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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον προτεραιότητα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα δέσμευση των κρατών που συμμετέχουν σε 

αυτήν, όπως και η χώρα μας, είναι η εισαγωγή διαδικασιών Ποιότητας στην 

Εκπαίδευση, την οποία παρέχουν στους πολίτες τους, με σκοπό τη βελτίωσή της και 

κατ’ επέκταση τη βελτίωση των κρατών συνολικά. Ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση στην Εκπαίδευση είναι η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.). 

Στόχος της έρευνάς μας, που πραγματοποιήσαμε στα πλαίσια αυτής της εργασίας, ήταν 

να διερευνήσουμε  

-κατά πόσο εφαρμόζεται η Δ.Ο.Π στα ελληνικά Δημοτικά Σχολεία σήμερα,  

-κατά πόσο θεωρούν αναγκαία την εφαρμογή διαδικασιών Ολικής ποιότητας οι 

εκπαιδευτικοί τους και οι γονείς και  

-σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται να διατυπώσουμε προτάσεις εφαρμογής της με 

στόχο τη σημαντική βελτίωση της Ποιότητας και των παρεχόμενων αποτελεσμάτων της 

μάθησης. 

Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε στα Δημοτικά Σχολεία των τεσσάρων Δήμων του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιήσαμε τη 

μέθοδο  της ποιοτικής έρευνας που περιλάμβανε συνέντευξη με ημιδομημένο 

ερωτηματολόγιο και ηχητική καταγραφή των απαντήσεων.  

Από την έρευνα συμπεραίνεται ότι δεν εφαρμόζεται η Δ.Ο.Π στα Δημοτικά Σχολεία της 

Ελλάδας αλλά παρ’ όλ’ αυτά πολλές λειτουργίες και διαδικασίες τους είναι σύμφωνες 

με αυτήν. Ακόμη εντοπίστηκαν οι αιτίες μη εφαρμογής της Δ.Ο.Π και διατυπώθηκαν 

προτάσεις για την εφαρμογή της. 
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ABSTRACT 

 

In a challenging and competitive global environment priority of the European Union 

(E.U.) and at the same time commitment of the European Union Member States, 

including our country, is the introduction of Quality procedures in Education, which is 

provided to the European citizens, in order to improve education and as a result to 

improve the functioning of the States overall. An important tool that can be used to 

achieve that kind of improvement is the Total Quality Management (a.k.a. T.Q.M.). 

The aim of our research, which was conducted as part of this thesis, is to investigate 

 to what extent the Total Quality Management (T.Q.M.) is applied to Greek  

            Primary Schools nowadays 

 to what extent the application of T.Q.  is considered essential by teachers and  

            parents 

 in case that the T.Q.M. isn’t applied to Greek Primary Schools, we formulate  

            proposals for its implementation with a view to achieving significant   

            improvement of the Quality and of provided learning outcomes. 

 

Our research covered the Primary Schools of the four Municipalities of the Conurbation 

of Western Thessaloniki. We used the method of qualitative research which included 

interview with a semi – structured questionnaire and audio recording of responses. 

 

In conclusion, according to our research, the Total Quality Management isn’t applied to 

Greek Primary Schools. However, many functions and procedures of Greek Primary 

Schools are consistent with the principles of T.Q.M. On this basis, we identified the 

causes of non – application of T.Q.M. and formulated proposals to achieve its 

implementation.  
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Ο.Ο.Σ.Α.         : Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

Π.Γ.Δ.Μ.         : Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

Π.Δ.                 : Προεδρικό Διάταγμα  

Π.Ε.                 : Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

Π.I.                  : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  

Π.Τ.                 : Παγκόσμια Τράπεζα 

Π.Τ.Δ.Ε.          : Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Σ.Μ.                : Σχολική Μονάδα 

Σ.Μ.Α.            : Σώμα Μονίμων Αξιολογητών 

Τ.Π.Ε.             : Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας  

Υ.Α.                : Υπουργική Απόφαση 

Υ.Π .               : Υπουργείο Παιδείας  

Φ.Ε.Κ.            : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiii 

 

 

 



1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όλες οι χώρες παγκοσμίως προσπαθούν να 

βελτιώσουν την Ποιότητα της Εκπαίδευσης που παρέχουν στους  λαούς τους με σκοπό να 

πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα συνολικά για το κράτος τους. 

Ένα βασικό εργαλείο, ενδεδειγμένο για την παραπάνω προσπάθεια, που ανακαλύψαμε 

εντρυφώντας στην Επιστήμη της Δημόσιας Διοίκησης, είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

(Δ.Ο.Π.). 

Επιλέξαμε, λοιπόν, να διερευνήσουμε κατά πόσο εφαρμόζεται σήμερα η Δ.Ο.Π. στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Π.Ε.) και ιδιαίτερα στα Δημοτικά Σχολεία (Δ.Σ.) της Χώρας 

μας και, εφόσον χρειαστεί, να κάνουμε προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί.  

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία μέρη.  

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται γενικά οι θεωρίες και οι θεωρητικοί της Δ.Ο.Π, η 

εφαρμογή της στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, τα βραβεία ποιότητας και η 

σχέση της με τη διασφάλιση Ποιότητας καθώς η Δ.Ο.Π. δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή  στη 

χώρα μας. Ακολούθως, η εφαρμογή της στην εκπαίδευση και η σχέση της με βασικούς 

παράγοντες της καθημερινής σχολικής ζωής (διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), 

καθώς επίσης οι Δείκτες Ποιότητας στην Εκπαίδευση. 

Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται μελέτες περίπτωσης εφαρμογής της Δ.Ο.Π. στην Π.Ε, στις 

Η.Π.Α, σε διάφορες χώρες του κόσμου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η άποψη των 

Παγκόσμιων Οργανισμών για την εφαρμογή διαδικασιών Ποιότητας στην Π.Ε. και η 

εφαρμογή αυτών καθώς  και της Δ.Ο.Π στην ελληνική Π.Ε. 

Τέλος, στο τρίτο μέρος, γίνεται παρουσίαση της έρευνας που διενεργήθηκε σχετικά με την 

εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στο Δ.Σ., και συγκεκριμένα στα Δ.Σ. της Δυτικής Θεσσαλονίκης, την 

αναγκαιότητά της, το δείγμα, την ανάλυση των δεδομένων και την ερμηνεία των 

ευρημάτων και διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις για εφαρμογή της.  

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε ότι δε βρήκαμε δημοσιευμένη παρόμοια 

έρευνα στη συγκεκριμένη περιοχή με τη συμμετοχή μάλιστα και γονέων. 

Για λόγους ευχρηστίας και λειτουργικότητας στην παρούσα εργασία, κάθε αναφορά στο 

αρσενικό γένος θεωρούμε ότι αναφέρεται και στο θηλυκό. Όπου απαιτείται ξεχωριστή και 

ιδιαίτερη αναφορά διατυπώνεται επακριβώς ανάλογος λεκτικός διαχωρισμός στο κείμενο. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Δ.Ο.Π.) 

 

1.1 Oρισμός 

 

Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα άρχισαν να αναπτύσσονται οι πρώτες θεωρίες 

για τη βελτίωση της Ποιότητας των παρεχομένων προς κατανάλωση προϊόντων και 

υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των 

Οργανισμών και την αύξηση του μεριδίου που αυτοί κατείχαν στην αγορά. Ιδιαίτερα σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης η βελτίωση της Ποιότητας αποτελούσε την ιδανικότερη 

διέξοδο για φυγή προς τα εμπρός. 

Σύμφωνα με τον Deming η Ποιότητα αποτελεί «ένα προβλέψιμο βαθμό ομοιομορφίας 

και αξιοπιστίας με χαμηλό κόστος και κατάλληλο για την αγορά», ενώ ο Grosby την 

ορίζει ως «συμμόρφωση στην απαίτηση του πελάτη» και οι Juran και Gryna ως 

«καταλληλότητα για χρήση» (Τahidu et al., 2014, σ. 297). 

Κατά το Δερβιτσιώτη (2005, σ. 30) «ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας είναι η 

προσφερόμενη στον πελάτη αξία για τη συνολική διάρκεια χρήσης του, σε σχέση με το 

συνολικό οικονομικό και ψυχολογικό κόστος για τον κύκλο ζωής του είδους». 

Η Δ.Ο.Π. με βάση τον Deming αφορά τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης στο σύστημα 

παραγωγής με στόχο την επίτευξη καλύτερων προτύπων απόδοσης και βελτίωσης της 

ποιότητας του προϊόντος. Ο Yang θεωρεί ότι αποτελεί ένα σύνολο πρακτικών με 

συμμετοχή όλων των εργαζομένων που έχουν ως στόχο την καλύτερη ικανοποίηση των 

αναγκών των πελατών. Η δε προσπάθεια τους εξελίσσεται μέσα από την ομαδική 

εργασία με στόχο την επίλυση προβλημάτων, τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών, 

την ανταγωνιστική συγκριτική αξιολόγηση, τη συνεχή μέτρηση αποτελεσμάτων και τη 

σκέψη μεγάλης εμβέλειας (Masoumeh et al., 2011). 

Η Δ.Ο.Π. μπορεί να οριστεί ως η γενική φιλοσοφία της διοίκησης και ένα σύνολο 

εργαλείων που οδηγούν έναν Οργανισμό να επιδιώκει μια συνεχή βελτίωση που 

εξακριβώνεται μέσα από την ικανοποίηση των πελατών με βάση τα προϊόντα και τις 

Υπηρεσίες που έχουν λάβει. 
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Αφορά τη συνεχή προσπάθεια αναζήτησης νέων μεθόδων βελτίωσης όλων των 

λειτουργιών  ενός Οργανισμού ή μιας Επιχείρησης (Τσιότρας, 1995). 

Κατά τον Witcher ο όρος Δ.Ο.Π. αντανακλά στη δέσμευση και τη συμμετοχή των 

ανώτατων στελεχών της διοίκησης στην όλη προσπάθεια μέσω της ομώνυμης λέξης, 

στην εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών μέσω της λέξης “ολικής” και στην 

ικανοποίηση του πελάτη μέσω της τήρησης των προδιαγραφών με τη λέξη “ποιότητα”. 

Παράλληλα με τη βελτίωση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών βελτιώνεται και η 

κουλτούρα που επικρατεί στο χώρο εργασίας (Sola et al., 2012). 

Με βάση το Ζαβλανό (2003, σ. 30) «είναι η αμοιβαία συνεργασία όλων των ατόμων 

μέσα στον Οργανισμό για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, 

ώστε να παραχθούν προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες των πελατών». 

Συνοψίζοντας η Δ.Ο.Π. αποτελεί μια φιλοσοφία διοίκησης που διατρέχει όλον τον 

Οργανισμό, από την κορυφή της πυραμίδας μέχρι τη βάση, περιλαμβάνει όλα τα 

Τμήματα και όλους τους εργαζόμενους ωθώντας τους σε δραστηριοποίηση και 

συνεργασία, με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων 

προϊόντων ή υπηρεσιών με συνέπεια την ευόδωση των προσδοκιών των πελατών, 

εσωτερικών και εξωτερικών, και τελικά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με την 

ταυτόχρονη αύξηση του μεριδίου Αγοράς του Οργανισμού. 

 

1.2 Θεωρητικοί της Ποιότητας 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι επιχειρήσεις στην Αμερική λειτουργούσαν συγκεντρωτικά 

με βάση τις θεωρίες του Taylor (1856-1915). Εφαρμοζόταν ο καταμερισμός της 

εργασίας και υπήρχε επιθεώρηση στο τέλος της γραμμής παραγωγής, η οποία 

περιλάμβανε μέτρηση, εξέταση και δοκιμή κάποιων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας χωρίς να υπάρχουν διαδικασίες πρόληψης καθώς επίσης και εμπλοκής 

πελατών ή προμηθευτών. 

Οι εργαζόμενοι ενεργούσαν ως απλοί εντολοδόχοι της διοίκησης, εργάζονταν σκληρά 

έχοντας ένα μικρό αριθμό καθηκόντων που εκτελούσαν επαναλαμβανόμενα και 

μηχανιστικά. Η προσήλωση όλων αφορούσε την ποσότητα της παραγωγής και 

αγνοούσε την ποιότητα των παραγομένων (Ζαβλανός, 2003). 
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Το 1911 ο Taylor πρότεινε τη βελτίωση της Ποιότητας μέσω της τυποποίησης των 

καθηκόντων των εργαζομένων και την παροχή κινήτρων σε αυτούς (Linderman et al, 

2004). 

O Shewhart ήταν στατιστικολόγος και εισήγαγε πρώτος τον στατιστικό, ποιοτικό 

έλεγχο στην παραγωγή. Ανέπτυξε μια μεθοδολογία για τη βελτίωση της απόδοσης των 

εργαζομένων και της παραγωγής. Εισήγαγε την κυκλική διαδικασία τριών βημάτων με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, ο οποίος περιλάμβανε τις 

προδιαγραφές, την παραγωγή και την επιθεώρηση. Προσδιόρισε τα αποδεκτά όρια 

μεταβολών των παραγόμενων προϊόντων και τα παρουσίασε γραφικά στο διάγραμμα 

στατιστικού ελέγχου (Ζαβλανός, 2003). 

Με αυτόν τον τρόπο άρχισαν σταδιακά να τίθενται προδιαγραφές ποιότητας και να 

εφαρμόζεται ο έλεγχος της ποιότητας που οδήγησε βαθμηδόν σε πιο εξελιγμένες 

μεθόδους παραγωγής με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και τον περιορισμό των 

λαθών. Ο έλεγχος ποιότητας χρησιμοποιούσε πλέον πιο εξελιγμένα εργαλεία, γινόταν 

όμως μετά την παραγωγή οπότε στο κόστος παραγωγής έπρεπε να προστεθεί κι αυτό 

της επιδιόρθωσης. 

Τη σκυτάλη όσον αφορά τις θεωρίες βελτίωσης της Ποιότητας πήρε κατά τα έτη 1930-

1940 ο W. Edwards Deming (1900-1993), στατιστικολόγος, σε μια εποχή αμέσως μετά 

την παγκόσμια οικονομική κρίση όπου ήταν άκρως επιτακτική η εξεύρεση τρόπων 

ανάκαμψης από αυτήν (Steyn, 2000). 

Ο Deming θεωρούσε ότι ήταν σκόπιμο να δοθεί έμφαση στη βελτίωση της Ποιότητας η 

οποία θα έπρεπε να οικοδομείται στο στάδιο του σχεδιασμού. Ήταν υπέρ του 

στατιστικού ελέγχου και συνέδεσε την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος με τις 

προσδοκίες του πελάτη τονίζοντας ταυτόχρονα, όπως και ο Shewhart, ότι η 

παραγωγικότητα βελτιώνεται όταν μειώνεται η διακύμανση. Το προϊόν θα έπρεπε να 

είναι ομοιόμορφο, προβλέψιμο, να έχει χαμηλό κόστος, να πληρεί ή και να υπερβαίνει 

τις προσδοκίες του πελάτη (Meehan, 2003). 

Οι προδιαγραφές ποιότητας άρχισαν να τίθενται πλέον με μεγαλύτερη ένταση και 

περιλάμβαναν όλες εκείνες τις συστηματικές ενέργειες που διασφάλιζαν ότι το 

παραγόμενο προϊόν ή η υπηρεσία θα ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις προσδοκίες του 

χρήστη. Οδηγηθήκαμε έτσι στο στάδιο της διασφάλισης της ποιότητας που 
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σηματοδότησε την εποχή της πρόληψης των προβλημάτων και της πρόληψης 

“ελαττωματικών” προϊόντων ή υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγωγής. 

Ο Deming πίστευε ακόμη ότι οι πιο ενδεδειγμένοι για να κάνουν προτάσεις σχετικά με 

τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παράγουν είναι οι ίδιοι 

οι εργαζόμενοι, καθώς οι νοητικές δυνατότητες τους μπορούν να αναδειχτούν στον πιο 

πολύτιμο πόρο ενός Οργανισμού (Rhodes, 1992). 

Θεωρούσε δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι θέλουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και 

ότι η διοίκηση οφείλει να τους δίνει την ευκαιρία να το κάνουν (Lunenburg, 2010). 

Διατύπωσε την αλυσίδα αντίδρασης με βάση την οποία η βελτίωση της ποιότητας 

οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

συνοδευόμενη με αύξηση του μεριδίου της αγοράς και κατά συνέπεια την επιτυχία 

διατήρησης του Οργανισμού, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση της 

ανεργίας. Η αλυσίδα αντίδρασης του διατυπώνεται και αντίστροφα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 1.2.1: 

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ DEMING 

 

 

O Deming βελτίωσε τον κύκλο της Ποιότητας του Shewhart προσθέτοντας ακόμη ένα 

βήμα. Το σύστημά του βασίζεται στην ιδέα ότι καθένας θα πρέπει: 

-να σχεδιάζει (δημιουργία σχεδίου παραγωγής) 

-να κάνει (υλοποίηση σε μικρή κλίμακα) 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-

ΜΕΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
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-να ελέγχει (η παραγωγή συμμορφώνεται με το σχέδιο) 

-να πράττει (σε μεγαλύτερη κλίμακα με βάση τα διδάγματα και τα συμπεράσματα από 

τη μικρής έκτασης εφαρμογή).  

Αυτόν τον κύκλο βελτίωσης ο Deming τον αποκαλεί “κύκλο Shewhart για εκμάθηση 

και βελτίωση” ενώ συνήθως αναφέρεται ως “Κύκλος του Deming” (Teigland, 1993).  

 

ΣΧΗΜΑ 1.2.2: Ο Κύκλος του Deming                        

Πηγή: 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82+deming&biw=1440&bih

=794&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgrKzolc3PAhUGVBQKHUeAB4wQ_AUIBigB#imgrc=kGQz8C085

SFqiM%3A 

 

Οδηγηθήκαμε έτσι βαθμηδόν στη Δ.Ο.Π. διαμέσου της οποίας ενεργοποιήθηκε το 

σύνολο του έμψυχου δυναμικού των Οργανισμών αλλά και αυτοί ακόμη οι χρήστες των 

προϊόντων και των υπηρεσιών σε μια συνεχή και αδιάκοπη προσπάθεια βελτίωσής 

τους. 

Τα διάφορα στάδια που ακολουθήθηκαν αλλά και το εύρος της κάθε διαδικασίας 

αποτυπώνονται με τον καλύτερο τρόπο στο παρακάτω σχήμα. 

 

ΣΧΗΜΑ 1.2.3: Στάδια Βελτίωσης 

Πηγή: 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%BF%CE%BB%CE%

B9%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1440&

bih=745&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwjM7OoeLPAhVFOhoKHQ36DrcQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=swRNph1sw

bgjdM%3A 
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Γύρω στο 1950 οι Ιάπωνες κάλεσαν τον Deming στη χώρα τους προκειμένου να 

συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των πολύ κακής ποιότητας προϊόντων που 

παρήγαγαν. Με τη χρήση των αρχών της Δ.Ο.Π. κατάφεραν μέχρι το 1980 να ελέγξουν 

τις Παγκόσμιες Αγορές (Masoumeh et al., 2011). 

Oι Ιάπωνες αναφορικά με τη βελτίωση εισήγαγαν τον όρο “Keisen” που σημαίνει 

συνεχή σταδιακή βελτίωση, συνεχή προσπάθεια για βελτίωση προϊόντων και 

υπηρεσιών καθώς επίσης και των διαδικασιών παραγωγής (Meehan, 2003). 

Το 1951 καθιερώθηκε στην Ιαπωνία το βραβείο Deming το οποίο απονέμεται σε 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν στην παραγωγή τους διαδικασίες Ποιότητας. 

Το 1980 ο Deming διατύπωσε τον ακόλουθο οδηγό των δεκατεσσάρων σημείων προς 

χρήση των Οργανισμών που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις διαδικασίες ποιότητας με 

στόχο τη βελτίωση της παραγωγής τους: 

1. Διατύπωση σκοπού με συνέπεια και συνέχεια για τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει ο Οργανισμός. Η 

διοίκηση πρέπει να διατυπώνει ξεκάθαρο όραμα και αποστολή, να κάνει 

μακροχρόνιο προγραμματισμό με στόχο τη βελτίωση και να παρέχει στήριξη για 

την εφαρμογή τους.  

2. Υιοθέτηση από τη διοίκηση της νέας φιλοσοφίας. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

στους εργαζόμενους και αναζήτηση-ενθάρρυνση προτάσεών τους για βελτίωση. 

3. Ανεξαρτητοποίηση από την απλή τελική επιθεώρηση με στόχο την επίτευξη 

ποιότητας, η οποία πρέπει να είναι ενσωματωμένη από την αρχή στη διαδικασία 

παραγωγής. 

4. Ελαχιστοποίηση του κόστους μέσω της κατάργησης επιλογής προμηθευτή με 

κριτήριο μόνο την τιμή, καθώς η επιλογή του φθηνότερου τις περισσότερες 

φορές αυξάνει το κόστος λόγω της κακής του ποιότητας. 

5. Συνεχής βελτίωση του συστήματος παραγωγής και υπηρεσιών. Η ποιότητα θα 

πρέπει να επανεξετάζεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής και να βελτιώνονται 

οι διαδικασίες της, όταν αυτό απαιτείται. 

6. Καθιέρωση επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της εργασίας. Απαιτείται κατάρτιση 

των εργαζομένων αρχικά για τη νέα φιλοσοφία διοίκησης και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα σχετικά με νέες διαδικασίες βελτίωσης ποιότητας. 
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7. Αποτελεσματική ηγεσία. Η ηγεσία θα πρέπει να φροντίζει για τη μείωση των 

διακυμάνσεων στην παραγωγή, να σχεδιάζει και να διδάσκει σε όλους τους 

εργαζόμενους την αλλαγή και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε αυτήν. 

8. Αποβολή του φόβου εντός του  Οργανισμού. Η ηγεσία θα πρέπει να ενθαρρύνει 

τη διατύπωση προτάσεων από τους εργαζόμενους. Η βελτίωση έχει να κάνει με 

τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες και όχι με την ενοχοποίηση των 

εργαζομένων. Αν η ποιότητα είναι χαμηλή τότε το σύστημα χρειάζεται 

βελτίωση. 

9. Ενθάρρυνση της συνεργασίας εντός των Τμημάτων του Οργανισμού αλλά και 

μεταξύ αυτών. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση διαδικασιών 

της Δ.Ο.Π. 

10. Εξάλειψη των συνθημάτων και προτροπών που απαιτούν νέα επίπεδα 

παραγωγικότητας χωρίς βελτίωση των παρεχόμενων μεθόδων. Είναι απαραίτητο 

να εξετάζονται αρχικά οι μέθοδοι παραγωγής που χρησιμοποιούνται επειδή τις 

περισσότερες φορές αυτές είναι η αιτία της χαμηλής ποιότητας και όχι οι 

εργαζόμενοι.  

11. Κατάργηση αυθαίρετων ποσοτικών στόχων παραγωγής, προτύπων εργασίας και 

σκοπών που δυσκολεύουν τη βελτίωση της ποιότητας. Ο Deming πιστεύει ότι 

αυτές οι προσεγγίσεις είναι αντιπαραγωγικές για διάφορους λόγους, όπως ότι ο 

καθορισμός των στόχων μπορεί να οδηγήσει σε οριακή απόδοση (Salami et al., 

2013). 

12. Επιβράβευση του εργατικού δυναμικού, διότι με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται 

η συμμετοχή του στις διαδικασίες βελτίωσης. 

13. Ενθάρρυνση συνεχούς εκπαίδευσης με στόχο την αυτοβελτίωση των 

εργαζομένων. 

14. Δέσμευση της διοίκησης και συμμετοχή όλων για την υλοποίηση της 

φιλοσοφίας και των παραπάνω σημείων της Δ.Ο.Π., καθώς «ο μετασχηματισμός 

είναι δουλειά του καθενός» (Lunenburg, 2010, σ. 5).  

To 1989 o Deming παρουσίασε τη θεωρία του “συστήματος της βαθιάς γνώσης”. Με 

βάση αυτό η ηγεσία θα πρέπει να κατανοήσει πώς θα βελτιώσει το σύστημα 

αλληλεξάρτησης των ατόμων που ενδιαφέρονται για τον Οργανισμό και παράλληλα 

επιθυμούν να βελτιώσουν τις συνθήκες της κοινωνίας.  

Τα τέσσερα συστατικά του είναι: 
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1. Εκτίμηση του συστήματος-συστημική προσέγγιση. 

Απαιτείται βαθιά γνώση του συστήματος και των ικανοτήτων του. 

2. Θεωρία μεταβολών. 

Απαιτείται εντοπισμός των αιτιών των μεταβολών και εξάλειψή τους. 

3. Θεωρία της γνώσης. 

Η διοίκηση πρέπει να προβλέπει. Για τη σωστή πρόβλεψη απαιτείται γνώση. 

4. Ψυχολογία. 

Είναι απαραίτητη για την λειτουργία της παρακίνησης. 

 

Ο Deming περιέγραψε ακόμη τις επτά θανάσιμες ασθένειες της Δ.Ο.Π. που είναι: 

1. Έλλειψη σταθερότητας σκοπού. 

2. Έμφαση στα βραχυπρόθεσμα οφέλη. 

3. Αξιολόγηση της απόδοσης-επίδοσης. 

4. Μετακίνηση των Μάνατζερς. 

5. Διοίκηση με τη χρήση ορατών μόνο αριθμών. 

6. Υπερβολικό κόστος νοσηλείας. 

7. Υπερβολικό κόστος εγγυήσεων (Ζαβλανός, 2003, σ. 45-48). 

 

Ο Joseph Juran (1904-2008), όπως και ο Deming, κλήθηκε στην Ιαπωνία, όπου 

συνέβαλε στην εισαγωγή διαδικασιών ποιότητας στην παραγωγή. Θεωρούσε ότι η 

διοίκηση είναι υπεύθυνη εξ’ ολοκλήρου για την απόδοση του Οργανισμού. Πίστευε στη 

συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας. Απεικόνισε την ποιότητα με μια 

σπείρα που περιλάμβανε το τμήμα μάρκετινγκ, τις διαδικασίες παραγωγής, τον έλεγχο 

ποιότητας και τις πωλήσεις με διαδοχή μεταξύ τους και επανάληψη με την ίδια σειρά. O 

Juran εισήγαγε την τριλογία της ποιότητας με βάση την οποία η ποιότητα εστιάζεται σε 

τρεις φάσεις: τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και τη βελτίωση. Η φάση του 

προγραμματισμού της ποιότητας περιλαμβάνει εντοπισμό των πελατών και των 

αναγκών τους, προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του προϊόντος ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών και υλοποίηση του σχεδιασμού. Η φάση του 

ελέγχου της ποιότητας περιλαμβάνει διαμόρφωση των προτύπων απόδοσης, καταγραφή 

της πραγματικής απόδοσης και σύγκρισή της με τα πρότυπα και λήψη διορθωτικών 

μέτρων, εφόσον αυτό απαιτείται. Η φάση της βελτίωσης της ποιότητας περιλαμβάνει 

δημιουργία ομάδων στις οποίες παρέχονται επιμόρφωση, κίνητρα και μέσα για να 

ανιχνεύσουν τις αιτίες χαμηλής ποιότητας, προσδιορισμό των προς βελτίωση 
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διαδικασιών και εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτίωση. Πριν από τα παραπάνω 

απαιτείται σαφής απόφαση-δέσμευση της διοίκησης ότι εισάγονται πλέον στον 

Οργανισμό διαδικασίες Δ.Ο.Π. Θεωρούσε ότι η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος για μεγάλες 

βελτιώσεις στην ποιότητα των προϊόντων είναι η επιλεκτική διεξαγωγή μελετών σε 

κρίσιμα προβλήματα ποιότητας (Δερβιτσιώτης, 2001, σ. 64). 

 O Philip B. Crosby (1926-2001) ήταν επιχειρηματίας. Είναι ο εισηγητής του δόγματος 

“κάνε το σωστά από την πρώτη φορά”. Θεωρούσε ότι ο όσο το δυνατόν νωρίτερα 

περιορισμός των λαθών, ελαχιστοποιούσε το κόστος παραγωγής. 

Η θεωρία του περιλαμβάνει τις λεγόμενες “τέσσερις απόλυτες θέσεις”: 

1. Η ποιότητα επιτυγχάνεται με βάση τις προσδοκίες των πελατών. Πετυχημένη 

διοίκηση είναι αυτή που τις ανιχνεύει και τις κοινοποιεί σε όλους τους 

συντελεστές της παραγωγής. Τυχόν μη συμμόρφωση με αυτές συνεπάγεται 

χαμηλή ποιότητα και κατά συνέπεια αύξηση του κόστους παραγωγής. 

2. Η πρόβλεψη και η πρόληψη των λαθών είναι απόλυτα αναγκαίες για την 

επίτευξη της ποιότητας και όχι η εκ των υστέρων, μετά την παραγωγή, 

επιθεώρηση του προϊόντος. Τα προβλήματα ποιότητας καταγράφονται στο 

σχεδιασμό, στο σύστημα προμηθειών και στις διαδικασίες παραγωγής. Θα 

πρέπει να υπάρχει Τμήμα Ποιότητας το οποίο θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση 

με τις προσδοκίες των πελατών και τη συνεχή βελτίωση. 

3. Το βασικό πρότυπο απόδοσης είναι τα μηδέν ελαττώματα.  Για την επίτευξη 

αυτού απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια όλων των Τμημάτων και όλων των 

εργαζομένων ενός Οργανισμού. Το μεγαλύτερο κόστος είναι αυτό της 

διόρθωσης όσων δεν έγιναν σωστά από την πρώτη φορά. 

4. Ο έλεγχος της ποιότητας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση το κόστος της 

μη συμμόρφωσης στις προσδοκίες του χρήστη. 

Χαρακτηριστικός είναι ο κανόνας 1 - 10 – 100, που εισήγαγε, με βάση τον οποίο:  

1. Ένα σφάλμα στην παραγωγή που αποκαλύπτεται τη στιγμή που γίνεται, κοστίζει 

το 1% του κόστους που θα κόστιζε αν το ανακάλυπτε ο καταναλωτής. 

2. Αν ανακαλύπτεται μέσα στον Οργανισμό αλλά σε άλλο τμήμα, τότε κοστίζει 

δέκα φορές περισσότερο και κατά συνέπεια 10% αυτού που θα κόστιζε αν το 

ανακάλυπτε ο καταναλωτής. 
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3. Σφάλματα που εντοπίζονται στα χέρια των καταναλωτών κοστίζουν 100 φορές 

περισσότερο απ’ ότι θα κόστιζαν αν είχαν ανακαλυφτεί από την αρχή. Το 

κόστος εκτός από χρήματα αφορά εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. 

 

                  

                 Σχήμα 1.2.4: Κανόνας Crosby 

                         Πηγή: w.w.w.totalqualitymanagement.wordpress.com/category/cost-of-quality 

 

Ο Crosby εισηγήθηκε ένα πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας που αποτελείται από 14 

στάδια: δέσμευση της διοίκησης στη βελτίωση της ποιότητας και ενεργοποίησή της, 

στελέχωση ομάδας βελτίωσης ποιότητας, μέτρηση ποιότητας, εκτίμηση κόστους 

ποιότητας, ενημέρωση όλων για την ποιότητα, πραγματοποίηση διορθώσεων όπου 

απαιτείται, σχεδιασμός για “μηδέν ελαττώματα”, επιμόρφωση των εργαζομένων, ημέρα 

αφιερωμένη στα “μηδέν ελαττώματα”, διασαφήνιση στόχων, ανίχνευση των αιτιών 

κακής ποιότητας και εξάλειψή τους, επιβράβευση των ατόμων που συντελούν θετικά 

στην προσπάθεια, συνεργασία με ειδικούς συμβούλους ποιότητας, επανάληψη από την 

αρχή, γιατί η προσπάθεια για τη βελτίωση ποιότητας είναι ασταμάτητη. 

Με βάση το παραπάνω πρόγραμμα ο Crosby ήταν υπέρ των συνεχών επιθεωρήσεων 

κατά τη διαδικασία της παραγωγής κάτι με το οποίο ο Deming ήταν αντίθετος επειδή το 

θεωρούσε άσκοπη σπατάλη πόρων. 

Ο  Feigenbaum θεωρούσε ότι η βελτίωση της ποιότητας είναι υπόθεση όλων των 

εργαζομένων, οι οποίοι θα πρέπει να επιμορφώνονται συνεχώς και να παρακινούνται σε 

συνεχή προσπάθεια για βελτίωση από τη διοίκηση, η οποία θα πρέπει να ηγείται και να 

ωθεί σε συνεχή έλεγχο και υλοποίηση νέων τεχνικών από όλους κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής. 
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Ο Ishikawa έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των διαδικασιών βελτίωσης της 

ποιότητας στην Ιαπωνία. Με βάση τη θεωρία του τα «αληθινά» χαρακτηριστικά της 

ποιότητας είναι αυτά που έχουν σχέση με την άποψη του πελάτη για το προϊόν ενώ τα 

«υποκατάστατα» έχουν σχέση με την άποψη αυτών που το παράγουν. Η ικανοποίηση 

του πελάτη εξαρτάται από το βαθμό προσέγγισης των δύο αυτών χαρακτηριστικών. 

Πίστευε ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι από την εργασία τους για 

να υπάρχουν καλά αποτελέσματα στον τομέα της ποιότητας των προϊόντων. Το έργο 

του συνδέεται με την ανάπτυξη των επτά θεμελιωδών εργαλείων ανίχνευσης 

προβλημάτων ποιότητας (Ζαβλανός 2003, σ. 53). 

Ο Ishikawa ανέπτυξε το διάγραμμα αιτίας-αποτελέσματος, το γνωστό ως 

“ψαροκόκαλο”. Το 1961 σε συνεργασία με την Ένωση Ιαπώνων Επιστημόνων 

(J.U.S.E.), συνδυάζοντας τις θεωρίες της Ποιότητας και της Συμπεριφοράς, εισηγήθηκε 

τη λειτουργία των Κύκλων Ποιότητας, οι οποίοι ξεκίνησαν να λειτουργούν από το 1962 

με τη συμμετοχή εκατομμυρίων εργαζομένων (Τeigland, 1993). 

Οι Κύκλοι Ποιότητας είναι τεχνικές ομάδες επίλυσης προβλημάτων με τη συμμετοχή 

έξι ως δεκαπέντε εργαζομένων, που εκπροσωπούν διαφορετικά επίπεδα αρμοδιοτήτων 

και διαφορετικές λειτουργίες, οι οποίοι συνεδριάζουν σε ώρα εργασίας και ασχολούνται 

με την επίλυση προβλημάτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και με τη βελτίωση της 

ποιότητας των παραγομένων. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους συντελείται 

διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων με τη μεταβίβαση εμπειρίας και τεχνογνωσίας, 

παρακίνησή τους λόγω συμμετοχής τους στις αποφάσεις που λαμβάνονται αλλά και 

δέσμευσή τους για την εφαρμογή τους.  

Στόχοι των κύκλων ποιότητας είναι: 

1. Η αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού με βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων, η μείωση του κόστους, η μείωση των ποσοστών απουσιών και το 

υψηλότερο ηθικό, 

2. η βελτίωση της ικανότητας πρόληψης και επίλυσης προβλημάτων, 

3. η βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό, 

4. η αύξηση της παρακίνησης των εργαζομένων, 

5. η έμπνευση για πιο αποτελεσματική ομαδική εργασία, 

6. η προώθηση της προσωπικής και της ηγετικής ανάπτυξης, 

7. η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων. 
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Ο Taguchi προσέγγιζε την ποιότητα μηχανικά. Θεωρούσε ότι ο σχεδιασμός της 

πραγματοποιείται στα ακόλουθα τρία επίπεδα: 

1. σχεδιασμός συστήματος με βάση την τεχνολογία, 

2. παραμετρικός σχεδιασμός με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας χωρίς την 

εξάλειψη των αιτιών μεταβολών, 

3. σχεδιασμός ανοχής για ελάττωση των μεταβολών με έλεγχο των αιτιών και 

αυξανόμενο κόστος (Ζαβλανός, 2002, σ. 487). 

 

1.3 Εφαρμογή της Δ.Ο.Π. 

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι για την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν τα στάδια του κύκλου του Deming (plan, do, check, act) και να 

συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Συνεχής υποστήριξη της διοίκησης η οποία θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά 

τον Οργανισμό και το σύστημα παραγωγής, θα σχεδιάζει με βάση αντικειμενικά 

στοιχεία που προκύπτουν από το στατιστικό έλεγχο, θα υιοθετεί καινοτομίες, θα 

προγραμματίζει και θα ελέγχει με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

2. Επικέντρωση στις ανάγκες πελατών και εργαζομένων και εξακρίβωση των 

προσδοκιών τους. 

3. Ενθάρρυνση, μέσω της παρακίνησής τους, της συστηματικής συμμετοχής των 

εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων και στην υποβολή προτάσεων. 

4. Καλλιέργεια της ομαδικότητας μεταξύ των εργαζομένων, η οποία τελικά εκτός 

από τη βελτίωση της αποδοτικότητας τους οδηγεί στη δημιουργία ενός 

καλύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος (Τσιότρας, 1995) καθώς επίσης και 

καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης μέσα στον Οργανισμό 

(Κέφης, 2014). 

Στόχοι της Δ.Ο.Π. είναι: 

1. Η βέλτιστη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. 

2. Η συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας του Οργανισμού 

και της προσαρμοστικότητας του στις αλλαγές του περιβάλλοντος. 

3. Η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του. 

