταση εφαρμογής στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα 

 

Ενώ η εκπαιδευτική πραγματικότητα είχε περιέλθει σε μια αναχρονιστική στασιμότητα 

για αρκετές δεκαετίες, η συγκυρία της οικονομικής κρίσης αποτέλεσε επιτακτική 

ανάγκη για αναδιάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και την 

εναρμόνιση του με την ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα. Απώτερος σκοπός είναι 

η αντιστοιχία της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και κατ επέκταση η 

προσφορά εφοδίων δια βίου μάθησης, που θα προωθήσουν την ευελιξία περισσότερο 

της νέας γενιάς, αλλά και όλων των πολιτών στις ραγδαία μεταβαλλόμενες εργασιακές 

απαιτήσεις. 

  

Το επίπεδο των δαπανών για την εκπαίδευση αντανακλάται στα εκπαιδευτικά 

επιτεύγματα όλου του πληθυσμού και συνδέεται με την έρευνα και την ανάπτυξη, 
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γεγονός που σημαίνει ότι αν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αυξήσει το ποσό των 

δαπανών και με συνοδεία κατάλληλης πολιτικής θα βελτιωθεί η ποιότητα με άμεσο 

αντίκτυπο στην ανάπτυξη της χώρας (OECD-Education Policy Analysis, 2004). Τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή της κρίσης που η χώρα μας διατρέχει μια περίοδο 

προσπάθειας για ανάκαμψη, κινητήριος δύναμη για την επανεκκίνηση της ελληνικής 

οικονομίας και την εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί η συμβολή του νέου 

ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της ενίσχυσης με οικονομικούς πόρους. Επομένως, η 

διαβούλευση και διασφάλιση της εκμετάλλευσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

για την απορρόφηση όσο το δυνατό περισσότερων Ευρωπαϊκών κονδυλίων στην 

εκπαίδευση, καθώς και η αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή χρήση τους, 

αποτελεί βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής σε μια περίοδο κρίσιμη 

για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή της χώρας μας.  

 

Παρά το γεγονός ότι σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα είναι αναγνωρισμένα τα οφέλη 

της ΔΟΠ μέσω αποτελεσματικής ηγεσίας, σε όλα τα επίπεδα τα διοικητικής ιεραρχίας, 

που διαμορφώνει την οργανωσιακή κουλτούρα και διαχειρίζεται επιτυχώς το 

ανθρώπινο δυναμικό, η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική υστερεί αποτελεσματικών 

προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, η εκπαιδευτική πολιτική στα 

πλαίσια της ΔΟΠ περιορίζεται από: 

α) το στατικό και συγκεντρωτικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος που 

παραμένει στα χέρια της κεντρικής ηγεσίας, ενώ όπως προαναφέραμε για να ενισχυθεί 

η ποιότητα και να αναπτυχθούν η αφοσίωση και δέσμευση των υπαλλήλων χρειάζεται 

να συμμετέχουν στον καθορισμό στόχων και τη λήψη αποφάσεων οι κατώτερες 

βαθμίδες της διοικητικής ιεραρχίας, 

β) την ανυπαρξία ενός συστήματος αξιολόγησης στηριγμένου σε επιστημονικές 

μεθόδους συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, καθώς και κριτηρίων ποιότητας που 

εξασφαλίζουν τη συγκέντρωση απαραίτητων δεδομένων για την ανατροφοδότηση σε 

συνεχή βάση και σε κάθε διαδικασία του εκπαιδευτικού συστήματος, 

γ) τα προβλήματα στον προγραμματισμό και στη διαμόρφωση ισχυρής κουλτούρας 

λόγω της μη έγκαιρης στελέχωσης των σχολικών μονάδων και της αστάθειας του 

προσωπικού που προκαλούνται από το σύστημα προσλήψεων, μεταθέσεων και 

αποσπάσεων, 

δ) την απουσία οργανωμένης και συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και 

ανάπτυξης των ηγετικών στελεχών, σε ένα πλαίσιο που παρακινεί τη συνεχή 
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εκπαίδευση και αυτο-βελτίωση, ενώ συγχρόνως προωθεί ένα δίκαιο σύστημα επιλογής 

στελεχών και την ανταμοιβή βάση απόδοσης και 

ε) το ελλιπές και μη στοιχειοθετημένο στρατηγικό σχέδιο ποιότητας, με σύγχρονο 

όραμα και αποστολή και σαφείς στρατηγικούς στόχους. Σύμφωνα με τις αναφορές της 

παρούσας μελέτης στην Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, προτεραιότητα της ΕΕ στην 

εκπαίδευση αποτελεί η ποιότητα και παρά το γεγονός ότι και στην Ελλάδα η υιοθέτηση 

της ποιότητας είναι κεντρική επιδίωξη, υστερεί μακροπρόθεσμης και συναινετικής 

πολιτικής. 

 

Προκειμένου λοιπόν, να αυξηθεί η παραγωγικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, ώστε να ανταποκρίνεται στα συνεχώς αυξανόμενα ποιοτικά κριτήρια με 

εξοικονόμηση πόρων, η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική χρειάζεται να αναδιαμορφωθεί 

ως προς την αποστολή της και να θέσει σαφείς στρατηγικούς στόχους. Για την επίτευξή 

τους δύναται να βοηθήσει η ανάπτυξη και εισαγωγή ενός συστήματος αξιολόγησης που 

διασφαλίζει μια διοίκηση ποιότητας και η μετάδοση του στο ανθρώπινο δυναμικό, που 

παρέχει το κλειδί για την ποιότητα. 

 

Η αποστολή και οι γενικοί στόχοι της ελληνικής εκπαίδευσης έχουν διαμορφωθεί με 

τον Ν. 1566/1985. Έκτοτε, παρά τις συζητήσεις για την ανάγκη εκσυγχρονισμού της 

εκπαίδευσης, δεν αναπτύχθηκε νομοθετικό πλαίσιο που προσεγγίζει ολιστικά όλες τις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες και λαμβάνει υπόψη του τη σημερινή πραγματικότητα και τις 

αυριανές προοπτικές της χώρας. Όπως ήδη ειπώθηκε στην παρούσα εργασία, οι 

θεσμικές παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας ήταν αποσπασματικές και υστερούσαν 

πρακτικής εφαρμογής στο σύνολο της ελληνικής εκπαίδευσης. 

 

Η διεθνής τάση εισαγωγής ενός νέου μοντέλου οργάνωσης και διοίκησης της 

εκπαίδευσης, το οποίο ενώ διατηρεί τον ρυθμιστικό ρόλο του κράτους, ταυτόχρονα 

παραχωρεί αυξημένη αυτονομία στις σχολικές μονάδες, με σκοπό τη μεγαλύτερη 

ευελιξία στην επίλυση των σύγχρονων εκπαιδευτικών προβλημάτων χρειάζεται να 

αποτελέσει βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Σε αυτή 

την κατεύθυνση, η πολιτική ηγεσία είναι ανάγκη να εκσυγχρονίσει την αποστολή και 

τους στρατηγικούς στόχους της εκπαίδευσης ώστε να συνάδουν με τις επιταγές της 

σημερινής ελληνικής κοινωνίας, με την προοπτική της ενεργού συμμετοχής της στις 

ευρωπαϊκές και διεθνείς προκλήσεις. Επίσης, η εκπαιδευτική πολιτική για να 
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κατευθύνει και να συμμορφώσει όλους τους εμπλεκόμενους (stakeholders) σε μια 

διοίκηση ποιότητας, είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσει ένα πλαίσιο πρακτικής 

εφαρμογής της ΔΟΠ σε όλες τις ιεραρχικές δομές της εκπαίδευσης.  

 

Στην προσπάθεια απόδοσης ευθυνών και προώθησης της αυτο-αξιολόγησης  σε επίπεδο 

εκπαιδευτικής μονάδας, το μοντέλο της BSC ως ΣΜΑ και συνεχούς ανατροφοδότησης 

μπορεί να πλαισιώσει την εφαρμογή της ΔΟΠ στην εκπαίδευση. Άλλωστε, η διαδικασία 

αξιολόγησης της απόδοσης είτε με τη μορφή εξωτερικής είτε με τη μορφή εσωτερικής 

αξιολόγησης πρέπει να αξιοποιείται ως μηχανισμός εξασφάλισης της απαραίτητης 

ανατροφοδότησης και ως μορφή κοινωνικού ελέγχου, στοιχεία απαραίτητα για τη 

διασφάλιση της ολικής ποιότητας της εκπαίδευσης (Φασουλής, 2001).  

 

Ως εκ τούτου, με βάση την ερευνητική και συγκριτική μεθοδολογία και μέσω της δομής 

που ακολουθήθηκε στις μελέτες περίπτωσης που παρουσιάστηκαν από το διεθνή χώρο, 

συνυπολογίσθηκαν οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος λόγω των 

δεσμεύσεων για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και των οικονομικών και 

κοινωνικών κρίσιμων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας την περίοδο της κρίσης. 