 



14 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τις διαφορετικές κατευθύνσεις της διοίκησης 

που εισάγονται με την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. αναφορικά με την παραδοσιακή διοίκηση. 

 

Πίνακας 1.3.1: 

Πηγή: Δερβιτσιώτης, 1993 

 

Παραδοσιακή προσέγγιση Προσέγγιση της Δ.Ο.Π. 

Προτεραιότητα στο κόστος και στην ποιότητα Προτεραιότητα στην ποιότητα 

Η ποιότητα στοιχίζει Η ποιότητα κερδίζει 

Ικανοποίηση προδιαγραφών Συνεχής βελτίωση της ποιότητας 

Αντιδραστική αντιμετώπιση Προληπτική αντιμετώπιση 

Ποιότητα ή ποσότητα Ποιότητα και ποσότητα 

Κόστος ή ποιότητα Κόστος και ποιότητα 

Ανώτατα στελέχη ανεύθυνα για ποιότητα Ανώτερα στελέχη συνυπεύθυνα για ποιότητα 

Έλεγχος ποιότητας Πρόληψη ελαττωματικών 

Αποδεκτό επίπεδο ελαττωματικών Μηδενισμός ελαττωματικών 

Προσανατολισμός στο προϊόν Προσανατολισμός στην επιχείρηση 

Ποιος ευθύνεται; Πως λύνεται το πρόβλημα; 

Έμφαση στην παραγωγή Έμφαση στην παραγωγή και στη σχεδίαση 

προϊόντος και διαδικασιών 

Υποψίες για το κόστος ποιότητας Συστηματική μέτρηση του κόστους ποιότητας 

Πηγές κακής ποιότητας: οι εργαζόμενοι στην 

παραγωγή 

Πηγές κακής ποιότητας: τα στελέχη της 

διοίκησης 

Διόρθωση ή απόκρυψη ελαττωματικών Εντοπισμός προβλημάτων ποιότητας 

Ευθύνη ποιότητας στο τμήμα ελέγχου ποιότητας Ευθύνη ποιότητας σε όλες τις επιχειρησιακές 

λειτουργίες 

Η ποιότητα είναι τεχνικό πρόβλημα Η ποιότητα είναι πρόβλημα διοικητικό 

 

Εργαλεία βελτίωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι τα επτά στατιστικά 

εργαλεία, τα οποία αποκαλούνται και «παλαιά» (διάγραμμα ροής, ιστόγραμμα, 

κατάλογος ελέγχου, διάγραμμα αιτίας-αποτελέσματος, διάγραμμα pareto, διάγραμμα 

διασποράς, διάγραμμα ελέγχου), καθώς επίσης και τα επτά «νέα» εργαλεία (διάγραμμα 

συνάφειας, διάγραμμα συσχετισμού, δενδροειδές διάγραμμα, πίνακας διαμόρφωσης 

προτεραιοτήτων, πίνακας συσχέτισης μεταβλητών, διάγραμμα αποφάσεων, διάγραμμα 

δικτύου δραστηριοτήτων). Τα εργαλεία αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται από ειδικά 

εκπαιδευμένα στελέχη και δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού προβλημάτων και 

αδυναμιών στο σύστημα παραγωγής ενώ παράλληλα εντοπίζουν τις ευκαιρίες και τους 

τρόπους βελτίωσης της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών 

(Δερβιτσιώτης, 1993). 
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1.4 Βραβεία - Οργανισμοί Αριστείας - Αυτοαξιολόγηση Οργανισμών 

 

Σκοπός της θέσπισης των βραβείων είναι η ενεργοποίηση των Οργανισμών στην 

κατεύθυνση της συνολικής βελτίωσης της ποιότητας στις διαδικασίες παραγωγής και 

στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Οι πρώτοι που καθιέρωσαν βραβείο ποιότητας για τις επιχειρήσεις τους ήταν οι 

Ιάπωνες και συγκεκριμένα η J.U.S.E. το 1951. Το ονόμασαν βραβείο Deming προς 

τιμήν του ανθρώπου που τους οδήγησε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς. 

Υπάρχουν δυο είδη βραβείων Deming. Το ένα απονέμεται κάθε χρόνο σε μια μικρή και 

μια μεγάλη επιχείρηση που έχουν  τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα μέσω εφαρμογής 

στατιστικού ελέγχου ποιότητας και το άλλο σε μια επιχείρηση για την καλύτερη 

εφαρμογή στατιστικού ελέγχου ποιότητας ή την καλύτερη έρευνα. Υποψηφιότητα 

μπορούν να υποβάλουν και επιχειρήσεις άλλων χωρών. 

To βραβείο Deming έχει τρεις κατηγορίες. Χορηγείται σε: 

1. άτομα ή ομάδες που συνέβαλαν σημαντικά στη μελέτη ή στη διάδοση της 

Δ.Ο.Π., ή στις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε αυτήν,  

2. μικρές επιχειρήσεις ή παραρτήματα επιχειρήσεων, για χώρες εντός και εκτός της 

Ιαπωνίας, οι οποίες διοικούν την επιχείρηση και στην οποία λειτουργούν 

αυτόνομα ή στους οργανισμούς ή τα τμήματά τους, που έχουν επιτύχει 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της εφαρμογής της Δ.Ο.Π., σε ένα 

συγκεκριμένο έτος, 

3. εργοστάσια που έχουν επιτύχει βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω 

εφαρμογής ποιοτικού ελέγχου στην αναζήτηση της Δ.Ο.Π. σε ένα συγκεκριμένο 

έτος. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης του βραβείου Deming είναι: 

1. επιχειρησιακή πολιτική του Οργανισμού,  

2. διαδικασίες διοίκησης που τηρούνται -δομή, ευθύνες, συνεργασία, σχέσεις, 

3. ανθρώπινο δυναμικό-ανάπτυξη και χρήση του, 

4. πληροφορίες-σύστημα συλλογής και επεξεργασία τους, 

5. εφαρμογή προτύπων, 

6. έλεγχος, 

7. διασφάλιση της ποιότητας, 

8. ενέργειες βελτίωσης, 
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9. αποτελέσματα, άμεσα-έμμεσα, επιδράσεις, 

10. σχέδια ανάπτυξης. 

Τα στάδια που ακολουθούνται σε όλη τη διαδικασία είναι: επικοινωνία του υποψήφιου 

Οργανισμού με τη J.U.S.E., υποβολή της αίτησης, υποβολή έκθεσης των διαδικασιών 

ποιοτικού ελέγχου, εξέταση της έκθεσης, επιτόπια επίσκεψη στον υποψήφιο 

Οργανισμό, επιλογή Οργανισμών προς βράβευση. 

Το 1987 καθιερώθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου των H.Π.Α. το βραβείο Malcolm 

Baldridge National Quality. Υπεύθυνος για το βραβείο αυτό είναι ο Οργανισμός 

Ν.I.S.T. (National Institute of Standards and Technology).  

Aπονέμεται σε πέντε κατηγορίες: 

1. Βιομηχανίες 

2. Υπηρεσίες 

3. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

4. Οργανισμούς Παιδείας 

5. Οργανισμούς Υγείας. 

Μέχρι δύο επιχειρήσεις ή Οργανισμοί μπορούν να κερδίσουν το βραβείο σε κάθε 

κατηγορία. 

Ο υποψήφιος Οργανισμός εξετάζεται στους τομείς 1. Ηγεσία, 2. Στρατηγικός 

Προγραμματισμός, 3. Εστίαση στον πελάτη, 4. Διαχείριση πληροφοριών,  

5. Ανθρώπινο δυναμικό, 6. Διοίκηση διαδικασιών, 7. Επιχειρησιακά αποτελέσματα. 

Ο κάθε τομέας λαμβάνει διαφορετική βαθμολογία. 

Η αξιολόγηση ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 1. Αξιολόγηση γραπτής έκθεσης, 2. 

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των Οργανισμών που προκρίνονται, 3. Τελική 

αξιολόγηση βάσει των αποτελεσμάτων των φάσεων (1) και (2). 

Λίγα χρόνια αργότερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ποιότητας, (E.F.Q.M.) σε 

συνεργασία με την επιστημονική εταιρεία (E.O.Q.) συνεργάστηκαν για τη δημιουργία 

του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας, (E.Q.A.), το οποίο απονέμεται από το 1992. Το 

E.Q.A. περιλαμβάνει τον ευρωπαϊκό έπαινο για την ποιότητα (E.Q.P.) που απονέμεται 

σε Οργανισμούς που πληρούν τα κριτήρια στην εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας και 

το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας που απονέμεται στον καλύτερο από αυτούς.  

Απονέμεται σε: 

1. Μεγάλες επιχειρήσεις και τμήματα επιχειρήσεων 

2. Λειτουργικές Μονάδες επιχειρήσεων 



17 

 

3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

4. Δημόσιους Οργανισμούς. 

Για την απόδοση του E.Q.A αξιολογούνται σε σχέση με τον Οργανισμό:  

1. η ηγεσία  

2. η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  

3. η πολιτική και η στρατηγική 

4. η διοίκηση οικονομικών πόρων 

5. οι διαδικασίες σε σχέση και με το περιβάλλον  

6. η ικανοποίηση ανθρώπινου δυναμικού 

7. η ικανοποίηση πελατών 

8. οι κοινωνικές επιπτώσεις  

9. τα οικονομικά αποτελέσματα,  

όπως αποτυπώνονται και στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

Σχήμα 1.4.1: Κριτήρια Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (E.Q.A.) 

Πηγή: www.efqm.gr 

 

Τα επίπεδα του E.Q.A. είναι τρία: 

1. Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία 

Ο υποψήφιος Οργανισμός υποβάλλεται σε μια  διαδικασία αυτοαξιολόγησής του σε 

σχέση με τα εννιά κριτήρια που προαναφέραμε, εντοπίζει τα αδύνατά του σημεία και 

θέτει μέτρα και στόχους βελτίωσης. Σε δεύτερο χρόνο εφαρμόζει αυτά που αποφάσισε 

και δέχεται επίσκεψη ειδικών, οι οποίοι εξετάζουν και αποφασίζουν αν θα 

πιστοποιήσουν τον Οργανισμό. 

2. Αναγνώριση στην Επιχειρηματική Αριστεία (E.Q.P.) 
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Οργανισμοί που με επιτυχία εφαρμόζουν διαδικασίες Δ.Ο.Π. μαζί με την αίτησή τους 

υποβάλουν έκθεση αξιολόγησης, η οποία εξετάζεται, και ακολουθεί επίσκεψη ειδικών 

αξιολογητών. 

3. Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (E.Q.A.) 

Απευθύνεται σε Οργανισμούς που επί πολλά έτη εφαρμόζουν διαδικασίες Δ.Ο.Π. και 

αποτελούν υποδείγματα συνεχούς βελτίωσης. 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Οργανισμών γίνεται από ειδική ομάδα αξιολογητών που 

εξετάζει για κάθε κριτήριο που αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού χωριστά πόσο 

καλή είναι η προσέγγιση που χρησιμοποιείται και το εύρος της δραστηριότητας στο 

οποίο αυτή εφαρμόζεται, ενώ όσον αφορά τα αποτελέσματα αξιολογείται ο βαθμός 

προσέγγισης για εξαιρετικές επιδόσεις και το εύρος των δραστηριοτήτων στο οποίο 

ισχύουν αυτά τα αποτελέσματα (Δερβιτσιώτης, 1993). 

Πολλές επιχειρήσεις προχωρούν από μόνες τους σε διαδικασία αυτοαξιολόγησης με 

στόχο τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν  και κατά συνέπεια την 

αύξηση του μεριδίου αγοράς που κατέχουν και την επιβίωσή τους στο διηνεκές κατόπιν 

επιθυμίας των ενδιαφερόμενων ομάδων που είναι οι αποδέκτες των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών τους, οι εργαζόμενοι σε αυτές, οι προμηθευτές τους, ο Δήμος, η Περιφέρεια 

και το Κράτος. Μπορεί να το κάνουν για λόγους οικονομικούς, τεχνολογικούς, 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή και για συνδυασμό μερικών ή όλων των παραπάνω.  

 

1.5 Δ.Ο.Π. στις Υπηρεσίες 

 

Οι αρχές της Δ.Ο.Π. εφαρμόζονται με επιτυχία στον τομέα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Εμφανίζονται κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με τους 

παρακάτω παράγοντες: 

1. Σχεδόν όλες οι υπηρεσίες είναι άυλες, δεν μπορούν να μετρηθούν ή να 

δοκιμαστούν και συνεπώς δεν μπορούν να οριστούν προδιαγραφές κατασκευής. 

2. Για τον ίδιο λόγο είναι δύσκολο για τον Οργανισμό να αντιληφθεί τις 

προσδοκίες των πελατών. 

3. Οι υπηρεσίες είναι ετερογενείς. Στις απόψεις για την απόδοσή τους 

υπεισέρχεται η υποκειμενικότητα. Διαφορετική είναι η άποψη για την απόδοση 

μιας υπηρεσίας στον πάροχο, στον πελάτη και σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές.  
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4. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ποιότητα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια 

παροχής της υπηρεσίας ως ένα προϊόν διάδρασης μεταξύ του παρόχου και του 

αποδέκτη της υπηρεσίας. 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: 

1. Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι δυσκολότερο να αξιολογηθεί σε σχέση με την 

ποιότητα των προϊόντων. 

2. Συμπεράσματα για την ποιότητα μιας υπηρεσίας προκύπτουν κατόπιν 

σύγκρισης της απόδοσής της με τις προσδοκίες του πελάτη. 

3. Αξιολογείται όχι μόνο το αποτέλεσμα της υπηρεσίας αλλά και η 

ακολουθούμενη διαδικασία κατά την εκτέλεσή της. 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας των υπηρεσιών μπορεί να είναι: 

1. Η αξιοπιστία, που αφορά συνέπεια απόδοσης και αξιοπιστίας. Εκτέλεση της 

υπηρεσίας σωστά από την πρώτη φορά και τήρηση των υποσχέσεων. 

2. Η ανταπόκριση, που έχει σχέση με την προθυμία και την ετοιμότητα των 

εργαζομένων να παρέχουν την υπηρεσία άμεσα στον πελάτη. 

3. Η αρμοδιότητα, η οποία σημαίνει την κατοχή των απαραίτητων γνώσεων και 

δεξιοτήτων για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

4. Η πρόσβαση, που σημαίνει την ευκολία της επικοινωνίας με τον πελάτη. 

5. Η παραχώρηση, που σημαίνει ευγένεια, σεβασμό και προσοχή στις ανάγκες του 

πελάτη. 

6. Η ανάλυση-επεξήγηση κόστους και διαδικασίας. 

7. Η φερεγγυότητα, που συνεπάγεται καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων 

του πελάτη, πειστικότητα και ειλικρίνεια. 

8. Η σιγουριά, που αφορά τη σταθερή και συνεπή εξυπηρέτηση χωρίς ανασφάλειες 

και αβεβαιότητες. 

9. Η προσβασιμότητα σε εγκαταστάσεις και στελέχη. 

10. Η κατανόηση των αναγκών του πελάτη (Parasuraman et al., 1985). 

 

1.6 Διασφάλιση της Ποιότητας και Δ.Ο.Π. 

 

Σε ένα περιβάλλον έντονα ανταγωνιστικό όπως το σημερινό η συνεχής βελτίωση της 

Ποιότητας σε προϊόντα, υπηρεσίες καθώς επίσης και στις διαδικασίες παραγωγής 
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αποτελεί ένα ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 

έχοντας αντανάκλαση είτε στην αύξηση των κερδών τους είτε στην επιβίωσή τους. 

Μεγάλο μερίδιο σήμερα στον τομέα των προσπαθειών βελτίωσης από Οργανισμούς και 

Επιχειρήσεις καταλαμβάνει η πιστοποίηση μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων 

(Ι.S.O.). 

Με τα πρότυπα Ι.S.O εισάγεται η προτυποποίηση της παραγωγής, η οποία θα πρέπει 

στις διάφορες φάσεις της να ακολουθεί πιστά συγκεκριμένα πρότυπα, τα οποία είναι 

διεθνή και καταρτίζονται από το Διεθνή Οργανισμό Προτύπων. 

O I.S.O αποτελείται από εκπροσώπους Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης και έργο 

του είναι η δημιουργία και έκδοση προτύπων. Στη χώρα μας ο Εθνικός Οργανισμός 

Τυποποίησης είναι ο ΕΛ.Ο.Τ. 

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πρότυπα σχεδόν για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, 

για Επιχειρήσεις, Εταιρείες, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς παροχής 

υπηρεσιών καθώς επίσης για νευραλγικούς τομείς όπως η ασφάλεια Περιβάλλοντος, η 

ασφάλεια καταλληλότητας τροφίμων, η ασφάλεια στον χώρο εργασίας κ.λ.π. 

Διαφαίνεται λοιπόν ότι εκτός από την διασφάλιση της Ποιότητας σε προϊόντα και 

υπηρεσίες τα πρότυπα συμβάλουν θετικά και σε ζωτικούς τομείς της καθημερινότητάς 

μας όπως είναι η δημόσια υγεία, κ.ά. 

Πρόσφατο πρότυπο είναι το I.S.O. 45001/2016 που αφορά τη βελτίωση των συνθηκών 

ασφάλειας στους χώρους εργασίας με στόχο τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων. 

Όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών πρόσφατο πρότυπο 

είναι το I.S.O. 9001/2015.  Η οικογένεια I.S.O. 9000 περιλαμβάνει μερικά από τα πιο 

γνωστά πρότυπα του I.S.O. Τα πρότυπα παρέχουν οδηγίες και τεχνικές για τους 

Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις που θέλουν να εξασφαλίσουν ότι η ποιότητα των 

προϊόντων και των υπηρεσιών τους βελτιώνεται σταθερά και ότι ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των πελατών. Διασφαλίζουν ότι ο μεν Οργανισμός θα ακολουθεί μια 

διαδικασία συνεχούς βελτίωσης οι δε χρήστες των προϊόντων ή των υπηρεσιών του θα 

απολαμβάνουν με ασφάλεια ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Στην οικογένεια ISO 9000 περιλαμβάνονται τα πρότυπα: 
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I.S.O. 9001/2015 -καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. 

I.S.O. 9000/2015 - καλύπτει τις βασικές έννοιες και τη γλώσσα. 

I.S.O. 9004/2009 - επικεντρώνεται στο πώς να κάνει ένα σύστημα διαχείρισης της 

ποιότητας πιο αποδοτικό. 

I.S..O 19011/2011 - χαράσσει κατευθύνσεις σχετικά με τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.  

Οι βασικές αρχές που ακολουθεί το I.S.Ο. 9001/2015 είναι: 

1. Εστίαση στον πελάτη. 

2. Ηγεσία. 

3. Συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού. 

4. Διεργασιοκεντρική προσέγγιση. 

5. Συστημική προσέγγιση διαχείρισης. 

6. Συνεχής βελτίωση. 

7. Λήψη αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα. 

8. Αμοιβαία ωφέλιμες σχέσεις με προμηθευτές . 

Η δομή του ISO 9001/2015 βασίζεται στον κύκλο του Deming και φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα: 

 

 

 

Σχήμα 1.6.1: Δομή του I.S.O. 9001/2015Πηγή: 

https://www.google.gr/search?q=iso+9001+version+2015&espv=2&biw=1440&bih=794&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

ahUKEwiT1dOTneXPAhUFMhoKHZDADIQQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=eTUMOGGHOWos4M%3A 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαφορές μεταξύ των διεθνών 

προτύπων πιστοποίησης και των βραβείων ποιότητας. 

Πίνακας 1.6.2: Διαφορές μεταξύ βραβείων Ποιότητας και προτύπων πιστοποίησης ποιότητας 

Πηγή: Δερβιτσιώτης, 1993 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ I.S.O. 9000 

Εστίαση Ανταγωνιστικότητα, προσφερόμενη 

αξία, αποτελεσματικότητα 

Συμμόρφωση με βάση τις 

προδιαγραφές που θέτει το 

εγχειρίδιο ποιότητας 

Σκοπός Εκπαιδευτικός, μαθησιακός Διασφάλιση συμμόρφωσης των 

προμηθευτών 

Ορισμός Ποιότητας Βαθμός ικανοποίησης 

ενδιαφερομένων 

Προσαρμογή διαδικασιών σε  

καθορισμένες από πιστοποίηση 

απαιτήσεις ποιότητας 

Βελτιώσεις/Αποτελέσματα Μεγάλη έμφαση σε βελτιώσεις-

αποτελέσματα 

Δεν αξιολογεί πρόσφατα 

αποτελέσματα ή τάσεις για 

βελτίωση 

Ρόλος στην αγορά Σημαντική μορφή αναγνώρισης χωρίς 

σκοπό την πιστοποίηση 

Παρέχει τη διαβεβαίωση 

πιστοποιημένου προμηθευτή 

που εφαρμόζει πιστοποιημένες 

διαδικασίες 

Είδος αξιολόγησης Επιθεώρηση σε τέσσερα διαφορετικά 

στάδια 

Αξιολόγηση του εγχειριδίου 

ποιότητας και σχετικών 

τεκμηριωμένων εγγράφων 

περιγραφής διαδικασιών, 

επιθεώρησης εγκαταστάσεων 

για έλεγχο του βαθμού 

συμμόρφωσης σε 

πιστοποιημένες πρακτικές 

Ανατροφοδότηση 

πληροφοριών 

Ανατροφοδότηση πληροφοριών στους 

τομείς ποιότητας προσέγγισης και 

εύρος εφαρμογής και αποτελεσμάτων 

Ανατροφοδότηση πληροφοριών 

για κλίσεις και διαγνώσεις 

σχετικά με πρακτικές που 

εφαρμόζονται 

Κριτήρια βελτίωσης Αναθεώρηση κριτηρίων και μοντέλου 

αξιολόγησης κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

Αναθεώρηση πρακτικών ώστε 

να αποσαφηνιστούν όροι και 

μέθοδοι εφαρμογής τους 

Ευθύνη για παροχή 

πληροφοριών 

Υποχρέωση για την παροχή 

πληροφοριών που αφορούν την 

ποιότητα σε τρίτους 

Καμιά υποχρέωση παροχής 

πληροφοριών σε τρίτους 

Ποιότητα εξυπηρέτησης Έμφαση σε βελτιώσεις ποιότητας 

εξυπηρέτησης πελατών για 

εξαιρετικές επιδόσεις 

Εστίαση προτύπων σε 

επαναληπτικές διαδικασίες 

χωρίς μελέτη κρίσιμων θεμάτων 

ποιότητας * 

 

 

* Σήμερα ο I.S.O. κατόπιν συνεχών ελέγχων προχωρά σε συνεχείς βελτιώσεις των 

προτύπων με τη συμμετοχή και των ενδιαφερομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2: Η Δ.Ο.Π. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

                              

2.1 Oρισμός 

 

Στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον θα ήταν πολύ δύσκολο να μείνει 

ανεπηρέαστος ο κόσμος της Εκπαίδευσης, η οποία μάλιστα αποτελεί το όχημα μέσω 

του οποίου θα επιτευχθεί η απαιτούμενη βελτίωση των κοινωνιών και των οικονομιών 

των κρατών στην προσπάθεια τους για την απόκτηση πλεονεκτήματος σε διεθνές 

επίπεδο. 

Η θεωρία της Δ.Ο.Π. προέρχεται από τον κόσμο των Επιχειρήσεων και εύλογα μπορεί 

να αναρωτηθεί κάποιος κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Εκπαίδευση.  

Αρκετοί θεωρητικοί των Επιστημών της Αγωγής υποστήριξαν ότι η Δ.Ο.Π. θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Εκπαίδευση με στόχο την εφαρμογή εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων, τη μείωση των αποτυχιών και την αύξηση της παραγωγικότητας 

(Cunningham (2007); Masoumeh et al., (2011) ).  

Έρευνα που έγινε το 1993 στα σχολεία της Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξε ότι 

οι αρχές της Δ.Ο.Π. μπορούν να εφαρμοστούν στα σχολεία στα πλαίσια της βελτίωσής 

τους καθώς εισάγουν τη μετάβαση από ένα “καταναγκαστικό” σε ένα “συμμετοχικό” 

σύστημα (Τeigland, 1993).  

Η Δ.Ο.Π. γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στην εκπαίδευση, όπως αποδεικνύεται από 

την πληθώρα βιβλίων και άρθρων σε περιοδικά από το 1990 (Farkhondehzadeh et al., 

2013). 

Χαρακτηριστικά ο Rhodes (1992, σ. 76) αναφέρει ότι ένας δάσκαλος του έγραψε πως 

«τα σχολεία έχουν προβάδισμα σε σχέση με τη βιομηχανία στην εφαρμογή εννοιών 

ποιότητας, διότι έχουν καλύτερη βάση στην ψυχολογία και την ανθρώπινη ανάπτυξη 

από τη βιομηχανία».  

Η Δ.Ο.Π. θεσπίζει ειδικά εργαλεία και αρχές μέσα από τα οποία μπορούμε να 

οδηγηθούμε σε συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας με αναπροσαρμογή των στρατηγικών 

που χρησιμοποιούνται και ακολούθως σε συνεχή βελτίωση της μάθησης με τη 

συμμετοχή όλων (Prueangphitchayathon et  al., 2015). 
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Η μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση 

των κύκλων είτε της ακαδημαϊκής είτε της επαγγελματικής εκπαίδευσης και παίρνει το 

χαρακτήρα της δια βίου μάθησης με στόχο τη συνεχή βελτίωση (Ζώσης, 2006). 

Η Δ.Ο.Π. είναι η συνεχής προσπάθεια επίτευξης του άριστου και στο χώρο της 

Εκπαίδευσης που αποβλέπει στην εκπλήρωση και υπέρβαση των απαιτήσεων και των 

αναγκών των μαθητών μέσα από μια βελτίωση των διαδικασιών που θα περιλαμβάνει 

ομαδική εργασία με ενδυνάμωση όλων, ανάθεση ευθυνών στους μαθητές και υιοθέτηση 

στρατηγικών κριτικής μάθησης, μείωση των αδυναμιών του συστήματος και συμμετοχή 

όλων των φορέων που συμμετέχουν στη λειτουργία του σχολείου (Ζαβλανός, 2003). 

Κατά συνέπεια η Δ.Ο.Π. είναι η νέα φιλοσοφία στο χώρο του σχολείου που έρχεται να 

ενεργοποιήσει όλους τους φορείς της σχολικής ζωής, να εισάγει τη συμμετοχή όλων 

στη λήψη των αποφάσεων, να βελτιώσει λειτουργικές διαδικασίες, συνθήκες 

λειτουργίας και στρατηγικές διδασκαλίας με σκοπό την άνοδο της ποιότητας στις 

παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, την υπερκάλυψη των προσδοκιών μαθητών, 

γονέων και εκπαιδευτικών και την κατά το δυνατό μεγαλύτερη συμβολή στη συνολική 

προσπάθεια βελτίωσης σε εθνικό επίπεδο. 

 

2.2 Εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στο σχολείο 

 

Η φιλοσοφία του Deming παρέχει ένα πλαίσιο που μπορεί να ενσωματώσει πολλές 

θετικές εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης (Lunenburg, 2010). 

Ο Deming πρότεινε τη σύνδεση μεταξύ των αρχών διαχείρισης της ποιότητας και της 

εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι «η βελτίωση καθώς και η διαχείριση της 

εκπαίδευσης, απαιτούν την εφαρμογή των ίδιων αρχών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

για τη βελτίωση της οποιασδήποτε διαδικασίας, κατασκευής ή υπηρεσίας» (Felder et 

al., 1999, σ. 10). 

Στη συνέχεια παραθέτουμε την εξειδίκευση στην εκπαίδευση των 14 σημείων του 

Deming: 

1. Δημιουργία σταθερότητας του σκοπού για τη βελτίωση των προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

Για τα σχολεία, ο σκοπός του συστήματος πρέπει να είναι σαφής, σταθερός και να 

κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, είτε είναι φορείς είτε φυσικά πρόσωπα. 
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Στόχοι του σχολείου πρέπει να είναι η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, η 

βελτίωση του κτιριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού, η βελτίωση των στρατηγικών 

μάθησης, η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και η 

ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 

2. Υιοθέτηση από τη διεύθυνση της νέας φιλοσοφίας. 

Είναι πολύ πιθανό να απαιτηθεί επανεξέταση της αποστολής και επανασχεδιασμός των 

προτεραιοτήτων του σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και την 

ενδυνάμωση μαθητών και εκπαιδευτικών. Η Διεύθυνση του σχολείου  θα πρέπει να 

παρέχει τους απαραίτητους πόρους και να είναι διαρκώς παρούσα, να εξετάζει 

διαδικασίες και επιμέρους αποτελέσματα και να προβαίνει σε επανορθωτικές κινήσεις. 

3. Παύση εξάρτησης από την τελική επιθεώρηση για την επίτευξη της ποιότητας. 

Τα τελικά διαγωνίσματα δεν έχουν να προσφέρουν κάτι αφού δεν υπάρχει δυνατότητα 

βελτίωσης της επίδοσης των μαθητών στο τέλος. Η εξέταση της ποιότητας των 

διαδικασιών μάθησης θα πρέπει να γίνεται στην αρχή με την εφαρμογή διαγνωστικών 

εργαλείων όπως ερωτήσεις, σύντομα τεστ κ.ά. ώστε να μην γίνεται σπατάλη πόρων και 

να εφαρμόζεται επανορθωτική διδασκαλία άμεσα. Σύμφωνα με τον Deming η πρόληψη 

κοστίζει πάντα λιγότερο από τη διόρθωση. Η εξάρτηση από την αποκατάσταση μπορεί 

να αποφευχθεί εάν η κατάλληλη παρέμβαση πραγματοποιηθεί σε αρχικό στάδιο. Θα 

πρέπει να εφαρμοστούν παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αποφύγουν 

προβλήματα μάθησης αργότερα (Lunenburg, 2010). 

4. Μείωση του κόστους βάζοντας τέλος στην επιλογή προμηθευτών με βάση την 

τιμή και μόνο. 

Η χαμηλότερη προσφορά πολλές φορές δεν είναι η πιο αποδοτική από οικονομικής 

άποψης όταν η ποιότητα είναι χαμηλή. Τα σχολεία είναι προτιμότερο να συνεργάζονται 

με έναν ενιαίο προμηθευτή και να αναπτύσσουν μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με 

αυτόν.  

Προμηθευτές όλων των εκπαιδευτικών είναι οι γονείς καθώς επίσης για τους 

εκπαιδευτικούς των μεγάλων τάξεων είναι οι εκπαιδευτικοί των μικρών τάξεων και 

κατά συνέπεια μεταξύ όλων αυτών πρέπει να υπάρχει ουσιώδης και αποτελεσματική 

συνεργασία προς όφελος των μαθητών, η οποία παράλληλα θα έχει ως αποτέλεσμα την 

εξοικονόμηση πόρων. 

5. Συνεχής και διαρκής βελτίωση κάθε δραστηριότητας στον οργανισμό, βελτίωση 

ποιότητας και παραγωγικότητας. 

Στόχος η επίτευξη καλών αποτελεσμάτων για μαθητές και διδάσκοντες. 
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Οι Διευθυντές θα πρέπει να βελτιώσουν τις συνθήκες και τις διαδικασίες λειτουργίας 

και συνεργασίας μέσα στο σχολείο. Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί βάρος στις 

προσπάθειες βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης.  Με βάση τα 

τελευταία ευρήματα της έρευνας, οι καλύτερες στρατηγικές πρέπει να επιχειρούνται, να 

αξιολογούνται και να προσαρμόζονται όπως απαιτείται (Salami et al., 2013).  

Για τους μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να γίνεται 

επανασχεδιασμός.  

6. Εκπαίδευση στην εργασία. 

Για την επιτυχή εφαρμογή της Δ.Ο.Π. θα πρέπει να οργανωθούν από τη Διεύθυνση του 

σχολείου επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς τα οποία θα 

αναφέρονται στις νέες διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, στις νέες 

μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης που αναπτύσσονται, στις νέες στρατηγικές 

αξιολόγησης και στους τρόπους διαπίστωσης της ποιότητας στη διδασκαλία τους. Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μάθουν στους μαθητές τους να είναι περισσότερο 

αποτελεσματικοί στην εργασία τους και να αξιολογούν την ποιότητά της (Ζαβλανός, 

2003). 

Ταυτόχρονα και οι Διευθυντές θα πρέπει να φροντίζουν για την επιμόρφωσή τους σε 

νέες διοικητικές μεθόδους, στις τεχνολογίες της πληροφορικής και να είναι 

υποστηρικτές της καινοτομίας. 

Όλοι θα πρέπει να είναι γνώστες των εργαλείων της ποιότητας και των τρόπων 

επίλυσης προβλημάτων που έχουν σχέση με αυτήν. 

7. Αποτελεσματική ηγεσία. 

Έργο του αποτελεσματικού Διευθυντή είναι η διάγνωση των προβλημάτων στο 

σύστημα του σχολείου, ο σχεδιασμός των διαδικασιών αντιμετώπισής τους και η 

εφαρμογή τους. Στόχος η μάθηση για όλους. Ο Deming υποστηρίζει ότι το πρωταρχικό 

καθήκον της ηγεσίας είναι να περιορίσει την ποσότητα της διακύμανσης εντός του 

συστήματος, φέρνοντας τον καθένα προς το στόχο της τελειότητας. Αυτό σημαίνει την 

ανάπτυξη ενός κινήματος προς το τέλειο.  

8. Αποβολή του φόβου. 

Σε καμιά περίπτωση και για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται σε ένα σχολείο να υπάρχει 

φόβος είτε σε εκπαιδευτικούς είτε σε μαθητές, φόβος που συνήθως έχει σχέση με 

αξιολογήσεις και χαρακτηρισμούς. Αντίθετα θα πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα 

συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και ενθάρρυνσης διατύπωσης προτάσεων με στόχο 

τη βελτίωση. Ο φόβος δημιουργεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για τη βελτίωση του κάθε 
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συστήματος. Οι εκπαιδευτικοί συχνά φοβούνται να επισημάνουν τα προβλήματα και να 

κάνουν προτάσεις για να μην κατηγορηθούν, το ίδιο και οι μαθητές. Η ηγεσία, σε κάθε 

περίπτωση, θα πρέπει να δίνει κίνητρα για τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης. 

Ο Deming υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι θέλουν να κάνουν το καλύτερο. Οι 

προσπάθειες βελτίωσης πρέπει να έχουν αναφορά στις διαδικασίες και τα 

αποτελέσματα. Εάν δεν υπάρχει ποιότητα, η βλάβη είναι στο σύστημα και όχι στους 

εργαζόμενους. Θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός των διαδικασιών. Είναι 

υπευθυνότητα της διοίκησης να επιτρέψει στους ανθρώπους να κάνουν το καλύτερο 

βελτιώνοντας συνεχώς το σύστημα στο οποίο εργάζονται.  

9. Κατάργηση των εμποδίων επικοινωνίας και ενθάρρυνση της συνεργασίας. 

Είναι απόλυτα απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ όλων μέσα στη σχολική 

καθημερινότητα. Διευθυντές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνεργάζονται τόσο 

μεταξύ τους όσο και με τους γονείς με όρους και προϋποθέσεις ισότητας και σεβασμού, 

αλληλοενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών και ανατροφοδότησης. Το ίδιο και με τους 

μαθητές. Στην τάξη, θα πρέπει να ενθαρρύνονται τα ομαδοσυνεργατικά μοντέλα, η 

βιωματική μάθηση και η εξατομικευμένη διδασκαλία. Συνεργασία πρέπει να υπάρχει 

μεταξύ όλων των μελών του οργανισμού της μάθησης έτσι ώστε η ολική ποιότητα να 

μπορεί να μεγιστοποιηθεί.  

10. Εξάλειψη συνθημάτων, προτροπών και στόχων που απαιτούν “μηδέν 

ελαττώματα” και νέα επίπεδα παραγωγικότητας χωρίς βελτίωση των μεθόδων. 

Απεριόριστα συνθήματα και προτροπές αντανακλούν σε αποτυχία των εκπαιδευτικών 

καθώς είναι εύλογος ο συνειρμός ότι οι διδάσκοντες θα πετύχαιναν καλύτερα 

αποτελέσματα αν προσπαθούσαν περισσότερο. Αυτό προσβάλλει την ομάδα αντί να 

την εμπνέει και να την ενθαρρύνει σε δημιουργία. Δημιουργεί αντίπαλες σχέσεις, διότι 

οι πολλές αιτίες  χαμηλής ποιότητας και χαμηλής παραγωγικότητας στα σχολεία είναι 

λόγω των διαδικασιών του συστήματος και όχι του προσωπικού.  

Περιορισμένη χρήση συνθημάτων μπορεί να γίνει στην περίπτωση των μαθητών με 

στόχο την ενθάρρυνσή τους για τη συνέχιση των προσπαθειών τους, όπως “Όλα τα 

παιδιά μπορούν να μάθουν” κ.λ.π. Συνθήματα, όπως το παραπάνω, μπορούν να 

χρησιμεύουν ως στόχοι στο σχολείο. 

11. Εξάλειψη των αριθμητικών στόχων και προτύπων εργασίας για το προσωπικό 

και τη διοίκηση. 

Υπάρχουν πολλές πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης που δεν στηρίζονται στα 

εσωτερικά κίνητρα και αντίθετα προσανατολίζονται στα εξωτερικά. Αφορούν 
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συστηματική και αυστηρή αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μαθητών, πριμ, διοίκηση με 

βάση τους στόχους, τους βαθμούς, τους ποσοτικούς στόχους και τις ποσοστώσεις. Αυτά 

ο Deming τα περιλαμβάνει στις επτά θανάσιμες ασθένειες της Δ.Ο.Π.. Τέτοιες 

προσεγγίσεις είναι αντιπαραγωγικές διότι ο καθορισμός των στόχων οδηγεί σε οριακή 

απόδοση, το πριμ καταστρέφει την ομαδική εργασία, και η αξιολόγηση των ατομικών 

επιδόσεων προκαλεί το φόβο και αυξάνει τη διακύμανση στην επιθυμητή απόδοση 

(Lunenburg C.F., 2010). 

12. Προστασία της υπερηφάνειας των ανθρώπων για το έργο τους.  

Κάθε άνθρωπος στο περιβάλλον της εργασίας του θέλει να τυγχάνει της αναγνώρισης 

του έργου του. Αυτό άλλωστε περιλαμβάνεται στα υψηλά επίπεδα παρακίνησης με 

βάση την πυραμίδα του Maslow (Φαναριώτης, 1999). Οι περισσότεροι άνθρωποι 

θέλουν να δουλεύουν σε ένα φιλικό περιβάλλον και να συμμετέχουν στη λήψη των 

αποφάσεων. Η αποτελεσματική επικοινωνία οδηγεί στην εξάλειψη των αντικινήτρων. 

Μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχει αλληλοενημέρωση σε θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος, ιδίως αυτών που έχουν σχέση με την πρόοδο των μαθητών. 

13. Καθιέρωση προγράμματος εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης για όλους. 

Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιμορφώνονται σε νέες μεθόδους 

διοίκησης του σχολείου, στη δυναμική της ομάδας, στην επίτευξη συναίνεσης και στη 

συνεργατική λήψης αποφάσεων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του σχολείου πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι οι βελτιώσεις στην επιτυχία των μαθητών θα δημιουργήσουν 

υψηλότερα επίπεδα ευθύνης. Όλα τα μέλη του οργανισμού οφείλουν να εργαστούν για 

την επίτευξη του μετασχηματισμού. Επίσης θα πρέπει να είναι θετικοί και σε περιοδικές 

επιμορφώσεις. 

14. Συμμετοχή όλων για την υλοποίηση της φιλοσοφίας και των παραπάνω σημείων 

της Δ.Ο.Π. 

Όλοι (Διευθυντές, εκπαιδευτικοί, προσωπικό υποστήριξης, μαθητές, γονείς, Δήμος) θα 

πρέπει να συμμετέχουν στην εκπόνηση του σχεδίου βελτίωσης, να το υιοθετήσουν και 

να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες για την εφαρμογή του.  

Η θεωρία της Δ.Ο.Π. που αναπτύχθηκε από τον Deming, είναι μια φιλοσοφία 

διαχείρισης που προσελκύει πλέον όλο και περισσότερο την προσοχή των 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο, διαφορετικές ερμηνείες και διαδικασίες στην εφαρμογή της 

μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά διαφορετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 
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Συγκεκριμένα, αναφορικά με την έμφαση στις τελικές εξετάσεις ή όχι, οι εκπαιδευτικοί 

που εφαρμόζουν το μοντέλο Crosby “μηδέν ελαττώματα”, επιμένουν στην επίτευξη 

καλύτερων αποτελεσμάτων στις εξετάσεις ανεξάρτητα από το περιεχόμενο 

διδασκαλίας, ενώ οι υποστηρικτές του μοντέλου Deming δίνουν έμφαση σε μια συνεχή, 

κυκλική βελτίωση στις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης αγνοώντας το 

ρόλο των τελικών εξετάσεων. Το μοντέλο Crosby μπορεί να οδηγήσει σε μια 

κατάσταση στην οποία οι μαθητές περνούν τις εξετάσεις με την πρώτη προσπάθεια. 

Ωστόσο χάνουν την αυτενέργεια, την ευελιξία  και τη δημιουργικότητά τους. Χάνουν 

την ουσιαστική επαφή με τα θέματα που μελετούν, δίνουν έμφαση αποκλειστικά στις 

τεχνικές των εξετάσεων και μ’ αυτόν τον τρόπο επέρχεται ένας εφησυχασμός. 

Αντίθετα, το μοντέλο Deming οδηγεί τους μαθητές σε ένα πλαίσιο όπου μέσω ομαδικής 

εργασίας και ισότιμων σχέσεων με τους δασκάλους τους, ασχολούνται ενεργά με 

ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, έρευνα, εφαρμογή των γνώσεων  και ως εκ τούτου 

γίνονται δημιουργικά και κριτικά σκεπτόμενα άτομα, επαρκώς έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Ο Deming διαφωνεί με την άποψη ότι η επιτυχία ενός σχολείου πρέπει να κρίνεται 

αποκλειστικά και μόνο από τα τελικά τεστ και τους βαθμούς. Πιστεύει ότι η μάθηση 

είναι προτιμότερο να φαίνεται από τις επιδόσεις του μαθητή με την εφαρμογή γνώσεων 

και δεξιοτήτων στις προκλήσεις της πραγματικής ζωής. Οι μαθητές πρέπει να 

διδάσκονται πώς να αξιολογούν την εργασία τους και την πρόοδό τους. Απορρίπτει 

επίσης τις πρακτικές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών καθώς θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι 

θα πρέπει να νιώθουν ασφάλεια και επίσης ότι η εμπιστοσύνη είναι ένα πολύ καλύτερο 

κίνητρο από το φόβο. Πιστεύει ακόμη ότι Διευθυντές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

εκπαιδευτούν στις διαδικασίες στατιστικού ελέγχου αναφορικά με τις διαδικασίες 

μάθησης και όχι με ατομικά επιτεύγματα, για να είναι σε θέση να παρουσιάζουν 

αποτελέσματα των χρησιμοποιούμενων μεθόδων (Teigland, 1993). 

Η εφαρμογή των αρχών της Δ.Ο.Π. αναμορφώνει το σχολείο ωθώντας το σε υψηλότερο 

επίπεδο κουλτούρας, διδασκαλίας και μάθησης με έμφαση στην ικανοποίηση μαθητών 

και εκπαιδευτικών (Masoumeh et al., 2012).  

Στο άρθρο του με θέμα “Η ποιοτική Επανάσταση στην Εκπαίδευση” ο J.J. Bonstingl 

(2001) περιγράφει εκείνες τις αρχές της Δ.Ο.Π. που πιστεύει ότι έχουν τη μεγαλύτερη 

σημασία στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Αυτές είναι οι συνεργατικές σχέσεις, η  
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συνεχής βελτίωση και αυτοαξιολόγηση, ένα σύστημα συνεχούς διαδικασίας και η 

ηγεσία. Πράγματι η Δ.Ο.Π. θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο βασικών αξιών και 

εννοιών που περιλαμβάνουν:  

1. την ηγεσία και την κουλτούρα ποιότητας,  

2. τη συνεχή βελτίωση και την καινοτομία στις εκπαιδευτικές διαδικασίες,  

3. τη γρήγορη απόκριση και διαχείριση των πληροφοριών και την 

αυτοαξιολόγηση,  

4. την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου  

(Salami et al., 2013). 

Βασικές επίσης ενέργειες για επιτυχή εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στο σχολείο είναι:  

1. η εξασφάλιση της υποστήριξης όλων στην αλυσίδα της εποπτείας,  

2. ο εντοπισμός των πελατών,  

3. η επικέντρωση στη βελτίωση της διαδικασίας, 

4. η χρησιμοποίηση των 14 σημείων του Deming ως οδηγό και λίστα ελέγχου κατά 

τη διάρκεια της προσπάθειας υλοποίησης (Winn et al., 1998). 

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα πρέπει να αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες για τη 

βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, της ποιότητας της μαθησιακής εμπειρίας και 

του τρόπου που αυτή επιτυγχάνεται (Steyn, 2000).  

Σύμφωνα με τους Weidmer & Harris (1997) στο Jaradat (2013) η εφαρμογή της Δ.Ο.Π. 

στα σχολεία χαρακτηρίζεται από πέντε βασικές φάσεις:  

1. το στάδιο πειθούς και  υιοθέτησης της φιλοσοφίας της,  

2. το στάδιο σχεδιασμού,  

3. το στάδιο της αξιολόγησης,  

4. το στάδιο υλοποίησης και της ανταλλαγής εμπειριών  

5. το στάδιο διασποράς/εξάπλωσης. 

Η Δ.Ο.Π. στα σχολεία επιτυγχάνεται με:  

-ανάπτυξη ηγεσίας και διοικητικών ικανοτήτων, 

-ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσεων και τάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω 

κατάρτισης και επανακατάρτισης των εκπαιδευτικών, 

-συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

-επικέντρωση περισσότερο στην ανάπτυξη των διαδικασιών παρά στην κατανομή 

ευθυνών, 
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-συνεχή εργασία με στόχο τη βελτίωση και την ανταπόκριση στις ανάγκες των 

μαθητών, 

-μείωση της αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 

-επίτευξη της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και 

Δήμου),  

-βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και φυσικών πόρων,  

-μείωση του κόστους υλοποίησης των εκπαιδευτικών στόχων,  

-παροχή εργαλείων μέτρησης και κριτηρίων για τη μέτρηση της απόδοσης με στόχο την 

πρόληψη και όχι τη θεραπεία. 

Το σχολείο θα πρέπει να εφαρμόζει τη Δ.Ο.Π. ως διοικητικό σύστημα και να εργάζεται 

για την ανάπτυξη και τεκμηρίωση αυτού του συστήματος, θα πρέπει να διαθέτει ομάδα 

ποιότητας και αριστείας, η οποία θα ασχολείται με τη διάδοση της κουλτούρας 

αριστείας στη διδασκαλία, τον ορισμό και την έκδοση των διακεκριμένων κριτηρίων 

επιδόσεων, τον οδηγό ποιότητας και την ενίσχυση της δημοκρατικής αρχής μέσω της 

εφαρμογής του συστήματος προτάσεων και παραπόνων. Τα σχολεία καλούνται επίσης 

να εργάζονται για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης, τη δημιουργία 

ενός συνεχούς κέντρου πληροφοριών, την ενεργοποίηση του ρόλου της τεχνολογικής 

εκπαίδευσης, την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και τα μη εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, την εκπαίδευση των μαθητών για την πρόσληψη των γνώσεων, τον 

προσανατολισμό των μαθητών προς διαφορετικές διανοητικές διεργασίες και την 

απόκτηση της ικανότητας οργάνωσης του χρόνου τους και χρήσης των εκπαιδευτικών 

εμπειριών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο (Jaradat, 2013). 

Για την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στο σχολείο ο Arcaro πρότεινε εστίαση σε πέντε 

χαρακτηριστικά που είναι: επίκεντρο ο πελάτης, η ολική συμμετοχή, η μέτρηση, η 

δέσμευση, και η συνεχής βελτίωση (Supramono et al., 2014). 

Οι Neves και Nakhai περιγράφουν τις βασικές αρχές της Δ.Ο.Π. ως εξής: 

«μακροπρόθεσμη προοπτική, εστίαση στον πελάτη, και κορυφαία δέσμευση της 

διοίκησης, συστήματα σκέψης, κατάρτιση και εργαλεία στην ποιότητα, αυξημένη 

συμμετοχή των εργαζομένων, ανάπτυξη μέτρησης και υποβολή εκθέσεων, βελτίωση 

επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και συνεχής βελτίωση» 

(Farkhondehzadeh et al, 2013, σ. 635). 
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Σχετικά με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) ο Rhodes (1992) αναφέρει 

ότι περιέχουν συνήθως στόχους ποσοτικούς και όχι ποιοτικούς. Διακρίνει στην 

Εκπαίδευση δυο παράλληλα συστήματα. Το πρώτο σύστημα είναι αυτό που σχεδιάζεται 

κεντρικά και αναφέρει τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές, παρέχει τους γενικούς 

στόχους και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Στο σύστημα αυτό οι εκπαιδευτικοί έχουν 

μηδενική συμμετοχή. Το δεύτερο σύστημα αφορά την εργασία που γίνεται μέσα στην 

τάξη και περιλαμβάνει το τι γνωρίζουν και σε τι ανταποκρίνονται οι μαθητές. Είναι το 

σύστημα με το οποίο παρέχεται η βασική γνώση. Τα δυο συστήματα φαίνονται να είναι 

τελείως αποσυνδεμένα μεταξύ τους.  

Δυστυχώς και σήμερα στη χώρα μας ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι οι βασικοί 

πρωταγωνιστές της διδασκαλίας στην τάξη δε συμμετέχουν καθόλου στην εκπόνηση 

των Α.Π.Σ. 

Οι διαδικασίες Ποιότητας στην Π.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνουν καινοτόμο 

πρόγραμμα σπουδών με βάση τις ανάγκες του σχολείου με νέες διδακτικές 

προσεγγίσεις και δραστηριότητες, σχέδια βελτίωσης του σχολείου, αλλαγή στη 

διοίκηση του σχολείου, κοινή λήψη αποφάσεων μεταξύ των Διευθυντών, των 

εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών, χρήση του ελέγχου ποιότητας  και 

ανάπτυξη του I.S.O. 9000 (Keung et al., 2013). 

Τα Α.Π.Σ. θα πρέπει να είναι ανοιχτά ώστε μέρος τους να διαμορφώνεται τοπικά με 

βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες περιοχών και σχολείων. 

Επίσης στις πρακτικές ποιότητας περιλαμβάνεται η «υιοθέτηση από τους μαθητές 

στάσεων πολιτιστικών αξιών, οι μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές (Prophet, 1995, Ackers 

& Hardman, 2001), η δημοκρατική διακυβέρνηση του σχολείου (Harber, 1993, 

Karlsson, 2002, Suzuki, 2002) και η ένταξη (UNESCO, 2004)» (Barrett et al., 2006, σ. 

2).  

Η Δ.Ο.Π. στην εκπαίδευση, με βάση τον Τσιότρα (2002) μπορεί να εφαρμοστεί σε τρία 

επίπεδα: 

1. Στις διοικητικές διαδικασίες με έμφαση στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

και στη μείωση του κόστους. 
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2. Στη διδασκαλία της φιλοσοφίας της Δ.Ο.Π. και των τεχνικών της στους 

μαθητές. 

3. Στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης 

που αφορά την πρόσκτηση γνώσεων, θετικών στάσεων και δεξιοτήτων, με τη 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, δηλαδή των μαθητών, των 

εκπαιδευτικών και των γονέων. 

Το σχολείο είναι ένα σύστημα καθώς αποτελείται από επιμέρους στοιχεία και 

υποσυστήματα όπως εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, τα οποία βρίσκονται σε διαρκή 

αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση μεταξύ τους. Μάλιστα είναι ένα σύστημα ανοιχτό 

διότι λειτουργεί σε ένα ευρύτερο περιβάλλον με το οποίο αναπτύσσει αλληλεπιδράσεις 

(Σαΐτης, 2011). 

Το σχολείο πραγματοποιεί εισροές από το περιβάλλον του που είναι οι μαθητές, οι 

εκπαιδευτικοί, το λοιπό προσωπικό, τα μηχανολογικά και εποπτικά μέσα διδασκαλίας, 

τα Α.Π.Σ., τα βιβλία, τα λειτουργικά κονδύλια κ.ά. Μέσα από τη διδασκαλία και τις 

υπόλοιπες διαδικασίες που εφαρμόζει, μετασχηματίζει τις παραπάνω εισροές και 

παράγει αποτελέσματα που είναι οι γνώσεις, οι στάσεις και οι δεξιότητες των μαθητών 

του και αποτελούν τις  εκροές του, τις οποίες παραδίδει στην κοινωνία, στις 

επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες ή και στα σχολεία ανώτερης βαθμίδας και στα 

Πανεπιστήμια. 

 

                                   εξωτερικό περιβάλλον 

                 

                      εισροές                                                                                                   εκροές 

 

 

 

 

 

                                        Feedback - Ανατροφοδότηση 

                                            

 

Σχήμα 2.2.1:Το σχολείο ως ανοιχτό σύστημα 

Πηγή: Σαΐτης Χρ., 2000. 

Υποσυστήματα του σχολείου 

μαθητές, εκπαιδευτικοί, λοιπό προσωπικό, 

μηχανολογικά και εποπτικά μέσα διδασκαλίας, 

αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, λειτουργικά 

κονδύλια…………………………… 

………………………………………. 
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Με βάση τις αρχές της Δ.Ο.Π. οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται ως μάνατζερ που 

καθοδηγούν τη διαδικασία της μάθησης στους μαθητές (Τσιότρας, 2002) αλλά 

ταυτόχρονα και εσωτερικοί πελάτες των εκπαιδευτικών μικρότερων τάξεων και του 

Διευθυντή γιατί αποδέχονται από αυτούς προϊόντα και υπηρεσίες, οι μαθητές 

θεωρούνται ως εργαζόμενοι και ταυτόχρονα προϊόντα, οι γονείς είναι προμηθευτές του 

σχολείου γιατί παρέχουν τα παιδιά τους και ταυτόχρονα πελάτες του γιατί δέχονται τις 

υπηρεσίες του μέσω των παιδιών τους. Το σχολείο θεωρείται ως προμηθευτής της 

κοινωνίας, η οποία ταυτόχρονα είναι και πελάτης του. 

Με βάση τον Τσιότρα (2002), για την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στο σχολείο θα πρέπει να 

γίνουν αποδεκτές τέσσερις υποθέσεις που είναι οι παρακάτω: 

1. Για τη βελτίωση του μαθητή πρέπει αρχικά να εξεταστεί η εκπαιδευτική 

διαδικασία. Εισερχόμενα σε αυτήν είναι ο μαθητής και οι γνώσεις, εξερχόμενα 

οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχει αποχτήσει και οι στάσεις που έχει 

υιοθετήσει ο μαθητής. 

2. Τα σχολεία προμηθεύουν τις σχολικές μονάδες της ανώτερης βαθμίδας, το 

Πανεπιστήμιο και τελικά την κοινωνία. Οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που 

διαθέτουν οι μαθητές είναι αυτές που απαιτούνται σε καθεμιά από τις επόμενες 

βαθμίδες και τελικά από την κοινωνία. 

3. Στην περίπτωση που οι επιδόσεις των μαθητών είναι χαμηλές πρέπει να 

εξετασθεί εκ νέου η εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση 

να θεωρούμε ότι ένας μαθητής μπορεί να είναι “ελαττωματικό” εισερχόμενο. 

4. Οι εκπαιδευτικοί (μάνατζερς) θα πρέπει να δημιουργήσουν το κατάλληλο 

περιβάλλον και να κατευθύνουν τους μαθητές (εργαζόμενοι) στην πρόσκτηση 

γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων και με αυτόν τον τρόπο να τους κάνουν 

ικανούς να παράγουν προϊόντα ποιότητας (τους εαυτούς τους). 

Η εισαγωγή της Δ.Ο.Π. στο σχολείο περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

1. Αποδοχή της νέας φιλοσοφίας από τη διοίκηση του σχολείου και καθορισμός 

του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας. Δέσμευση της διοίκησης για συνεχή 

προσπάθεια εφαρμογής των διαδικασιών της Δ.Ο.Π. και δημιουργίας μιας νέας 

κουλτούρας που θα συντελεί θετικά στην όλη προσπάθεια. 

2. Καλή γνώση του συστήματος του σχολείου, εκπαιδευτικών, μαθητών και 

γονέων, κτιρίου και μέσων διδασκαλίας. 
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3. Επέκταση της φιλοσοφίας της Δ.Ο.Π. σε όλο το σχολείο, σε όλους τους φορείς 

της σχολικής ζωής και εκκίνηση των διαδικασιών για την επίτευξη βελτίωσης 

της ποιότητας με τη συμμετοχή όλων σε κύκλους ποιότητας και στη λήψη των 

αποφάσεων. 

4. Μεταβολή των διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας. Η ποιότητα δεν ελέγχεται 

πλέον με εξετάσεις στο τελικό στάδιο αλλά αφορά όλους και ελέγχεται με 

συνεχείς μετρήσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έργου. 

5. Παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού από τη Διεύθυνση και συνεχής 

εκπαίδευσή του, μέσω κατάρτισης και επανακατάρτισης του. 

6. Συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και όλων των διαδικασιών με 

προσανατολισμό στις ανάγκες των μαθητών. 

Εκπαιδευτικοί και Διευθυντής στο σχολείο θα πρέπει να ανακαλύπτουν τις πραγματικές 

ανάγκες των μαθητών, να τις ενσωματώνουν στο σχεδιασμό, να ορίζουν με 

λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά τους στις προδιαγραφές και να ελέγχουν κατά πόσο το 

σχολείο παρέχει υπηρεσίες στο συμφωνημένο επίπεδο ποιότητας με βάση αυτές 

(Μπρίνια Β., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2.2: Ο σχεδιασμός της Ποιότητας στην Εκπαίδευση 

Πηγή: Μπρίνια, 2008. 

 

Τα σχολεία που χρησιμοποιούν τη Δ.Ο.Π. αναπτύσσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

σε σχέση με αυτά που δεν εφαρμόζουν διαδικασίες ποιότητας (Πετρίδου, 2002). 

Τέλεια 
Εκπαιδευτική 

υπηρεσία 

4ο Βήμα 
Προσδιορισμός του συστήματος 
ποιότητας 

 

3ο Βήμα 
Προδιαγραφές της 
εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

 

2ο Βήμα 
Ενσωμάτωση των αναγκών στο 
σχεδιασμό 

 

1ο Βήμα 
Προσδιορισμός αναγκών των 
μαθητών 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί τα παρουσιάζουμε σε αντιδιαστολή μεταξύ τους: 

 

Πίνακας 2.2.3: Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού Οργανισμού Ποιότητας 

Πηγή: Πετρίδου, 2002. 

 

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 

 

Προβλήματα που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. μπορεί να είναι τα 

παρακάτω:  

1. Οι στόχοι του σχολείου προσδιορίζονται κεντρικά χωρίς τη συμμετοχή του και 

πολλές φορές δεν είναι σαφείς. 

2. Το σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έλεγχο και να επηρεάσει 

εξωτερικούς παράγοντες και καταστάσεις που επηρεάζουν το εσωτερικό του 

περιβάλλον όπως είναι η οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική κατάσταση 

των μαθητών του πρωτίστως, και των εκπαιδευτικών του δευτερευόντως. 

3. Το κράτος και η κοινωνία δεν δίνουν την απαιτούμενη σημασία στο χώρο της 

Εκπαίδευσης. Η χρηματοδότηση είναι μικρή και τα προγράμματα σύνδεσης 

εκπαίδευσης και εργασίας ανύπαρκτα. 

4. Τα οικονομικά των σχολείων είναι πενιχρά καθώς, εκτός από τη χαμηλή 

κρατική χρηματοδότηση, δεν έχουν δικές τους οικονομικές πηγές. 

5. Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συμμετοχή στη λήψη των 

αποφάσεων η οποία γίνεται κατά κόρον κεντρικά. Συνεπώς είναι πολύ μικρά τα 

περιθώρια που δίνονται για αλλαγές. 



37 

 

6. Η συνήθης αντίσταση στις αλλαγές, η οποία εκδηλώνεται με απροθυμία 

συμμετοχής σε αυτές, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει παρακίνηση και κανένα 

σύστημα ελέγχου της συνολικής λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του 

σχολείου, το οποίο αν υπήρχε θα ήταν ένας βασικός παράγοντας που θα ωθούσε 

σε βελτίωση. 

Στη σημερινή κοινωνία οι απαιτήσεις από την Εκπαίδευση ολοένα αυξάνονται και 

ταυτόχρονα γίνεται πιο επιτακτική η αναγκαιότητα βελτίωσης των αποτελεσμάτων της. 

Η εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στην Εκπαίδευση μειώνει την αποτυχία των μαθητών και κατά 

συνέπεια δημιουργεί θετικά περιβάλλοντα ευχαρίστησης μαθητών και εκπαιδευτικών, 

που νιώθουν τη χαρά της δημιουργίας και της συμμετοχής μέσω της συνεργασίας. 

 

2.3 Δείκτες ποιότητας στην Εκπαίδευση 

 

Το ενδιαφέρον για την ποιότητα στην Εκπαίδευση παρουσιάστηκε κατά τη δεκαετία 

του 1970 εξαιτίας των οικονομικών και πολιτικών αλλαγών που σημειώθηκαν. Από το 

χρονικό σημείο αυτό και μετά άρχισε να δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην βελτίωση της 

αποδοτικότητας με αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων, στην επιτυχή 

λειτουργία του θεσμικού συστήματος, στη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, καθώς και στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για 

κάθε μαθητή (Twana Salih, 2008). 

Η εφαρμογή της Δ.Ο.Π. προϋποθέτει τη διεξαγωγή μετρήσεων σε επιλεγόμενα 

χαρακτηριστικά. Κάθε χαρακτηριστικό έχει μια τιμή σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. 

Αργότερα, σε μια άλλη χρονική στιγμή, θα έχει μια διαφορετική τιμή και συγκρίνοντας 

τις δυο τιμές θα είναι δυνατή η εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων σχετικά με τη 

βελτίωση των διαδικασιών. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν τους δείκτες ποιότητας 

οι οποίοι αφορούν σημαντικούς τομείς της Εκπαίδευσης που έχουν σχέση με το 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, τη δομή και την οργάνωσή της, καταγράφουν 

στοιχεία για την ποιότητά της και παρέχουν χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάστασή 

της (Ζωγόπουλος, 2009). 

Οι δείκτες ποιότητας διαμορφώνονται σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο σχολείου και η 

εφαρμογή τους πιστοποιείται μέσω της ποιοτικής αξιολόγησης (Δούκας, 1999). 
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Οι δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης και τα κριτήρια που σχετίζονται με αυτούς 

βοηθούν τα σχολεία στον εντοπισμό των κρίσιμων τομέων  των δραστηριοτήτων τους 

των πλεονεκτημάτων τους, των μειονεκτημάτων τους και των ευκαιριών βελτίωσης 

(Vlacic et al., 2009). 

Συντελούν, επίσης, με τη συλλογή δεδομένων, στη διαπίστωση της πορείας του όλου 

εγχειρήματος για βελτίωση και δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μελλοντικών 

προβλέψεων μέσω της κατανόησης των διαδικασιών (Ζαβλανός, 2003). 

Οι δείκτες θα πρέπει να καθοριστούν στην αρχή της διαδικασίας βελτίωσης, καθώς 

επίσης και οι επιθυμητές τιμές τους. Ένας δείκτης μπορεί να είναι το πηλίκο του 

συνολικού αριθμού των προαχθέντων μιας τάξης δια του συνολικού αριθμού των 

μαθητών της τάξης αυτής, ένας άλλος δείκτης μπορεί να είναι το πηλίκο του συνολικού 

ποσού της ετήσιας χρηματοδότησης προς το σχολείο δια του συνόλου των μαθητών που 

φοιτούν στο σχολείο, το πηλίκο των συνολικών ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας που 

γίνονται στο σχολείο ετησίως δια του συνολικού αριθμού των μαθητών του  κ.τ.λ. 

Ένας δείκτης ποιότητας περιλαμβάνει την περιγραφή των σημαντικότερων στοιχείων 

του μετρούμενου μεγέθους, ενδεικτική προσέγγιση που αφορά στοιχεία σχετικά με τις 

πηγές άντλησης πληροφοριών που χρησιμοποιεί το σχολείο και τους τρόπους με τους 

οποίους το κάνει και ενδεικτικά κριτήρια που είναι ερωτήματα που πρέπει να 

απαντηθούν προκειμένου να γίνει η μέτρηση (Ζωγόπουλος, 2009). 

Οι δείκτες ποιότητας μπορεί να καθορίζονται σε σχολικό, εθνικό ακόμη και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σύνολο των εθνικών δεικτών ποιότητας αποτελεί το εθνικό 

σύστημα δεικτών ποιότητας, το οποίο χρησιμοποιείται σε επίπεδο χώρας για να 

παρακολουθεί την πρόοδο των διαδικασιών της Δ.Ο.Π. στα σχολεία που εφαρμόζουν 

τις διαδικασίες της. Κατ’ αντιστοιχία το ευρωπαϊκό σύστημα δεικτών ποιότητας 

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των διαδικασιών Δ.Ο.Π. στα ευρωπαϊκά σχολεία που 

την εφαρμόζουν και παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ τους. 

Ένα εθνικό ή ευρωπαϊκό σύστημα δεικτών ποιότητας παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης 

μεταξύ των σχολείων και προωθεί τη διάχυση και κατά συνέπεια την υιοθέτηση καλών 

πρακτικών. Παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση εντός και εκτός σχολείου σε όλους τους 

ενδιαφερομένους και ενισχύει τη διαφάνεια. 
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Με την υπουργική απόφαση (Υ.Α.) 30972/Γ1/5-3-2013 καθορίστηκαν οι παρακάτω 

εθνικοί δείκτες ποιότητας για όλα τα σχολεία στην ελληνική εκπαίδευση: 

 

Πίνακας 2.3.1: Εθνικοί Δείκτες Ποιότητας της ελληνικής Εκπαίδευσης  

Πηγή: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2012. 

Α/Α           ΤΟΜΕΙΣ                                 ΔΕΙΚΤΕΣ 

1. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 1.1 Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και 

οικονομικοί πόροι. 

1.2    Στελέχωση του σχολείου.  

2. ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

2.1    Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής.  

2.2    Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων.  

2.3    Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του  

         Ανθρώπινου Δυναμικού. 

          

3. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 

3.1    Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών.  

3.2    Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών  

         και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών.  

4. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

4.1.   Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ     

         των μαθητών-τριών.  

4.2.   Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με   

         εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς.  

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

5.1    Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες,  

         Υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις.  

5.2    Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη   

         βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.  

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6.1    Φοίτηση και διαρροή των μαθητών-τριών. 

6.2    Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών. 

6.3    Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.  

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

7.1    Επίτευξη των στόχων του σχολείου. 

 

Θα πρέπει να τονίσουμε, σε αυτό το σημείο, ότι δεν εφαρμόζεται προς το παρόν το 

παραπάνω σύστημα δεικτών ποιότητας στα ελληνικά σχολεία. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τους δείκτες ποιότητας που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για τα ευρωπαϊκά σχολεία το 2000 μετά τη σύνοδο της Λισσαβόνας: 
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Πίνακας 2.3.2: Ευρωπαϊκοί Δείκτες Ποιότητας στην Εκπαίδευση 

Πηγή: Βαβουράκη  κτλ., 2007. 

 

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 του μανθάνειν 

7. Αγωγή του πολίτη 

Επιτυχία και 

μετάβαση 

8. Εγκατάλειψη του σχολείου 

9. Ολοκλήρωση του δεύτερου 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 

 

 

Οι δείκτες ποιότητας αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια 

βελτίωσης των διαδικασιών λειτουργίας των σχολείων και των προσφερόμενων από 

αυτά εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

 

2.4 Ποιότητα και Διεύθυνση του Σχολείου 

 

Βασικό ρόλο στην εφαρμογή των διαδικασιών της Δ.Ο.Π. στο σχολείο έχει η 

Διεύθυνση του σχολείου. 

Mε βάση τον Μπουραντά (2005) η Διεύθυνση του σχολείου, ενεργώντας ως ηγεσία, θα 

πρέπει να επηρεάζει τη σκέψη και τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις συμπεριφορές 

των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό ώστε με τη δική τους θέληση να δίνουν τον 

καλύτερο τους εαυτό για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που συνάδουν με το Όραμα 

και την αποστολή του Οργανισμού. 

Θα πρέπει να έχει ως στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών όταν 

αυτό απαιτείται να γίνει και να πετυχαίνει την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων (Σαΐτης, 2011). 
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Αποτελέσματα μελέτης έδειξαν ότι η Διεύθυνση του σχολείου πρέπει να διαθέτει 

υψηλή ακαδημαϊκή ηγεσία και  δυνατότητα ανάπτυξης ποιότητας στο σχολείο, να 

διαχειρίζεται τους πόρους και το περιβάλλον, εσωτερικό και εξωτερικό,  να σχεδιάζει  

στρατηγικά σχέδια και ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας, να φροντίζει για τη συμμετοχή 

των ενδιαφερομένων και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών, να 

παρακολουθεί τη διαδικασία για τη βελτίωση της ποιότητας συνεχώς, να 

μετασχηματίζει τα σχολεία σε Οργανισμούς μάθησης, να ενθαρρύνει την ομαδική 

εργασία του προσωπικού, να εκτελεί τις βασικές διαδικασίες διοίκησης του σχολείου 

(Prueangphitchayathon et al., 2015). 

Η σχολική ηγεσία στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών Δ.Ο.Π. θα πρέπει να 

αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς ποιότητας (Μισαηλίδης στο Σφακιανάκη, 2015).  

Ο Keller (2006) υποστηρίζει επιπλέον ότι οι ηγέτες των σχολείων θα πρέπει να 

αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και εφευρετικότητα για τον έλεγχο του κόστους και 

την αύξηση της παραγωγικότητας (Salami et al., 2013). 

Με βάση την έρευνα του Πασιαρδή (2012) σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Δ.Ε.) στην Κύπρο τα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης ηγεσίας του σχολείου είναι τα 

παρακάτω: 

Πίνακας 2.4.1: Χαρακτηριστικά επιτυχημένης εκπαιδευτικής ηγεσίας  

Πηγή: Πασιαρδής, 2012. 

 

Δημοκρατική και 

ανθρώπινη προσέγγιση 

 ηγεσίας  

προώθηση διαφάνειας μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ανθρώπινη επαφή και φιλική προσέγγιση με όλους συναδελφικότητα 

σεβασμός και εκτίμηση προς τους εκπαιδευτικούς 

ανθρώπινη, ειλικρινής και αυθεντική επαφή με όλους 

εξατομικευμένο ενδιαφέρον για όλους 

συνεχής παρουσία στη σχολική μονάδα 

σταθερή και συνεχής υποστήριξη σε όλους 

δημιουργία εποικοδομητικών σχέσεων 

Σχολικό κλίμα και 

κουλτούρα συνεργασίας  

αλληλεπίδραση όλων των εμπλεκομένων της σχολικής μονάδας 

προώθηση ομαδικής συνεργασίας 

ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας  

ομαδική και δίκαια αντιμετώπιση των σχολικών θεμάτων 

ίδια πολιτική για όλους  

συλλογική λήψη αποφάσεων 

διατήρηση άριστων σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών μαθητών 

στήριξη και συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντών 

συνεργασία μεταξύ μαθητών και διευθυντών 

Δίκτυα συνεργασίας και 

επικοινωνίας  

έντονη συνεργασία των διευθυντών με τους εξωτερικά εμπλεκόμενους 

φορείς 

συνεργασία με τους γονείς και τον σύνδεσμο γονέων 

συνεργασία με τον δήμο και την τοπική κοινότητα 
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συνεργασία με την αστυνομία και τα γειτονικά σχολεία 

ενεργός συμμετοχή στα σχολικά θέματα 

πίστη στις δυνατότητες των δικτύων αλληλεπίδρασης 

διατήρηση της προβολής του σχολείου στην κοινωνία 

εξασφάλιση επαρκών πόρων για τις σχολικές δραστηριότητες από 

εξωτερικούς φορείς 

στρατηγικός σχεδιασμός για τη διάθεση των πόρων 

επικοινωνία και επαφή με άλλους διευθυντές 

Όραμα και προσωπικό 

σύστημα αξιών  

επιθυμία για σχολικές επιτυχίες μέσα από τη διάδοση του οράματος 

δέσμευση και αφοσίωση στους σχολικούς στόχους 

προσανατολισμός για αλλαγή 

επικέντρωση σε μακροπρόθεσμους στόχους 

ανάληψη πολλαπλών ρόλων 

στοχοθεσία για υψηλές προσδοκίες 

επίδειξη πάθους 

αφοσίωση και προσήλωση στους μακροπρόθεσμους στόχους 

εξομάλυνση συγκρούσεων που ίσως προκύψουν και όχι αποφυγή τους 

συγκεκριμένες στρατηγικές για ενημέρωση και πληροφόρηση, 

παρατήρηση, έλεγχο και άντληση πληροφοριών μέσω πηγών 

 

Η έμφαση στην ποιότητα και την εφαρμογή των βασικών αξιών της Δ.Ο.Π. προσθέτει 

ευθύνες στη Διεύθυνση του σχολείου. Οι συμπεριφορές της επηρεάζουν άμεσα το 

θεσμικό κλίμα, το σχολείο και τα αποτελέσματα των μαθητών (Meehan, 2003). 

Η Διεύθυνση του σχολείου, μέσω ομαδικών διαδικασιών, θα πρέπει να προχωρεί στις 

παρακάτω ενέργειες: 

1. Να εξακριβώνει την αναγκαιότητα της αλλαγής μέσω μιας ομαδικής 

διαδικασίας swot analysis όπου θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς της σχολικής 

ζωής, με την οποία θα εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του 

σχολείου στα οποία απαιτείται βελτίωση, καθώς επίσης οι κίνδυνοι και οι 

ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος, τις οποίες θα πρέπει να αξιοποιήσει 

με στόχο τη βελτίωση. Επίσης να καταγράφονται οι ανάγκες των μαθητών του 

σχολείου. 

2. Να φροντίζει να εμπεδωθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους, μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς, η αναγκαιότητα της αλλαγής. 

3. Να φροντίζει για την επιμόρφωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τη 

Δ.Ο.Π. και τις διαδικασίες εφαρμογής της. Ο Καψάλης (2005) αναφέρει ότι η 

επιμόρφωση θα πρέπει επίσης να περιλάβει και τυχόν άλλες ανάγκες που θα 

διαπιστωθεί ότι έχουν οι εκπαιδευτικοί. 