Ως εκ τούτου, προτείνεται ως οδηγός ανάπτυξης της BSC, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, 

το σχέδιο του Πίνακα 3. Τα στοιχεία που διαμορφώνουν την πρότυπη BSC (Πίνακας 3) 

για τα ελληνικά δημόσια σχολεία ΠΕ και ΔΕ είναι τα εξής: 

 

Α) Προτείνεται μια εκσυγχρονισμένη αποστολή, η οποία αντανακλάται στην κυρίαρχη 

5η προοπτική της BSC και ευθυγραμμίζεται με τις υπόλοιπες τέσσερις βασικές 

προοπτικές 

Β) Οι στρατηγικοί στόχοι προκύπτουν από τους κοινούς Ευρωπαϊκούς στόχους και τα 

πρότυπα ποιότητας της ΕΕ "Detailed work program for the implementation of the 13 

objectives" (European Council, Barcelona 2002) και το ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-20 «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που 

παρουσιάσαμε στις αντίστοιχες παραγράφους του κεφ. 3. 

Γ) Οι επιδιώξεις για κάθε προοπτική και οι δείκτες μέτρησης που επιλέχθηκαν πηγάζουν 

α) από τις απαιτήσεις του διδακτικού έργου στα πλαίσια της Κοινωνίας της Γνώσης και 

της Πληροφορίας (κεφ. 2) και  

β) από τις μελέτες περίπτωσης στη σχολική εκπαίδευση (κεφ. 4) που παραθέσαμε στον 

Πίνακα 1, ενώ  
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γ) οι σκιασμένες περιοχές προέρχονται από τον Πρόγραμμα για την εφαρμογή των 

συμφωνημένων στρατηγικών στόχων και επιμέρους δεικτών (European Council, 

Barcelona 2002) και από το εγκεκριμένο Ε.Π. στην εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2014-2020 (κεφ. 

3).  

 

Η παραπάνω ανάπτυξη της BSC επιχειρεί να δώσει ένα πρότυπο, πιλοτικό εργαλείο σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας, ώστε προσαρμόζοντάς το να παρακολουθεί και να εκτιμά 

τους παράγοντες ποιότητας σύμφωνα με την αποστολή της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω της ανατροφοδότησης να δύναται μα εντοπίζονται 

πιθανά εμπόδια ή παρεκκλίσεις από τους στόχους που θέτουν οι συνεχώς αυξανόμενες 

κοινωνικές ανάγκες. Με αυτό τον τρόπο μπορεί η κάθε μονάδα να ανταποκρίνεται στις 

συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις αφενός για δημιουργική, ευέλικτη και πνευματική 

μάθηση και αφετέρου για αποδοτικές διαδικασίες και διοικητικές λειτουργίες, έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται μια σύγκλιση με την ποιότητα στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. 

 

5.3 Περιορισμοί και αδυναμίες της έρευνας 

 

Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε στη θεωρητική ανασκόπηση των διεθνών και 

ευρωπαϊκών τάσεων και κατευθύνσεων στην εκπαιδευτική πολιτική στα πλαίσια της 

ΔΟΠ, όσο και στην παρουσίαση του συστήματος της BSC για την αξιολόγηση της 

απόδοσης μέσα από μελέτες περίπτωσης επιτυχημένης εφαρμογής της. Η πρότυπη BSC 

που προτείνεται φιλοδοξεί να αποτελέσει μέσο πρακτικής εφαρμογής και διασφάλισης 

της φιλοσοφίας της ΔΟΠ και να θέσει σε ισχύ, υπό ολιστική και ισόρροπη προσέγγιση, 

τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της 

ποιότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.  

 

Όλα τα δομικά στοιχεία της BSC του Πίνακα 3 (εκσυγχρονισμένη αποστολή, 

στρατηγικοί στόχοι, επιδιώξεις και δείκτες μέτρησης) προέκυψαν δευτερογενώς τόσο 

από τις μελέτες περίπτωσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από το διεθνή χώρο, όσο και από 

τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΠΑ και τους δείκτες ποιότητας της ευρωπαϊκής 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Παρά το γεγονός της προσπάθειας στην παρούσα εργασία 

προσαρμογής των στοιχείων της BSC στα ελληνικά δεδομένα, όλα τα στοιχεία που τη 

συνθέτουν απαιτούν πρωτογενή έρευνα και περαιτέρω επιστημονική ανάλυση ώστε τα 
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ευρήματα να ανταποκρίνονται στο ελληνικό περιβάλλον, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και 

την τοπική κοινωνία που αναφέρονται, καθώς και να είναι συναφή με τις ιδιαίτερες 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούν. 

 

Περισσότερο λοιπόν φως για την επιτυχημένη ανάπτυξη της BSC της παρούσας μελέτης, 

μπορεί να δοθεί με τη βοήθεια κάποιου μοντέλου ποιότητας υπηρεσιών ώστε να 

μετρηθεί η ικανοποίηση των ενδιαφερομένων ομάδων. Με τη χρήση εργαλείων 

μέτρησης της ικανοποίησης αντιπροσωπευτικού δείγματος των εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών, με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις (SERVQUAL), τα ευρήματα 

μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να επιλεγούν οι κατάλληλοι δείκτες για βελτίωση της 

απόδοσης.  

 

Επίσης, η πρωτογενής ερευνητική προσέγγιση μπορεί να διεξαχθεί έτσι ώστε να 

αναπτυχθεί το εργαλείο της BSC σε αποκεντρωμένο επίπεδο στα πλαίσια μιας 

κεντρικής BSC του υπουργείου, με κατάλληλους δείκτες μέτρησης, εξυπηρετώντας 

στρατηγικούς στόχους προσαρμοσμένους ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, εκπαιδευτική 

περιφέρεια, τοπική κοινωνία και σχολική μονάδα, προς μια κατεύθυνση βιώσιμης 

ανάπτυξης και ενίσχυσης της ποιότητας, που θα υπηρετεί την Ελληνική κοινωνία. 

Τέλος, προκειμένου να αξιολογηθεί το μοντέλο με περισσότερο εμπειρικό τρόπο 

προτείνεται και η ανάλυση μέσω σύγκρισης μελέτης περιπτώσεων ελληνικών σχολικών 

μονάδων όπου αυτό θα εφαρμοστεί. 

 

Έτσι, η πρότυπη BSC της παρούσας μελέτης κρίνεται αντάξια συστηματικής 

πρωτογενούς και εμπειρικής έρευνας, ώστε να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες των οργανισμών που εφαρμόζεται. Η εμπειρική 

διερεύνηση πρέπει να είναι μακρόχρονη και άνω των τριών χρόνων και μπορεί  να 

συνοψιστεί στα εξής επτά θέματα (Storey, 2002): 

 

(1) Έρευνα ικανοποίησης των προσδοκιών των εμπλεκόμενων ομάδων (εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών)  

(2) Βαθμός εμπλοκής του προσωπικού στη διαδικασία και το επίπεδο δέσμευσης 

(3) Σύγκριση των δεικτών απόδοσης (KPI) που επιλέγουν τα δημόσια σχολεία/ 

ιδρύματα ΤΕ και η λογική επεξήγηση των διαφόρων παραλλαγών 
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(4) Δαπάνη πόρων για τη διαδικασία και η παρακολούθηση και αξιοποίηση των 

απαιτούμενων πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό 

(5) Τρόπος συλλογής των δεδομένων και συμπερασμάτων (θα πρέπει να έχει 

επιστημονική βάση) 

(6) Τρόπος μέτρησης και ανάθεση ευθυνών-λογοδοσία 

(7) Αντιληπτή αξία στο φάσμα των συμμετεχόντων και επίδραση της διαδικασίας στον 

προϋπολογισμό κόστους 

 

Όπου και να καταλήξει η εκτενέστερη έρευνα, είναι γενικά αποδεκτό ότι η διοίκηση της 

απόδοσης και η άντληση πληροφοριών πάνω στη διαχείριση μέσω δεικτών, αποτελούν 

καίρια σημεία για κάθε οργανισμό και μέσω της BSC προσφέρονται ως ένα 

συστηματικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο εφαρμογής της ΔΟΠ.  

 

Αναμφίβολα, μόνο με μια συντονισμένη προσπάθεια από την κυβέρνηση για περαιτέρω 

διερεύνηση και αποδοχή της BSC ως μέσο προώθησης της διοίκησης ποιότητας, 

εξασφαλίζονται οι οικονομικοί και άλλοι πόροι που χρειάζεται, ώστε να είναι 

επιστημονικά ορθή και αποτελεσματική σε εθνικό επίπεδο. 