4. Να συστήνει Ομάδα Ποιότητας η οποία θα εισηγηθεί ένα όραμα το οποίο θα 

περιλαμβάνει τους επιθυμητούς στόχους στους οποίους θα αποφασιστεί από 

κοινού ότι θέλει να φτάσει το σχολείο. 
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5. Να φροντίζει ώστε το όραμα και οι διαδικασίες της Δ.Ο.Π. να γίνουν κτήμα 

όλων των ενδιαφερομένων έτσι ώστε να σχηματιστεί στο σχολείο μια 

κουλτούρα Ποιότητας. Το όραμα καθοδηγεί τις διαδικασίες της Δ.Ο.Π. και 

συντελεί στη διαμόρφωση της κουλτούρας βελτίωσης (Teigland, 1993). 

6. Να συστήνει Κύκλους Ποιότητας με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών κάθε 

τάξης, οι οποίοι θα συνεδριάζουν συχνά όπως και η Ομάδα Ποιότητας αλλά και 

η Ολομέλεια Ποιότητας, στους οποίους θα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί 

του σχολείου. 

7. Να εκπονεί το σχέδιο βημάτων βελτίωσης από τους Κύκλους και την Ομάδα 

Ποιότητας, με αξιοποίηση του κύκλου του Deming, αφού συζητηθεί και 

εγκριθεί από την Ολομέλεια μαζί με τους επιμέρους στόχους του κάθε βήματος. 

Το σχέδιο θα πρέπει να είναι μακροχρόνιο γιατί η σταθερή βελτίωση του 

σχολείου απαιτεί προσπάθεια σε βάθος χρόνου και δεν στηρίζεται σε 

βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνει τις προσδοκίες 

και τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

8. Να φροντίζει για τη συμμετοχή όλων στη λήψη των αποφάσεων, γεγονός που 

προσδίδει στους ενδιαφερόμενους τη χαρά της συμμετοχής αλλά και τη 

δέσμευση για προσπάθεια εφαρμογής τους. 

9. Να ενθαρρύνει τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης από τους εκπαιδευτικούς. 

Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αξιολογούνται και να 

ανταμείβονται (Salami et al., 2013). 

10. Να προωθεί την εισαγωγή καινοτομιών, την ανοιχτή επικοινωνία μέσα στο 

σχολείο, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία και τις σχέσεις εμπιστοσύνης 

με τους εκπαιδευτικούς για να υπερκεραστεί ο φόβος που προξενούν οι αλλαγές  

(Τζουνοπούλου στο Σφακιανάκη, 2015).  

11. Να παρακολουθεί από κοντά και να ελέγχει τις διαδικασίες βελτίωσης 

παροτρύνοντας όλους τους συμμετέχοντες να μετρούν και να αξιολογούν τα 

αποτελέσματα καθώς επίσης να προβαίνουν και σε διορθωτικές κινήσεις. 

Ακόμη στην περίπτωση συνολικής ή κατά τομείς προόδου να προβαίνει σε 

επιβράβευση χορηγώντας βραβεία που θα συμφωνηθούν ενθαρρύνοντας έτσι 

την περαιτέρω προσπάθεια (Μπαγάκης κ. ά, επιμ., 2008) 

12. Να παρέχει όλα τα μέσα, τον εξοπλισμό και τα υλικά για την επίτευξη της 

βελτίωσης. 
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13. Να εφαρμόζει αποτελεσματικές τεχνικές παρακίνησης σε όλους τους 

συμμετέχοντες έχοντας διαγνώσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους ώστε να 

γίνουν πιο αποδοτικοί, δημιουργικοί, ανοιχτοί στις καινοτομίες, να έχουν 

διάθεση συνεργασίας, να έχουν υψηλή υπευθυνότητα, θετική στάση, να είναι 

προσαρμοστικοί στις αλλαγές, να αισθάνονται δέσμευση προς τον Οργανισμό, 

να έχουν υψηλό ηθικό και στόχους που αποτελούν χαρακτηριστικά των 

ενδυναμωμένων ατόμων (Μπουραντάς, 2005). 

14. Να φροντίζει για την επίλυση τυχόν συγκρούσεων και την καλή επικοινωνία 

μεταξύ όλων των συμμετεχόντων για να υπάρχει ανατροφοδότηση που θα 

οδηγεί στην επιτυχία της όλης προσπάθειας. Πετυχημένη θεωρείται η 

Διεύθυνση του σχολείου που αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη συζήτηση για 

προβλήματα διδασκαλίας με τους εκπαιδευτικούς και λιγότερο στο γραφείο για 

διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων (Σαΐτης στο Καψάλης, 2005). 

15. Να φροντίζει για την καλή γνώση των Τ.Π.Ε. και την κατάρτιση και 

επανακατάρτιση όλων των συμμετεχόντων, όταν αυτό απαιτείται. Ο ηγέτης του 

σχολείου θα πρέπει να βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις γνώσεις, 

τις δεξιότητες και την κατανόηση των Τ.Π.Ε., που επιδρούν στη διδασκαλία και 

τη μάθηση μέσα στην τάξη τους (Keung et al., 2013). 

16. Να επιδιώκει και να εξασφαλίζει, σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α., την σταθερή και 

ενεργητική στήριξη στην προσπάθεια για βελτίωση από τις αρχές της 

Εκπαίδευσης (OECD στο Καψάλης, 2005). 

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω θα πρέπει η Διεύθυνση να φροντίζει 

να υπάρχει γενικά ένα καλό κλίμα σχέσεων μέσα στο σχολείο μεταξύ όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών, το οποίο συντελεί στη βελτίωση της επικοινωνίας, στην 

αύξηση της συνεργασίας και της αποδοτικότητας με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην 

όλη προσπάθεια βελτίωσης. 

Η ποιοτική και αποτελεσματική Διεύθυνση είναι «ορατή παντού μέσα στο σχολείο», 

επικοινωνεί και συνεργάζεται, δημιουργεί «ζεστό κλίμα μάθησης», είναι «ο κύριος 

φορέας καινοτομιών μέσα στο σχολείο», παρακολουθεί «την πρόοδο των μαθητών», 

στηρίζει τους εκπαιδευτικούς «να κάνουν προγραμματισμό και να βελτιώνουν τις 

διαδικασίες μάθησης», «οδηγούν το σχολείο προς το όραμα» πιστεύοντας ότι 

«εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φτάσουν ψηλά», «έχουν υψηλές προσδοκίες 
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πρώτα από τον εαυτό τους και στη συνέχεια από τους άλλους», «είναι δια βίου μαθητές 

και προσπαθούν για τη συνεχή βελτίωση» (Ζιάκα, 2014, σ. 50-51). 

 

2.5 Ποιότητα και Εκπαιδευτικοί 

 

Η εφαρμογή των διαδικασιών της Δ.Ο.Π. στην εκπαίδευση προϋποθέτει την ενεργό 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν βασικό συντελεστή της 

καθημερινής προσπάθειας που πραγματοποιείται στο σχολείο. 

Ο Ξωχέλης αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός που διαχρονικά έχει το ρόλο του 

“μεταλαμπαδευτή αξιών” (Αξιολογική Παιδαγωγική), του “κοινωνικού λειτουργού ή 

ιεραπόστολου της αγάπης” (Pestalozzi και Χριστιανική Παιδαγωγική), του “μεταδότη 

γνώσεων” (Ερβαρτιανή Παιδαγωγική), του “διοργανωτή διαδικασιών αυτενεργού 

μάθησης” (Σχολείο Εργασίας), του “φορέα κοινωνικών αλλαγών” (Μαρξιστική 

Παιδαγωγική) και του “διαμορφωτή” τύπων συμπεριφοράς (Μπιχεβιορισμός), πρέπει 

να διαθέτει με βάση τη θεωρητική-δεοντολογική προσέγγιση, που αναπτύχθηκε περίπου 

στα 1930, αφοσίωση στην Παιδεία, αγάπη για το μαθητή, παιδαγωγικό ή διδακτικό 

ταλέντο με βάση την κοινωνιολογική-εμπειρική προσέγγιση και σύμφωνα με τις 

απόψεις μαθητών και γονέων να είναι δίκαιος, να είναι ικανός από διδακτικής άποψης, 

να επιβάλει πειθαρχία χωρίς να είναι αυταρχικός, να αντιλαμβάνεται τα προβλήματα 

των μαθητών, με βάση τον Ο.Ο.Σ.Α. (1990) να διαθέτει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 

ικανότητες και κίνητρα. (Ξωχέλης στο Καψάλης, 2005) 

Θα πρέπει η προσωπική του στάση και οι καθημερινές του συνήθειες να 

ενσωματώνονται στη νέα κουλτούρα αλλαγής του σχολείου που σηματοδοτεί την 

εφαρμογή διαδικασιών Δ.Ο.Π. με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης 

(Μπρίνια, 2008). 

Έρευνα που έγινε από τον Axley το 1999 στη Virginia Βeach των Η.Π.Α. έδειξε ότι οι  

εκπαιδευτικοί σχολείων που εφάρμοσαν διαδικασίες της Δ.Ο.Π. ήταν ικανοποιημένοι 

λόγω της συμμετοχής τους στη λήψη των αποφάσεων και είχαν συνειδητοποιήσει ότι η 

εφαρμογή της Δ.Ο.Π. αποτελεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση για όλους (Μισαηλίδης 

στο Σφακιανάκη, 2015).  
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Όπως αναφέραμε και πιο πάνω ο εκπαιδευτικός, κατά την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. έχει 

για την τάξη του το ρόλο του Μάνατζερ (Τσιότρας, 2002). 

Ο παλιός ρόλος του εκπαιδευτικού ως πάροχου γνώσης έχει αντικατασταθεί από το 

ρόλο του εκπαιδευτικού ως διαμεσολαβητή, συμβούλου και διαχειριστή-ηγέτη στην 

τάξη. Ο στόχος δεν είναι πλέον απλά η μετάδοση γνώσεων στους μαθητές. Οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πρέπει να σχεδιάζουν μαζί. Αν οι μαθητές συμμετέχουν 

ενεργά στη διαδικασία της μάθησης είναι πιθανότερο ότι θα αποκτούν με τρόπο στέρεο 

τις απαραίτητες γνώσεις και θα αποκτούν κίνητρα για να γίνουν δια βίου 

εκπαιδευόμενοι (Sola et al., 2012). 

Κατά συνέπεια ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του συντονιστή των διαδικασιών που 

συντελούνται στην τάξη, του διακριτικού καθοδηγητή της μάθησης και με βάση τον 

Πίνακα 2.4.1 που παραθέσαμε πιο πάνω και ισχύει και στην περίπτωση του 

εκπαιδευτικού, θα πρέπει να διαχειρίζεται τους μαθητές του με δημοκρατική και 

ανθρώπινη ευαισθησία μέσω δικαιοσύνης, σεβασμού και αλληλοεκτίμησης 

αντιλαμβανόμενος τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, να δημιουργεί μέσα στην τάξη 

μέσω θετικής ανατροφοδότησης ένα κλίμα ομαδικής συνεργασίας με άριστες σχέσεις 

και συμμετοχή όλων στη λήψη των αποφάσεων, να εφαρμόζει δίκτυα επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, του ίδιου και των μαθητών και του ίδιου με τους 

γονείς, να αναπτύσσει ένα όραμα προσωπικών αξιών και προσπάθειας, που θα 

περιλαμβάνει μακροπρόθεσμους στόχους βελτίωσης. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει 

καλά την διδακτέα ύλη του μαθήματος και να έχει σχεδιάσει προσεκτικά τα βήματα της 

διδασκαλίας, να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και το κοινωνικό-

οικονομικό τους υπόβαθρο, τους στόχους του μαθήματος σχετικά με τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές, να προκαλεί το ενδιαφέρον τους, να 

τους πείθει για τη σπουδαιότητα του μαθήματος και της συνεχούς προσπάθειας για 

αναζήτηση και μάθηση, να τους κάνει ικανούς να κάνουν πρακτική εξάσκηση 

εφαρμόζοντας στην πράξη αυτό το οποίο διδάχτηκαν τόσο εντός όσο και εκτός τάξης 

και σχολείου, να αξιολογεί συνεχώς την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του 

(Ζαβλανός, 2003). 

Στρατηγικές διδασκαλίας που μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια εφαρμογής της 

Δ.Ο.Π. είναι: 

1. Η παράδοση 



47 

 

Είναι μέθοδος δασκαλοκεντρική. Ο δάσκαλος πραγματοποιεί τη διδασκαλία όπως 

κρίνει. Είναι μια μονόδρομη επικοινωνία μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών του, 

που είναι σχετικά παθητικοί, συμμετέχοντας στο μάθημα ζητώντας απαντήσεις μόνο 

στο τέλος. Σήμερα, βαθμηδόν, αυτή η μέθοδος εγκαταλείπεται. 

2. Η συζήτηση 

Έχει επίκεντρο το μαθητή. Οι μαθητές λαμβάνουν μέρος ενεργά στο μάθημα με την 

ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι μια καθαρά προφορική προσέγγιση. Περιλαμβάνει 

έρευνα του θέματος και παρουσίασή του από τους μαθητές. Σε  μερικούς μπορεί να 

ανατεθεί να καταγράψουν σημεία κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Η συζήτηση μπορεί 

να γίνεται σε όλη την τάξη, σε μικρές ομάδες, φόρουμ, πίνακες, brainstorming, 

σεμινάρια, συνέδρια στρογγυλής τραπέζης και συμπόσια. 

3. Το πρότζεκτ 

Η μέθοδος πρότζεκτ (project) είναι μια φυσική δραστηριότητα μάθησης μέσα από 

γεγονότα της καθημερινότητας μέσω έρευνας και αντιμετώπισης προβλημάτων από ένα 

άτομο ή μια μικρή ομάδα. Εξελίχθηκε από το εκπαιδευτικό έργο του Αμερικάνου 

μελετητή John Dewey, που ήταν επικεντρωμένο στο μαθητή. Στη μέθοδο αυτή, ο 

μαθητής συμμετέχει πολύ ενεργά στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της διδασκαλίας.  

4. Η επίδειξη 

Περιλαμβάνει δραστηριότητες στις οποίες ο εκπαιδευτικός εξηγεί ποια είναι τα θέματα 

στους μαθητές και πώς μια τέτοια εργασία θα μπορούσε να γίνει. Προϋποθέτει ο 

εκπαιδευτικός να εμφανίζει ορισμένες δεξιότητες, υλικές ή τεχνικές. Αυτή η μέθοδος 

χρησιμοποιεί κυρίως τις αισθήσεις της όρασης και της ακοής και συγκινεί τους 

εκπαιδευόμενους. Συμπληρώνει τη μέθοδο της παρουσίασης.  

5. Η δραματοποίηση 

Περιλαμβάνει διδασκαλία στην πράξη. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ξεκινήσει  

δραματοποιώντας μια πτυχή του μαθήματος. Είναι μια μαθητοκεντρική μέθοδος γιατί 

υποκινεί το ενδιαφέρον των μαθητών. 

6. Η εκδρομή 

Οι μαθητές βγαίνουν έξω από την τάξη. Παρατηρούν, αλληλεπιδρούν και συγκρίνουν 

αυτά που είχαν διδαχθεί με τις άλλες μεθόδους, όπως την παράδοση.  

7. Η ανάθεση εργασίας 

Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές ειδικά καθήκοντα, ατομικά ή σε μικρές ομάδες, 

για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.. Έχει το μειονέκτημα ότι επιτρέπει σε κάποιους 
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αδύναμους μαθητές να ολιγωρήσουν, ενώ το πλεονέκτημα της είναι ότι κάνει τους 

μαθητές να αναπτύξουν τη συνήθεια να κάνουν και άλλες μελέτες για διάφορα θέματα.  

8. Η εξατομικευμένη μέθοδος  

Η εξατομικευμένη μέθοδος έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού 

και μαθητή σε δεδομένη στιγμή ή περίοδο. Εδώ ένας μόνο εκπαιδευτικός διδάσκει έναν 

μαθητή. Είναι ιδανική κατάσταση, αλλά σπάνια ακολουθείται στα σχολεία μας (Sola et 

al., 2012). 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει συνεχώς να μετρά και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των 

μεθόδων διδασκαλίας που χρησιμοποιεί και όπου απαιτείται να τις βελτιώνει. 

 

2.6 Ποιότητα και Μαθητές 

 

Οι Louis και Miles προσδιορίζουν τους μαθητές ως “πελάτες” των σχολείων και 

θεωρούν ότι τα σχολεία θα πρέπει να πληρούν τις ολιστικές ανάγκες των μαθητών τους 

(Teigland, 1993). 

Ο Brigham αναφέρει ότι οι μαθητές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πελάτες και να 

εργάζονται πάνω στην έννοια της συμπαραγωγής της μάθησης που απαιτεί τη 

συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των φορέων του σχολείου δηλαδή εκπαιδευτικών, 

μαθητών και γονέων με στόχο την καλή ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας (Sola et 

al., 2012). 

Ο Weaver δίνει βάρος στους μαθητές ως δικαιούχους των διαδικασιών ποιότητας στη 

μάθηση. Αναφέρει ότι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες μάθησης και 

να αξιολογούνται συνεχώς με στόχο τη συνεχή λήψη διορθωτικών μέτρων για τη 

βελτίωση της ποιότητας σπουδών. H αξιολόγηση μετρά κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι 

στόχοι του Α.Π.Σ. ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις 

για να βελτιωθεί η απόδοση των μαθητών (Allen στο Tahidu et al., 2014). 

Σε άρθρο τους σχετικό με την εξουσία και την τάξη οι Durlabhji και Fusilier αναφέρουν 

ότι για να υπάρχει αποτελεσματική απόδοση σε ένα σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται τα εγχειρίδια και όλα τα απαραίτητα υλικά για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση. Καλά εξοπλισμένες βιβλιοθήκες, ικανοί εκπαιδευτικοί, επαρκής 
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χρηματοδότηση από κρατικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς μπορούν να 

αποτελέσουν επιπλέον παράγοντες βελτίωσης (Tahidu et al., 2014). 

Τα αποτελεσματικά σχολεία στηρίζονται στην άποψη ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να 

μάθουν και είναι ευθύνη του σχολείου να τους διδάξει. Οι μαθητές θα πρέπει να 

συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης και να μην είναι 

παθητικοί θεατές. Η αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη όταν η διδασκαλία 

ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του προγράμματος σπουδών. Αυτό επιβάλλεται να 

γίνεται σε σχολεία με μεγάλο αριθμό μειονεκτούντων μαθητών, στα οποία θα πρέπει να 

εφαρμόζονται τυποποιημένα συστήματα αξιολόγησης, για να είναι παρόμοιες οι 

συνθήκες, τα χρονικά πλαίσια κ.λ.π., στα πλαίσια της δικαιοσύνης και της ισότητας 

μεταξύ όλων των μαθητών, με τα οποία θα αξιολογείται αν η διδασκαλία επιτυγχάνει τα 

αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (Lezotte, 2001). 

Σύμφωνα με το Weinert η ποιότητα της μάθησης στην τάξη χαρακτηρίζεται από έξι 

περιοχές που περιλαμβάνουν την ευφυή γνώση, την εφαρμόσιμη γνώση, την  απόκτηση 

μεταβλητών, χρήσιμων βασικών ικανοτήτων, την απόκτηση της ικανότητας πρόσβασης 

στη γνώση, την απόκτηση κοινωνικών ικανοτήτων και την απόκτηση αξιακών γνώσεων 

(Μπαγάκης κ. ά.,  2008). 

Για την εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας στην τάξη οι στρατηγικές που θα 

εφαρμοστούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δημιουργική διάθεση, κριτική σκέψη, 

κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα, έφεση για θέσπιση και επίτευξη στόχων και σύνδεσή 

τους με την καθημερινότητα και ετοιμότητα για αλλαγές (Μακρή, 2008). 

Οι μαθητές που δέχονται την ευεργετική επίδραση της αγάπης του δασκάλου τους, 

μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους, να είναι υπάκουοι, να έχουν σεβασμό, να 

κοινωνικοποιηθούν ευκολότερα, να συνεργάζονται (Γαλανάκης κ.ά, 2015).  

Η διάδραση που σημειώνεται τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω από αυτήν αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο του κλίματος που επικρατεί στο σχολείο και παίζει σημαντικό ρόλο 

στην κοινωνικοποίηση των μαθητών αλλά και στη μαθησιακή διαδικασία (Νόβα-

Καλτσούνη, 2010). 

Μέσα στην τάξη θα πρέπει να εφαρμόζονται δημοκρατικές διαδικασίες και λήψη 

αποφάσεων από κοινού και να υπάρχουν ποιοτικές σχέσεις θετικής διάδρασης μεταξύ 
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των μαθητών αλλά και του εκπαιδευτικού με αυτούς, ώστε να ενισχύεται το καλό 

κλίμα, η ομαδοσυνεργατικότητα και η συνεχής και σταθερή συνεργασία που θα ωθεί 

στις ποιοτικές διαδικασίες διδασκαλίας με στόχο την πρόσκτηση γνώσεων. 

 

2.7 Ποιότητα και Γονείς 

 

Οι γονείς είναι προμηθευτές στο σύστημα της Εκπαίδευσης γιατί του παρέχουν τα 

παιδιά τους. Ταυτόχρονα είναι και πελάτες σε αυτό, γιατί είναι αποδέκτες των 

αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης που προσφέρονται στο σχολείο ως μέλη της 

ευρύτερης κοινωνίας (Τσιότρας, 2002). 

Έχουν βέβαια άμεσο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση του παιδιού τους λόγω της 

ιδιαίτερης και ειδικής σχέσης που έχουν με αυτό. 

Στην Αυστραλία ο Robinson  εφαρμόζοντας το 1996 σε σχολείο διαδικασίες Δ.Ο.Π που 

περιλάμβαναν ένα μοντέλο ηγεσίας που στηριζόταν στη συνεργασία και στην ομαδική 

εργασία, στην παροχή ευκαιριών ηγεσίας στους γονείς, στην αποτελεσματική 

επικοινωνία και κατάρτιση για γονείς και τα μέλη της κοινότητας παρατήρησε ότι 

ευνοήθηκε η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ σχολείου και γονέων (Μισαηλίδης  στο 

Σφακιανάκη, 2015).  

Οι Bridgehouse και Tomlinson το 1991 πρότειναν τη συμμετοχή των γονέων των 

μαθητών παρέχοντας προτάσεις, ιδέες, και τη γνώμη τους σχετικά με τα προγράμματα 

εκπαίδευσης του σχολείου (Supramono et al., 2014). 

Oι γονείς, πραγματικά, μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων που διαρθρώνονται 

κατά σχολείο αλλά και σε επίπεδο Ομοσπονδιών, μπορούν να καταθέτουν προτάσεις 

βελτίωσης τόσο για τους στόχους του Α.Π.Σ. όσο και για τις συνθήκες λειτουργίας των 

σχολείων. 

Προσφάτως δόθηκε η δυνατότητα μέσω του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης που 

περιλήφθηκε στο Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου, οι γονείς, όταν έχουν 

ειδικές επιστημονικές γνώσεις σε αντικείμενο του Α.Π.Σ., να τις προσφέρουν στους 

μαθητές, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης. 
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Ο Τσιότρας (2002) αναφέρει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι γονείς να έχουν ενεργό 

ρόλο και επικοινωνία με το σχολείο και ότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή 

τους σε ομάδες επίλυσης προβλημάτων από κοινού με εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ   

                      ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Π.  ΣΤΗΝ   

                             ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

3.1 Τρία κύματα μεταρρυθμίσεων 

 

Με βάση τον Cheng (2011) οι μεταρρυθμίσεις των σχολείων παγκόσμια, με στόχο τη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών τους, πραγματοποιήθηκαν κατά 

τρία κύματα, τα οποία αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικούς τύπους ηγεσίας, την 

εσωτερική ηγεσία, την ηγεσία της διασύνδεσης με την κοινωνία και τη μελλοντική 

ηγεσία.  

Το πρώτο κύμα εφαρμόστηκε από τη δεκαετία του 1980 στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.), 

στις Η.Π.Α., στην Αυστραλία και σε πολλές χώρες της Ασίας και της Ευρώπης. 

Περιλάμβανε βελτίωση στις εσωτερικές διαδικασίες μάθησης, στη διδασκαλία και στη 

διοίκηση  και διασφάλιση της εσωτερικής αποτελεσματικότητας των σχολείων 

αναφορικά με την επίτευξη των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών σκοπών και των 

στόχων του Προγράμματος Σπουδών. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε σε αυτό το 

στάδιο βασίστηκε σε ένα είδος τεχνικής ορθολογισμού, στην ανάλυση S.W.O.T. με 

μικρής διάρκειας προγραμματισμό συνήθως και περιορίστηκε στην υποχρέωση 

εφαρμογής των γραφειοκρατικών κανονισμών. 

Το δεύτερο κύμα των αλλαγών στο σχολείο, κατά τη δεκαετία του 1990, προέκυψε ως 

αποτέλεσμα της αναγκαιότητας ανταπόκρισης αναφορικά με την ποιότητα, στις 

απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών και της διασύνδεσης του 

σχολείου με την κοινωνία και το χώρο της εργασίας. Το σχολείο στρέφεται στην 

εξεύρεση τρόπων διασφάλισης της ποιότητας στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχει 

και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του και των διαδικασιών που ακολουθεί 

προς τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ενδιαφερόμενους (λογοδοσία). Το τελευταίο 

αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των σχολείων. Σε περιοχές του Ειρηνικού, όπως το 

Χονγκ Κονγκ, η Ινδία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν, η Ηπειρωτική Κίνα και η Μαλαισία, 

υπήρξε μια αυξανόμενη τάση ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσης και τα 

ανταγωνιστικά σχολικά κινήματα με έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας, τον έλεγχο 
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του σχολείου και την επανεξέταση των διαδικασιών, τη γονική επιλογή σχολείου, τα 

μαθητικά κουπόνια, το μάρκετινγκ, τη συμμετοχή γονέων και της κοινότητας στη 

διακυβέρνηση των σχολείων και τη χρηματοδότησή τους βάσει των επιδόσεων που 

παρουσιάζουν. Η σχολική ηγεσία στο δεύτερο κύμα είναι μια μορφή ηγεσίας 

διασύνδεσης με  έμφαση στην αποτελεσματικότητα του σχολείου διασύνδεσης. Ο 

ρόλος της ηγεσίας είναι να εξασφαλίσει τη λογοδοσία προς το κοινό, να προσθέσει αξία 

στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των εκπαιδευτικών 

παροχών και να εξασφαλίσει ότι η μάθηση, η διδασκαλία και η εκπαίδευση 

ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων, να διαχειρίζεται τη διασύνδεση 

μεταξύ των σχολείων και της τοπικής κοινότητας με επιτυχία, σε ένα ανταγωνιστικό και 

ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Από το 2000 και μετά η ταχεία παγκοσμιοποίηση, οι εκτεταμένες επιδράσεις της 

τεχνολογίας των πληροφοριών και οι επείγουσες ανάγκες για τις οικονομικές και 

κοινωνικές εξελίξεις στο διεθνή ανταγωνισμό, οδηγούν στην εφαρμογή του τρίτου 

κύματος αλλαγών που αναφέρεται σε ένα νέο είδος παγκοσμιοποιημένης, τοπικής και 

εξατομικευμένης μάθησης με στόχο να δημιουργηθούν απεριόριστες ευκαιρίες μάθησης 

για ανάπτυξη, πλαισιωμένη με την πολλαπλή νοημοσύνη των μαθητών, που είναι 

σχετική με την πολλαπλή και την αειφόρο ανάπτυξη και τις τεχνολογικές, οικονομικές, 

κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές και μαθησιακές εξελίξεις σε τοπικό και σε 

παγκόσμιο επίπεδο (Cheng, 2011). 

 

3.2 Εφαρμογή διαδικασιών Ποιότητας στην Π.Ε. των Η.Π.Α. 

 

3.2.1 Tα 8 βήματα βελτίωσης – Brazosport, Τέξας 

 

Η μέθοδος αυτή επηρεάστηκε από την έρευνα για τα αποτελεσματικά σχολεία και τις 

αρχές της Δ.Ο.Π. και χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία για τη βελτίωση σχολείων στο 

Brazosport των Η.Π.Α., όπου διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές των φτωχών οικογενειών 

μειονεκτούσαν σημαντικά στις τυποποιημένες εξετάσεις που εφαρμόζονταν στα 

σχολεία τους. Οι εκεί τοπικές αρχές της Εκπαίδευσης πείστηκαν να εφαρμόσουν 

πρόγραμμα βελτίωσης με βάση την προσέγγιση της Δ.Ο.Π. του Deming και τον κύκλο 

του Plan-Do-Check-Act (P.D.C.A.) που χρησιμοποιούνταν από τις επιχειρήσεις για 

συνεχή βελτίωση. Τέθηκε μάλιστα ο στόχος η συγκεκριμένη Περιφέρεια να μεταβληθεί 



54 

 

σε μια «υποδειγματική» Περιφέρεια με βάση τα εκπαιδευτικά αποτελέσματά της 

(Goldberg et al., 2002). 

Η επιχειρούμενη μεταρρυθμιστική διαδικασία, που αποτέλεσε εισήγηση της Βοηθού 

Επόπτη Προγραμμάτων Σπουδών και Διδασκαλίας της περιοχής, Pat Davenport, 

περιλάμβανε κρίσιμα στοιχεία που ήταν η συνεργασία και η ενδυνάμωση, η λήψη 

αποφάσεων με βάση δεδομένα, η επιμόρφωση των ενδιαφερόμενων μερών και η ισχυρή 

ηγεσία. Η εφαρμογή της περιλάμβανε οκτώ βήματα: 1. στοιχεία/δεδομένα επιμερισμού, 

2. Εκπαιδευτικά Ημερολόγια, 3. Εκπαιδευτικοί στόχοι, 4. Αξιολόγηση, 5. 

Φροντιστήρια/Σεμινάρια, 6. Εμπλουτισμός, 7. Συντήρηση/Υποστήριξη, 8. 

Παρακολούθηση. 

Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει σχηματισμό ομάδων εκπαιδευτικών, επιμόρφωσή τους 

για την επεξεργασία των στοιχείων των μετρήσεων και την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων τους, συνεχείς μετρήσεις των διαδικασιών, των τάσεων του 

προσωπικού, των αποτελεσμάτων της μάθησης και αν αυτή γίνεται δίκαια για όλους 

τους μαθητές. Τα αποτελέσματα αναλύονται κατά σχολείο, τάξη, εκπαιδευτικούς, 

μαθητές, κοινωνικοοικονομική κατάσταση και αντικείμενο της εξέτασης. Οι ομάδες 

εκτιμούν τα αποτελέσματα σε συνάρτηση με τους παράγοντες που μπορεί να τα 

επηρεάζουν, όπως τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου, η βαθμολογία και τα 

θέματα συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα διανέμονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς για 

προσεκτικότερη εξέταση. Οι ομάδες συγκαλούνται καθημερινά με ευθύνη των 

Διευθυντών. 

Το δεύτερο βήμα αφορά χρονοπρογραμματισμό των στόχων και των διαδικασιών 

διδασκαλίας και ελέγχου των αποτελεσμάτων στη διάρκεια του σχολικού έτους, με 

βάση εκπαιδευτικό ημερολόγιο που δείχνει τη χρονική κατανομή σύμφωνα με τα 

ακαδημαϊκά πρότυπα της Πολιτείας. Δημιουργείται πρότυπο εκπαιδευτικό ημερολόγιο 

από Επιτροπή, που αποτελείται από αντιπροσώπους των εκπαιδευτικών της Πολιτείας 

ώστε να υπάρχει ένα σχέδιο για όλους στην ίδια Πολιτεία, το οποίο ο εκπαιδευτικός θα 

προσαρμόζει στα δικά του δεδομένα και θα επανακαθορίζει στόχους και διαδικασίες 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων, με στόχο πάντα 

τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Στο τρίτο βήμα, οι στόχοι καθορίζονται από το ημερολόγιο με βάση τις βέλτιστες 

πρακτικές. Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών επιτυγχάνεται 

με την τροποποίηση της αλληλεπίδρασης μαθητή-δασκάλου στην τάξη προς το 

καλύτερο. Η διαδικασία των 8 Βημάτων οραματίζεται ότι το έργο των εκπαιδευτικών 
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ενισχύεται από συνεχείς ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, συνεργασία για το 

σχεδιασμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών καθώς και την υποστήριξη από 

δασκάλους-καθοδηγητές. Οι Διευθυντές με σύντομα περάσματα από τις τάξεις 

διαπιστώνουν αν οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τους στόχους και τους δείκτες που 

είναι σε προτεραιότητα από το Εκπαιδευτικό Ημερολόγιο, αν κάνουν χρήση 

αποτελεσματικών στρατηγικών και αν εφαρμόζονται οι επανορθωτικές διαδικασίες και 

τα όσα συμφωνήθηκαν στην τελευταία μηνιαία συνάντηση. 

To τέταρτο βήμα περιλαμβάνει μια διαμορφωτική αξιολόγηση κάθε τρεις μήνες, με 

βάση τα πολιτειακά ακαδημαϊκά πρότυπα και το Εκπαιδευτικό Ημερολόγιο του 

σχολείου, με την οποία διαπιστώνεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων. Με βάση τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση οι εκπαιδευτικοί μπορούν  να ελέγχουν την κατανόηση, να 

διαπιστώνουν ποιοι μαθητές μαθαίνουν και ποιοι χρειάζονται περισσότερη βοήθεια, να 

χαρτογραφούν την πρόοδο τους, να προσαρμόζουν τις μεθόδους διδασκαλίας για να 

επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, να τροποποιούν το Εκπαιδευτικό Ημερολόγιο όπως 

απαιτείται, για επανορθωτική διδασκαλία ή επιτάχυνση. Τα αποτελέσματα των 

διαμορφωτικών αξιολογήσεων εξετάζονται σε συνεδριάσεις της μικρής ηγετικής 

ομάδας που αποτελείται από το Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή, εκπαιδευτικούς 

Γλώσσας και Μαθηματικών, ειδικοτήτων και ειδικούς εμπειρογνώμονες εκπαίδευσης. 

Οι εκπαιδευτικοί φέρνουν τα αποτελέσματα στην ομάδα της τάξης τους για να 

επισημανθεί που απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια. Στις συναντήσεις των ομάδων 

τάξεων εντοπίζεται ο εκπαιδευτικός που εφάρμοσε την καλύτερη πρακτική, ο 

Μέντορας, ο οποίος μοιράζεται τις μεθόδους που ακολούθησε και το υλικό του με τους 

άλλους εκπαιδευτικούς.                          

Κατά τα βήματα 5 και 6 λαμβάνει χώρα η περίοδος Επιτυχίας που περιλαμβάνει 

διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών σε επίπεδο μεγαλύτερο της σχολικής τάξης. 

Όσοι χρειάζονται ενίσχυση τοποθετούνται σε μικρές ομάδες και διδάσκονται από έναν 

εκπαιδευτικό. Όσοι έχουν ανάγκη από εμπλουτισμό γνώσεων τοποθετούνται σε 

μεγαλύτερες ομάδες και διδάσκονται από πολλούς εκπαιδευτικούς. Η περίοδος 

Επιτυχίας δεν εκλαμβάνεται ως τιμωρία αλλά ως μια ευκαιρία να καλυφτεί η διαφορά 

από τους υπόλοιπους μαθητές. 

Στο βήμα 7 παγιώνεται η μάθηση. Ελέγχεται αν διατηρούνται οι γνώσεις που 

αποκτήθηκαν στο προηγούμενο διάστημα. 

Κατά το βήμα 8 υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από 

τους εκπαιδευτικούς, τους Διευθυντές, τους γονείς, και τη διοίκηση της Εκπαίδευσης. Η  
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λογοδοσία είναι κοινή για όλους. Παρακολουθούνται η διαδικασία και οι πρακτικές και 

όχι οι άνθρωποι.  

Εφαρμόζοντας την πιο πάνω μεθοδολογία στο Brazosport πέτυχαν μεγάλου βαθμού 

βελτιώσεις στην Ποιότητα με αποτέλεσμα η οικεία Περιφέρεια Εκπαίδευσης να λάβει 

το Βραβείο Ποιότητας του Τέξας το 1998 και το Malcolm Baldridge, Εθνικό βραβείο 

Ποιότητας των Η.Π.Α., το 1999 (Goldberg et al., 2002). 

Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής των οκτώ βημάτων σε κάθε επίπεδο, η 

εξαγωγή μετρήσιμων στοιχείων και η τακτική συνεργασία  των ομάδων είναι η κύρια 

ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Ξεκινώντας με την πρώτη κατάρτισή  τους, οι Pat 

Davenport και Peggy Hinckley είπαν στους Διευθυντές πως, εάν διοικήσουν τη 

διαδικασία των οκτώ βημάτων αποτελεσματικά, τότε είναι διοικητές του προγράμματος 

σπουδών και της διδασκαλίας. Ταυτόχρονα η παρακολούθηση της προόδου των 

σχολείων μέσα από μετρήσιμα στοιχεία και έγγραφα που υποβάλλονται και τις τακτικές 

συνεδριάσεις των Διευθυντών είναι ευθύνη της Περιφέρειας Εκπαίδευσης. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόστηκε με επιτυχία επίσης και στην Πολιτεία της Ιντιάνα 

από το σχολικό έτος 2002-03, αρχικά σε δημοτικά σχολεία που είχαν μεγάλα ποσοστά 

αποτυχίας και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλα τα δημοτικά σχολεία και ακολούθως 

στα Γυμνάσια της συγκεκριμένης Πολιτείας. 