 

Το σημαντικότερο μήνυμα που επιδιώκει να μεταδώσει η παρούσα μελέτη με τις 

προτάσεις της είναι ότι οποιαδήποτε πολιτική ατζέντα χρειάζεται να εξετάσει τις 

κεντρικές αναζητήσεις, τους περιορισμούς και τα συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν. 

Απώτερος σκοπός της είναι το εγχείρημα για ένα εκσυγχρονισμένο εκπαιδευτικό 

σύστημα, μέσω ενός ευρέως αποδεκτού ΣΜΑ, που δύναται να αποκομίζει τα οφέλη του 

ΕΣΠΑ και της εφαρμογής της ΝΔΔ, που αποτελούν τους σημαντικότερους μοχλούς 

επίλυσης της δημοσιονομικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στον ελληνικό χώρο 

και στην πορεία της Ελλάδας για μια βιώσιμη ανάπτυξη. 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ BSC ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ειδικός Τίτλος 
Προοπτικών της Μελέτης 
Περίπτωσης Α (Baldrige 

Award)

Key Performance 
Indicators (KPI) of 

Chugach School District 
(Alaska U.S.A.)

KPI of Pearl River School 
District (New York)

Ειδικός Τίτλος 
Προοπτικών της Μελέτης 

Περίπτωσης Β
Μέτρο Απόδοσης (KPS) 

APS
Μονάδα Μέτρησης Atlanta 

Public Schools

Student-learning results Επιδόσεις: Επιδόσεις: Objective  Performance Measure Unit of Measure

Εξέχουσα διάσταση μη 
κερδοσκοπικού 
(εκπαιδευτικού) 

οργανισμού: 
1. CAT (California Achievement 

Test)

1. ποσοστό επιτυχόντων στις 

εισαγωγικές εξετάσεις

1.1 Improve Student 
Achievement

Στόχοι περιφέρειας που 

επιτευχθησαν (1.1.1) 

% των στόχων της περιφέρειας 

που επιτευχθησαν

Μαθησιακά Αποτελέσματα
2. WRM (Woodcock Reading 

Mastery Test)

2. Εξαιρετική 

επίδοση—ανάγνωση

Βελτίωση Μαθητικών 
Επιτυχιών/Επιτευγμάτων

APS*/Επίτευγμα κρατικού μαθητή 

‐Ανάγνωση CRCT** (1.1.2)

% των μαθητών της περιφέρειας 

που φθάνουν ή ξεπερνούν τα 

κρατικά στάνταρ

3. HSGQ (High School 

Graduation Qualifying Exam)

3.  Εξαιρετική 

επίδοση—μαθηματικά
* APS=Atlanta Public Schools 

(Δημόσια σχολεία της Ατλάντα)

APS/Επίτευγμα κρατικού μαθητή 

‐ Αγγλικά/Γλωσικές τέχνες CRCT 

(1.1.3)

% των μαθητών της περιφέρειας 

που φθάνουν ή ξεπερνούν τα 

κρατικά στάνταρ

4. HSGQE 4. Εισαγωγικές εξετάσεις
CRCT**(Τέστ απόκτησης 

ικανοτήτων & γνώσεων)

APS/Επίτευγμα κρατικού μαθητή 

‐ Μαθηματικά CRCT (1.1.4)

% των μαθητών της περιφέρειας 

που φθάνουν ή ξεπερνούν τα 

κρατικά στάνταρ

5. HSGQ & BE (High School 

Graduation Qualifying & 

Benchmark Exam) —Αγγλικά

APS/Επίτευγμα κρατικού μαθητή 

‐ Επιστήμες CRCT (1.1.5)

% των μαθητών της περιφέρειας 

που φθάνουν ή ξεπερνούν τα 

κρατικά στάνταρ

6. Αυτοαξιολόγηση —Μαθηματικά

APS/Επίτευγμα κρατικού μαθητή 

στο GHSGT (τέστ αποφοίτησης 

της Γεωργίας Αμερικής) ‐ 

Επιπέδου 11 Πρωτοδοκιμαζόμενοι 

(1.1.6)

% των μαθητών της περιφέρειας 

που δείχνουν βελτίωση σε 4 ή 5 

διδακτικές περιοχές

—Ορθογραφία —Γεωλογία Απουσίες ‐ Δημοτικό (1.1.7a) 

% μαθητών που απουσιάζουν 10 

και άνω μέρες

—Ανάγνωση —Βιολογία Απουσίες ‐ Γυμνάσιο (1.1.7b) 

% μαθητών που απουσιάζουν 10 

και άνω μέρες

—Γλώσσα —Χημεία Απουσίες ‐ Λύκειο (1.1.7c)

% μαθητών που απουσιάζουν 10 

και άνω μέρες

—Μαθηματικά —Αμερικάνικη ιστορία Ποσοστό αποφοίτων (1.1.8)

% ποσοστό αποφοίτων λυκείου 

εντός τεσσάρων ετών

—Παγκόσμια ιστορία

 Ικανοποιητική ετήσια πρόοδος 

στις σχολικές συναντήσεις (1.1.9)

% άνω της ικανοποιητικής 

ετήσιας πρόοδου στις σχολικές 

συναντήσεις 
—Ξένη γλώσσα

5. Μέσος όρος τελικού βαθμού

6. Advanced placement (AP) 

participation rate

7. AP course performance
8. Ποσοστό παρακολούθησης 

κολεγιακών μαθημάτων

9. SAT I & II participation rate
10. SAT I achievement rate
—Προφορικά
—Μαθηματικά
11. Grade 8 ELA (English 

Language Acquisition) 

proficiency

12. Grade 8 math proficiency
13. Grade 4 ELA proficiency
14. Grade 4 math proficiency

7. (SLP - student learning profile) 

Μαθησιακό προφίλ Μαθητού
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Προοπτική του Πελάτη
Student and stakeholder 

focused results

1. Ικανοποίηση εμπλεκόμενων 

ομάδων (μαθητική κοινότητα, 

προσωπικό) - stakeholders μέ:

1. Γενική ικανοποίηση των 

μαθητών:

1.2 Improve Teacher 
Effectiveness

Επιτυχημένη εφαρμογή από τους 

διδάσκοντες των 26 διδακτικών 

απαιτήσεων (1.2.1)

% των διδασκόντων που φθάνουν 

ή ξεπερνούν τις διδακτικές 

απαιτήσεις των APS

—Ηγεσία —Λύκειο

Επιτυχημένη χρήση της 

τεχνολογίας από τους διδάσκοντες 

ως βέλτιστη πρακτική (1.2.2)

% των διδασκόντων που επέδειξε 

στη χρήση τεχνολογίας βέλτιστη 

πρακτική

—Στρατηγικός σχεδιασμός —Γυμνάσιο

1.3 Increase Community 
Engagement

Συνεργασίες με Εταίρους που 

εκπληρώνονται οι συμφωνημένοι 

στόχοι (1.3.1)

% των Συνεργασιών με Εταίρους 

που εκπληρώνονται οι 

συμφωνημένοι στόχοι

—Εστίαση των stakeholders

2. Σημαντικότεροι δείκτες 

ικανοποίησης:

Στοχευμένες κοινωνικές ομάδες 

με τις οποίες έχει γίνει συζήτηση 

(Ομάδες πολιτοφυλακής, Βάση 

θρησκείας, Κυβερνητικές, 

Δημοτικές, Γυναικείες, 

Επαγγελματικές) (1.3.2)
αριθμός ομάδων με τις οποίες έχει 

γίνει συζήτηση

—Πληροφόρηση —Εκπαιδευτικοί

Πως αντιλαμβάνονται οι 

stakeholders τα APS (1.3.3)

% γονέων που βαθμολόγησαν τα 

APS με A ή B στη γονική έρευνα 

ικανοποίησης

—Προσωπικό —Τεχνολογία

1.4 Ensure High Quality, 
Safe, Secure Facilities μ.ο. ετών για ανακαίνιση

αριθμός ετών από προηγούμενη 

ανακαίνιση

—Διαδικασίες —Ατμόσφαιρα

Έλεγχος και Προτάσεις 

διορθωτικών παρεμβάσεων από 

ειδικούς ελεγκτές (1.4.1)

% των εγκεκριμένων διορθωτικών 

προτάσεων που εφαρμόστηκαν

—Αποτελέσματα 3. Χρήση ναρκωτικών

3.2 Improve Internal and 
External Customer Service

Ευθυγράμμιση παροχής 

δεξιοτήτων σύμφωνα με τις 

ανάγκες της αγοράς

% βαθμολόγηση στις έρευνες 

ικανοποίησης με 3 και άνω σε 

πενταβάθμια κλίμακα

2. Ικανοποίηση αποφοίτων με:

4. Ποσοστό μαθητών που 

αποβάλλονται

—Βασικές ικανότητες 5. Ποσοστό παρουσιών

—Προσωπικές ανάγκες

6. Συμμετοχή σε δραστηριότητες 

εκτός σχολικού προγράμματος

—Ανάπτυξη χαρακτήρα 7. Γενική ικανοποίηση γονέων

—Ικανότητες μετάβασης στην 

απασχόληση/κολλέγιο

8. Ικανοποίηση για 

οικοδιδασκαλία

—Τεχνολογία

9. Μετακίνηση 

μαθητών—παράπονα

3. Ημερίσιος μέσος όρος 

παρακολούθησης

10. Έρευνα εργοδοτών σχετικά 

με την προετοιμασία των 

μαθητών για την αγορά εργασίας

4. Ώρες πρακτικής εργασίας 11. Ικανοποίηση αποφοίτων

5. Συμμετοχή μαθητών άλλων 

περιφεριών σε προγράμματα 

πρακτικής άσκησης —Κολεγιακή προετοιμασία

—Υπηρεσίες καθοδήγησης για 

σπουδές και καριέρα

—Γραπτός λόγος

—Μαθηματικά

12. Τριβή μαθητών

13. Πλειοψηφία ψήφων για 

κατανομή κονδυλίων

14. Πιθανές απαιτήσεις γονέων

15. Νέες οικογενειοκεντρικές 

προσδοκίες

16. Θετικές παραπομπές
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Χρηματοποικονομική 
Προοπτική

Budgetary and financial 
results 1. Έσοδα 1. Έξοδα ανα μαθητή

2.2 Ensure Fiscal 
Responsibility and Stability

Γνωμοδοτήσεις στερούμενες 

αποδεκτών επιχειρημάτων στους 

διεξαχθέντες ελέγχους (state and 

external) (2.2.1) % μη αποδεκτών γνωμοδοτήσεων

—Ομοσπονδιακά 2. Έξοδα για:

2.3 Align Resources with 
Strategic Priorities Έξοδα διδασκαλίας (2.3.1) % εξόδων

—Κρατικά —Κτιριακές δομές

—Δωρεές —Λειτουργίες

2. Κρατική χρηματοδότηση 

διανεμώμενη σε:

—Συμβούλιο διοίκησης 

συνεργατικών εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών

—Διδασκαλία —Μισθοί εκπαιδευτικών

—Λειτουργίες —Επιδόματα

3. Πηγές χρηματοδότησης 

διανεμόμενες σε: 3. Μερίδιο αγοράς (σε σχέση

—Προσωπικές ανάγκες με τα ιδιωτικά σχολεία)

—Τεχνολογία

—Ικανότητες μετάβασης

—Βασικές ικανότητες

—Ανάπτυξη χαρακτήρα

—Έξοδα ανα μαθητή

—Ομοσπονδιακή χρηματοδότηση

—Κρατική χρηματοδότηση

—Δωρεές
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Προοπτική Μάθησης και 
Ανάπτυξης Faculty and staff results

1. Αξιολόγηση προσωπικού 

σχετικά με:

1. Αποζημιώση εργατικού 

ατυχήματος

4.1 Increase Employee 
Capacity and Leadership

Εργασιακή εκπαίδευση σε 

ολόκληρη την περιφέρεια για το 

εκπαιδευτικό προσωπικό  

(συμπεριλαμβανόμενης της 

ηγεσίας) (4.1.1)

% του προσωπικού που 

βαθμολόγησε σαν επιτυχή αυτή 

την εκπαιδευτική εμπειρία

—Ηγεσία

2. Περιβαλλοντολογικοί 

παράγωντες:

Εργασιακή εκπαίδευση σε 

ολόκληρη την περιφέρεια για το 

διοικητικό προσωπικό  

(συμπεριλαμβανόμενης της 

ηγεσίας) (4.1.2)

% του προσωπικού που πήρε 

μέρος σε αυτή την επαγγελματική 

εκπαίδευση

—Στρατηγικός σχεδιασμός —Υγεία

4.2 Increase Employee 
Engagement

ποσοστό απουσιών ανα υπάλληλο 

(ασθενείας και αδικαιολόγητες) 

(4.2.1)

% απόντος προσωπικού για 5 ή 

περισσότερες μέρες

—Μαθητές/Κοινότητα —Ασφάλεια

4.3 Improve Recruitment 
and Retention of Quality 

Staff
Κενές θέσεις δασκάλων στο τέλος 

του τριμήνου (4.3.1) % κενών θέσεων δασκάλων

—Πληροφόρηση —Εργονομία

Νέοι εκπαιδευτικοί (0‐3 έτη) που 

διατηρήθηκαν, εξαιρούμενων των 

τακτικών απολύσεων (4.3.2)

% νέων εκπαιδευτικών που 

παραμένουν στο προσωπικό

—Εκπαιδευτικό/διοικητικό έργο

3. Ικανοποίηση εκπαιδευτικού 

προσωπικού

4.4 Build a Culture of 
Alignment and 
Accountability

Μετάδοση της Χρήσης της 

Balanced Scorecard από 

έμπειρους ηγέτες (4.4.1)

% αρχαιότερων/έμπειρων ηγετών 

που κάνουν ήδη χρήση της 

Balanced Scorecard ως εργαλείο 

διοίκησης

—Εκπαιδευτικές και 

υποστηρικτικές διαδικασίες

4. Ικανοποίηση διοικητικού 

προσωπικού

—Αποτελέσματα 5. Παραιτήσεις προσωπικού

2. Προγραμματισμός εργασίας 6. Εργατικές καταγγελίες

3. Μισθός με βάση την απόδοση

7. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού/ 

διοικητικού προσωπικού

4. Χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομίου

—Δημιουργία ομάδας ηγεσίας 

(ικανοποίηση)

—προσωπική ανάπτυξη και 

εξέλιξη (ικανοποίηση)

—Ώρες εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικού προσωπικού

8. Νέος προσσανατολισμός 

προσωπικού

9. Ικανοποίηση προσωπικού για 

τον επιβλέποντα:

—Σύσκεψη κατά το φθινόπωρο

—Σύσκεψη κατά την άνοιξη

10. Αποδοτικότητα 

προγραμμάτων ανάπτυξης 

προσωπικού

11. Επικοινωνία μεταξύ όλλων 

των επιπέδων
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Προοπτική Εσωτερικών 
Διαδικασιών

Organizational effectiveness 
results

1. Απόδοση απόφοιτων λυκείου 

σε 10 συνήθεις τομείς του 

εκπαιδευτικού προγράμματος

1. Αποδοτικότητα του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και 

της εφαρμογής του (% επιπέδου 

Γ2 στην αγγλική γλώσσα)

2.1 Strategically Manage 
and Leverage Technology

Προσβασιμότητα και σταθερότητα 

τεχνολογικής υποδομής και 

συστημάτων (2.1.1)

% Σχολικοί διοικητικοί χώροι 

γραφείων με νέους υπολογιστές

—Ανάγνωση

2. Εκπαιδευτικό προσωπικό 

εκτός κριτιρίων απόδοσης

% Σχολείων με πλήρως ασύρματη 

πρόσβαση

—Γραπτός λόγος

3.Ικανοποίηση μαθητών σε 

σχέση με την καθοδήγηση και τη 

συμβουλευτική

3.1 Improve Efficiency and 
Effectiveness of District 

Processes
Βελτιώσεις διαδικασιών που 

εφαρμόστηκαν (3.1.1)

αριθμός διαδικασιών που 

βελτιώθηκαν

—Μαθηματικά

4. Ποσοστό μαθητών στη γενική 

εκπαίδευση

Συμμετοχή μαθητών στο πρωινό 

γεύμα (3.1.2)

% μαθητών που πήραν μέρος στο 

πρόγραμμα πρωινών γευμάτων

—Τεχνολογία

5. Ποσοστό μαθητών 

ειδικοτήτων

—Πολιτισμική επίγνωση και 

έκφραση 6. Αριθμός αθλητικών ομαδων

7. Κόστος μεταφοράς μαθητών

—Προσωπικά/κοινωνικά/Υγεία

8. Ασφάλεια μεταφοράς 

μαθητών

—Ανάπτυξη καριέρας

9. Χρόνος κύκλου παραγγελίας - 

αγοράς

—Υπηρεσίες Μάθησης 10. Ποιότητα αντιγράφων

—Επιστήμη 11. Κόστος αντιγράφων

2. Μοριοδότηση από τη Β/θμια 

εκπ/ση που κερδίζεται στο Λύκειο 12. Τεχνολογική αποδοτικότητα:

—Χρόνος εκκίνησης

3. Συναφείς διδακτικές ώρες που 

προσφέρονται ανά 

μαθητή/βδομάδα

—Ικανοποίηση εκπαιδευτικού 

προσωπικού

—Ικανοποίηση μαθητών

4. Ποσοστό επιλέξιμων μαθητών 

που συμμετέχουν σε προγράμματα 

πρακτικής εξάσκησης 13. Εγγραφές μαθητών

14. Αριθμός εκπαιδευτικών

15. Κανονιστική συμμόρφωση:

5. Ποσοστό μαθητών που 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο  

παραγωγικά —Δικαίωμα στη γνώση

—OSHA (EΛΙΝΥΑΕ)

—NYSED (ΠΔΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας)

6.Εύρος ζώνης του σχολικού 

δικτύου —IDEA (Εκπαίδευση ΑμεΑ)

7. Ποσοστό προσωπικού που 

βοηθά άλλες περιφέρειες —Υγεία/Ασφάλεια

16. Νομικό πλαίσιο

—Σεξουαλική παρενόχληση

—Βιβλίο πολιτικών

—Συμβόλαια

—Επιθεωρήσεις πυροσβεστικής

17. Ηθική

—Κώδικας ηθικής συλλόγου 

διδασκόντων

—Κώδικας ηθικής μαθητών

—Κώδικας ηθικής αθλητών

18. Παράπονα

19. Εκπαίδευση ενηλίκων (Δια 

Βίου) και πανεπιστημιακή 

παρακολούθηση από γονείς
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ BSC ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ειδικός Τίτλος Προοπτικών της 
Μελέτης Περίπτωσης Γ in 

Menomonie U.S.A.
KPI of University of Wisconsin-

Stout  (Baldrige Award)

Ειδικός Τίτλος Προοπτικών της 
Μελέτης Περίπτωσης Δ (IT in 

Taiwan) KPI of CMIT
Μελέτη Περίπτωσης Ε: Faculty 

BSC KPI of Faculty

Align Student-learning results 
with stakehoders expectations

1. ACT* scores νεοεισερχόμενων 

φοιτητών

2. Παραμονή νεοεισερχόμενων 

φοιτητών
3. "At risk" συγκράτηση 

νεοεισερχόμενων φοιτητών
4. Η ενεργητική μάθηση

5. Επάρκεια Υπολογιστών
6. Ανάπτυξη δεξιοτήτων

-Ηγεσία

-Επίλυση προβλημάτων

-Επίλυση συγκρούσεων

-Επικοινωνία

7. Αποδοχή της Διαφορετικότητας

8. Ποσοστό αποφοίτησης

9. Τοποθέτηση φοιτητών σε 

εργασίες/πρακτική άσκηση

10. Απασχόληση σε σημαντικούς 

τομείς
11. Οι μισθοί των αποφοίτων

12. Ετήσιο εισόδημα αποφοίτων

13. Βαθμολογία Αποφοίτων σε 

προγράμματα 

αποτελεσματικότητας
14. Ανάπτυξη Αποφοίτων στις 

ενεργές δεξιότητες μάθησης
15. Εκτίμηση Αποφοίτων για την 

ποικιλομορφία
16. Αξιολόγηση δεξιοτήτων από 

τους εργοδότες
-Βασικές δεξιότητες

-Επικοινωνία

-Τεχνικές δεξιότητες

-Επίλυση προβλημάτων

-Ηγεσία

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
ευθυγραμμισμένα με τις 

προσδοκίες των stakeholders                     
ACT* : Κινητό, κοινωνικό, και ελεύθερο 

για το κοινό, το ACT Προφίλ παρέχει 

σημαντικές, εξατομικευμένες συμβουλές 

που ενημερώνουν τα άτομα καθώς 

περιηγούνται σε καίρια σημεία λήψης 

αποφάσεων ζωής

Κυρίαρχη προοπτική 
Μελέτης Περίπτωσης Γ: 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
από την οπτική των 

stakeholders
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Προοπτική του Πελάτη
Student and stakeholder focused 

results
1. Βαθμός εκπαιδευτικών 

εμπειριών των νεοεισερχόμενων

Accord with customer 
expectation:

Συμφωνία με τις προσδοκίες του 
πελάτη

Διαφήμιση προγραμμάτων 

εταιρικής εκπαίδευσης Αριθμός εγγραφών

Αποτελέσματα ικανοποίησης 
πελατών (μαθητών και άλλων 

εμπλεκόμενων)
2. Αριθμός των σπουδαστών που 

περνάνε στις εξετάσεις

Αύξηση της ικανοποίησης του 

πελάτη Ικανοποίηση του πελάτη

Διατήρηση αριθμού 

προπτυχιακών φοιτητών
Επίτευξη του στόχου στις 

εγγραφές

3. Αριθμός των σπουδαστών που 

λόγω αποτυχίας θα επαναλάβουν 

κάποιο μάθημα Αριθμός παραπόνων πελατών

Δημιουργεία συνεργασιών με 

διεθνή κολλέγια και 

πανεπηστήμια

Εγγραφές δευτεροετών, 

τελειοφοίτων και μεταπτυχιακών 

φοιτητών

4. Ικανοποίηση φοιτητών από το 

πανεπιστημιακό περιβάλλον

Ρυθμός απασχόλησης σε 

επιχειρήσεις

Διατήρηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών
Αριθμός πτυχίων άνω της 

επίδοσης "καλώς"

5. Ικανοποιημένοι Απόφοιτοι με 

τη διδασκαλία Διαφήμιση της εικόνας Βαθμολογία φήμης πανεπιστημίου

Ποσοστά αποφοίτων που βρήκαν 

εργασία

6. Δείκτης Αποφοίτων που θα 

επέλεγαν πάλι το ίδιο 

πανεπιστήμιο

Ποσοστό προθυμίας σπουδαστών 

να παρακολουθήσουν

Έρευνα για διεθνείς συνεργάτες 

για προγράμματα δικαιοχρησίας Αριθμός νέων συνεργατών

7. Αξιολογήσεις Εργοδοτών πάνω 

στην προετοιμασία των 

αποφοίτων

Αριθμός συμμετεχόντων σε 

δραστηριότητες κοινωνικών 

αγαθοεργιών

Βελτίωση Γραφείου 

Διασύνδεσης (Επιχειρηματικές 

Προσκλήσεις για φοιτητές)
Προσέλκυση φοιτητών στην 

απασχόληση/αγορά εργασίας

8. Ικανοποίηση Διοικητικού 

Συμβουλίου Κολλεγίου σχετικά με 

:

Επίπεδο στην αξιολόγηση του 

Υπουργείου Παιδείας

Μάρκετινγκ για μεταπτυχιακά 

και προγράμματα MBA εντός 

και εκτός χώρας
Εγγραφές φοιτητών στα 

μεταπτυχιακά προγράμματα

-Καταλληλότητα Αποστολής

Εμπλοκή σε 

εμπορικές/επιχειρησιακές 

συνεργασίες
Αριθμός ποιότητας των 

συμβολαίων

-Επιδόσεις μαθητών

Καλυτέρευση του διεθνούς 

προφίλ του εκπαιδευτικού 

προσωπικού
Προσέλκυση φοιτητών από το 

εξωτερικό

-Ηγεσία

Διαφήμιση του τοπικού προφίλ 

του πανεπηστιμίου Σεμινάρια

-Λογοδοσία

-Εκπλήρωση αποστολής

9. Αξιολόγηση κοινού για την 

παροχή υπηρεσιών στους πελάτες
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Κυρίαρχη προοπτική 
Μελέτης Περίπτωσης Δ: 

Χρηματοποικονομική 
Προοπτική Budgetary and financial results 1. Συγκρίσεις Διδάκτρων

Adequate financial structure:
Ικανοποιητική οικονομική δομή:

Συμμόρφωση με τον 

προϋπολογισμό
Παραμονή εντός προϋπολογισμού 

κατά τη λήξη του έτους

Οικονομικά και Αποτελέσματα 
βάση προϋπολογισμού

2. Έξοδα στέγασης και διατροφής 

πανεπιστημίου Αύξηση εισοδήματος Εισοδήματα από δίδακτρα Αύξηση εμπορικού εισοδήματος Εισόδημα