 

3.2.2 Ντιτρόιτ  

 

Στο Ντιτρόιτ των Η.Π.Α., το 1990, η Περιφέρεια Εκπαίδευσης πήρε απόφαση να 

εφαρμόσει διαδικασίες Δ.Ο.Π. στα δημόσια σχολεία ευθύνης της. Ως πρώτο βήμα 

επέλεξε την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού με ένα πρόγραμμα που 

κατάρτισε η Ακαδημία Διοίκησης, με βάση τα πορίσματα ερευνών σχετικά με την 

οργανωτική ποιότητα και την αριστεία, εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία ότι η αλλαγή 

προϋποθέτει την επιμόρφωση αυτών που θα την εφαρμόσουν. Το πρόγραμμα 

επιμόρφωσης του προσωπικού είχε στόχο να οδηγήσει τους συμμετέχοντες να 

σκεφτούν διαφορετικά για τον τρόπο συμπεριφοράς τους στο σχολείο. Θα 

καθοδηγούσε, επίσης, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στην αλλαγή των στάσεων 

και των παραδοχών που έχουν παραδοσιακά για τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων.  

Επικεντρώθηκε σε τρεις φάσεις, κατάρτιση Διευθυντών για να τους βοηθήσει να 

κατανοήσουν τη σημασία του ρόλου τους στις διαδικασίες και να τους ενδυναμώσει για 

την εφαρμογή τους, κατάρτιση Διευθυντών, Υποδιευθυντών και άλλων βασικών 



57 

 

συντελεστών για τη δημιουργία ενός πυρήνα ηγεσίας με ισχυρούς συνδέσμους ομάδας 

και ανάπτυξη σχέσεων με βάση την εκτίμηση για τα διαφορετικά ταλέντα, κατάρτιση 

ολόκληρης της ομάδας βελτίωσης του σχολείου με στόχο να γνωρίζουν τις ευθύνες 

τους και να επικεντρωθούν σε αυτές κατά τη διαδικασία της αλλαγής καθώς επίσης να 

αλλάξουν τρόπο σκέψης για τα σχολεία και τους μαθητές. Ακολούθησε πιλοτική 

εφαρμογή σε 45 σχολεία με Διευθυντές και εκπαιδευτικούς δεσμευμένους για τη 

δημιουργία αριστείας για όλους τους μαθητές, βιώσιμες ομάδες βελτίωσης δεσμευμένες 

για εφαρμογή της Δ.Ο.Π., Διευθυντές που κατανοούν το ρόλο τους ως ηγέτες, 

συντονιστές και συμμετέχοντες στην ομάδα έχοντας προσδιοριστεί η έννοια του 

σχεδίου βελτίωσης του σχολείου η οποία αποτελεί πλέον ένα στρατηγικό πλαίσιο 

αλληλένδετων διαδικασιών για να καθοδηγήσει πώς τα ταλέντα και οι εμπειρίες των 

ανθρώπων μπορούν να αξιοποιηθούν για να επιτευχθεί το όραμα του σχολείου που 

είναι η συνεχής βελτίωση. Τρία από αυτά τα σχολεία αρίστευσαν, δυο Γυμνάσια και το 

Δημοτικό Σχολείο Mann (Hixson et al., 1992). 

 

3.2.3 Frances Scott Key Elementary School - Φιλαδέλφεια  

 

To Frances Scott Key Elementary School στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α., με μαθητικό 

πληθυσμό κυρίως Αφροαμερικανούς και πολύ χαμηλές επιδόσεις, εφάρμοσε το 

πρόγραμμα “Επιτυχία για όλους” που περιλάμβανε:  

-διδασκαλία προγράμματος ανάγνωσης σε μαθητές διαφορετικών επιπέδων 

αναγνωστικής ευχέρειας, που φοιτούσαν σε διαφορετικές τάξεις, για ενενήντα λεπτά 

κάθε μέρα,  

-αλλαγές στις ομάδες ανάγνωσης κάθε οκτώ εβδομάδες κατόπιν αξιολόγησης της 

αναγνωστικής ευχέρειας των μαθητών,  

-εξατομικευμένη διδασκαλία σε μαθητές πρώτης τάξης που κινδυνεύουν να μείνουν 

πίσω στην ανάγνωση,  

-ομάδα γονικής υποστήριξης αποτελούμενη από το Διευθυντή, ένα Σύμβουλο (αν 

υπάρχει), το διαμεσολαβητή του Προγράμματος “Επιτυχία για όλους” και άλλα μέλη 

που κρίνονται κατάλληλα για το έργο, η οποία ασχολείται με το συντονισμό των 

υπηρεσιών για τις οικογένειες, τη φιλοξενία νέων οικογενειών στο σχολείο και τη 

διδασκαλία των γονέων για να μπορούν να βοηθούν τα παιδιά τους στα μαθήματα κάθε 

βράδυ, 



58 

 

-διαμεσολαβητή, που συνεργάζεται με το Διευθυντή για τον προγραμματισμό και 

βοηθά τους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων, 

-κατάρτιση των εκπαιδευτικών και επιπλέον βοήθειά τους με λεπτομερή εγχειρίδια, 

-συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή, το διαμεσολαβητή, 

εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και των γονέων και του προσωπικού στήριξης της 

οικογένειας,  

-ειδική εκπαίδευση των μαθητών που το χρειάζονται κατά το δυνατόν στην κανονική 

τάξη,  

-επιμονή για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. 

Μετά από χρόνια και πολλαπλές αξιολογήσεις διαπιστώθηκε αλλαγή στη νοοτροπία 

των εκπαιδευτικών του σχολείου και μεγάλη αύξηση στις επιτυχίες των μαθητών του 

(Townsend, 1997). 

 

3.2.4 Roosevelt School - Λουιζιάνα  

 

Στη Λουιζιάνα των Η.Π.Α. το δημοτικό σχολείο Roosevelt βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα 

φτωχή και απομονωμένη αγροτική περιοχή, στην οποία κατοικούσαν 100% 

Αφροαμερικανοί. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της Αποτελεσματικής Σχολικής 

Μελέτης της Λουιζιάνα (1983) και σε όλες τις μετρήσεις που ακολούθησαν ως το 1990 

το σχολείο είχε ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις με υψηλά ποσοστά επιτυχίας τόσο σε 

τοπικές όσο και σε μεγάλης κλίμακας εξετάσεις, ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα 

προσέλευσης των μαθητών και ισχυρό ηθικό των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί 

εφάρμοζαν μοντέρνες τεχνικές χωρίς προβλήματα και κάλυπταν όλη την ύλη των 

μαθημάτων. Ακόμη εφάρμοζαν με εξαντλητικό τρόπο την αντισταθμιστική εκπαίδευση 

για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων μαθησιακών δυσκολιών καθώς χρήματα για 

ειδικά Προγράμματα δεν υπήρχαν. Το Πρόγραμμα διδασκαλίας ήταν πολύ ευέλικτο και 

έτσι οι στόχοι του Περιφερειακού Προγράμματος αποτελούσαν απλά τυπική 

διαδικασία. Παρατηρήθηκε επίσης ότι ο Διευθυντής εφάρμοζε επιχειρηματικά πρότυπα 

στη διαχείριση εκπαιδευτικών και μαθητών, ήταν πάντα ήρεμος και συνεργατικός, 

επισκεπτόταν τις τάξεις και αν εντόπιζε πρόβλημα το συζητούσε αργότερα κατ’ ιδίαν 

και σε καλό κλίμα με τον εκπαιδευτικό. Αν ένας μαθητής είχε ή δημιουργούσε 

πρόβλημα καλούσε σύσκεψη δασκάλου-γονέα-μαθητή και του ιδίου και συζητούσαν τις 

διαθέσιμες επιλογές. Καθώς περνούσε ο χρόνος η τακτική αυτή δημιούργησε ένα 

σχολείο με λιγοστά προβλήματα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. 
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3.2.5 Το σχολείο Aynesworth - Fresno, California  

 

Στο Fresno της California το σχολείο Aynesworth με μαθητές πλέον του 90% 

μετανάστες πετύχαινε πάντα υψηλές αποδόσεις στο Πρόγραμμα αξιολόγησης αυτής της 

Πολιτείας. Κάθε μαθητής που ερχόταν στο σχολείο υποβαλλόταν σε αναλυτικά τεστ 

αξιολόγησης των γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτήτων με βάση τα οποία 

κατατασσόταν σε τάξη. Κάθε τρίμηνο η πρόοδός του επαναξιολογούταν. Εάν είχε 

σημειώσει πρόοδο ανέβαινε προς τα πάνω, διαφορετικά η Ομάδα συζητούσε τις 

ενδεχόμενες λύσεις και αν δε βρισκόταν λύση τότε υποβαλλόταν και πάλι σε εξέταση. 

Η φιλοσοφία η οποία διαπότιζε το σχολείο και όλους τους εκπαιδευτικούς ήταν “Όλοι 

οι μαθητές μας είναι σούπερ. Όλοι οι μαθητές μας μπορούν να μάθουν. Εάν ένας 

τρόπος δεν θα τους φέρει εκεί, θα προσπαθήσουμε απλώς άλλον και άλλον μέχρι να 

βρούμε έναν. Έτσι το συγκεκριμένο σχολείο ήταν διαρκώς σε αναζήτηση καινοτομιών 

για τη βελτίωση των μαθητών του. Το Α.Π.Σ. της Πολιτείας δεν ήταν ο κανόνας. Η 

κεντρική διοίκηση υποστήριζε την προσπάθεια του σχολείου, με σχετικό 

προβληματισμό βέβαια, όταν ένας πολιτειακός κανόνας δεν εφαρμοζόταν. 

 

3.2.6 Tο σχολείο Barclay - Βαλτιμόρη, Maryland  

 

Tο σχολείο Barclay στη Βαλτιμόρη του Maryland εξυπηρετεί πλέον του 97% της εκεί 

Αφροαμερικανικής κοινότητας, με περισσότερο του 80% των μαθητών να λαμβάνει 

δωρεάν γεύματα στο σχολείο λόγω της αδύναμης οικονομικής τους κατάστασης. Η 

Αφροαμερικάνα Διευθύντρια, που είχε πολύ ανησυχήσει από τις χαμηλές επιδόσεις των 

μαθητών του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, έπεισαν τις αρχές 

εκπαίδευσης της Βαλτιμόρης να τους επιτραπεί  να εφαρμόσουν το Πρόγραμμα του 

ιδιωτικού σχολείου Calvert. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμοζόταν για εκατό 

χρόνια με σπουδαία αποτελέσματα και περιλάμβανε διδασκαλία μέσω κειμένων τέχνης. 

Οι μαθητές μελετούσαν μεγάλους καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο, Τέχνες, Ιστορία, 

Επιστήμες και Γεωγραφία με έμφαση στα κλασσικά στοιχεία του κάθε πολιτισμού. Το 

Πρόγραμμα ξεκίνησε σταδιακά, την πρώτη χρονιά από την πρώτη τάξη, τη δεύτερη από 

τις δυο πρώτες τάξεις κ.ο.κ. με ταυτόχρονη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Διέθετε 

συντονιστή πλήρους απασχόλησης που παρακολουθούσε και συντόνιζε τις 

δραστηριότητες εντός του σχολείου, μεταξύ των δυο σχολείων και μεταξύ σχολείου και 

γονέων και φρόντιζε για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη μοντελοποίηση των 
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μαθημάτων και τις επισκέψεις των τάξεων. Υπήρχε συνεχής συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών των δυο σχολείων και ανταλλαγή απόψεων. Οι εκπαιδευτικοί 

ενθαρρύνονταν να ποικίλουν τις παραδόσεις τους, αλλά να ακολουθούν πιστά το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας. Οι μαθητές έγραφαν κάθε μέρα, αυτοδιόρθωναν τα 

κείμενά τους και στόχος ήταν να μην υπάρχουν λάθη σε αυτά την Παρασκευή. Κάθε 

μαθητής είχε το δικό του φάκελο που βρισκόταν στο πίσω μέρος της τάξης και 

περιλάμβανε τα κείμενα που παρήγαγε στα διάφορα μαθήματα έχοντας στόχο να μην 

υπάρχουν στο τέλος λάθη. Μέσω του φακέλου παρακολουθείτο η πρόοδός τους. Σε 

αντίθεση με τα υπόλοιπα σχολεία της Βαλτιμόρης υπήρχε άμεσος εφοδιασμός με ότι 

χρειαζόταν το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, καθώς επίσης και έγκαιρη αποκατάσταση 

των βλαβών που παρουσιάζονταν. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα και οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν τη βελτίωση τόσο τη δική τους όσο και των μαθητών 

«θαυμαστή» (Townsend, 1997). 

Γενικά παρατηρούμε ότι τα παραπάνω σχολεία των Η.Π.Α. τα οποία, με βάση τη 

βιβλιογραφία, πέτυχαν τη βελτίωση, εφάρμοσαν τεχνικές που εστιάζουν στη φιλοσοφία 

των αρχών της Δ.Ο.Π. όπως η ισχυρή δέσμευση της ηγεσίας και η έντονη 

δραστηριοποίησή της, η επιμόρφωση Διευθυντών και εκπαιδευτικών στις διαδικασίες 

της αλλά και στις τακτικές διδασκαλίας, ο καλός προγραμματισμός, ο συνεχής έλεγχος 

και η βελτίωση των διαδικασιών, οι καινοτόμες πρωτοβουλίες με σχετική ανεξαρτησία 

στη λήψη των αποφάσεων και η παρέκκλιση από τα ισχύοντα Α.Π.Σ. (Barclay-

Βαλτιμόρη, Aynesworth-Fresno, Roosevelt School-Λουιζιάνα), το καλό κλίμα και η 

ενεργοποίηση όλων με συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων σε συχνές συνεδριάσεις, η 

συνεργασία όλων και σε ορισμένες περιπτώσεις των γονέων, όπως στο  Frances Scott 

Key Elementary School-Φιλαδέλφεια, όπου μάλιστα δινόταν βαρύτητα στην 

αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των οικογενειών των μαθητών, η 

επίλυση των οποίων οδηγούσε στη βελτίωση. 

Οι Detert & Maurief το1997 έκαναν μια μελέτη με το ερώτημα αν μπορεί η είσοδος της 

Δ.Ο.Π να βελτιώσει τη συστηματική απόδοση των σχολείων της  Αμερικής  με 

ουσιαστικό τρόπο. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η Δ.Ο.Π. διαθέτει δυνατά 

σημεία, όπως η εστίαση στη φιλοσοφία της συνολικής μεταβολής, η σκόπιμη 

αξιολόγηση των διαδικασιών και η λήψη αποφάσεων βελτίωσης με βάση πραγματικές 

πληροφορίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν και ορισμένες αδυναμίες, όπως το μικρό 

ενδιαφέρον για την κοινωνική φύση των σχολείων, η δυσκολία στην αναγνώριση των 
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μαθητών ως πελάτες, η δυσκολία στην αλλαγή της επικρατούσας κουλτούρας και η 

έλλειψη χρόνου και χρηματοδότησης (Jaradat, 2013). 

 

3.3 Εφαρμογή διαδικασιών Ποιότητας στην Π.Ε. ανά τον κόσμο 

 

3.3.1 Τουρκία 

 

Στην Τουρκία από το 2001, με κρατική νομοθεσία, προβλέφθηκε η εφαρμογή 

διαδικασιών Δ.Ο.Π. στο πρότυπο του βραβείου E.F.Q.M, σε όλα τα σχολεία και 208 

από αυτά χαρακτηρίστηκαν ως πειραματικά εφαρμογής των νέων φιλοσοφιών και 

προγραμμάτων πριν τη καθολική εφαρμογή τους. Το 2005 κηρύχτηκε το “National 

Ministry of Education Directive of Awards of Implementation of Total Quality 

Management” και τα σχολεία εφάρμοσαν τις διαδικασίες σε δυο επίπεδα ως “ομάδα” 

και ως “ίδρυμα”. Μέχρι τότε 12 σχολεία από τα 1336 της Αττάλειας κέρδισαν το 

βραβείο της Δ.Ο.Π. σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

μεταξύ Τούρκων εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι προκειμένου για την εφαρμογή 

διαδικασιών Δ.Ο.Π. είναι πολύ σημαντική για τους Διευθυντές η ικανότητα διαχείρισης 

της γνώσης και ότι σε κάποια βραβευμένα σχολεία χρησιμοποιούν ειδικό πρόγραμμα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή με στόχο την καλύτερη Διαχείριση Γνώσης. Αποθηκεύουν, 

αξιολογούν και μοιράζονται τη γνώση μέσω του internet. Οι Διευθυντές 

παρακολουθούν τις διαδικασίες, παρέχουν χρήσιμες συμβουλές, οργανώνουν το πώς οι 

πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν, βεβαιώνονται ότι οι διαδικασίες καθορίζονται και 

ενημερώνονται, παρέχουν εκπαιδευτικές πηγές, χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., 

αποθηκεύουν τις πληροφορίες συστηματικά και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς 

μέσω των διαδικασιών Διαχείρισης της Γνώσης για την ανάπτυξη της ποιότητας των 

σχολείων.  Όπως αναφέρεται στην αρθρογραφία τα σχολεία που έχουν συστήματα 

Δ.Ο.Π. παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις  από τα θεσμικά όργανα που απλά έχουν 

πιστοποιητικά ποιότητας (Kayikci et al, 2014). 

 

3.3.2 Ταϊλάνδη  

 

Στα δημοτικά σχολεία της Ταϊλάνδης εφαρμόστηκαν συστήματα Δ.Ο.Π. τα οποία, 

σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2015, έφεραν καταπληκτικά αποτελέσματα 

με τη μέση ακαδημαϊκή επίδοση να κυμαίνεται στο 80%, δηλαδή στο υψηλό επίπεδο, 
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σημαντικά πιο ψηλά από εκεί που βρίσκονταν στα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερη 

βελτίωση σημείωσαν οι μαθητές στην ανάγνωση, στη γραφή, στην κριτική σκέψη, στην 

επικοινωνία, στην επίλυση προβλημάτων, στην εφαρμογή δεξιοτήτων και γνώσεων 

στην καθημερινή ζωή και στη χρήση Τ.Π.Ε. για τη μάθηση. Επίσης επέδειξαν μεγάλη 

βελτίωση, πλέον του 80%, στα οκτώ σημαντικά χαρακτηριστικά του αναλυτικού 

συστήματος του 2008 της χώρας για τη βασική εκπαίδευση που είναι «πατριωτισμός-

θρησκευτικότητα και πίστη στην Μοναρχία, εντιμότητα και ακεραιότητα, πειθαρχία, 

φιλοπεριέργεια, αυτάρκεια, σκληρή εργασία, διατήρηση ταϊλανδέζικης ταυτότητας, και  

δημόσιος νους» (Prueangphitchayathon et al. 2015, σ. 1543). 

Με βάση επίσης την παραπάνω έρευνα η εφαρμογή διαδικασιών Δ.Ο.Π. προϋποθέτει: 

-ικανή διεύθυνση, που να διαθέτει υψηλή ακαδημαϊκή ηγεσία, να μπορεί να 

διαχειρίζεται πόρους και περιβάλλον, να σχεδιάζει σε ετήσιο και σε στρατηγικό 

επίπεδο, να διασφαλίζει την ομαδική εργασία και τη συμμετοχή στη λήψη των 

αποφάσεων, να διευθύνει τις διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας, 

-στελέχη διοίκησης που να εφαρμόζουν τον κύκλο βελτίωσης (P.D.C.A.), 

-συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας των επιδόσεων, 

-συμμετοχική διαδικασία με τη δημιουργία δικτύων συμμετοχής και γονέων και 

μαθητών με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την πρόσκτηση πληροφοριών προς τα 

ανώτατα επίπεδα διοίκησης, 

-εκπαιδευτικούς που να σχεδιάζουν το μάθημα με βάση τις διαφορετικές ανάγκες των 

μαθητών, 

-συνεχή υποστήριξη μέσω των Τεχνολογιών, με την παροχή πληροφοριών για τα 

κρίσιμα μεγέθη (Prueangphitchayathon et al., 2015). 

 

3.3.3 Χόνγκ Κόνγκ 

 

Στην Π.Ε του Χονγκ Κόνγκ με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας από το 1991 

εφαρμόζονται διαδικασίες Δ.Ο.Π. με τέσσερα χαρακτηριστικά που είναι: “αξία και 

καθήκοντα”, “συστήματα και ομάδες”, “πόροι και αλλαγές” και “συνάντηση μαθητικών 

αναγκών και ενδυνάμωση προσωπικού”. 

Με βάση το πρώτο χαρακτηριστικό τα σχολεία θα πρέπει να δημιουργήσουν τις αξίες 

και τους στόχους τους για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, των τάξεων της 

πληροφορικής, της διδασκαλίας, την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των 

Διευθυντών, το σχηματισμό αποδοτικών ομάδων, είτε μικρών είτε μεγάλων, που θα 
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μοιράζονται τις πληροφορίες και την ευθύνη λήψης αποφάσεων. Οι Διευθυντές θα 

πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι, να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν, να 

ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στη διοίκηση και στη λήψη των 

αποφάσεων. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν καλή κατάρτιση, καθώς  η ποιότητα 

της διδασκαλίας τους μπορεί να ενισχύσει άμεσα την αυτορυθμιζόμενη μάθηση των 

μαθητών. Τα σχολεία θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ώστε 

αυτοί με τη σειρά τους να επικεντρώνονται στις ανάγκες των μαθητών. 

Με βάση το δεύτερο χαρακτηριστικό τα σχολεία δημιουργούν μια ομάδα η οποία 

οργανώνει και παρακολουθεί τις διαδικασίες βελτίωσης και τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη 

διδασκαλία. 

Με βάση το τρίτο χαρακτηριστικό τα σχολεία θα πρέπει να βελτιώσουν τους πόρους 

τους, το ανθρώπινο δυναμικό και τις διαδικασίες τους και να ωθήσουν τους μαθητές 

τους να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, για να αντιμετωπίσουν τον 

έντονο ανταγωνισμό. 

Η Διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να γνωρίζει καλά τις σχέσεις μεταξύ των 

παραπάνω χαρακτηριστικών και να συνταιριάζει την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 

με τις ανάγκες των μαθητών (Prueangphitchayathon et al., 2015). 

 

3.3.4 Ioρδανία 

 

Στην Ιορδανία και συγκεκριμένα στην περιοχή Jarash εφαρμόστηκαν διαδικασίες της 

Δ.Ο.Π. σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο και χρηματοδότηση του Βρετανικού 

Υπουργείου Διεθνούς Ανάπτυξης. Στα πλαίσια της παραπάνω ενέργειας ο Jaradat το 

2013 πραγματοποίησε έρευνα, για τη διερεύνηση της επιτυχίας της, μεταξύ των 

επιθεωρητών της συγκεκριμένης περιοχής. Διαπιστώθηκαν θετικές επιδράσεις της 

Δ.Ο.Π. στην αποτελεσματικότητα των σχολείων με την υψηλότερη στη διοίκηση 

(4,12/5) και τη χαμηλότερη - που και πάλι είναι ψηλή - στις σχολικές δραστηριότητες 

(3,84/5) (Μισαηλίδης στο Σφακιανάκη, 2015). 

Κατά τον Jaradat (2013) υπήρξε σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς και 

συγκεκριμένα διδασκαλία και μάθηση (4,01/5), δεσμοί με την κοινωνία (3,91/5). 

Επίσης διαπιστώθηκε ότι η Δ.Ο.Π. συμβάλλει στην καταγραφή των σχολικών 

επιτευγμάτων, στην περιγραφή της θέσης εργασίας όλων των εργαζομένων στο 

σχολείο, στη βελτίωση της διαδικασίας σχεδιασμού, στην παροχή προτάσεων για την 

ανάπτυξη εργασιών, αυξάνει την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και διοίκησης, των 
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εκπαιδευτικών μεταξύ τους και εκπαιδευτικών-μαθητών, αναπτύσσει πνεύμα 

συνεργασίας, βοηθά στον καθορισμό στόχων, συμβάλλει στη βελτίωση του σχεδιασμού 

ανά κατηγορία, στην τήρηση των συστημάτων και των κανονισμών, στην παροχή 

προτάσεων για την ανάπτυξη εργασιών, αυξάνει τις ευκαιρίες για τη χρήση 

εκπαιδευτικών μέσων ανά κατηγορίες, συμβάλλει στην αύξηση του βαθμού 

ευαισθητοποίησης σε θέματα σχολικής υγείας, αυξάνει την ηθική προσήλωση προς τη 

σχολική εργασία, συμβάλλει στην παροχή κατάλληλων βοηθημάτων μάθησης, στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, στην ενεργοποίηση των στρατηγικών 

αξιολόγησης, στην ενεργοποίηση των σύγχρονων στρατηγικών διδασκαλίας, βελτιώνει 

τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης και το περιβάλλον της, αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα των εργαστηρίων των επιστημών, συμβάλλει στην παροχή 

διαφόρων πηγών μάθησης, στην εισαγωγή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στις αίθουσες 

διδασκαλίας, στην αύξηση της αυτογνωσίας του μαθητή, στην επίτευξη της 

αντιμετώπισης των προβλημάτων των μαθητών, αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών να 

υπηρετούν την κοινότητα, ενισχύει τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου, αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα της κοινότητας στην επίλυση των προβλημάτων συμπεριφοράς, 

ενεργοποιεί τη συμβολή των γονέων στην επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές, ενεργοποιεί την εργασία των σχολικών συμβουλίων, τις 

σχολικές δραστηριότητες, δραστηριότητες εκτός του Προγράμματος Σπουδών στο 

σχολείο, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της βιβλιοθήκης, παρακινεί τους μαθητές να 

συμμετέχουν στα σχολικά συμβούλια, συμβάλλει στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των αθλητικών ομάδων, στην ενθάρρυνση των μαθητών να 

συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες, βελτιώνει την απόδοση των μαθητών στις 

διάφορες δραστηριότητες, εξαπλώνει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη χρήση των 

τεχνικών μέσων και συσκευών, συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

τεχνικών ομάδων.   

  

3.3.5 Ινδονησία 

 

Στην Ινδονησία, στα πλαίσια εφαρμογής διαδικασιών Δ.Ο.Π. στην εκπαίδευση, από το 

2005 εφαρμόζεται η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση των μαθητών 

μέσω της κρατικής διαπίστευσης. Στο διάστημα 2005-2013 πιστοποιήθηκαν 350.000 

εκπαιδευτικοί. Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με εθνικές εξετάσεις στις οποίες 
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συμμετέχουν στο τέλος του 6ου έτους (Δημοτικό σχολείο), στο τέλος του 9ου έτους (3η 

Γυμνασίου) και στο τέλος του 12ου έτους (3η Λυκείου) (Supramono et al., 2014). 

Με βάση έρευνα που έγινε στα Δημοτικά Σχολεία της Ινδονησίας τα σχολεία θα πρέπει 

να εφαρμόζουν ορισμένες αρχές της Δ.Ο.Π. όπως την εστίαση στον πελάτη, τον 

εξειδικευμένο τύπο διευθυντικής ηγεσίας, τη συμμετοχή του προσωπικού στα σχολικά 

προγράμματα και δραστηριότητες και την καλή σχέση μεταξύ του σχολείου και των 

πελατών του.  

Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Με βάση τα ευρήματά 

της οι εκπαιδευτικοί και στα δύο είδη σχολείων είναι ικανοί και φιλικοί και παρέχεται 

επιπλέον βοήθεια για μελέτη. Στα ιδιωτικά υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι φιλικοί 

αλλά όλοι σέβονται και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των μαθησιακών 

δυσκολιών. Τα δημόσια σχολεία προσπαθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να 

ανταποκριθούν σε παράπονα μαθητών και γονέων. Στο πεδίο της συμμετοχής στα 

ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετέχουν σε Επιτροπές και κάνουν 

προτάσεις σχετικά με Προγράμματα και δραστηριότητες του σχολείου. Οι 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις. Στα δημόσια σχολεία οι 

εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε Επιτροπές, προτείνουν, συμμετέχουν στη διοίκηση και 

έχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις. Οι σχολικές επιτροπές συμμετέχουν σε 

συζητήσεις για ορισμένα προγράμματα και δραστηριότητες. 

Στο πεδίο του ελέγχου και στα δυο είδη σχολείων το σχολείο αξιολογεί τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ο Διευθυντής αξιολογεί τα προγράμματα και τις 

δραστηριότητες, το κράτος αξιολογεί τα αποτελέσματα του σχολείου και δεν έχει 

εφαρμοστεί ακόμη η επίσημη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Στα ιδιωτικά σχολεία η 

αξιολόγηση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών επηρεάζει την προβολή της δουλειάς 

τους ενώ στα δημόσια ο Διευθυντής προωθεί τους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια 

αξιολογεί την εργασιακή τους απόδοση. 

Στο πεδίο της δέσμευσης και στα δυο είδη σχολείων το σχολείο παρέχει τις 

εγκαταστάσεις και τις υποδομές, εκπαιδευτικοί και προσωπικό είναι υπεύθυνοι να 

εργαστούν καλά, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενταχθούν σε σεμινάρια και ο 

Διευθυντής ανταμείβει και παρακινεί τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό. Στα 

ιδιωτικά το σχολείο παρέχει προγράμματα για την ενίσχυση της ποιότητας, όπως 

εβδομαδιαίο σχέδιο και πρόγραμμα οικοδόμησης χαρακτήρων, ενώ στα δημόσια ο 

Διευθυντής δίνει προτεραιότητα στην ευημερία του προσωπικού πριν την αξιολόγηση.  



66 

 

Στο πεδίο της συνεχούς βελτίωσης και τα δυο είδη σχολείων διατηρούν την καινοτομία 

των προγραμμάτων τους και των δραστηριοτήτων τους και παρέχουν στους 

εκπαιδευτικούς και το προσωπικό σεμινάρια. Τα ιδιωτικά σχολεία επιπλέον βελτιώνουν 

τα προγράμματά τους και συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο, το κράτος και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς. Τα δημόσια σχολεία ενισχύουν την ευημερία των 

εκπαιδευτικών και του προσωπικού. 

Και τα δύο είδη σχολείων ενισχύουν την ενσυναίσθηση με τη δημιουργία εύκολης 

επικοινωνίας με τους γονείς (Supramono et al., 2014). 

 

3.3.6 Κίνα 

 

Στην Κίνα, με βάση έρευνα που έγινε σε Κινέζους εκπαιδευτικούς που επισκέφτηκαν 

τις Η.Π.Α., είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι διαδικασίες της Δ.Ο.Π. Αρχές όπως η 

υπερηφάνεια στην εργασία, η συνεχής βελτίωση, η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων 

και η ομαδική εργασία, η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και η ηγετική δέσμευση είναι 

ιδιαίτερα προσφιλείς στην κινεζική κουλτούρα. Ιδιαίτερα η συνεχής βελτίωση 

εκτιμήθηκε ότι θα παρέχει ενθάρρυνση και έμπνευση για τη συνέχιση της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην Κίνα. Αρχές όπως ο έλεγχος, η εξάλειψη 

συνθημάτων και η εξάλειψη αριθμητικών ποσοστώσεων εκτιμήθηκε ότι θα 

δυσκολέψουν την εφαρμογή της Δ.Ο.Π.. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση για την 

εφαρμογή των διαδικασιών της Δ.Ο.Π. στην κινεζική εκπαίδευση θα εξεταζόταν υπό το 

πρίσμα του κατά πόσον θα μπορούσε να συντελέσει στην οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας, η οποία αποτελεί εθνικό της στόχο (Chan et al., 2008). 

 

3.3.7 Γκάνα  

 

Στην Γκάνα της Κεντρικής Αφρικής με βάση έρευνα που έγινε στην περιοχή Chereponi 

διαπιστώθηκε ότι για τη διασφάλιση της ποιότητας στα σχολεία οι Τοπικές Αρχές 

εφαρμόζουν την περικοπή των μισθών των εκπαιδευτικών και υποβιβασμό των 

μαθητών. Βρέθηκε επίσης ότι σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών Δ.Ο.Π. 

υποβάλλονται προτάσεις από τα σχολικά Ptas, κοινά συμβούλια εκπαιδευτικών και 

γονέων, εφαρμόζεται  εποπτεία των διδασκόντων και παρακολούθηση της 

συμπεριφοράς των μαθητών και το αποτελεσματικό στυλ ηγεσίας των Διευθυντών 

(Tahidu et al., 2014). 
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Στη Νότια Αφρική τα σχολεία που έχουν υιοθετήσει τις αρχές του Deming, έχουν 

ενισχύσει την αποτελεσματικότητα τους. Παρόμοια βελτίωση της ποιότητας επίσης 

βρέθηκε και σε Βραζιλιάνικα σχολεία όπου εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες της Δ.Ο.Π. 

(Chan et al, 2008). 

 

3.3.8 Αυστραλία 

 

Στην Αυστραλία, σε έρευνα που έγινε σε δημοτικά σχολεία από τον Murroy το 1996 

σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών Δ.Ο.Π., βρέθηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

υποστήριξη και δέσμευση από τη Διεύθυνση, ομαδικότητα και πνεύμα της ομαδικής 

εργασίας, εστίαση στους πελάτες, συμμετοχική λήψη αποφάσεων και εμπιστοσύνη 

στην αποτελεσματικότητα της αντιπροσωπευτικής εξουσίας (Jaradat, 2013). 

Επίσης σε έρευνα που έκανε ο Robinson την ίδια χρονιά σε άλλο δημοτικό σχολείο της 

Αυστραλίας σχετικά με το ρόλο της ηγεσίας και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

στην εφαρμογή των διαδικασιών της Δ.Ο.Π., διαπιστώθηκε ότι η ηγεσία διέθετε όραμα 

και εφάρμοζε την ομαδοσυνεργατικότητα και την ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων, τη 

συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, την ενδυνάμωση, την παροχή ευκαιριών 

ηγεσίας σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς, την κατάρτιση εκπαιδευτικών, γονέων και 

μελών της κοινότητας, την αποτελεσματική επικοινωνία, τη συνεχή προσπάθεια για 

βελτίωση και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης (Μισαηλίδης στο Σφακιανάκη, 

2015). 

Διαπιστώνεται από όλα τα παραπάνω ότι οι διαδικασίες της Δ.Ο.Π στην Π.Ε. 

εφαρμόζονται σε πολλές χώρες - και μάλιστα στη γειτονική μας Τουρκία από το 2001 

στα πρότυπα του E.F.Q.M - με πολύ καλά αποτελέσματα σε ότι αφορά τη βελτίωση των 

διαδικασιών. Σε όλες τις χώρες κεντρικό ρόλο στις διαδικασίες έχουν οι εκπαιδευτικοί 

και οι Διευθυντές. Επίσης, διαπιστώνεται η συμμετοχή και συνεργασία των γονέων με 

το σχολείο και σχέσεις καλής επικοινωνίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. 

Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις είναι η συμβολή των Τ.Π.Ε στην εφαρμογή των 

διαδικασιών της Δ.Ο.Π σε σχολεία που βραβεύτηκαν στη Τουρκία, η κρατική 

πιστοποίηση των εκπαιδευτικών στην Ινδονησία και οι εθνικές εξετάσεις για τους 

μαθητές στο τέλος του Δημοτικού Σχολείου, η υποβολή προτάσεων σε σχέση με τη 

Δ.Ο.Π στα σχολεία από κοινά συμβούλια εκπαιδευτικών και γονέων στην Γκάνα, η 

περικοπή μισθού των εκπαιδευτικών και ο υποβιβασμός των μαθητών. Τα δυο 
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τελευταία μέτρα προκαλούν φόβο και ως εκ τούτου αντιβαίνουν στη δημιουργία καλού 

κλίματος που αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή διαδικασιών της Δ.Ο.Π. 

 

3.4 Εφαρμογή διαδικασιών Ποιότητας στην Π.Ε. της Ευρώπης 

 

3.4.1 Ηνωμένο Βασίλειο  

 

Στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με έρευνα των Jardine και Peter που 

πραγματοποιήθηκε το 1994 για να εξετάσει την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών υπό το πρίσμα εφαρμογής των διαδικασιών της Δ.Ο.Π. διαπιστώθηκε ότι οι 

αρχές της αποτελούν τη βασική φιλοσοφία μέσα στο σχολείο για την αποτελεσματική 

παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους τεθέντες αναπτυξιακούς 

στόχους. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι το σχολείο πραγματοποιεί προγράμματα κατάρτισης 

για την άνοδο του επιπέδου των εκπαιδευτικών του, τα οποία ετοιμάζονται από 

έμπειρους εκπαιδευτικούς και ειδικούς στον τομέα, από την τοπική Κοινότητα. Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα εποπτεύεται από το Διευθυντή του σχολείου (Jaradat, 

2013). 

Το 2001 δημοσιεύτηκε από την τότε κυβέρνηση της Αγγλίας το κείμενο “Δημιουργικό 

σχολείο για ένα δημιουργικό έθνος” στο οποίο αναζητούνται οι βέλτιστες εκπαιδευτικές 

πρακτικές στον τομέα των αποτελεσμάτων, που μπορούν να ασκηθούν είτε μέσα στο 

σχολείο είτε μέσα στην τάξη. Δημιουργήθηκε μάλιστα και μια ιστοσελίδα με σκοπό να 

βοηθήσει τη συζήτηση γύρω από τη δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση και να 

εντοπίσει βέλτιστες πρακτικές και από το διεθνή χώρο. Στο κείμενο διαπιστώνεται η 

αναγκαιότητα τροποποίησης του συστήματος αξιολόγησης και του Α.Π.Σ. καθώς 

επίσης της υπάρχουσας σε κάθε σχολείο κουλτούρας. Ορίζει νέες δεξιότητες και 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να καλλιεργηθούν στους μαθητές όπως η αυτοοργάνωση 

και η αξιοποίηση της πληροφορίας, η ανάπτυξη διεπιστημονικών και διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων, η αξιοποίηση διδαγμάτων από τις αποτυχίες, η ανακάλυψη της γνώσης και 

η σταδιακή επίλυση προβλημάτων, η διαμόρφωση προβλημάτων, η μεταφορά γνώσης 

σε άλλα περιβάλλοντα, η σταδιακή διαδικασία μάθησης με ανατροφοδότηση, ο 

εστιασμός στους στόχους. Επίσης αναφέρει το σπουδαίο ρόλο που έχουν ο σχεδιασμός, 

η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η αποτελεσματικότητα. Ως βασικές αρχές βελτίωσης 

της εκπαίδευσης αναφέρονται η διασύνδεση του αναλυτικού προγράμματος με το 
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τοπικό περιβάλλον, η ατομική επιλογή μάθησης σε εξωτερικά περιβάλλοντα, οι ίσες 

ευκαιρίες μάθησης για όλους, οι εκπαιδευτικοί-καθοδηγητές μάθησης, η αύξηση της 

παρέμβασης από την κοινότητα με στόχο την ανάπτυξη στα σχολεία πολλών 

μαθησιακών δραστηριοτήτων, η τροποποίηση της εκπαιδευτικής παροχής με στόχο την 

ικανοποίηση μαθητών και γονέων, τα προγράμματα ηλεκτρονικής μαθητείας, οι 

ομαδοσυνεργατικές πρακτικές με δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης και βελτίωση της 

τεχνολογίας με στόχο τα άτομα να φτάνουν μόνα τους στη γνώση. Επίσης βασικό 

χαρακτηριστικό της ασκούμενης πολιτικής στο χώρο της Εκπαίδευσης στο Η.Β. είναι η 

ανταποδοτικότητα, που πρέπει να τη χαρακτηρίζει και μπορεί, για παράδειγμα, να 

υλοποιείται είτε μέσω της γονικής επιλογής σχολείου είτε μέσω συσχέτισης αριθμού 

μαθητών και αριθμού επιτυχόντων στις εθνικές εξετάσεις, γεγονότα που αποτελούν 

συνάρτηση της χρηματοδότησης των σχολείων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

Προτεραιότητα αποτελεί ο σχεδιασμός ποιοτικής εκπαίδευσης με στόχο την κατάληψη 

από το Η.Β. της κεντρικής θέσης στο διεθνή χώρο (Καρατζιά- Σταυλιώτη & 

Λαμπρόπουλος, 2006). 

 

3.4.2 Γερμανία  

 

Στη Γερμανία, καταγράφηκαν σύμφωνα με την έκθεση P.I.S.A. του 2000 επιδόσεις 

κάτω του Μ.Ο. στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες καθώς επίσης 

και ανισότητες στην παροχή της εκπαίδευσης (Stanat et al., 2002).  

Για να αντιμετωπίσουν τη δυσμενή αυτή κατάσταση οι Γερμανοί, με βάση δημοσίευμα 

στον ηλεκτρονικό τύπο στις 26-11-2015, αύξησαν το όριο ηλικίας κατά το οποίο οι 

μαθητές επιλέγουν κατεύθυνση καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν αιτία παραγωγής 

ανισοτήτων. Επίσης ανέπτυξαν υποστηρικτικές δομές για να βοηθήσουν τους 

μετανάστες και επειδή η αποκέντρωση της εκπαίδευσης κατά κρατίδιο αντιμετώπισε 

οξεία κριτική, θέσπισαν κοινές εθνικές εξετάσεις, κοινό διδακτικό υλικό και κοινό 

σύστημα αξιολόγησης καθώς επίσης έδωσαν προτεραιότητα στη συνεργασία και την 

επικοινωνία μεταξύ των σχολείων. Δημιουργήθηκε ένα σύστημα κοινού ελέγχου των 

αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης, τα οποία δεν δημοσιοποιούνταν για να υπάρχει καλό 

κλίμα και οι εκπαιδευτικοί απερίσπαστοι να αφοσιώνονται στη δουλειά τους. 

Ταυτόχρονα ενίσχυσαν τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση ώστε να είναι προσβάσιμη για 

όλους τους Γερμανούς.  
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Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν δώδεκα χρόνια μετά η Έκθεση του ίδιου 

Οργανισμού να σημειώσει τη μεγάλη πρόοδο της Γερμανίας στα αποτελέσματα των 

εξετάσεων και στην άρση των ανισοτήτων με επιδόσεις πολύ πάνω από το Μ.Ο. σε 

όλους τους τομείς (O.E.C.D, 2012). 

 

3.4.3 Κροατία  

 

Στην Κροατία γίνεται ευρεία εφαρμογή των διαδικασιών Δ.Ο.Π. στην Π.Ε.. Σε έρευνα, 

στην οποία συμμετείχαν 60 δημοτικά σχολεία, διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή 

διαδικασιών Δ.Ο.Π. βελτιώνει την αποδοτικότητά τους, την ποιότητα της διοίκησης 

αλλά και την ποιότητα ολόκληρου του σχολείου. Με βάση την έρευνα ευρέως 

διαδεδομένα και με μεγάλη επιτυχία είναι τα πρότυπα της με ονομασία 9001:2007. 

Συμπεραίνεται ακόμη ότι η βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση προϋποθέτει 

ευέλικτο σχολείο, προσαρμοστικό στις αλλαγές του περιβάλλοντος, ικανό για μάθηση 

και συντελεί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας,. Προτείνεται τέλος η μείωση του 

μεγάλου όγκου των γνώσεων και η εστίαση σε ένα βασικό σύστημα γνώσεων που θα 

δίνει τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, θα αυξάνει τη δημιουργικότητα και θα 

κατευθύνει προς τη δια βίου μάθηση μέσω της οποίας θα επιδιώκεται η συνεχής 

βελτίωση, που αποτελεί τη βασική στόχευση της Δ.Ο.Π. (Vlasic et al, 2009). 

 

3.4.4 Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή πολιτικών 

συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς έχει εμπεδωθεί ότι αυτό 

συντελεί στη δημιουργία μιας οικονομικά και κατά συνέπεια συνολικά πιο ισχυρής 

Ευρώπης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και λόγω των αλλαγών στο οικονομικό 

περιβάλλον οι οποίες κατέστησαν την Εκπαίδευση  ως το βασικό μοχλό της ανάπτυξης, 

άρχισε να αναπτύσσεται ένας διάλογος για την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας και 

αξιολόγησης στην Εκπαίδευση και ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Οργάνων, όπως το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο 

παρεμβατικός στα θέματα της Εκπαίδευσης. 

Στην έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Ε.Σ.) της Λισσαβόνας το 2000 η 

Ε.Ε έθεσε ως στόχο «να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της 

γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και 
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καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (European Council, 

2000 στο  Βαβουράκη κ.ά., 2007, σ. 34-35). 

Υιοθετήθηκε δέσμη μέτρων για να επιτευχθεί η σύγκλιση των κρατών μελών με τους 

στόχους της Λισσαβόνας που περιλάμβαναν κατευθυντήριες γραμμές με 

χρονοδιαγράμματα, προσαρμογή τους στις εθνικές ιδιαιτερότητες, καθορισμό δεικτών, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση.  

Στο Ε.Σ της Στοκχόλμης το 2001 εγκρίθηκε η πρόταση του Συμβουλίου Παιδείας της 

Ε.Ε και το Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 με στόχους τη βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στην Ε.Ε, την ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση και 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοιχτά σε όλους.  

Στο Ε.Σ της Βαρκελώνης το 2002 κατατέθηκε λεπτομερές πρόγραμμα εφαρμογής των 

στόχων που τέθηκαν και μέτρησης με τους δείκτες που συμφωνήθηκαν (Βαβουράκη 

κ.ά., 2007). 

Κατά το έτος 2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. 

απηύθυναν σύσταση προς τα κράτη μέλη για την πραγματοποίηση ευρωπαϊκής 

συνεργασίας με στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση 

(Μπάλιου, 2011). 

Το 2014 αποφασίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης η ενίσχυση της αμοιβαίας 

μάθησης και η στήριξη των κρατών να αναπτύξουν μηχανισμούς διασφάλισης της 

Ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EACEA/Ευρυδίκη, 

2015). 

Στην έκθεση που προαναφέραμε, η οποία συντάχτηκε με βάση στοιχεία του σχολικού 

έτους 2013-14 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διασφάλιση της Ποιότητας στην 

Εκπαίδευση των κρατών της Ε.Ε. καθώς επίσης στις χώρες Τουρκία, Π.Γ.Δ.Μ., 

Ισλανδία και Νορβηγία. Η διασφάλιση της Ποιότητας αφορά την αξιολόγηση του 

σχολείου συνολικά και όχι την αξιολόγηση προσώπων. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι 

εσωτερική, να διενεργείται δηλαδή από το ίδιο το σχολείο ή εξωτερική και να 

διενεργείται από πρόσωπα εκτός σχολείου. 

Σχετική με την εξωτερική αξιολόγηση στις 31 χώρες είναι η παρακάτω εικόνα: 
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 Εφαρμόζεται εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων 

 Εφαρμόζεται πιλοτικά 

 Δεν εφαρμόζεται                             

                                                              

Εικόνα 3.4.4.1: Εφαρμογή εξωτερικής αξιολόγησης στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τους κεντρικούς 

ανώτατου επιπέδου κανονισμούς πανευρωπαϊκά, 2013-14.  

Πηγή: Ευρυδίκη 

Στη Γαλλία η εξωτερική αξιολόγηση δε γίνεται σε τακτική βάση και αφορά 

μεμονωμένα μέλη του προσωπικού του σχολείου. Στην Ελλάδα, την Κύπρο και το 

Λουξεμβούργο υπάρχει μιας μορφής εξωτερική αξιολόγηση που σχετίζεται με θέματα 

οικονομικά, υγείας, ασφάλειας κ.λ.π. Στη Φινλανδία δεν υπάρχει εξωτερική αξιολόγηση 

αλλά οι τοπικές αρχές έχουν δικαίωμα να την εφαρμόζουν στα σχολεία της 

αρμοδιότητάς τους. Στη Νορβηγία η εξωτερική αξιολόγηση, που διενεργείται από την 

κεντρική Επιθεώρηση, ελέγχει τη συμβατότητα των διαδικασιών και των ενεργειών των 

σχολείων με την κείμενη νομοθεσία και τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων στη 

μόρφωση για όλα τα παιδιά. 

Αναφορικά με τους φορείς που εποπτεύουν σε κάθε κράτος την εξωτερική αξιολόγηση 

μπορεί να είναι ένας μέρος των εκπαιδευτικών αρχών, που ονομάζεται Επιθεώρηση ή 

Τμήμα Αξιολόγησης ή μπορεί να είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που θα ασχολείται 

αποκλειστικά με  την εξωτερική αξιολόγηση του σχολείου. 

Με βάση τη Μελέτη του δικτύου Ευρυδίκη έχουμε ανά χώρα: 
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 Επιθεώρηση ή άλλος κεντρικός φορέας                         Τοπικές αρχές 

 Αρμόδιο Τμήμα των Περιφερειακών Αρχών               Δεν υπάρχει εξωτερική αξιολόγηση                                                         

 
Εικόνα 3.4.4.2: Αρμόδιοι φορείς για την εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων ανά κράτος πανευρωπαϊκά, 2013-14.  

        Πηγή: Ευρυδίκη 

Ο χάρτης δεν περιλαμβάνει φορείς που φέρουν μόνο τυπική ευθύνη. Στη Γαλλία οι 

Επιθεωρητές ασκούν τις δραστηριότητές τους σε τοπικό επίπεδο. Στην Ουγγαρία, που 

βρίσκεται σε στάδιο δοκιμαστικής εφαρμογής, τα δεδομένα αφορούν τη νομική 

συμμόρφωση και την παιδαγωγική αξιολόγηση και, επίσης, οι τοπικές αρχές μπορούν 

να διενεργούν εξωτερική αξιολόγηση. Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Φινλανδία τα 

σχολεία έχουν νομική υποχρέωση να αξιολογούν τα αποτελέσματά τους και να 

συμμετέχουν σε διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης χωρίς οι διαδικασίες που 

εφαρμόζουν να καθορίζονται από κανονισμούς. 

Όσον αφορά τη χρήση κριτηρίων στην εξωτερική αξιολόγηση από τις χώρες που την 

εφαρμόζουν, αυτά αποτελούνται από δυο συνιστώσες, το μετρήσιμο μέγεθος και το 

πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται η μέτρηση. Στις περισσότερες χώρες γίνεται χρήση 

προτύπων που καθορίζονται από τις κεντρικές ανώτατες αρχές και αντανακλούν σε ένα 

μεγάλο φάσμα σχολικών δραστηριοτήτων. Στις χώρες που δε χρησιμοποιούνται 

πρότυπα, η εξωτερική αξιολόγηση δε γίνεται συστηματικά και περιλαμβάνει ορισμένες 

μόνο θεματικές των σχολικών δραστηριοτήτων. 
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Σχετικά με την χρήση προτύπων στην εξωτερική αξιολόγηση, ανά χώρα του δικτύου 

Ευρυδίκη έχουμε: 

 

 Χρήση προτύπων 

        Παράμετροι αλλά όχι πρότυπα 

         Κατάλογος ζητημάτων-δείκτες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

         Δεν εφαρμόζεται εξωτερική αξιολόγηση                                                         

 

Εικόνα 3.4.4.3: Ρυθμίσεις σε ανώτατο επίπεδο για τον καθορισμό κριτηρίων για την εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων 

γενικής εκπαίδευσης πανευρωπαϊκά, 2013-14.           

Πηγή: Ευρυδίκη 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Στην Ισπανία τα κριτήρια παρέχονται από τις Αυτόνομες Κοινότητες προς την 

Επιθεώρηση. Στη Δανία η Επιθεώρηση ελέγχει μεμονωμένα σχολεία, εντοπίζει τα πεδία 

που χρειάζονται βελτίωση και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους Δήμους. Η 

υπόλοιπη διαδικασία εκτελείται από τους Δήμους με την υποστήριξη της Επιθεώρησης. 

Για τη Φινλανδία ισχύει η ίδια παρατήρηση που αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Αναφορικά με τη συμμετοχή των παραγόντων της καθημερινής σχολικής ζωής στις 

διαδικασίες αξιολόγησης του σχολείου υπάρχει ρητή οδηγία από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο αλλά και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς τις χώρες-μέλη να 

συμμετέχουν στις διαδικασίες όλοι οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους εκτός των 

εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπρόσωποι της τοπικής 

κοινότητας. Σύμφωνα με τη γενική παρατήρηση η συμμετοχή των εκπαιδευτικών έχει 



75 

 

επιτευχθεί σε ένα ποσοστό αλλά η συμμετοχή των υπολοίπων κυμαίνεται χαμηλά χωρίς 

να αποτελεί συνολική πρακτική. 

Μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά την παρακάτω εικόνα: 

 

  Μαθητές        Τοπική Κοινότητα                         Καμιά συμμετοχή ενδιαφερομένων 

  Γονείς            Και οι τρεις ενδιαφερόμενοι         Δεν εφαρμόζεται εξωτερική αξιολόγηση                                                    

     
 

Εικόνα 3.4.4.4: Συμμετοχή μαθητών, γονέων, εκπροσώπων Κοινότητας στην εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων 

γενικής εκπαίδευσης πανευρωπαϊκά, 2013-14.  

Πηγή: Ευρυδίκη 

Στην Ουγγαρία προβλέπονται διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη στα πλαίσια 

της πιλοτικής εφαρμογής της εκπαιδευτικής αξιολόγησης χωρίς να συμμετέχουν στον 

έλεγχο της εφαρμογής των Νόμων. Για την Ιταλία οι πληροφορίες αντλούνται από τα 

δυο πιλοτικά προγράμματα που εφαρμόζονται εκεί. 

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η οριστικοποίηση της Έκθεσης εξωτερικής 

αξιολόγησης του σχολείου περιλαμβάνει διαδικασία διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ 

των αξιολογητών και του σχολείου. Στη διαδικασία αυτή σε πολλές χώρες συμμετέχουν 

και οι εκπαιδευτικοί. Αναλυτικά σε επίπεδο Ε.Ε έχουμε την παρακάτω εικόνα: 



76 

 

 

  Ναι 

  Όχι 

 Δεν εφαρμόζεται εξωτερική αξιολόγηση                                                    

 
Εικόνα 3.4.4.5: Διαβούλευση με το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της Έκθεσης Αξιολόγησης. Αφορά τα σχολεία γενικής 

εκπαίδευσης πανευρωπαϊκά, 2013-14.         

Πηγή: Ευρυδίκη 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι αξιολογητές στέλνουν στο σχολείο ένα προσχέδιο της 

Έκθεσης, ο Διευθυντής υποβάλει τα σχόλιά του και ολοκληρώνεται η Έκθεση. Στην 

Πολωνία δεν υποβάλλονται παρατηρήσεις από το σχολείο αλλά τα συμπεράσματα της 

Έκθεσης συζητούνται στο Σύλλογο Διδασκόντων πριν την ολοκλήρωσή της. Αν ο 

Διευθυντής δε δεχτεί τα πορίσματα της τελικής έκθεσης ενδέχεται η διαδικασία της 

εξωτερικής αξιολόγησης να επαναληφθεί. Στη Λετονία το σχολείο μπορεί να καταθέσει 

ένσταση. Επίσης σε Τουρκία, Πορτογαλία, Η.Β. και Λετονία προηγείται συζήτηση με 

το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου πριν την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Στο Η.Β. το σχολείο μπορεί εκ των υστέρων να καταθέσει παρατηρήσεις. 

Στο Βέλγιο πραγματοποιείται συνεδρίαση σχολιασμού όπου συζητούνται τα πορίσματα 

πριν την ολοκλήρωση της Έκθεσης. 

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι οι διαδικασίες διαβούλευσης λειτουργούν θετικά 

στην κατεύθυνση της ανατροφοδότησης και κατά συνέπεια οδηγούν στη βελτίωση των 

διαδικασιών και της ποιότητας. 
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Η Έκθεση Αξιολόγησης περιλαμβάνει συστάσεις προς τα σχολεία για τα σημεία που 

χρειάζονται βελτίωση. Το σχολείο και οι αρχές εκπαίδευσης θα πρέπει να προχωρούν 

σε διορθωτικές ενέργειες. Στις 18 από τις 31 χώρες προβλέπονται και πειθαρχικές 

κυρώσεις ιδιαίτερα για λόγους μη τήρησης νόμων και μη πραγματοποίησης ενεργειών 

στην κατεύθυνση της βελτίωσης. Ας δούμε την παρακάτω εικόνα: 

 

 Διορθωτικές ενέργειες          Βελτιωτικά μέτρα      Δεν εφαρμόζεται εξωτερική αξιολόγηση                                                                           

 Πειθαρχικά μέτρα                 Και οι τρεις τύποι                                                 

 
Εικόνα 3.4.4.6: Αποτελέσματα έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης για σχολεία γενικής εκπαίδευσης πανευρωπαϊκά, 2013-14.  

Πηγή: Ευρυδίκη                    

Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται ενέργειες και δράσεις που έχουν σκοπό τον 

εντοπισμό, την ενίσχυση και τη διάδοση καλών πρακτικών στις οποίες 

συγκαταλέγονται η βράβευση του σχολείου, ορισμένες φορές και με αύξηση της 

χρηματοδότησής του, και η έκδοση εντύπων στα οποία δημοσιεύονται οι καλές 

πρακτικές. 

Τα σχολεία στις περισσότερες περιπτώσεις, με βάση τις συστάσεις, υποβάλουν σχέδια 

δράσης για βελτίωση. Σε ορισμένες χώρες προβλέπονται υποστηρικτικά μέτρα, όπως 

αύξηση της χρηματοδότησης του σχολείου και κατάρτιση, πρόσληψη εκπαιδευτικών 

για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, επιχορήγηση για καινοτομίες και 

αδελφοποίηση με σχολείο που έχει καλές επιδόσεις. 

Τα πειθαρχικά μέτρα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες. Αυτά που απευθύνονται στο 

σχολείο ως σύνολο και αυτά που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς. Στην πρώτη 
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περίπτωση μπορεί να είναι διακοπή της λειτουργίας του σχολείου ως και οριστική 

παύση, μείωση της χρηματοδότησης ως και κατάργησής της τελείως, αφαίρεση της 

αναγνώρισης των πτυχίων του, απαγόρευση πρόσληψης καταρτισμένων εκπαιδευτικών. 

Στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να είναι πρόστιμο, τιμωρία, αντικατάσταση Διευθυντή ή 

άλλου εκπαιδευτικού, απόλυση του Διευθυντή ή της διοικητικής ομάδας. 

Πιστεύουμε, με βάση τη θεωρία του Deming, ότι τα μέτρα που κινούνται σε θετική 

κατεύθυνση μπορούν να επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να προτιμώνται σε αντιδιαστολή με τα πειθαρχικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. 

Σχετικά με τη δημοσίευση των Εκθέσεων Αξιολόγησης, οι Εκθέσεις των σχολείων σε 

ορισμένες χώρες διανέμονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε άλλες διανέμονται από 

το Διευθυντή σύμφωνα με την κρίση του, σε άλλες δίδονται κατόπιν αίτησης και σε 

άλλες δε διανέμονται καθόλου στο κοινό. Οι Επιθεωρήσεις εκδίδουν επίσης 

συγκεντρωτικές Εκθέσεις πορισμάτων Αξιολόγησης που μπορεί να είναι σε επίπεδο 

χώρας ή και Περιφέρειας ή και θεματικές. Οι Εκθέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη στο 

γενικότερο σχεδιασμό βελτίωσης. 

Όσον αφορά τα προσόντα των αξιολογητών στις περισσότερες χώρες εκτός από το 

σχετικό πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να έχουν και διδακτική εμπειρία σε 

σχολείο. Σε ορισμένες χώρες δεν απαιτείται σχολική εμπειρία αλλά αρκεί η εμπειρία σε 

έρευνα, ψυχολογία και διοίκηση εκπαιδευτικών φορέων. Σε κάποιες χώρες εκτός των 

παραπάνω απαιτούνται ικανότητες επικοινωνιακές, κατάρτισης εκθέσεων και ξένες 

γλώσσες.  

Σε κάθε περίπτωση η διδακτική εμπειρία σε μονάδα της ίδιας κατηγορίας με αυτήν που 

καλείται να αξιολογήσει ο εξωτερικός αξιολογητής θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για να μπορεί να εξηγήσει ενέργειες και γεγονότα σημαντικά για την 

αξιολόγηση του σχολείου. 

Η εσωτερική αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση των σχολείων αποτελεί δράση 

προτεραιότητας για την Ε.Ε. με βάση τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τη βελτίωση της Ποιότητας στα σχολεία της Ευρώπης (2001) ως 

διαδικασία μετάβασης στο σχολείο της μάθησης και της επιμόρφωσης.  
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Συμβάλλει στη βελτίωση του σχολείου με τις δικές του δυνάμεις, βελτιώνει τη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων, ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς αναγνωρίζοντάς 

τους τον πρώτο ρόλο στη βελτίωση ως γνώστες των προβλημάτων (Μπάλιου, 2011).  

Η αυτοαξιολόγηση εδράζεται στη σωκρατική αντίληψη της αυτογνωσίας με βάση την 

οποία όλοι θέλουν να γνωρίζουν για τον εαυτό τους αν είναι πετυχημένοι ή όχι, αν 

χρειάζεται να βελτιωθούν και σε τι ακριβώς, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές 

και οι γονείς αλλά και το ίδιο το σχολείο (Καπαχτσή, 2011). 

Στις περισσότερες χώρες με  βάση τη νομοθεσία είναι υποχρεωτική.  

 
 

 Υποχρεωτική                                                            Συνιστάται έμμεσα 

 Η εφαρμογή εξαρτάται από τις τοπικές αρχές.       Δεν είναι υποχρεωτική ούτε προτείνεται                                                      
 

Εικόνα 3.4.4.7: Αυτοαξιολόγηση σχολείων με βάση τους ανώτατους κανονισμούς για τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης 

πανευρωπαϊκά, 2014-15.  

Πηγή: Ευρυδίκη 

Να διευκρινίσουμε ότι στη χώρα μας εφαρμόστηκε το σχολικό έτος 2013-14 και από 

την επόμενη χρονιά ανεστάλη η εφαρμογή της από την ίδια την Πολιτεία. 

Τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης χρησιμοποιούνται από το ίδιο το σχολείο για 

την πραγματοποίηση σχεδίων και δράσεων βελτίωσης αλλά και από τις ανώτερες και 

ανώτατες αρχές για την εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων, την υποβολή εκθέσεων, 

την εκπόνηση σχεδίων και δράσεων βελτίωσης και την ορθολογική κατανομή των 

πόρων με στόχο τη βελτίωση. Σε ορισμένες χώρες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του 

σχολείου ή αναρτώνται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
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Για τη στήριξη της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης οι χώρες εκδίδουν εγχειρίδια με 

οδηγίες. Σε αυτά περιλαμβάνονται δείκτες που μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα σχολεία. 

Στις περισσότερες χώρες τα σχολεία είναι ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία 

που θα επιλέξουν. Σε λίγες χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται και η εξωτερική 

αξιολόγηση, υποχρεωτικά χρησιμοποιούν το ίδιο πλαίσιο. 

Στις μισές περίπου χώρες της Ε.Ε. γίνεται από τα σχολεία χρήση εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων που παρέχουν συμβουλές για την εφαρμογή των διαδικασιών της 

αυτοαξιολόγησης. Οι εμπειρογνώμονες μπορεί να είναι δημόσιοι λειτουργοί ή ιδιώτες 

και διατίθενται δωρεάν στο σχολείο από τις αρχές εκπαίδευσης. Επίσης στο 1/3 των 

χωρών οι διαδικασίες στηρίζονται ηλεκτρονικά με τη δυνατότητα πρόσβασης του 

σχολείου σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ιστοσελίδες και φόρουμ. Σε περισσότερες από 

τις μισές χώρες παρέχεται εξειδικευμένη κατάρτιση. 

Σχετικά με το ποιοι από τους ενδιαφερομένους συμμετέχουν στην αυτοαξιολόγηση σε 

κάθε χώρα μπορούμε να συμβουλευτούμε την παρακάτω εικόνα: 

 

 Εκπαιδευτικοί  Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές κ.ά   δεν υπάρχει πρόβλεψη 

 
Εικόνα 3.4.4.8: Συμμετέχοντες στην αυτοαξιολόγηση σχολείων με βάση τους ανώτατους κανονισμούς για τα   σχολεία 

γενικής εκπαίδευσης πανευρωπαϊκά, 2014-15.  

Πηγή: Ευρυδίκη 

     

Στις συστάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων του 2001 προτείνεται η συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης των σχολείων καθώς 

θεωρείται ότι συμβάλει στην επιτυχία της όλης διαδικασίας και συνεπάγεται την 
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αυτοδέσμευση όλων για βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των 

αποτελεσμάτων των σχολείων.  

Με βάση τους ανώτατους κανονισμούς μπορεί να προβλέπεται η συμμετοχή μεγάλου 

αριθμού ενδιαφερόμενων φορέων ή απλά και μόνο η συμμετοχή όλου του προσωπικού 

των σχολείων. Στη δεύτερη περίπτωση τα σχολεία έχουν το δικαίωμα, με απόφασή 

τους, να αυξήσουν τον αριθμό των ενδιαφερομένων. Σε κάθε χώρα ο τρόπος και ο 

βαθμός εμπλοκής τους στις διαδικασίες είναι διαφορετικός. Σε έναν αριθμό χωρών 

αξιοποιείται το Σχολικό Συμβούλιο όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών και σε άλλες χώρες καταρτίζονται ομάδες αυτοαξιολόγησης 

στις οποίες αυτοί συμμετέχουν. Σε κάποιες χώρες η συμμετοχή αφορά απλά την τελική 

έγκριση της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης και σε άλλες περιλαμβάνει κανονική 

συμμετοχή στις διαδικασίες. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι και σε αρκετές από 

τις χώρες που δεν υπάρχει ανώτατος κανονισμός η συμμετοχή των ενδιαφερομένων 

συνιστάται από τις κεντρικές Αρχές. 

Η τάση του ανοιχτού σχολείου που διαμορφώνεται σήμερα θέλει να υπάρχει ενεργή 

συνεργασία μεταξύ σχολείου, μαθητών και γονέων με ανταλλαγή πληροφοριών και 

κατάθεση προτάσεων. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των διαδικασιών της εξωτερικής και της εσωτερικής 

αξιολόγησης των σχολείων στην Ευρώπη στα πλαίσια της εφαρμογής διαδικασιών 

ποιότητας, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι με βάση τους Σολομών (1999) και Janssens, 

Gonnie Amelsvoort (2008) η εξωτερική αξιολόγηση έχει χαρακτήρα κρίσης και 

λογοδοσίας ενώ αντίθετα η αυτοαξιολόγηση είναι μια διαδικασία βελτίωσης και 

ανάπτυξης. Κάνει τη διαφορά του αποτελεσματικού σχολείου που μέσω της 

αναπτυγμένης νοημοσύνης του εντοπίζει τα πεδία στα οποία χρειάζεται βελτίωση 

(Καπαχτσή, 2011). 

Παρατηρείται ότι εντός της Ε.Ε. σε μεγάλο βαθμό υιοθετήθηκαν διαδικασίες Δ.Ο.Π. 

στην Εκπαίδευση. Στο Η.Β. έχουμε επικέντρωση στη βελτίωση των αποτελεσμάτων για 

τους μαθητές, εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών όπως η ηλεκτρονική μαθητεία και 

εισαγωγή της έννοιας της ανταποδοτικότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει την 

εκπαίδευση μέσω της συνάρτησης πόρων και αποτελεσμάτων και χρηματοδότησης των 

σχολείων σε συνδυασμό με την κάρτα γονικής επιλογής ή τα αποτελέσματά τους. Στη 

Γερμανία είναι άξια λόγου η βελτίωση που επιτεύχθηκε από το 2002 ως το 2012 με 
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κοινό βηματισμό μέσω των κρατιδίων, τόνωση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, 

ενίσχυση της εκπαίδευσης των μεταναστών και καθιέρωση συστήματος ελέγχου χωρίς 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για να μην χαλάει το κλίμα.  

Στο σύνολο της Ε.Ε. δίνεται έμφαση στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και 

αξιολόγησης των σχολείων με σαφώς ποιοτικότερες τις διαδικασίες της 

αυτοαξιολόγησης, της επιβράβευσης και της ανάδειξης των καλών πρακτικών. Η 

εξωτερική αξιολόγηση καθώς επίσης τα τιμωρητικά μέτρα αντιβαίνουν στο 8ο σημείο 

του Deming γιατί προκαλούν το φόβο και επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα στον 

Οργανισμό και κατά συνέπεια την προσπάθεια της δέσμευσης και της συστράτευσης 

για βελτίωση. 

 

3.5 Oι Διεθνείς Οργανισμοί για την εφαρμογή διαδικασιών Ποιότητας στην Π.Ε. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις και οι δράσεις των Παγκόσμιων 

Οργανισμών για την εφαρμογή διαδικασιών Ποιότητας στην Εκπαίδευση. 

Η Unesco ως ποιότητα της εκπαίδευσης, την οποία θεωρεί βασικό μοχλό ανάπτυξης,  

ορίζει την πρόσβαση σε αυτήν από όλους, την ισότητα ευκαιριών σχετικά με αυτήν και 

την αποτελεσματικότητα. Προϋποθέσεις για την επίτευξη της ποιότητας είναι οι καλές 

συνθήκες διαβίωσης και σχολικού περιβάλλοντος, η καλή κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, ο χρόνος που διατίθεται για τη μάθηση, τα αντικείμενα που 

διδάσκονται, τα εποπτικά μέσα, οι παιδαγωγικές διαδικασίες που εφαρμόζονται, η 

αποτελεσματική διοίκηση, οι περιφερειακές και εθνικές αξιολογήσεις με στόχο τη 

συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης. Προκειμένου να καταπολεμηθεί ο αναλφαβητισμός, 

να βελτιωθεί η εκπαίδευση στα κράτη μέλη της και να γίνει αγαθό προς όλους χωρίς 

διακρίσεις και αποκλεισμούς, προσφέρει βοήθεια με χρηματοδότηση μέσω εθνικών 

σχεδίων βελτίωσης, έχοντας ως σκοπό να βελτιωθούν όλες οι παράμετροι που 

αναφέραμε παραπάνω, με απαραίτητη προϋπόθεση την ισχυρή δέσμευση της ηγεσίας 

της συγκεκριμένης χώρας προς αυτόν τον σκοπό. 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α. ή Ο.Ε.C.D.) 

προσεγγίζει την εύρεση εργασίας ως συνάρτηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. 

Εστιάζει στην ποιότητα των εκπαιδευτικών πολιτικών και των εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων καθώς επίσης και των παραγόντων που τις επηρεάζουν (O.E.C.D, 

2004). 
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Στόχοι του Ο.Ο.Σ.Α. είναι η επίτευξη κοινωνικής συνοχής μέσω της Εκπαίδευσης, η 

αξιολόγηση και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης, η συνεχής 

βελτίωση μέσω της δια βίου μάθησης που θα συνδέεται με θεματικές 

κοινωνικοοικονομικές πολιτικές. Ως ποιότητα της Εκπαίδευσης ορίζει τη διασφάλιση 

σε όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη συνεχή επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσα από συλλογικές διαδικασίες ανατροφοδότησης και 

δια βίου μάθησης κατάρτιση, τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διοίκησης. Θεωρεί 

ότι θα πρέπει να δοθούν στα σχολεία εξουσίες διαχείρισης του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. 

Ο Ο.Ο.Σ.Α. προσφέρει συμβουλές στην ανάπτυξη πολιτικών και μεθόδων και εργαλεία 

βελτίωσης της ποιότητας της Εκπαίδευσης και παρακολούθησης της με στόχο να μην 

υπάρξει απώλεια ανθρώπινου δυναμικού για την αγορά εργασίας (O.E.C.D, 2009). 

Η Παγκόσμια Τράπεζα (Π.Τ.) θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την πρόσβαση στην 

εκπαίδευση για όλους και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς της, διασφαλίζοντάς την 

μέσω της αξιολόγησης (World Bank, 2009). 

Προτεραιότητά της αποτελεί η Π.Ε. για όλους, η συνεχής βελτίωση των εκπαιδευτικών 

και η παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη. 

Ως παραμέτρους της ποιότητας θεωρεί την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την 

αποτελεσματική διοίκηση, τα Α.Π.Σ., τη συνεργασία με τους γονείς, τα κίνητρα, την 

οργάνωση του σχολείου, τη διοίκησή του και την αξιολόγηση. 

Η Π.Τ. σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών, τον Ο.Η.Ε. και 

δωρητές προσφέρει στις αναπτυσσόμενες χώρες τεχνογνωσία και χρηματοδότηση 

εφόσον υιοθετήσουν τις προτάσεις της, για την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών 

κατάλληλων προς το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο με στόχο την πρόσβαση 

όλων στην Εκπαίδευση. Ενθαρρύνει την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων 

χρηματοδότησης και την εισαγωγή καινοτομιών. 

Παρατηρείται ότι κοινός στόχος όλων των Παγκόσμιων Οργανισμών είναι η 

καταπολέμηση του αναλφαβητισμού με την παροχή Π.Ε. σε όλους και ίσων ευκαιριών 

στη μάθηση, η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η εφαρμογή διαδικασιών 

αξιολόγησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4: Η Δ.Ο.Π ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Π.Ε.                         

 

4.1 Η Π.Ε. στην Ελλάδα 

 

H Π.Ε. στη χώρα μας απευθύνεται στις ευαίσθητες ηλικίες των 5 ως 12 ετών, 

καλύπτοντας δυο χρόνια Προσχολική Αγωγή με το δεύτερο από αυτά να είναι 

υποχρεωτικό και έξι χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο. Εύκολα 

αντιλαμβάνεται κανείς ότι το έργο του εκπαιδευτικού της Π.Ε. είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό αφού δεν πρόκειται απλά για παροχή γνώσεων αλλά κυρίως για τη 

διαμόρφωση των ευαίσθητων παιδικών ψυχών. “Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές! Κι ότι 

σ’ απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, μην τ’ αρνηθείς! Θυσίασέ το ως την στερνή πνοή 

σου!”, αναφέρει ο εθνικός μας ποιητής, Κωστής Παλαμάς. 

Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει το σχολείο, για να είναι αποτελεσματικό και να βελτιώνει 

συνεχώς την ποιότητά του, να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

του κάθε μαθητή και να σχεδιάζει, αναπροσαρμόζοντας τους παιδαγωγικούς και 

διδακτικούς στόχους του με βάση τις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του 

περιβάλλοντός του καθώς επίσης να μπορεί να παρέχει κίνητρα βελτίωσης. Θα πρέπει 

ακόμη να έχει θεσμοθετημένους και σταθερούς πόρους για να μπορεί συνεχώς να 

βελτιώνει τις υποδομές του. Ο συνδυασμός αυτονομίας και αυξημένων πόρων μπορούν 

να επιφέρουν σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα της μάθησης (Lezotte et al, 

1992).  