3. Έσοδα από Δίδακτρα Ποσό χορηγήσεων

Αύξηση εισοδήματος από 

δικαιοχρησία Εισόδημα

4. Προτεραιότητα 

χρηματοδοτήσεων

Ανταμοιβές εκπαιδευτικής 

προαγωγής/αναγνώρισης

Αύξηση εισοδήματος από 

έρευνες Εισόδημα

5. Κατανομή του προϋπολογισμού 

για την εκπαίδευση

Ποσό από συνεργασία μεταξύ 

πανεπιστημίου και επιχειρήσεων

Αύξηση εισοδήματος από 

διεθνείς φοιτητές Εισόδημα

6. Κατανομή του προϋπολογισμού 

σε θεσμική υποστήριξη Δωρεές επιχειρήσεων

7. Οι δαπάνες που διατίθενται για 

το προσωπικό

Αύξηση ποσοστού χρήσης των  

διαθέσιμων περιουσιακών 

στοιχείων
% ανακύκλωσης περιουσιακών 

στοιχείων και υποδομών

8. Αποκλίσεις από το σχέδιο 

προϋπολογισμού στο τέλος του 

έτους

% απόσβεσης περιουσιακών 

στοιχείων και υποδομών

9. Αποθεματικά Πανεπιστημίου

% απόρριψης διδακτικών 

υποδομών

10. Περιουσιακά στοιχεία του 

Ιδρύματος

% χρήσης πόρων της βιβλιοθήκης 

και εγκαταστάσεων

11. Χρήματα που χορηγούνται σε 

υποτροφίες 

Μείωση του κόστους του 

ανθρώπινου δυναμικού % εξόδων ανθρώπινου δυναμικού

% απόλυσης ακατάλληλου 

προσωπικού

% προσωπικού με πολλαπλές 

άδειες
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Προοπτική Μάθησης και 
Ανάπτυξης Faculty and staff results

1. Δείκτες Μέτρησης του ηθικού, 

της ευημερίας και της ανάπτυξης 

καθηγητών και διοικητικού 

προσωπικού

Organisational learning and 
management

Διεξαγωγή επιστημονικής 

έρευνας Δημοσιεύσεις

Αποτελέσματα καθηγητών και 
προσωπικού

2. Ικανοποίηση υπαλλήλων : 

όλων/ανά κατηγορία

Διαφήμιση της εφαρμογής 

πληροφοριακών συστημάτων Κέντρο πληροφοριών

Προσέλκυση ερευνητών 

φοιτητών για εργασία σε κέντρα 

έρευνας
Εγγεγραμένοι υποψήφιοι 

διδάκτορες

3. Εθελοντική αποχώρηση 

εργαζομένων

% εκπαίδευσης διοικητικού 

προσωπικού στη χρήση 

υπολογιστών Απονομή υποτροφιών

4. Κατηγοριοποίηση παραπόνων 

προσωπικού

Αριθμός αιτήσεων εγγραφών για 

εξ αποστάσεως διδασκαλία

Ανάπτυξη και έκδοση των 

ερευνητικών προφίλ των 

ερευνητικών κέντρων Σεμινάρια

5. Διαφορετικότητα: % διδασκαλίας μέσω διαδικτύου Συνέδρια

-Γυναίκες Επίπεδο ηλεκτρονικών εγγράφων Προσκεκλημένοι ομιλητές

-Μειονοτικός Πληθυσμός Καθιέρωση Κουλτούρα με βάση την απόδοση Εργαστήρια

6. Διακρίσεις και παρενόχληση Αποδοττικότητα προσωπικού

Βελτίωση διεθνούς προφίλ μέσω 

εκδόσεων ερευνών
Δημοσίευση άρθρων σε διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά

7. Καθηγητές με διδακτορικό

Επιπέδο ικανοποίησης 

προσωπικού Ενθάρυνση "νέων" ερευνητών

Δημοσιεύσεις/Πρακτικά 

συνεδρίων/Δημοσιεύσεις 

εργασιών

8. Δαπάνες για Επαγγελματική 

ανάπτυξη προσωπικού % εσωτερικών προαγωγών Βελτίωση διδασκαλίας
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου 

από συναδέλφους

9. Ικανοποίηση από ευκαιρίες για 

εκπαίδευση / επαγγελματική 

ανάπτυξη % οργανωσιακών δράσεων

10. Αξιολόγηση της κατάρτισης 

σε λογισμικά Υψυλό επίπεδο προσωπικού

11. Εκπαίδευση στην Ασφάλεια Αύξηση επιπέδου προσωπικού Αναλογία διδακτόρων

12. Ποσοστά ατυχημάτων Αριθμός δημοσιευμένων άρθρων

13. Αποζημίωση Εργαζομένων

% Εθνικών επιστημονικών 

συνεδρίων

% απόκτησης προσόντων από το 

προσωπικό

% κατοχύρωσης πατέντας 

ευρεσιτεχνίας από το προσωπικό

Αναλογία διδασκόντων που 

συγγράφει διδακτικά 

συγγράμματα ή βιβλία

Βελτίωση διοικητικών 

ικανοτήτων προσωπικού
Αναλογία με υψηλό ποσοστό 

προσόντων

Αριθμός εγκρίσεων από το 

προσωπικό

Αριθμός προσωπικού υπό 

εκπαίδευση

Εξοικείωση του προσωπικού 

στους Η/Υ
Επίπεδο συνεργασίας και 

προσόντων προσωπικού
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Προοπτική Εσωτερικών 
Διαδικασιών

Organizational effectiveness 
results 1. Εξαιρετικά προγράμματα

Excellent learning environment
Εξαιρετικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον
Σχολές περισσότερο στοχευμένες 

προς τις επειχηρήσεις

Εξορθολογισμός προπτυχιακών 

και μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων

Αποτελέσματα Οργανωσιακής 
Απόδοσης

2. Προπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών

Καθιέρωση διαδικασίες υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών
Επίπεδο ικανοποίησης από την 

διοικιτική απόδοση

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

πτυχίων
Κατάργηση "μη βασικών" 

προγραμμάτων

3. Δαπάνες από κρατικές 

επιδοτήσεις Χρόνος ροής λειτουργιών Αναθεώρηση δομών επιτροπών
Απλούστεροι μηχανισμοί 

παρακολούθησης

4. Διδασκαλία σε Εργαστήριο Ικανοποίηση πελατών

Αναθεώρηση βοηθητικών 

διοικητικών δομών
Απλούστεροι μηχανισμοί 

παρακολούθησης

5. Εγγραφές

Επίπεδο ικανοποίησης πελατών 

από ηλεκτρονικές διοικητικές 

υπηρεσίες

Ανάπτυξη και διεύρηνση 

προγράμματος MBA
Αριθμός εγγραφών φοιτητών στο 

πρόγραμμα

6. Δυνατότητα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης Αναλογία φοιτητών/προσωπικού

Ανάπτυξη και έναρξη 

προγραμμάτων Business 

Foundation Επιτυχείς πιστοποιήσεις

7. Συμμόρφωση με κανόνες

Πλήρεις εγκαταστάσεις 

εκπαίδευσης
% ανανέωσης εγκαταστάσεων 

διδασκαλίας

Διατήρηση του επίκερου του 

προγράμματος μαθημάτων και 

των δηλωμένων σημείων 

αναφοράς
Επιτυχείς περιοδικές αξιολογήσεις 

για το πρόγραμμα σπουδών

8. Ασφάλεια και απόδοση 

υπηρεσιών ασφάλειας

% χρήσης εγκαταστάσεων 

διδασκαλίας

Διατήρηση της διαπίστευσης 

του επαγγελματικού φορέα
Συνάφεια με επαγγελματικούς 

φορείς

9. Υποστηρικτικές υπηρεσίες 

αποτελεσματικότητας:

Κοινόχρηστοι χώροι για χρήση 

διαφόρων δραστηριοτήτων

-για νυν φοιτητές

Αναλογία χρήσης εγκαταστάσεων 

και βιβλιοθήκης από όλλους

-για απόφοιτους

Προσφορά εξαιρετικής 

ποιότητας διδασκαλία

Επίπεδο ταύτισης ειδικότητας των 

εκπαιδευτών με το εκπαιδευτικό 

τους αντικείμενο

10. Η αξιολόγηση των 

εργαζομένων σε σχέση με τη 

διαδικασία σχεδιασμού 

προϋπολογισμού

% προσωπικού πλήρους 

απασχόλησης

11.Χρήση της Τεχνολογίας της 

Πληροφορίας Αναλογία διδακτόρων

12. Αξιολόγηση ανά φοιτητή:

% διεθνούς ανταλλαγής 

ακαδημαϊκών υποτρόφων

-Υπολογιστές σε εργαστήρια

Επίπεδο ικανοποίησης με τη 

διδασκαλία

-Βιβλιοθήκη

-Τραπεζαρία

-Υπηρεσίες για φοιτητές

-Ζωή στις εστίες

13. Συναλλαγές με Αγορές

14. Αποτελεσματική χρήση της 

ηλεκτρικής ενέργειας

15. Τάσεις στη χρήση της 

ενέργειας
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Vs

1. Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών

2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης

3. Εξασφάλιση της πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινοινιών για όλους

4. Αύξηση  της   προσέλευσης  στις  σπουδές θετικών επιστημών  και  στην Τεχνολογία

5. Βέλτιστη χρήση των πόρων

1. Ανοικτό περιβάλλον μάθησης

2. Ελκυστικότερη μάθηση

3. Υποστήριξη της ενεργοποίησης του πολίτη, της ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής

1. Ενίσχυση των δεσμών με τον κόσμο της εργασίας και της έρευνας

2. Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος

3. Βελτίωση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών

4. Αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών

5. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1566/1985): 
Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να 

συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των 

διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα 

από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ: να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη 

ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των 

μαθητών, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, σύμφωνα με τις 

επιταγές της παγκόσμιας αγοράς εργασίας και τις ραγδαίες εξελίξεις 

στην πληροφορία και τις νέες τεχνολογίες και μάλιστα 

εξασφαλίζοντας εξοικονόμιση πόρων ακολουθώντας της αρχές της 

σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης που διαρκώς ελέγχει και βελτιώνει 

την απόδοση. 

3. Συστηματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοικτά στην ευρύτερη κοινωνία και τον κόσμο

6. Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στη εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ποιότητάς  τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών 

πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και ανάπτυξη συστημάτων μάθησης με 

βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας (ΕΣΠΑ 2014-20)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Council οf E.U. & European Commission, 2002) και (Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-20):

6. Μείωση και αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) και προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων τυπικής, άτυπης, μη τυπικής μάθησης για την επανένταξη στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΣΠΑ 2014-20)

1. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε.

2. Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση Δια Βίου

4. Βελτίωση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε τυπική, άτυπη και μη τυπική μορφή, την αναβάθμιση των 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και την προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του 

επαγγελματικού προσανατολισμού και της αναγνώρισης των αποκτώμενων ικανοτήτων (ΕΣΠΑ 2014-20)
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ BSC ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόταση Προοπτικών στη 
Δημόσια ΠΕ & ΔΕ

Δείκτες Μέτρησης (KPI) Μονάδα Μέτρησης

Ειδική διάσταση μη 
κερδοσκοπικού 
(εκπαιδευτικού) 

οργανισμού: Μαθησιακά 
Αποτελέσματα

Επιδόσεις (Βάση των δεικτών 

ποιότητητας της Ε.Ε.):

% των μαθητών της περιφέρειας 

που φθάνουν ή ξεπερνούν τα 

στάνταρ της περιφέρειας 

(συμμετοχή σε διαγωνισμούς/τεστ 

σε επίπεδο περιφέρειας)

1. Μαθηματικά

% των μαθητών της περιφέρειας 

που φθάνουν ή ξεπερνούν τα 

κρατικά στάνταρ

2. Αναγνωστικές ικανότητες

% των μαθητών της περιφέρειας 

που φθάνουν ή ξεπερνούν διεθνή 

στάνταρ (π.χ. τεστ PISA, 

Επάρκεια Ξένων Γλωσσών από 

Διεθνή Πανεπιστήμια κ.λ.π.)

3. Θετικές Επιστήμες

% των μαθητών της περιφέρειας 

που δείχνουν βελτίωση σε 4 ή 5 

διδακτικές περιοχές

4. Τεχνολογίες των Πληροφοριών 

και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

% μαθημάτων που 

πραγματοποιούνται με τη χρήση 

των ΤΠΕ

5. Ικανότητα μάθησης

6. Αγωγή του πολίτη

% μαθητών που είναι κάτοχοι 

αναγνωρισμένων πτυχίων ξένων 

γλωσσών

% μαθητών που γνωρίζουν δύο 

ξένες γλώσσες

Μέσος όρος τελικού βαθμού
% ποσοστό μαθητών άνω & κάτω 

του μέσου όρου

Παροχή Μαθημάτων για άριστους 

μαθητές

Αριθμός ωρών / εβδομάδα & % 

μαθητών που παρακολουθούν

Ενισχυτική Διδασκαλία

Αριθμός ωρών / εβδομάδα & % 

μαθητών που παρακολουθούν 

μαθήματα ενίσχυσης

Ποσοστό αποφοίτων
% ποσοστό αποφοίτων μέσα στα 

χρονικά πλαίσια / βαθμίδα
Ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης

% που ολοκληρώνουν την 

Υποχρεωτική εκπαίδευση
Ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης

% που αποφοιτούν από το ΓΕΛ 

(Γενικό Λύκειο)
Εισαγωγή σε ΕΠΑΛ 

(Επαγγελματικά Λύκεια)
% που εγγράφονται σε ΕΠΑΛ

ΙΕΚ* : Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης                               
ΣΕΚ** : Σχολές 

Επαγγελματικής Κατάρτισης

Εισαγωγή σε ΙΕΚ*                                             

& ΣΕΚ**

% που εγγράφονται σε ΙΕΚ & 

ΣΕΚ

ΠΕΣ*** : Πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου

Εισαγωγικές Κρατικές εξετάσεις 

σε ανώτερες & ανώτατες σχολές

% που επιτυγχάνει και εισάγεται 

σε ΑΤΕΙ & ΑΕΙ

Απουσίες
% μαθητών που απουσιάζουν 10 

και άνω μέρες

Εξάλειψη των διακρίσεων στην 

παροχή γνώσεων, ανεξάρτητα από 

την κοινωνική ή πολιτισμική 

ομάδα που ανήκουν

% μαθητών που απουσιάζουν 10 

και άνω μέρες / κοινωνική ομάδα

% μαθημάτων που 

πραγματοποιούνται με καινοτόμες 

διδακτικές μεθόδους

7. Ξένες Γλώσσες

ΠΕΣ***& Προώθηση της 
επίσημης επικύρωσης 
βασικών δεξιοτήτων:

Ικανοποίηση μαθητών από τη 
Διδασκαλία

Μαθησιακό Προφίλ Μαθητού

Μαθησιακά Αποτελέσματα & 
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για την 
κοινωνία της γνώσης και της 

Πληροφορίας
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Προοπτική του Πελάτη

Επιτυχημένη εφαρμογή από τους 

διδάσκοντες συγκεκριμένων 

διδακτικών απαιτήσεων

% των διδασκώντων που φθάνουν 

ή ξεπερνούν τις διδακτικές 

απαιτήσεις του ΔΕΠΠΣ -ΑΠΣ*

Επιτυχημένη χρήση της 

τεχνολογίας από τους διδάσκοντες 

ως βέλτιστη πρακτική (1.2.2)

% των διδασκώντων που επέδειξε 

στη χρήση της τεχνολογίας (ΤΠΕ) 

βέλτιστη πρακτική

Προσδιορισμός των δεξιοτήτων 

ανά ειδικότητα των εκπαιδευτικών

Πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί υψηλών 

προσόντων βάση αναγνωρισμένων 

τίτλων

ΑΣΕΠ**: Ανώτατο Συμβούλιο 
Επιλογής Προσωπικού

% εκπαιδευτικών που 

προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ*: Διαθεματικό 
Ενιαίου Πλαισίου Πρόγραμμα 
Σπουδών - Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών

% ειδικευμένων καθηγητών 

μαθηματικών, θετικών επιστημών 

και τεχνολογίας

Υιοθέτηση της μαθητείας για τους 

αποφοίτους των ΕΠΑΛ - 

Διασύνδεση με χώρους πρακτικής 

άσκησης
Εξασφάλιση πρόσβασης και ίσων 

ευκαιριών στην απόκτηση 

δεξιοτήτων και κινήτρων για 

μάθηση στις κοινωνικά 

ασθενέστερες ομάδες

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

σε ειδικές κοινωνικές ομάδες 

(Εκπαίδευση ΑΜΕΑ, 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 

Εκπαίδευση ενηλίκων με σκοπό 

την ολοκλήρωση των σπουδών 

τους και την αποφοίτηση)

Αριθμός ομάδων και μαθητών 

ειδικής κατηγορίας που 

εξυπηρετούνται

Πως αντιλαμβάνονται την παροχή 

υπηρεσιών τα ενδιαφερόμενα μέρη

% γονέων που βαθμολόγησαν 

θετικά βάση γονικής έρευνας 

ικανοποίησης

μ.ο. ετών για ανακαίνηση
αριθμός ετών από προηγούμενη 

ανακαίνηση

Έλεγχος και Προτάσεις 

διορθωτικών παρεμβάσεων από 

ειδικούς ελεγκτές

% των εγκεκριμένων διορθωτικών 

προτάσεων που εφαρμόστηκαν

Ευθυγράμμιση παροχής 

δεξιοτήτων σύμφωνα με τις 

ανάγκες της αγοράς

% βαθμολόγηση στις έρευνες 

ικανοποίησης της αγοράς με 3 και 

άνω σε πενταβάθμια κλίμακα

Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων 

μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα

Αριθμός συμφωνιών με ιδιωτικές 

επιχειρήσεις

Προώθηση των δικτύων μεταξύ 

σχολείων και μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, 

ΣΕΚ, Ιδιωτικά κολλέγια)