Δυστυχώς όμως στην ελληνική πραγματικότητα τα πράγματα κυλούν κάπως 

διαφορετικά. Οι δυο βαθμίδες εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερο 

συγκεντρωτισμό και γραφειοκρατία που διέπεται από μια πολυνομία, ιδιαίτερα από το 

1975 και μετά (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 

Μια πολυνομία που στη καθημερινότητα διαπιστώνεται ορισμένες φορές ότι είναι 

αλληλοαντικρουόμενη.  

Με βάση τον Κατσαρό (2008) η διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης στη χώρα μας 

χαρακτηρίζεται από άκρατο συγκεντρωτισμό, πολλά όργανα και υπηρεσίες, επικάλυψη 

και σύγκρουση αρμοδιοτήτων, νομοθετικό χάος, τυπολατρική γραφειοκρατία, 

δύσκαμπτες και χρονοβόρες διαδικασίες με μεγάλο κόστος, πυραμιδική οργάνωση από 
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πάνω προς τα κάτω με στόχο την εξασφάλιση της ομοιομορφίας στην εφαρμογή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και έλεγχο.   

Το Υπουργείο Παιδείας (Υ.Π) με ένα πλέγμα Νόμων (Ν), Προεδρικών Διαταγμάτων 

(Π.Δ), Υπουργικών Αποφάσεων (Υ.Α) και εγκυκλίων ρυθμίζει στο σύνολό τους τη 

λειτουργία των σχολείων και την εκπαιδευτική διαδικασία. 

H Χαμπούρη-Ιωαννίδου (2003) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η διοίκηση των 

ελληνικών δημόσιων σχολείων στηρίζεται στις αρχές του Taylor και δίνει έμφαση στην 

ποσότητα της γνώσης αγνοώντας την ποιότητα. Η εκπαίδευση διαρθρώνεται από πάνω 

προς τα κάτω και φαίνεται να στρέφεται περισσότερο γύρω από το κυνήγι του βαθμού 

για τους μαθητές και την ολοκλήρωση απλά της ύλης από τους εκπαιδευτικούς χωρίς 

να γίνεται προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας. Οι μαθητές αναγκάζονται να 

απομνημονεύουν και έτσι δεν αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη, δυσκολεύονται να 

εκφράσουν τη σκέψη τους και να εφαρμόσουν στην καθημερινή πρακτική τις γνώσεις 

τους. Άλλα προβλήματα είναι η έλλειψη κατάλληλων υποδομών και μέσων και η 

έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Ζωγόπουλος, 2012). 

Όπως αναφέρεται σε παρουσίαση στο 10ο Παιδαγωγικό Συνέδριο της Κύπρου, σε ένα 

Δημοτικό Σχολείο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, 203 μαθητών με 

27% παλιννοστούντες και μετανάστες και 23 εκπαιδευτικούς, με 47 μαθητές στο 

Ολοήμερο, η Διεύθυνση όντας απαλλαγμένη, άτυπα, από το διδακτικό έργο και 

υποστηριζόμενη από Υποδιεύθυνση, αναλωνόταν ετησίως σε δυο συνεδριάσεις 

προγραμματισμού και απολογισμού και αρκετές έκτακτες επίλυσης θεμάτων, 

διεκπεραίωση αλληλογραφίας με τις Προϊστάμενες αρχές και το Δήμο για συντηρήσεις 

και την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η Διεύθυνση φαινόταν να 

αγνοεί την προσπάθεια για αλλαγή και εφαρμογή καινοτομιών, πιλοτικές εφαρμογές 

παιδαγωγικών μεθόδων, διασύνδεσης του σχολείου με φορείς παροχής γνώσης, το 

ομαδικό πνεύμα και το θετικό κλίμα, τη βελτίωση των σχέσεων με τους γονείς και το 

περιβάλλον, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τις τεχνικές παρακίνησής 

τους και την αξιοποίησή τους, την προσπάθεια για συνεχή  βελτίωση του σχολείου και 

των αποτελεσμάτων του. Σύμφωνα με τον παρουσιάζοντα, αυτή είναι η εικόνα στην 

πλειοψηφία των Δημοτικών Σχολείων της χώρας μας (Ήργης, 2008). 
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Η πραγματικότητα σήμερα είναι ακόμη πιο απογοητευτική γιατί η Διεύθυνση του 

σχολείου έχει υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο από 8 ως 12 ώρες εβδομαδιαίως, το οποίο 

τηρείται απαρέγκλιτα. Επίσης, αυξήθηκαν οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις με την 

υποχρέωση να ενημερώνονται καθημερινά ηλεκτρονικές πλατφόρμες και εκχωρήθηκαν 

επιπλέον αρμοδιότητες στα σχολεία χωρίς να υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη. 

Διαπιστώνεται γενικά ότι με το σημερινό συγκεντρωτικό και ασφυκτικό τρόπο 

λειτουργίας των σχολείων της ελληνικής Π.Ε δυσχεραίνεται η εφαρμογή διαδικασιών 

της  Δ.Ο.Π. 

 

4.2 Εισαγωγή διαδικασιών ποιότητας στην ελληνική Π.Ε. 

 

Το ελληνικό κράτος ταυτόχρονα με τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των υποδομών 

και των συνθηκών λειτουργίας συνολικά της Εκπαίδευσης,  σε συνεργασία με την Ε.Ε. 

και με επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στα πλαίσια του 

Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), εκτελεί δράσεις 

βελτίωσης της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης, όπως είναι το “ΝΕΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ” που περιλαμβάνει τις διαδικασίες Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου 

(Α.Ε.Ε.) - αυτοαξιολόγηση σχολείων, διδασκαλία των Καλλιτεχνικών μαθημάτων, 

Θεατρικής Αγωγής και Μουσικής από εκπαιδευτικούς ειδικότητας, ένταξη των 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, λειτουργία Τάξεων Υποδοχής για την 

ένταξη των αλλοδαπών μαθητών, διδασκαλία της Αγγλικής στις Α΄ και Β΄ τάξεις του 

Δημοτικού Σχολείου, εκπόνηση νέου Προγράμματος Σπουδών με εισαγωγή 

καινοτομιών και κατασκευή νέου υλικού, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και ενίσχυση της φιλαναγνωσίας των μαθητών. 

Αναφορικά με τη διασφάλιση της Ποιότητας στο σύστημα της Εκπαίδευσης και με 

βάση το άρθρο 149 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οποία προκύπτει 

δέσμευση για τις πολιτικές ηγεσίες των κρατών-μελών, η Ελλάδα, όπως και τα 

υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε, έχει θέσει την εφαρμογή της ποιότητας στην εκπαίδευση 

ως πολιτική προτεραιότητα (Βαβουράκη κλπ., 2007). 

Στα πλαίσια αυτά προσπαθεί, εδώ και πάνω από 30 χρόνια, να εισαγάγει διαδικασίες 

βελτίωσης του παραγόμενου έργου στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με πρώτο βήμα την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης χωρίς μέχρι σήμερα 

να το έχει καταφέρει. 



87 

 

To 1982, με το Ν. 1304, καταργείται στην ελληνική εκπαίδευση ο θεσμός του 

Επιθεωρητή, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του από το 1895 και συνδέθηκε με 

αλγεινές στιγμές της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης εξαιτίας του γεγονότος 

ότι χρησιμοποιήθηκε ως βραχίονας για διώξεις κατά των εκπαιδευτικών λόγω των 

πολιτικών τους φρονημάτων (Διαμαντής, Λιοσάτου, κτλ., 2005).  Με τον ίδιο Ν. 

εισάγεται ο θεσμός του Διευθυντή Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου Γραφείου και του 

Σχολικού Συμβούλου. Οι δυο πρώτοι έχουν ρόλο καθοδηγητικό σε διοικητικά θέματα 

(ο δεύτερος σήμερα έχει καταργηθεί) και ο τρίτος καθοδηγητικό και συμβουλευτικό σε 

παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα. Καταργείται η εξωτερική αξιολόγηση η οποία 

αποτελούσε περισσότερο αξιολόγηση προσώπων, με δυσμενείς μάλιστα επιπτώσεις 

πολλές φορές, και λιγότερο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Το 1985 ψηφίζεται ο Ν. 1566, στον οποίο γίνεται λόγος για την Α.Ε.Ε. που ασκείται 

στα σχολεία και αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες των Διευθυντών και Υποδιευθυντών 

των σχολείων καθώς επίσης και των Προϊσταμένων των Ολιγοθέσιων σχολείων θα 

είναι και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ορίζει ότι μεταγενέστερο Π.Δ. θα ρυθμίσει 

τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα γίνεται.  

Το 1992 με το Ν. 2043 επαναλαμβάνεται ότι τα διοικητικά στελέχη των σχολείων θα 

έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. 

Το 1993 στο Π.Δ. 320 ως Α.Ε.Ε. νοείται γενικά η εκτίμηση της απόδοσης της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Με το Ν. 2525/97 εισάγεται η έννοια και ο σκοπός της αξιολόγησης, ο τρόπος που θα 

γίνεται η αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών και ιδρύεται Σώμα 

Μονίμων Αξιολογητών (Σ.Μ.Α.) με πρόβλεψη των προσόντων τους και του τρόπου 

πρόσληψής τους. 

Το 1998 στο Π.Δ. 140, ορίζεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως αναγκαία 

προϋπόθεση για τη μονιμοποίησή του και την εξέλιξή του στην Υπηρεσία. Το ίδιο 

ισχύει για την επιλογή των στελεχών Εκπαίδευσης, για τα οποία μάλιστα προβλέπεται 

αξιολόγηση από τρία μέλη του Σ.Μ.Α. Παράλληλα περιγράφονται αναλυτικά οι 

διαδικασίες με στόχο τη διασφάλιση μιας δίκαιης αξιολόγησης. Επίσης με την Υ.Α. 

Δ2/1938/27-2-98 του Υ.Π. προσδιορίζεται ο σκοπός της αξιολόγησης, ορίζεται 

Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων και τα καθήκοντά της, τα όργανα 

αξιολόγησης και τα καθήκοντά τους και προβλέπεται η διαδικασία αξιολόγησης των 

σχολείων και των στελεχών Εκπαίδευσης από το Σ.Μ.Α. 
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Το 2002 με το Ν. 2986 επανακαθορίζεται ο σκοπός της αξιολόγησης, 

επαναδιατυπώνονται τα όργανα που θα την πραγματοποιούν, ορίζονται ως φορείς 

αξιολόγησης το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 

(Κ.Ε.Ε.). Τονίζονται οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών και υπογραμμίζεται ότι θα συμβάλει στον εκδημοκρατισμό και στην 

ποιοτική άνοδο της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση ολόκληρης της κοινωνίας. Kατά το 

ίδιο έτος με την Υ.Α Φ353.1/324.10565/Δ1/2002, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 

Β΄1340/16-10-2002, του Υ.Π. εισάγεται η σύνταξη Εκθέσεων Αυτοαξιολόγησης από τα 

στελέχη εκπαίδευσης και ο ετήσιος προγραμματισμός σχολικών δραστηριοτήτων των 

σχολείων με την αυτοαξιολόγησή τους. 

Το 2010 με τη Υ.Α. Γ1/37100/31-3-2010 το Υ.Π ορίζει διαδικασίες επιμόρφωσης όλων 

των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών σχετικά με την αυτοαξιολόγηση – 

Α.Ε.Ε. και καλεί τους Σχολικούς Συμβούλους να επιλέξουν μέχρι δυο Σχολικές 

Μονάδες (Σ.Μ.) της Περιφέρειάς τους από αυτές που εθελοντικά θα αυτοπροταθούν για 

να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Αυτοαξιολόγησης. Οι συγκεκριμένες Σ.Μ., θα 

προχωρήσουν σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και στη συνέχεια στην εφαρμογή και 

αποτίμηση σχεδίου δράσης βελτίωσης. Στην ίδια εγκύκλιο τίθεται ως στόχος η 

ανάδειξη της Σ.Μ. ως φορέα προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού 

έργου και η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αναφέρεται ως 

βασική επιδίωξη του Υ.Π. η ενδυνάμωση της Σ.Μ. και των παραγόντων της, 

εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, «οι οποίοι με τις δράσεις τους να οδηγηθούν σε 

μια αποτελεσματικότερη οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση της Σ.Μ.». Αναφέρεται δε 

ως προϋπόθεση επιτυχίας των επιχειρούμενων αλλαγών η συναίνεση και η αποδοχή 

τους από τους εκπαιδευτικούς. Στην ίδια χρονιά με το Ν. 3848 ορίζονται οι διαδικασίες 

και τα όργανα εποπτείας της Α.Ε.Ε. και του προγραμματισμού δράσης του σχολείου με 

στόχο τη βελτίωση. Προβλέπεται η επιλογή ενός σχεδίου δράσης βελτίωσης από κάθε 

σχολείο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και έκθεση αξιολόγησης στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς, γνωστοποίηση και δημοσίευσή τους. 

Το 2011 με το Ν. 3966 ιδρύεται νέος φορέας συντονισμού της Α.Ε.Ε. και της 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και 

καταργούνται το Π.Ι. και το Κ.Ε.Ε. 

Το 2012 με την Υ.Α. Φ/361.22/116672/Δ1 του Υ.Π καθορίζονται τα κριτήρια 

αξιολόγησης και η μοριοδότησή τους σχετικά με την αξιολόγηση Διευθυντών και 

εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Το ίδιο έτος με την Υ.Α.  
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Γ1/14841/13-2-2012 το Υ.Π. ανακοινώνει τη γενίκευση της Α.Ε.Ε. σε όλα τα σχολεία 

της χώρας μας από το σχολικό έτος 2012-13 και ορίζει διαδικασίες επιμόρφωσης, 

σχετικά με την εφαρμογή της, όλων των στελεχών και των εκπαιδευτικών από το 

Φεβρουάριο ως και τον Ιούνιο του 2012. 

Το 2013 με την Υ.Α. Γ1/30972 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 614/15-3-2013 ορίζεται 

σαφώς ότι η «Σ.Μ είναι ο βασικός φορέας του προγραμματισμού και της αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου». Ορίζονται οι σκοποί της Α.Ε.Ε., το πεδίο εφαρμογής της, το 

πλαίσιό της με τομείς και δείκτες, η μεθοδολογία και οι διαδικασίες της, το 

εκπαιδευτικό της υλικό, το δίκτυο πληροφόρησής της, η εποπτεία και η αξιολόγησή 

της. Με την ίδια Υ.Α. ιδρύεται το Παρατηρητήριο της Α.Ε.Ε. με σκοπό την υποστήριξή 

της, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διάχυση των καλών αποτελεσμάτων και 

Πρακτικών, το οποίο θα υπάγεται στο Ι.Ε.Π. Επίσης στο ίδιο έτος με το Ν. 4142 που 

δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α΄83/9-4-2013 ιδρύεται η ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης 

της Ποιότητας στην Π.Ε. και Δ.Ε. (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε) με έργο την αξιολόγηση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, την 

εποπτεία των διαδικασιών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και τη μετααξιολόγηση των 

διαδικασιών αξιολόγησης. Kατά το ίδιο έτος με το Π.Δ. 152 στο Φ.Ε.Κ. 240/5-11-2013 

εισάγεται η προσωπική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο θα 

γίνεται αυτή. Επίσης στο ίδιο έτος με την εγκύκλιο του Γ1/190089/10-12-2013 το Υ.Π. 

ορίζει ως υποχρεωτική την εφαρμογή της Α.Ε.Ε. για το σχολικό έτος 2013-14 με την 

υποβολή της σχετικής έκθεσης από κάθε Σ.Μ. το Μάιο του 2014 και ηλεκτρονικά από 

το Διευθυντή στο Παρατηρητήριο της Α.Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2014. Ορίζει ακόμη ως 

προαιρετική την επιλογή ενός σχεδίου δράσης βελτίωσης της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το σχολείο κατά το επόμενο 

σχολικό έτος. 

Στο διάστημα των τελευταίων τριάντα ετών πλήθος νόμων,  Π.Δ., Υ.Α. και εγκυκλίων 

του Υ.Π. είχαν ως θέμα την αυτοαξιολόγηση των Σ.Μ. και την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και όμως σήμερα δεν εφαρμόζεται καν η αυτοαξιολόγηση ενώ στα 

σχολεία που εφαρμόστηκε προαιρετικά συγκέντρωσε την αποδοχή μεγάλης μερίδας 

των εκπαιδευτικών. 
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Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους, κατά τα έτη 2013-2015 αντέδρασαν σθεναρά στις 

προθέσεις του Υ.Π, μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 152/2013, που προέβλεπε την 

αξιολόγησή τους και κινήθηκαν μάλιστα και κατά της αυτοαξιολόγησης καθώς 

θεωρήθηκε ως προαπαιτούμενο της αξιολόγησης εξαιτίας του γεγονότος ότι η 

αξιολόγηση συνδέθηκε νομοθετικά με τη μισθολογική και βαθμολογική ωρίμανση τους, 

προβλεπόταν ποσοστώσεις για αλλαγή βαθμού με βάση το Ν. 4024/2011, που σημαίνει 

ότι και να περνούσαν την αξιολόγηση δε θα άλλαζαν οπωσδήποτε βαθμό-μισθό και το 

χειρότερο με βάση διάταξη του πειθαρχικού κώδικα, Ν. 3528/2007, δυο άκαρπες 

αξιολογήσεις οδηγούν σε απόλυση. Εν ολίγοις η όλη διαδικασία είχε τιμωρητικό 

χαρακτήρα ακόμη και για πολλούς από αυτούς που θα περνούσαν την αξιολόγηση. 

Τελικά με απόφαση του Υ.Π. το Φεβρουάριο του 2015 ανεστάλησαν οι διαδικασίες 

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. 

Και όμως σύμφωνα με έρευνα που έγινε σχετικά με την εφαρμογή της 

αυτοαξιολόγησης στα σχολεία που την εφάρμοσαν προαιρετικά, οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στη δράση θεωρούν ότι «η αυτοαξιολόγηση αποτελεί εξαιρετική 

διαδικασία και εκεί όπου έχει εφαρμοστεί είχε επιτυχία. Επιπλέον θεωρείται ότι 

συμβάλει τα μέγιστα στην ουσιαστική γνωριμία του εκπαιδευτικού με το έργο του και 

το έργο του σχολείου. Οι ίδιες οι Σ.Μ. επισημαίνουν ότι οι δράσεις θα πρέπει να 

συνεχιστούν και μετά τη λήξη του Ε.Σ.Π.Α. ενώ θα μπορούσε να έχει απλοποιηθεί η 

διαδικασία, που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα γραφειοκρατική» (Διαδικασία Α.Ε., 2013, 

σ. 32). 

Συγκεκριμένα, η έρευνα μεταξύ Διευθυντών και εκπαιδευτικών, σχετικά με το κατά 

πόσο συντελεί θετικά η Α.Ε.Ε-αυτοαξιολόγηση στη βελτίωση της εκπαίδευσης και τη 

μείωση της σχολικής διαρροής έδειξε: 

Πίνακας 4.2.1: Συμβολή των δράσεων της Αυτοαξιολόγησης στη Βελτίωση 

 Εξαιρετικά Ικανοποιητικά Επαρκώς Ανεπαρκώς 

Αναβάθμιση 

Εκπαίδευσης 

 

25,10 % 

 

52,72 % 

 

20,42 % 

 

1,76 % 

Μείωση Σχολικής 

Διαρροής 

 

23,60 % 

 

48,16 % 

 

20,98 % 

 

7,26 % 
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Ακόμη στον απολογισμό του Ι.Ε.Π., σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών της 

προαιρετικής αυτοαξιολόγησης «έχουμε με βάση τις εκθέσεις των σχολικών μονάδων 

και των Σχολικών Συμβούλων ως θετικά σημεία από την εφαρμογή του έργου της 

Α.Ε.Ε. τα ακόλουθα:  

-την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για θέματα του σχολείου, με 

αποτέλεσμα την συστηματική εργασία τους, την ενεργό συμμετοχή τους και την 

ανάληψη πρωτοβουλιών για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου εντός του 

σχολείου (100%),  

-την ανάπτυξη συνεργασιών και βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (92%),  

-τη θετική συμβολή του έργου στην καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας της Σ.Μ, 

μέσω του διαλόγου και της συστηματικής καταγραφής των προβλημάτων της (65%). 

-την ανάπτυξη ευχάριστου και δημιουργικού κλίματος εμπιστοσύνης, ανταλλαγή 

απόψεων και εξωτερίκευση σκέψεων που αφορούσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς για 

την καλύτερη λειτουργία του σχολείου (54%)» (Ι.Ε.Π, 2012, σ. 17), 

-την ανάδειξη των προβλημάτων και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής τους, 

-την ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων, την ενημέρωση του ιστολογίου του 

σχολείου, την ενίσχυση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και τη δημιουργία τράπεζας 

επιμορφωτικού υλικού, την αναγνώριση της αναγκαιότητας υλοποίησης των 

αποφάσεων των παιδαγωγικών συνεδριάσεων, την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 

μέσω της λήψης πρόσθετων επιστημονικών γνώσεων και της εφαρμογής καινούριων 

διδακτικών πρακτικών, μέσων και μεθόδων, την αυτοαξιολόγηση του κάθε 

εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, 

-τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης εκπαιδευτικών και μαθητών και ενεργούς 

συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

καινοτόμων δράσεων,  

-την ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και του σεβασμού 

στους κανόνες της τάξης και στις γνώμες των άλλων, 

-την ευαισθητοποίηση των γονέων για θέματα των παιδιών τους και τη βελτίωση των 

σχέσεων τους με το σχολείο, 

-την ανατροφοδότηση σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο,  

-την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Σχολικών Συμβούλων και σχολείων,  
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-τη βελτίωση της εικόνας του σχολείου προς την ευρύτερη κοινότητα, την προβολή του 

σχολείου μέσω του διαδικτύου στην κοινωνία, τη δημιουργία δικτύων του σχολείου με 

κοινωνικούς φορείς. 

Ως λόγοι μη εφαρμογής των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης στα 

ελληνικά σχολεία καταγράφονται το επιβαρυμένο παρελθόν του θεσμού του 

επιθεωρητή, η σθεναρή αντίσταση του συνδικαλισμού και η έλλειψη ειλικρινούς 

διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας, η ελλιπής ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις, 

ο ελεγκτικός χαρακτήρας που προσπάθησε να τους δοθεί και το συγκεντρωτικό 

γραφειοκρατικό σύστημα της ελληνικής εκπαίδευσης (Ζουγανέλη κ.λ.π., 2008). 

Θα προσθέταμε, επίσης, ο τιμωρητικός χαρακτήρας που προσδόθηκε με το Ν. 

4024/2011 και το Π.Δ 152/2013. 

 

4.3 Το Π.Ι. και το Ι.Ε.Π. σχετικά με την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 

 

Το Π.Ι. (2009) θεωρεί ότι με την Α.Ε.Ε. στις Σ.Μ. επιτυγχάνονται, μεταξύ άλλων, η 

καταγραφή των προσπαθειών και η κινητοποίηση όλων των παραγόντων του σχολείου 

με στόχο τη βελτίωση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του 

εκπαιδευτικού αποτελέσματος συνολικά, η συνεχής ανατροφοδότηση, η επιτάχυνση της 

υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, η αναβάθμιση της ποιότητας της 

σχολικής ζωής, η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών/τριών στη μάθηση, η 

άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων Σ.Μ., η αποτελεσματικότερη 

διοίκηση και λειτουργία των Σ.Μ., η προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και η 

ενθάρρυνση της συμμετοχής του στην προώθηση των εκπαιδευτικών αλλαγών, ο 

εντοπισμός των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος, η 

καλλιέργεια “κουλτούρας αξιολόγησης” ως διαδικασίας ανατροφοδότησης και 

ενίσχυσης του εκπαιδευτικού έργου, η βελτίωση της εικόνας του σχολείου προς την 

κοινωνία, η ανάδειξη των εκπαιδευτικών που μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό 

ρόλο σε θέσεις-κλειδιά στην εκπαίδευση. 

Συμπληρωματικά το Ι.Ε.Π. (2012) θεωρεί ότι με την αυτοαξιολόγηση καλλιεργείται η 

συνευθύνη και η αυτοδέσμευση και τροφοδοτούνται οι αρχές της εκπαίδευσης με 

σημαντικά στοιχεία για τον επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών πολιτικών. 
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Με βάση το Ι.Ε.Π. στα μειονεκτήματα της αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνονται ο 

κίνδυνος γραφειοκρατικής προσέγγισής της, η έμφαση σε ελάσσονος σημασίας 

ζητήματα, το ενδεχόμενο ανάπτυξης εσωτερικών συγκρούσεων και η πιθανή τάση 

εσωστρέφειας των σχολείων. 

Το Π.Ι. αλλά και το Ι.Ε.Π. θεωρούν ότι, σε επίπεδο Ευρώπης, επικρατούσα τάση 

τελευταία είναι η εσωτερική αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση της Σ.Μ. στην οποία 

συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται άμεσα σε αυτήν. Μάλιστα τονίζεται 

ότι ουσιαστικές αλλαγές στα σχολεία μπορούν να πραγματοποιηθούν κυρίως με 

διαδικασίες που ξεκινούν από τα κάτω προς τα πάνω και υποστηρίζονται από την 

ηγεσία της εκπαίδευσης. Στο κέντρο της όλης διαδικασίας θα πρέπει να είναι ο 

Σύλλογος Διδασκόντων του κάθε σχολείου. 

 

4.4 Εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στην ελληνική Π.Ε. 

 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία διαπιστώνουμε ότι η εφαρμογή διαδικασιών της 

Δ.Ο.Π. σε δημοτικά σχολεία της χώρας μας αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις και 

μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε σε στάδιο πειραματισμού. 

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Φλώρινας εφαρμόστηκαν διαδικασίες Ολικής Ποιότητας στα πλαίσια εφαρμογής του 

Πειραματικού Προγράμματος “Σχεδιασμός των δράσεων της Σ.Μ. – Βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου” με την καθοδήγηση του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Π.Ι. και 

επιστημονική υπεύθυνη την κ. Παπαναούμ Ζωή (Παπαναούμ, 2000).  

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος εφαρμόστηκε στις δυο Σ.Μ. προγραμματισμός 

του εκπαιδευτικού έργου με στόχο τη βελτίωσή του, πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών και διάδραση τόσο μεταξύ τους όσο και με τους επιστήμονες-

ερευνητές που συμμετείχαν στο έργο. Στον προγραμματισμό συμμετείχαν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί κάθε σχολείου με τακτικές συνεδριάσεις σε ομάδες εργασίας και σε 

Ολομέλειες. 

Στην αποτίμηση του Προγράμματος κρίθηκε ότι επιτεύχθηκαν οι περισσότεροι από 

τους στόχους ανάμεσα στους οποίους ήταν η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών με 

ανάληψη από μέρους τους πρωτοβουλιών, η εξοικείωσή τους με το συμμετοχικό 

μοντέλο λήψης αποφάσεων, η επιμόρφωσή τους σε τεχνικές σχεδιασμού των δράσεων 

του σχολείου, η έμμεση ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την αξία της 

διοίκησης του σχολείου και την εφαρμογή ενεργειών διάχυσης και προβολής. Αρκετοί 
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από τους εκπαιδευτικούς επισήμαναν ότι με την εφαρμογή του προγράμματος 

βελτιώθηκε η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με τη Διεύθυνση του 

σχολείου, διευρύνθηκε η δημοκρατία και η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και 

διαφάνηκαν νέες προοπτικές συνεργασίας με την τοπική κοινωνία (Αυγητίδου & 

Χατζηπαναγιώτου στο Παπαναούμ, 2000). 

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μηλίτσας Καστοριάς είναι ένα σχολείο στο οποίο 

εφαρμόστηκαν διαδικασίες Δ.Ο.Π., με εφαρμογή όχι μόνο εντός Ωρολογίου 

Προγράμματος αλλά και εκτός με ανάπτυξη εξωσχολικών δραστηριοτήτων (ανέβασμα 

θεατρικής παράστασης με χειροποίητα σκηνικά και πλήθος άλλων) με τη συμμετοχή 

και των γονέων, με τις καλές πρακτικές των τάξεων να διαδέχονται η μία την άλλη 

αυξανόμενες με γεωμετρική πρόοδο, με στόχο την ακαδημαϊκή, κοινωνική και 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών του. Στο συγκεκριμένο σχολείο 

παρατηρήθηκε εστίαση στις ανάγκες των μαθητών, ισχυρή δέσμευση για συνεχή 

βελτίωση και θετικά αποτελέσματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στη διάρκεια της 

διαδικασίας παρατηρήθηκαν και εμπόδια, όπως η έλλειψη κινήτρων και η έλλειψη 

επιμόρφωσης σε σχέση με τη Δ.Ο.Π., η συχνή εναλλαγή εκπαιδευτικών και η έλλειψη 

δομών για τη συνέχιση των καλών πρακτικών (Τσοπέη στο Σφακιανάκη, 2015). 

Mία αξιόλογη πρωτοβουλία που έχει στόχο το μετασχηματισμό των σχολείων με την 

εισαγωγή διαδικασιών Ποιότητας είναι η πιστοποίησή τους με το “Σήμα Αειφόρου 

Σχολείου”, από την έδρα της Unesco του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης και τη 

Μ.Κ.Ο. “Αειφόρουμ”, υπό την αιγίδα του Υ.Π. και με τη συνεργασία της Ελληνικής 

Εθνικής Επιτροπής για την Unesco. Οι διαδικασίες βελτίωσης που πρέπει να εφαρμόσει 

το υποψήφιο σχολείο αφορούν τρία πεδία: το παιδαγωγικό, το κοινωνικό/οργανωσιακό 

και το περιβαλλοντικό, και συγκεκριμένους δείκτες με βάση τους οποίους γίνεται η 

μέτρηση σε καθένα από αυτά. Η πιστοποίηση ισχύει για τρία έτη, απευθύνεται σε 

σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. και σε αυτά που πιστοποιούνται χορηγείται βεβαίωση και η 

σημαία με το Σήμα του Αειφόρου Σχολείου.  

Το πρώτο πεδίο περιλαμβάνει συνολικά δέκα δείκτες που αφορούν το Α.Π.Σ. και 

μεθοδολογίες, μετασχηματισμό διδασκαλίας, ενσωμάτωση σύγχρονων προβλημάτων, 

κριτική σκέψη, διδακτικές επισκέψεις, συμμετοχή του άμεσου περιβάλλοντος, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, χρήση Τ.Π.Ε., μαθητικούς διαγωνισμούς, σχολικό κανονισμό, 

αντιμετώπιση της σχολικής βίας και της σχολικής διαρροής.  
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Στο δεύτερο πεδίο περιέχονται δεκατέσσερις δείκτες που αφορούν τη σύνταξη και 

εφαρμογή Αειφόρου Σχεδίου Δράσης και Σχολικού Προγράμματος Δράσης, ποσοστό 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών, παιδαγωγικές συνεδριάσεις, κοινωνικές 

δράσεις και δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες, 

άσκηση πολιτικών πρόληψης και προαγωγής της υγείας, αισθητική αναβάθμιση του 

σχολικού κτιρίου, σεμινάρια-περιεχόμενο και ώρες παρακολούθησης από 

εκπαιδευτικούς και Διευθυντή, θεματολογία σχολικών συμβουλίων και πολιτικές 

επικοινωνίας με τους γονείς. 

Το τρίτο πεδίο περιλαμβάνει έξι δείκτες που έχουν σχέση με την εφαρμογή όλων των 

ειδών ανακύκλωσης, εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμό στο περιβάλλον. 

Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει το υποψήφιο σχολείο περιγράφονται 

συνολικά στην εγκύκλιο Δ2/127340/1-8-2016 του Υ.Π. 

Με βάση έρευνα που έγινε σε σχολεία που θέλησαν να συμμετέχουν, από αυτά που 

έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα, διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα του Προγράμματος 

ήταν καταπληκτικά, τα σχολεία βελτιώθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και 

εκπαιδευτικοί, μαθητές αλλά και τοπικοί παράγοντες έμειναν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι 

από τις διαδικασίες. Τροχοπέδη αποτέλεσαν οι αυστηρά γραφειοκρατικές διαδικασίες 

και η άποψη ότι οι μαθητές, μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος, οδηγούνται σε 

στείρες αντιπαραθέσεις (Καλαϊτζίδης, 2014). 

Παρακάτω θα αναφερθούμε σε δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα για 

την εφαρμογή διαδικασιών Δ.Ο.Π. στην ελληνική Π.Ε. 

Η πρώτη έγινε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Vasileiadis, 2010) σε δείγμα 174 

εκπαιδευτικών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και έδειξε ότι υπάρχει εκ μέρους τους 

γενικά θετική στάση απέναντι στις αρχές της Δ.Ο.Π. (126,9/174) χωρίς να επηρεάζεται 

το συγκεκριμένο αποτέλεσμα από άλλες παραμέτρους όπως ηλικία, φύλο, επιπλέον 

σπουδές, κατοχή διοικητικής θέσης, παλαιότητα στην υπηρεσία και από το αν πρόκειται 

για δασκάλους ή εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, μόνιμους ή αναπληρωτές. Παράλληλα 

βρέθηκε ότι στους Έλληνες εκπαιδευτικούς δεν έχει γίνει καμιά κατάρτιση σχετικά με 

τις αρχές της Δ.Ο.Π. και ότι υπήρχε γενικά μια δυσκολία να αποδεχτούν για τους 

μαθητές τους, τους γονείς και τα ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης τον όρο “πελάτης”. Οι 

εκπαιδευτικοί αναφορικά με τη βελτίωση μέσα στα σχολεία θεωρούν ότι αυτή θα 

πρέπει να ξεκινήσει με τη βελτίωση του εξοπλισμού και των συνθηκών λειτουργίας, τη 
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βελτίωση του τρόπου επιλογής Διευθυντών, των Προγραμμάτων Σπουδών και της 

συγγραφής των διδακτικών εγχειριδίων. Θεωρούν ότι η Δ.Ο.Π. δίνει μεγάλη 

προτεραιότητα στην ομαδική συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών 

μέσα στο σχολείο και βελτιώνει το κλίμα μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό. Πιστεύουν 

ακόμη ότι για την εφαρμογή της Δ.Ο.Π θα πρέπει να υπάρξει ενδυνάμωση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, θέσπιση κινήτρων και καθολική  συμμετοχή στη λήψη 

των αποφάσεων, απαγκίστρωση από τη νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου, αξιόπιστο 

σύστημα αξιολόγησης συνοδευόμενο από συνολική μεταρρύθμιση αποκέντρωσης του 

δημόσιου τομέα με κατάργηση της πολυνομίας. Η μειοψηφία των εκπαιδευτικών που 

απάντησε αρνητικά σε σχέση με την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. διαφώνησε με τον όρο 

“πελάτης”, επικαλέστηκε ότι θα επιφέρει ανισότητες στο μαθητικό περιβάλλον και ότι 

θα είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι.  

H δεύτερη έρευνα έγινε από το Βιταντζάκη στη διάρκεια περίπου ενός εξαμήνου κατά 

τα έτη 2002-2003 μεταξύ εκπαιδευτικών και Διευθυντών στα δημόσια και ιδιωτικά 

Δημοτικά σχολεία του Νομού Αττικής. Διανεμήθηκαν συνολικά 557 ερωτηματολόγια 

και τα συμπεράσματά της έρευνας προέκυψαν τελικά από την ανάλυση 255 

ερωτηματολογίων. Με βάση λοιπόν αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

(97%) έκρινε ως αναγκαία την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στην Π.Ε. δίνοντας μεγαλύτερη 

σημασία στον παράγοντα εκπαιδευτικός ως πρωταγωνιστή εφαρμογής των διαδικασιών 

(38%) και ακολούθως στην κτιριακή υποδομή (20%), τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

(19%), το επίπεδο των μαθητών και το Α.Π.Σ.. Το 61% θεωρεί αναγκαία την εισαγωγή 

στοιχείων ποιότητας στο αναλυτικό πρόγραμμα. Σχετικά με την ποιοτικότερη 

αξιολόγηση των μαθητών το 86% θεωρεί ανεπαρκή τον προφορικό τρόπο εξέτασης και 

τα τεστ και προτιμούν οι μαθητές τους να συμμετέχουν ενεργητικότερα στη μάθηση 

είτε εντός είτε εκτός τάξης ενώ ένα μικρό ποσοστό (18%) θεωρεί ως λύση τις εργασίες 

που ανατίθενται για εκτέλεση στο σπίτι. Αναφορικά με το χαρακτήρα της Π.Ε. το 88% 

πιστεύει ότι πρέπει να είναι μαθητοκεντρικός. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει το 

ρόλο του καθοδηγητή της μάθησης και της πρόσκτησης αξιών με κυρίαρχα τον 

αλληλοσεβασμό (27%), τη συνεργασία (25%), την επικοινωνία (21%), την 

εμπιστοσύνη (20%) και τη φιλία (8%). Στο πεδίο των ενδοσχολικών δραστηριοτήτων 

που προάγουν την Ποιότητα προκρίνεται η δημιουργική εργασία (36%), η συμπεριφορά 

των μαθητών (25%) και τα συναισθήματά τους (21%). Κατά τη διεξαγωγή του 

μαθήματος θα πρέπει να εκτελούνται δραστηριότητες συνεργασίας (40%) και να 
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χρησιμοποιείται ο διαλεκτικός (31%) και δημοκρατικός (29%) τρόπος. Για το αν η 

εμπλοκή των γονέων μπορεί να συμβάλει στην άνοδο της ποιότητας στην Π.Ε. η 

συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (95%) απάντησε θετικά με το 41% από 

αυτούς να προκρίνει τη συνεργασία των γονιών με τα παιδιά τους, το 33% τη 

δημιουργία ομάδων και φορέων ενώ το 26% την οικονομική ενίσχυση. Όσον αφορά την 

ένταξη των μεταναστών μαθητών αξιολογήθηκε ως παράμετρος Ποιότητας του 

εκπαιδευτικού συστήματος (90%) με το 43% να επιλέγει την ενισχυτική διδασκαλία ως 

μέσο βελτίωσης, το 28% την εξατομικευμένη, το 23% τις τάξεις υποδοχής και το 5% 

την εφαρμογή της διαπολιτισμικής αγωγής. Τα 2/3 των εκπαιδευτικών θεωρούν 

επαρκείς τις υπάρχουσες δομές του Υ.Π για τους μετανάστες ενώ οι υπόλοιποι θεωρούν 

ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές πρέπει να φοιτούν σε ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό σχολεία. 