Αριθμός ενημερώσεων/ημερίδων 

για την Εκπαιδευτική &  

Επαγγελματική Σταδιοδρομία των 

αποφοίτων

Προαγωγή της νοοτροπίας για 

μάθηση και ευαισθητοπόιηση ως 

προς τα κοινωνικά πλεονεκτήματα 

της Δια Βίου Μάθησης

Παράπονα Πελατών

Γενική Ικανοποίηση γονέων

% προνηπίων που φοιτούν στο 

νηπιαγωγείο

% αποφοίτων που έχει περάσει και 

ολοκληρώσει 1 έτος μαθητείας

Υψηλής ποιότητας Κτιριακές 
Υποδομές, Ασφάλεια και 
Διευκολύνσεις υπέρ της 

ασφάλειας

Αύξηση της Διασύνδεσης με 
την ευρύτερη Κοινωνία και 

Δράσεις καταπολέμησης της 
ΠΕΣ

Βελτίωση Υπηρεσιών για 
Εσωτερικούς και 

Εξωτερικούς Πελάτες

Εξασφάλιση πρόσβασης των 

παιδίων προσχολικής ηλικίας 4 

ετών (προνηπίων) στα 

νηπιαγωγεία

Βελτίωση των Ικανοτήτων και 
της Αποτελεσματικότητας των 

Εκπαιδευτικών

Προσέλκυση και επιλογή ικανών 

για εργασία εκπαιδευτικών
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Χρηματοποικονομική 
Προοπτική

Παρακολούθηση της απόδοσης 

και των αναγκών από τους 

διεξαχθέντες κρατικούς ελέγχους

% μη αποδεκτών γνωμοδοτήσεων

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας σε 

σχέση με τους πόρους που 

χρησιμοποιεί

% βελτίωσης της απόδοσης 

σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης

Μερίδιο αγοράς σε σχέση με τα 

ιδιωτικά σχολεία της περιφέρειας
Αριθμός μαθητών που φοιτούν

Έξοδα διδασκαλίας % εξόδων

Αύξηση της επένδυσης σε 

ανθρώπινο δυναμικό 

(συμπεριλαμβάνεται και η ηγεσία) 

και δίκαιη κατανομή των πόρων

% εξόδων μισθοδοσίας 

προσωπικού

Ευθυγράμμιση με την αξιολόγηση 

της απόδοσης που ακολοθεί η Ε.Ε. 

% αύξησης της απόδοσης 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

Στόχους

Εκμετάλλευση κονδυλίων ΕΣΠΑ 

2014-2020

% απορρόφησης κονδυλίων βάση 

εκπλήρωσης των στόχων

Επιχορηγήσεις από τον 
ιδιωτικό τομέα

Marketing & Συμφωνίες με 

εταίρους

% εξόδων προέρχονται από 

χορηγίες ιδιωτών

Προοπτική Μάθησης και 
Ανάπτυξης

Εργασιακή εκπαίδευση σε 

ολόκληρη την περιφέρεια για το 

εκπαιδευτικό προσωπικό  

(συμπεριλαμβανόμενης της 

ηγεσίας)

% του προσωπικού που 

βαθμολόγησε σαν επιτυχή αυτή 

την εκπαιδευτική εμπειρία

Εργασιακή εκπαίδευση σε 

ολόκληρη την περιφέρεια για το 

διοικητικό προσωπικό  

(συμπεριλαμβανόμενης της 

ηγεσίας) (4.1.2)

% του προσωπικού που πήρε 

μέρος σε αυτή την επαγγελματική 

εκπαίδευση

Επαρκής Υποστήριξη Μέσω 

Συνεχής επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών και των ηγετών

% εκπαιδευτικών που ακολουθούν 

συνεχή επαγγελματική 

επιμόρφωση

Παρακίνηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού (Εκπαιδευτικών & 

Διοικητικών Υπαλλήλων)

Αριθμός Πρακτικών HPWS

Ποσοστό απουσιών ανά υπάλληλο 

(απουσίες ασθενείας και 

αδικαιολόγητες)

% απόντος προσωπικού για 5 ή 

περισσότερες μέρες

Κενές θέσεις εκπαιδευτικών στο 

τέλος του τριμήνου
% κενών θέσεων διδασκάλων

Νέοι εκπαιδευτικοί (0‐3 έτη) που 

διατηρήθηκαν

% δασκάλων που παρέμειναν στο 

ίδιο σχολείο

Προκυρήξεις θέσεων ηγεσίας 

βάση προσόντων 
% ηγετών που κατέχουν mba

Ανάπτυξη οργανωσιακής 

κουλτούρας ΔΟΠ

% ηγετών που γνωρίζουν και 

εφαρμόζουν τη ΔΟΠ

Μετάδοση της Χρήσης της 

Balanced Scorecard από έμπειρους 

ηγέτες

% αρχαιότερων ηγετών που 

κάνουν χρήση της Balanced 

Scorecard ως εργαλείο διοίκησης

Επικοινωνία μεταξύ όλων των 

επιπέδων ιεραρχίας

% αποφάσεων που συμμετέχει το 

σύνολο των εργαζομένων

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών 

Ικανοτήτων
Αξιολόγηση ανά τρίμηνο

Εκπαίδευση Ανθρώπινου 
Δυναμικού και της Ηγεσίας 

μέσω Εκπαίδευσης

Αύξηση Δέσμευσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Βελτίωση Προσέλκυσης και 
Επιλογής Εκπαιδευτικών και 

Ηγετών

Δημιουργία Κουλτούρας 
Ποιότητας και Λογοδοσίας

Διασφάλιση Δημοσιονομικής 
Ευθύνης και Σταθερότητας

Ευθυγράμμιση Πόρων με τους 
Στρατηγικούς στόχους
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Προοπτική Εσωτερικών 
Διαδικασιών

% Σχολικές Τάξεις & διοικητικοί 

χώροι γραφείων με τον 

απαιτούμενο αριθμό υπολογιστών

% Παλαιών Υπολογιστών που 

συντηρούνται έναντι % Νέων 

Υπολογιστών
% Σχολεία με πλήρως ασύρματη 

πρόσβαση

% των δεικτών μέτρησης που 

παρακολουθούνται από λογισμικό

% των διαδικασιών που 

παρακολουθούνται από 

κατάλληλο λογισμικό

Ψηφιακό Σχολείο
% της ύλης που διδάσκεται με 

ΤΠΕ

Βελτιώσεις διαδικασιών που 

εφαρμόστηκαν

Αριθμός διαδικασιών που 

βελτιώθηκαν

Κατάργηση / Αλλαγή Διαδικασιών 

που κρίνονται μη αποδοτικές
% διαδικασιών που άλλαξαν

Εξασφάλιση της επάρκειας 

εκπαιδευτών από την αρχή της 

σχολικής χρονιάς 

Ελλείψεις / Πλεονάσματα 

εκπαιδευτικών ανά περιφέρεια

Έλεγχος των μακροπρόθεσμων 

αναγκών των κλάδων

% σχολείων που δε διαθέτουν το 

απαραίτητο εκπαιδευτικό 

προσωπικό στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς

Συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες Αριθμός συμμετοχών και βραβεία

Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις
Αριθμός συμμετοχών και βραβεία

Συμμετοχή σε Μαθησιακούς 

Διαγωνισμούς μεταξύ σχολείων
Αριθμός συμμετοχών και βραβεία

Μέτρηση της απόδοσης των 

διοικητικών διαδικασιών
% Βελτίωσης των διαδικασιών

Μέτρηση της απόδοσης των 

διδακτικών διαδικασιών
% Βελτίωσης των διαδικασιών

Μέτρηση της απόδοσης του 

προσωπικού

% βελτίωσης στην ετήσια 

αξιολόγηση

Προαγωγή της κινητικότητας και 

των ανταλλαγών και αναγνώριση 

της εκαίδευσης σε 

πιστοποιημένους ευρωπαϊκούς 

φορείς εκπαίδευσης

% μαθητών & εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν στην κινητικότητα

Ενίσχυση των διαδικασιών 

αναγνώρισης των τίτλων σπουδών 

και βεβεβαιώσεων πιστοποίησης

% αποφοίτων που λαμβάνουν 

κοινούς και αναγνωρισμένους 

στην Ευρώπη τίτλους

Εξωσχολικές δραστηριότητες - 
Οργανωμένη Εξωστρέφεια

Σύστημα αξιολόγησης

Ενίσχυση της Ευρωπαίκής 
Συνεργασίας βάση του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων για τη διασφάλιση 
των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων

Παροχή επαρκούς εξοπλισμού και 

λογισμικών

Στρατηγική Διοίκηση και 
Διευκόλυνση μέσω της 

ΤεχνολογίαςStrategically 
Manage and Leverage 

Technology

Προσβασιμότητα και υποστήριξη 

τεχνολογικής υποδομής και 

συστημάτων

Βελτίωση Αποδοτικότητας και 
Αποτελεσματικότητας των 

Διαδικασιών

Επάρκεια σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό σύμφωνα με τις 

ανάγκες