Το 70% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι αντιμετωπίζει με τους συγκεκριμένους μαθητές 

προβλήματα μαθησιακά, συμπεριφοράς, ένταξης, κοινωνικά και πολιτιστικά. Όσον 

αφορά για το αν προσφέρεται ποιοτικότερο έργο στα ιδιωτικά σχολεία απ’ ότι στα 

δημόσια  οι γνώμες διίστανται. Το 40% των εκπαιδευτικών του Δημοσίου απαντά 

θετικά, προβάλλοντας ως λόγους τις καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας, το υψηλότερο 

οικονομικό επίπεδο των οικογενειών και τις αυξημένες απαιτήσεις των γονέων. Ως 

λόγοι επιλογής της ιδιωτικής εκπαίδευσης εκτιμήθηκαν κατά την έρευνα η μη φοίτηση 

σε αυτήν αλλοδαπών μαθητών (28%), η κοινωνική προβολή (25%), οι καλύτερες 

συνθήκες (24%), η έλλειψη εμπιστοσύνης στο δημόσιο σχολείο (18%) και η 

διδασκαλία από εκπαιδευτικούς με καλύτερη κατάρτιση (6%). Ως ανασταλτικοί 

παράγοντες στην εφαρμογή της Ποιότητας στην Π.Ε. επισημάνθηκαν η ελλιπής 

χρηματοδότηση από το κράτος, η απροθυμία των φορέων, το ασύμβατο πρόγραμμα 

σπουδών και η έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

ότι για να υπάρξει Ποιότητα θα πρέπει να διοργανωθούν σεμινάρια (41%), να 

προσαρμοστεί ανάλογα το πρόγραμμα (35%) ή μια μεταβολή στο σημερινό σύστημα 

(24%). Πιστεύουν ακόμη ότι χρειάζεται ενίσχυση της διδασκαλίας (20%), δημιουργική 

εκπαίδευση (17%), βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών (15%), αυτοπειθαρχία 

(14%), καλλιέργεια της συμπεριφοράς (14%) και εισαγωγή ειδικού μαθήματος (5%). 

Στα γενικά συμπεράσματα αυτής της έρευνας αναφέρεται ότι θα πρέπει να κάνουμε 

ικανά τα παιδιά μας να απαιτούν Ποιότητα, απαιτείται δέσμευση των εκπαιδευτικών, 

μεράκι και επιμόρφωσή τους, συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής 

ζωής και συνύπαρξη ποιότητας και ισότητας. (Βιταντζάκης, 2006). 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Π. ΣΤΑ   

                            ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ    

                            ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

5.1 Αναγκαιότητα της Έρευνας-Ερωτήματα 

 

H έρευνά μας έχει ως σκοπό να ανιχνεύσει  

-κατά πόσο εφαρμόζεται η Δ.Ο.Π στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας μας,  

-κατά πόσο θεωρούν αναγκαία την εφαρμογή διαδικασιών Ολικής Ποιότητας στο 

Δημοτικό Σχολείο εκπαιδευτικοί και γονείς και 

-σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η Δ.Ο.Π. να διατυπωθούν προτάσεις για την 

εφαρμογή της. 

Ο πληθυσμός της έρευνάς μας είναι Διευθυντές, εκπαιδευτικοί και γονείς των 

Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων των τεσσάρων Δήμων του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος της Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους έρευνα γίνεται για πρώτη φορά καθώς κατά τη φάση της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας η διενέργεια 

παρόμοιας στην ίδια γεωγραφική περιοχή. 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο καινοτομίας της αποτελεί το γεγονός ότι παραθέτει και 

απόψεις γονέων των σχολείων, κάτι το οποίο δεν ανιχνεύτηκε σε καμία παρόμοια 

έρευνα δημοσιευμένη στη χώρα μας. 

Επιλέχθηκε η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας μέσω συνεντεύξεων και δημιουργήθηκε 

ένα ημιδομημένο ερωτηματολόγιο για τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς και ένα 

αντίστοιχο, με αρκετές παραλλαγές, για τους γονείς.  

Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν, αρχικά, πληροφοριακά στοιχεία για τους 

ερωτώμενους.  

Στη συνέχεια, καταγράφουν τις απόψεις τους στα παρακάτω πεδία: 
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Α. Γνώσεις σχετικά με την Ολική Ποιότητα και αναγκαιότητα εφαρμογής της στα 

Δημοτικά Σχολεία (ερωτήσεις 6, 7, 8 στο ερωτηματολόγιο Διευθυντών-εκπαιδευτικών 

και 4, 5, 6 στο ερωτηματολόγιο των γονέων). 

Β. Εφαρμογή διαδικασιών Δ.Ο.Π. στο συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο (ερωτήσεις 9- 

    15 στο ερωτηματολόγιο Διευθυντών-εκπαιδευτικών και 7-11 στο ερωτηματολόγιο  

    των γονέων). 

Γ. Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους και επίπεδα παρακίνησής  

    τους (ερωτήσεις 16, 17 στο ερωτηματολόγιο Διευθυντών-εκπαιδευτικών). 

Δ. Δυνατότητα παρακίνησης από το σχολείο εκπαιδευτικών και μαθητών, σε σχέση με  

    τη βελτίωση της Ποιότητας (ερώτηση 17 στο ερωτηματολόγιο των Διευθυντών-  

    εκπαιδευτικών και 12 στο ερωτηματολόγιο των γονέων). 

Ε. Κατανομή του ημερήσιου χρόνου έργου της Διεύθυνσης του σχολείου (ερώτηση 18  

    στο ερωτηματολόγιο Διευθυντών-εκπαιδευτικών) 

ΣΤ. Διαχείριση των μαθητών και της μάθησης με στόχο την επίτευξη της Ποιότητας  

     (ερωτήσεις 19-25 στο ερωτηματολόγιο Διευθυντών-εκπαιδευτικών και 13-19 στο  

    ερωτηματολόγιο των γονέων). 

Ζ. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη και ο τρόπος αξιολόγησης της  

    Ποιότητας της μάθησης (ερωτήσεις 26-28 στο ερωτηματολόγιο Διευθυντών-    

    εκπαιδευτικών και 20-22 στο ερωτηματολόγιο των γονέων). 

Η. Απόψεις και προτάσεις εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με το Α.Π.Σ. με στόχο τη  

    βελτίωση της Ποιότητας (ερωτήσεις 29, 30 στο ερωτηματολόγιο Διευθυντών-  

    εκπαιδευτικών και 23, 24 στο ερωτηματολόγιο των γονέων). 

Θ. Απόψεις εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά  με το ρόλο των γονέων και άλλων  

    συνεργαζόμενων με το σχολείο φορέων αναφορικά με τη συμβολή τους στην  

     επίτευξη Ποιότητας στο Δημοτικό Σχολείο (ερωτήσεις 31-35 στο ερωτηματολόγιο   

    Διευθυντών-εκπαιδευτικών και 25-28 στο ερωτηματολόγιο των γονέων). 

Ι.  Απόψεις εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με την αυτοαξιολόγηση της Σ.Μ και την  

    αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και κατά πόσο συμβάλουν καθεμιά στην επίτευξη  

    Ποιότητας στο δημοτικό σχολείο (ερωτήσεις 36, 37 στο ερωτηματολόγιο  

    Διευθυντών-εκπαιδευτικών και 29, 30 στο ερωτηματολόγιο των γονέων). 

ΙΑ. Προτάσεις εκπαιδευτικών και γονέων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων των   

    Δημοτικών Σχολείων (ερωτήσεις 38, 39 στο ερωτηματολόγιο Διευθυντών-  

    εκπαιδευτικών και 31, 32 στο ερωτηματολόγιο των γονέων). 



100 

 

Τα ερωτηματολόγια σε πλήρη μορφή βρίσκονται στο Παράρτημα της Εργασίας μας. 

 

5.2 Μέθοδος 

 

Για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων επιλέχτηκε η μέθοδος της ποιοτικής 

έρευνας μέσω ημιδομημένης συνέντευξης καθώς με αυτήν δίνεται η δυνατότητα 

διερεύνησης σε μεγαλύτερο βάθος παρά το γεγονός ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος της 

υποκειμενικότητας (Cohen et al., 2000). 

Επίσης, με τη συνέντευξη ο ερευνητής μπορεί να διαπιστώσει αντιδράσεις και 

συναισθήματα του ερωτώμενου και έτσι να αποκομίσει επιπλέον στοιχεία (Bell, 1997).  

Αξιοποιώντας την αμεσότητα της επικοινωνίας δόθηκε η δυνατότητα για ανάλυση των 

ερωτήσεων, όπου χρειαζόταν, και πιο επισταμένη διερεύνηση των προς διευκρίνιση 

σημείων της έρευνας. 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με ηχητική εγγραφή σε μαγνητόφωνα και 

χειρόγραφη καταγραφή. 

 

5.2.1 Δείγμα 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 16 άτομα συνολικά, 4 Διευθυντές, 8 

εκπαιδευτικούς (4 δασκάλους και 4 ειδικοτήτων) και 4 γονείς, έναν από κάθε Δήμο του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Δυτικής Θεσσαλονίκης, δηλαδή τους Δήμους 

Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Κορδελιού-Ευόσμου. 

Για λόγους καλύτερης κατανομής του δείγματος επιλέχτηκε όλοι να είναι από 

διαφορετικά σχολεία.  

Η επιλογή τους έγινε με τυχαίο τρόπο από τη λίστα των Δημοτικών Σχολείων της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Οι λόγοι που επιλέχτηκε η διερεύνηση και στους 4 Δήμους είναι η διαφορετική 

πληθυσμιακή σύνθεση και κοινωνικοοικονομική διαστρωμάτωση του καθενός, καθώς 

επίσης και η διαφορετική δημοτική διοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια πιο 

πλήρη και αντικειμενική εικόνα για το σύνολο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης. 
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5.2.2. Στατιστικά στοιχεία του δείγματος 

 

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι γονείς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν και τόσο καλή 

εικόνα για τις εσωτερικές διαδικασίες του σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί τους και 

τουλάχιστον ότι δύο από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων συμπληρώνουν ωράριο σε 

δύο σχολεία μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι έχουμε πολύ καλή εικόνα για 14 από 

τα 103 συνολικά Δημοτικά Σχολεία του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης, δηλαδή ποσοστό περίπου 13,6%. 

 

Πίνακας 5.2.2.1: Στατιστικά στοιχεία του δείγματος 

Α/Α ΦΥΛΛΟ 10ΕΤΙΑ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΙΔΙΟΤ 
 

ΕΙΔΙΚ 
Π.Ε 

ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΛΛΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡ 
ΔΙΟΙΚΗΤ 

1 Γ 42-51 Δ/ΝΤΡΙΑ 70 Δ/ΝΤΡΙΑ 6 
ΕΚΠ 28 

ΘΕΟΛΟΓ. 
ΔΙΔ/ΛΕΙΟ 
ΜΕΤ.-ΘΕ 

ΑΜ-ΜΕΝ 
ΑΜΠΕΛ. 

ΝΑΙ 

2 Γ 52-61 Δ/ΝΤΡΙΑ 70 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 
ΕΚΠ 33 

ΔΙΔ/ΛΕΙΟ ΚΟΡΔ.ΕΥΟ 
ΕΥΟΣΜΟΣ 

ΝΑΙ 

3 Γ 52-61 Δ/ΝΤΡΙΑ 70 Δ/ΝΤΡΙΑ 10 
ΕΚΠ 33 

Ν/ΓΩΝ 
ΘΕΟΛΟΓ. 
ΔΙΔ/ΛΕΙΟ 
ΣΕΛΔΕ 

ΝΕΑΠ-ΣΥΚ 
 
ΣΥΚΙΕΣ 

ΝΑΙ 

4 Γ 52-61 Δ/ΝΤΡΙΑ 70 Δ/ΝΤΡΙΑ 4 
ΕΚΠ 33 

ΔΙΔ/ΛΕΙΟ Π.ΜΕΛΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠ 

ΝΑΙ 

5 Α 52-61 Δ/ΛΟΣ 70 15  ΑΜ-ΜΕΝ 
ΜΕΝΕΜ 

ΝΑΙ 

6 Α 42-51 Δ/ΛΟΣ 70 20 ΤΕΙ-
ΔΙΟΙΚ. 
ΕΠΙΧ. 
ΔΙΔ/ΛΕΙΟ 

ΚΟΡ-ΕΥΟ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 

 

7 Α 42-51 Δ/ΛΟΣ 70 20  ΝΕΑΠ-ΣΥΚ 
ΝΕΑΠ 

 

8 Γ 42-51 Δ/ΛΑ 70 19 ΜΕΤΑΠΤ. 
ΔΙΑΠ.ΑΓ. 

Π.ΜΕΛΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠ 

 

9 Α 52-61 Φ.Α. 11 27  ΑΜ-ΜΕΝ 
ΜΕΝΕΜ 

 

10 Α 42-51 Φ.Α. 11 21  ΚΟΡΔ-ΕΥΟ 
ΕΥΟΣΜΟΣ 

 

11 Γ 42-51 ΜΟΥΣ. 16 16 ΕΑΠ 
ΔΙΟΙΚ.ΕΠ. 

ΝΕΑΠ-ΣΥΚ 
ΣΥΚΙΕΣ 

 

12 Γ 32-41 ΑΓΓΛ. 06 16  Π.ΜΕΛΑ 
ΠΟΛΙΧΝΗ 

 

13 Α 42-51 ΓΟΝ. ΑΝΕΡ. 07 ΛΥΚΕΙΟ ΑΜ-ΜΕΝ 
ΑΜΠΕΛ 

 

14 Γ 32-41 ΓΟΝ. ΙΔ.ΥΠ. 04 ΑΕΙ ΚΟΡΔ-ΕΥΟ 
ΕΥΟΣΜΟΣ 

 

15 Α 42-51 ΓΟΝ. Δ.ΥΠ 05 ΤΕΙ-ΣΕΛ. ΝΕΑΠ-ΣΥΚ 
ΣΥΚΙΕΣ 

 

16 Γ 32-41 ΓΟΝ.. ΑΝΕΡ. 01 ΛΥΚΕΙΟ Π.ΜΕΛΑ 
ΕΥΚΑΡΠ 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, στο δείγμα μας οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά 

(56% ) έναντι των ανδρών (44%), κάτι που ισχύει και σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στα 

Δημοτικά Σχολεία.  

Ηλικιακά, περίπου 25% των εκπαιδευτικών και 75% των Διευθυντών βρίσκονται στην 

10ετία 52-61, 63% των εκπαιδευτικών και 25% των Διευθυντών στην 10ετία 42-51 και 

12% των εκπαιδευτικών στην 10ετία 32-41. 

Οι Διευθυντές είναι στα 30 και πλέον έτη προϋπηρεσίας ενώ οι εκπαιδευτικοί στα 15 με 

27. Φαίνεται να υπάρχει μια τάση γήρανσης των εκπαιδευτικών αν λάβουμε υπόψη μας 

και το γεγονός ότι τα όρια συνταξιοδότησης έχουν πρόσφατα ανέβει. 

Παρατηρούμε επίσης ότι όλοι οι Διευθυντές έχουν κάνει τουλάχιστον τη διετή 

μετεκπαίδευση (Διδασκαλείο), η οποία, βέβαια, έχει καταργηθεί από το 2010 και 

αφορούσε επιμόρφωση σε παιδαγωγικά, διδακτικά και διοικητικά θέματα και το 50% 

από αυτούς έχουν δεύτερο πτυχίο ή Μεταπτυχιακό. Επίσης και οι υπόλοιποι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος διαθέτουν σε ποσοστό περίπου 38% δεύτερο πτυχίο ή 

Μεταπτυχιακό, που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί Π.Ε στη Δυτική Θεσσαλονίκη σε ένα 

μεγάλο ποσοστό διαθέτουν  δεύτερο πτυχίο ή Μεταπτυχιακό. 

Οι γονείς του δείγματος ανήκουν ηλικιακά στη 10ετία 32-41 κατά 50% και στη 10ετία 

42-51 επίσης κατά 50%.  

Είναι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης κατά 50%, ΑΕΙ 25% και ΤΕΙ 25%. 

 

5.3 Ανάλυση δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων 

 

Σχετικά με το πεδίο Α Διευθυντές, εκπαιδευτικοί και γονείς επισημαίνουν ότι θα 

πρέπει να υπάρχει Ποιότητα στα παρακάτω σημεία των σχολείων τους: 

Κτιριακές Υποδομές (88%) 

Συνεργασία μεταξύ όλων (88%)  

Συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών από το κράτος (81%) 

Ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα (69%) 

Τεχνολογική Υποδομή (69%) 

Eποπτικά μέσα (69%) 

Οργάνωση και λειτουργία του σχολείου (69%) 

Συμπεριφορές (63%) 
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Κριτική ικανότητα των μαθητών (63%) 

Έλεγχος διαδικασιών και αποτελεσμάτων (63%) 

Δαπάνη από το Δήμο (25%) 

Έλλειψη Ποιότητας, όσον αφορά το σχολείο τους αναγνώρισαν στα παρακάτω σημεία: 

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός (81%)  

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (57%) 

Κτιριακές υποδομές (50%) 

Κρατική υποστήριξη (44%) 

Ένταξη Μειονοτήτων (44%) 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (38%) 

Επικοινωνία (31%) 

Έλεγχος καταλληλότητας (31%) 

Προσωπικό μη σταθερό (19%) 

Παιδαγωγική υποστήριξη (19%) 

Xαρακτηριστικά σε τρία σχολεία διαφορετικών Δήμων αναφέρθηκε μεγάλη αύξηση 

μαθητικού πληθυσμού με αποτέλεσμα διάδρομοι και αποθήκες να γίνονται αίθουσες, 

στο ένα από αυτά, χαρακτηριστικά, δεν μπορούν να καλυφτούν οι ανάγκες και σε ένα 

τέταρτο αναφέρθηκε ακαταλληλότητα χώρων και αυλής καθώς το κτίριο 

κατασκευάστηκε γι’ άλλη χρήση. Επίσης αναφέρθηκε έλλειψη εργαστηρίων και 

αιθουσών ειδικοτήτων, αθλητικών υποδομών και οργάνων, προδιαγραφών στις 

υπάρχουσες υποδομές, επιμόρφωσης γονέων και πιστοποίησης γνώσεων των μαθητών 

στα μαθήματα ειδικοτήτων, όπως οφείλει να υπάρχει στη σημερινή κοινωνία. 

Η αναγκαιότητα εφαρμογής διαδικασιών βελτίωσης της Ολικής Ποιότητας  στο 

σχολείο τους αναγνωρίστηκε από όλους (100%). 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει έλλειψη ποιότητας σε σημαντικούς τομείς της σχολικής ζωής 

στους οποίους, κατά την προηγούμενη ερώτηση, αναγνωρίζεται ότι πρέπει να υπάρχει 

ποιότητα. Κατά συνέπεια από το σύνολο του δείγματος αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα 

εφαρμογής διαδικασιών Δ.Ο.Π. 

Στο πεδίο Β σχετικά με τη διερεύνηση εφαρμογής διαδικασιών Δ.Ο.Π στο σχολείο 

τους αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει κεντρικό όραμα στην Π.Ε. Μάλιστα ένας γονιός 

τόνισε ότι πολύ συχνά αλλάζουν οι κατευθύνσεις της Εκπαίδευσης. 
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Αναγνωρίζονται ως βασικοί παράγοντες της καθημερινής σχολικής ζωής οι 

εκπαιδευτικοί (100%), οι γονείς (82%), οι μαθητές (63%), ο Δήμος (19%), το λοιπό 

προσωπικό του σχολείου (6%)  και το Κράτος (6%) με πιο σημαντικούς τους πρώτους. 

Σε σχέση με το κλίμα σχέσεων μεταξύ τους αναφέρθηκαν τα παρακάτω: 

Μεταξύ εκπαιδευτικών: υψηλό (63%) μέτριο (37%). 

Μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών: υψηλό (69%) μέτριο (31%). 

Μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων: υψηλό (50%) μέτριο (50%). 

Παρατηρούμε σημαντικά υποβαθμισμένους τους παράγοντες μαθητές, Δήμος, λοιπό 

προσωπικό του σχολείου και κράτος. Ταυτόχρονα το κλίμα σχέσεων μεταξύ τους  

φαίνεται να είναι καλό. 

Σε ένα από τα σχολεία εφαρμόζονται συνεδριάσεις των εκπαιδευτικών της ίδιας τάξης 

για προγραμματισμό και αντιμετώπιση προβλημάτων ενώ στα άλλα γίνεται απλά 

συνεργασία μεταξύ τους. Σε ένα άλλο σχολείο γίνονται απογευματινές συνεδριάσεις 

του Συλλόγου Διδασκόντων μια φορά το μήνα, με εθελοντική συμμετοχή, στις οποίες 

γίνεται συζήτηση προβλημάτων, προγραμματισμός και απολογισμός των δράσεων που 

είχαν αποφασιστεί σε προηγούμενη συνεδρίαση. Σε όλα τα σχολεία γίνονται 

συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων, τακτικές και έκτακτες, για προγραμματισμό και 

αντιμετώπιση προβλημάτων. 

Σε όλα τα σχολεία γίνεται ετήσιος ή τριμηνιαίος προγραμματισμός ενεργειών και 

δράσεων και απολογισμός στο τέλος του τριμήνου ή του έτους, που κατατίθεται στο 

Σχολικό Σύμβουλο. Από εκπαιδευτικό ειδικότητας, με μη σταθερή θέση, αναφέρθηκε 

ότι συνήθως απουσιάζει από τον αρχικό προγραμματισμό καθώς καθυστερεί η 

τοποθέτησή της. 

Σχετικά με τις συνεδριάσεις βλέπουμε ότι αυτές είναι συνολικές του Συλλόγου 

Διδασκόντων ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων δε γίνονται συνεδριάσεις 

όλων των εκπαιδευτικών μιας τάξης το οποίο είναι και δύσκολο να γίνει καθώς οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων συμπληρώνουν ωράριο σε περισσότερα από 

δυο διαφορετικά σχολεία. 

Επίσης δε γίνεται προγραμματισμός στόχων αφού αυτοί καθορίζονται κεντρικά στο 

Α.Π.Σ. 
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Όλοι οι ερωτώμενοι έχουν την άποψη ότι δε συμμετέχουν όσο θα έπρεπε στη λήψη των 

αποφάσεων που έχουν σχέση με τη λειτουργία των σχολείων καθώς σχεδόν όλα 

ρυθμίζονται κεντρικά και εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετέχουν περισσότερο. Δυο 

από τους γονείς διατύπωσαν την άποψη ότι συμμετέχουν για θέματα που τους αφορούν 

μέσω προτάσεων τους στο Σύλλογο Γονέων.  

Εδώ διαπιστώνεται σαφέστατα η έλλειψη αυτονομίας των σχολείων. 

Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν επιμορφώσεις που γίνονται από τους θεσμούς του 

Υ.Π. αραιά, σε ιδιαίτερες θεματικές (92%) ή ενδοσχολική επιμόρφωση (9%) ή 

συστηματικά από ιδιωτικούς φορείς (17%). Το 91% αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της 

συνεχούς επιμόρφωσής τους ως μέσο για τη βελτίωσή τους ενώ ένας εκπαιδευτικός 

(9%) τη θεωρεί υπερφίαλη σχετικά με τα μέσα διδασκαλίας που υπάρχουν στο σχολείο. 

Τρεις από τους γονείς ανέφεραν ότι παρακολούθησαν μια μόνο επιμορφωτική 

συνάντηση στο σχολείο τους τα τελευταία δυο χρόνια, ο ένας εξ’ αυτών αναφέρθηκε 

στη χαμηλή συμμετοχή των γονέων σε αυτό. Όλοι τους εξέφρασαν επιθυμία για αύξηση 

της επιμόρφωσής τους εντός του σχολείου. 

Η επιμόρφωση των δασκάλων, από την κατάργηση των Διδασκαλείων και μετά, 

κινείται σε χαμηλά επίπεδα και μάλιστα φαίνεται ότι αρκετοί πληρώνουν ακόμη και σε 

ιδιωτικούς φορείς για να επιμορφωθούν. Οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. δεν επιμορφώθηκαν 

ποτέ συστηματικά σε θέματα Δ.Ο.Π. Η επιμόρφωση των γονέων κινείται σε μηδενικά 

επίπεδα.  

Στο πεδίο Γ το 50% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι ο μισθός τους είναι καλός με βάση 

τις υπάρχουσες συνθήκες ενώ το άλλο 50% δεν είναι ευχαριστημένο. Όλοι πιστεύουν 

ότι θα έπρεπε να είναι κάπως καλύτερος. Ιδιαίτερα το επίδομα των Διευθυντών (100%) 

θεωρείται δυσανάλογα μικρό σε σχέση  με το μεγάλο όγκο δουλειάς που αυτοί 

προσφέρουν και τις ευθύνες τις οποίες επωμίζονται. 

Για τους εκπαιδευτικούς η ευχαρίστηση στο σχολείο πραγματοποιείται στα ανώτερα 

επίπεδα της πυραμίδας του Maslow (100%) μέσα από τα καλά αποτελέσματα και το 

χαμόγελο των μαθητών τους, το καλό κλίμα συνεργασίας, την κατάλληλη κτιριακή και 

υλικοτεχνική υποδομή, το καλό περιβάλλον (εκπαιδευτικοί και γονείς) του σχολείου 

και την αποδοχή τους από αυτό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων. 
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Στο πεδίο Δ σχετικά με την παρακίνηση των εκπαιδευτικών όλοι παραδέχονται ότι το 

σχολείο δε διαθέτει άλλου είδους εργαλεία (οικονομικά κ.ά) παρακίνησης για τη 

βελτίωση, εκτός από αυτά που αναφέρονται στα ανώτερα επίπεδα της πυραμίδας του 

Maslow.  

Στο πεδίο Ε κάθε Διευθυντής έχει 8 ως 12 ώρες  εβδομαδιαίως διδασκαλία ανάλογα με 

το μέγεθος του σχολείου στο οποίο υπηρετεί, δηλαδή διαθέτει 27% ως 40% του 

εργασιακού του ωραρίου. Από το υπόλοιπο που απομένει οι τρεις Διευθύντριες 

δηλώνουν ότι απαιτείται τουλάχιστον το 50% για γραφειοκρατικές εργασίες και η μια 

75%. Επίσης, όλες τονίζουν ότι πολλές φορές χρειάζεται να δουλέψουν και το 

απόγευμα, σημειώνοντας ότι έτσι ο χρόνος για συνεργασίες είναι πολύ μικρός. 

Οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 25% συμμετέχουν σε διοικητικά καθήκοντα του σχολείου 

και ένα ακόμη 25% εκτελούν διοικητικά καθήκοντα σε σχέση με την τάξη τους ή την 

ειδικότητά τους. Όλοι αναφέρουν ότι απαιτείται σημαντικός χρόνος εκτός εργασιακού 

ωραρίου, κυρίως τα απογεύματα, για διόρθωση γραπτών και προετοιμασία. 

Γενικά στο σχολείο επιβαρύνονται όλοι και ιδιαίτερα ο Διευθυντής με γραφειοκρατικά 

καθήκοντα λόγω μη ύπαρξης γραμματειακής υποστήριξης. Όλοι τόνισαν ότι τα 

ηλεκτρονικά συστήματα αύξησαν τις υποχρεώσεις αντί να τις μειώσουν. 

Στο πεδίο ΣΤ εκπαιδευτικοί και γονείς (93%) πιστεύουν ότι όλοι οι μαθητές μπορούν 

να μάθουν με κατάλληλη προσέγγιση, αξιοποίηση των κλίσεων τους και εξατομίκευση 

των στόχων. Εκπαιδευτικός προτείνει ολιγομελή τμήματα για να μπορεί να γίνει 

εξατομίκευση. Γονέας προτείνει πίεση προς το γονέα που το παιδί του χρειάζεται 

βελτίωση και στήριξη των αλλοδαπών μαθητών γιατί οι γονείς τους δε μπορούν να τους 

βοηθήσουν. 

Στα 13 σχολεία (87%) φοιτούν μετανάστες και όλοι θεωρούν ότι η ομαλή ένταξή τους 

βοηθά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. 

Στα περισσότερα σχολεία (93%) λειτουργούν δομές Αντισταθμιστικής Αγωγής που 

θεωρούν ότι συμβάλουν στη βελτίωση της Ποιότητας. 

Πιστεύουν ακόμη (100%) ότι η επίλυση των οικογενειακών προβλημάτων των μαθητών 

και η βελτίωση της συμπεριφοράς τους συμβάλλουν στην επίτευξη Ποιότητας στη 

μάθηση. 
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Επιλέγονται από όλους τους εκπαιδευτικούς (100%) οι μέθοδοι διδασκαλίας που 

ενεργοποιούν το μαθητή, (ομαδοσυνεργατική, Project, ανακαλυπτική) με το 42% να 

εφαρμόζει και εναλλαγή με δασκαλοκεντρική για λόγους ιδιαίτερων συνθηκών. Ένας 

εκπαιδευτικός τόνισε ότι στην τάξη του δε μπορεί να σχηματίσει ομάδες μεγαλύτερες 

των 2 μαθητών λόγω έλλειψης χώρου.  

Οι γονείς θεωρούν καλύτερες τις μεθόδους ενεργοποίησης του μαθητή σε ποσοστό 75% 

ενώ το 25% την εναλλαγή με τη δασκαλοκεντρική ανάλογα με τη φύση του μαθήματος. 

Όλοι θεωρούν ότι η μέθοδος διδασκαλίας συμβάλει στη βελτίωση της Ποιότητας. 

Ο μεγάλος αριθμός μαθητών κατά τάξη και ο μεγάλος αριθμός μεταναστών στη Δυτική 

Θεσσαλονίκη δυσκολεύουν τις συνθήκες της μάθησης. Μάλιστα από μια εκπαιδευτικό 

αναφέρθηκε ότι δεν εγκρίθηκε η Τάξη Υποδοχής που ζήτησαν στο σχολείο της, ένδειξη 

που καταδεικνύει ότι οι υπάρχουσες δομές Αντισταθμιστικής Αγωγής δεν επαρκούν. 

Ενθαρρυντικό σε επίπεδο ποιότητας είναι το γεγονός ότι για τη διδασκαλία επιλέγονται 

οι μέθοδοι ενεργοποίησης του μαθητή. 

Στο πεδίο Ζ εκπαιδευτικοί και γονείς (100%) έχουν την πεποίθηση ότι η δημιουργική 

εργασία των μαθητών συμβάλει θετικά στην Ποιότητα.  

Το 63% πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι μόνο καθοδηγητές-

συντονιστές της μάθησης και το 31% θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι καθοδηγητές και 

πάροχοι της γνώσης, όταν απαιτείται. Ένας γονέας (6%) δήλωσε ότι θα πρέπει να είναι 

μόνο πάροχοι.  

Για την αξιολόγηση των μαθητών οι εκπαιδευτικοί των Δ.Σ. (92%) προτιμούν 

προφορική εξέταση και μικρά, συχνά τεστ συμβαδίζοντας έτσι με τις αρχές της 

Ποιότητας ενώ το 33% εφαρμόζει και μεγάλα διαγωνίσματα στο τέλος των κεφαλαίων. 

Ένας εκπαιδευτικός (8%) ανέφερε ότι η αξιολόγηση των μαθητών θα πρέπει να γίνεται 

μέσω της κοινωνίας και μέσα σε αυτήν. 

Οι γονείς (100%) προτιμούν για την αξιολόγηση  των παιδιών τους προφορική εξέταση 

και μικρά, συχνά τεστ. 

Η συντριπτική πλειοψηφία επιλέγουν τον εκπαιδευτικό ως καθοδηγητή των μαθητών 

στην πρόσκτηση της γνώσης και αυτό εναρμονίζεται πλήρως με αυτό που αναφέρουμε 

στη σελ. 45 ότι θα πρέπει να είναι ο «διακριτικός καθοδηγητής της μάθησης». Επίσης 
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επιλέγουν ως μέθοδο εξέτασης των αποτελεσμάτων την προφορική εξέταση και τα 

μικρά τεστ ώστε να έχουν τη δυνατότητα της άμεσης επανόρθωσης. 

Στο πεδίο Η εκπαιδευτικοί και γονείς συμφωνούν (100%) ότι βασικός στόχος του 

σχολείου θα πρέπει να είναι η Ποιότητα των γνώσεων. Πέντε από αυτούς (31%) 

δηλώνουν ότι πρέπει να υπάρχει και ένα ελάχιστο ποσότητας. Χαρακτηριστικά που θα 

πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές σύμφωνα με όλους είναι να έχουν κρίση, ήθος 

ανθρωπιά, αλληλοσεβασμό, ενσυναίσθηση, ευαισθησίες, αλληλεγγύη, να έχουν όρια 

και πρόγραμμα, να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην καθημερινότητα και να 

μετασχηματιστούν σε δημοκρατικούς πολίτες. 

Το 94% πιστεύει ότι το Α.Π.Σ. θα πρέπει να είναι ανοιχτό για να μπορούν να 

προστίθενται και στόχοι τοπικά με βάση τις ικανότητες των μαθητών και τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των περιοχών. 

Επίσης το Πρόγραμμα Λειτουργίας πιστεύει ότι πρέπει να είναι ευέλικτο με στόχο τη 

βελτίωση. 

Τα χαρακτηριστικά που αναφέρεται πιο πάνω ότι πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές 

περιλαμβάνονται στις αρχές της Ποιότητας (Teigland, 1993). 

Επίσης το ανοιχτό ΑΠ.Σ. αποτελεί προϋπόθεση των διαδικασιών βελτίωσης. 

 Στο πεδίο Θ οι εκπαιδευτικοί (100%) πιστεύουν ότι οι γονείς μπορούν να συμβάλουν 

στη βελτίωση της Ποιότητας μέσω της υλικής στήριξης και της συνεργασίας με στόχο 

τη βελτίωση του παιδιού τους, ενώ το 42% τονίζει ότι οι γονείς δε θα πρέπει να 

παρεμβαίνουν σε θέματα παιδαγωγικά ή λειτουργίας του σχολείου. Θεωρούν τη 

συνεργασία μαζί τους πολύ καλή εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Ένας εκπαιδευτικός διατύπωσε την άποψη ότι θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί με τους γονείς 

να έχουν σύμπνοια για να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα και ένας άλλος ότι τα 

αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν υπήρχε αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 

μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων και αν αποτελούσαν ομάδα. 

Οι γονείς (100%) θεωρούν ότι μπορούν να συντελέσουν στην ποιοτική μάθηση μέσω 

της καλής συνεργασίας (75%) και είναι όλοι (100%) ευχαριστημένοι από τη 

συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς. Ένας γονέας εξέφρασε μικρή δυσαρέσκεια 

για το σχολείο επειδή χάνονται, κατά την άποψή του, πολλές ώρες μαθήματος. 
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Όλοι πιστεύουν ότι ο Δήμος μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της Ποιότητας στο 

σχολείο, μέσα από τη βελτίωση των κάθε είδους υποδομών και την οικονομική στήριξη 

(88%), την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων (44%) και τις κοινωνικές του υπηρεσίες 

(50%). Θεωρούν τη συνεργασία τους καλή με το Δήμο. Το ένα σχολείο, που 

αντιμετωπίζει έντονο στεγαστικό πρόβλημα, θεωρεί ότι ο Δήμος αδυνατεί να 

ανταποκριθεί. Επίσης άλλοι δυο, εκπαιδευτικός και γονέας (12%) πιστεύουν ότι ο 

Δήμος δε μπορεί να βοηθήσει λόγω περιορισμένων πόρων.  

Το σχολείο δεν έχει κοινωνικές υπηρεσίες αλλά όλοι συνεργάζονται με κοινωνικές 

δομές που ανήκουν σε άλλους φορείς, συνήθως Δήμους, για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων και θεωρούν ότι η συνεργασία με αυτές συμβάλει θετικά στην βελτίωση 

της Ποιότητας. 

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη γονείς και Δήμος μπορούν να συμβάλουν στη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων της μάθησης και θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την 

πρόταση δυο εκπαιδευτικών ότι αφενός πρέπει να έχουν σύμπνοια και αφετέρου 

εκπαιδευτικοί και γονείς να αποτελέσουν μια ομάδα, τα οποία προϋποθέτουν άριστη 

συνεργασία. 

Στο πεδίο Ι εκπαιδευτικοί και γονείς (94%) πιστεύουν ότι η αυτοαξιολόγηση θα 

συμβάλει θετικά στη βελτίωση της προσπάθειας και των αποτελεσμάτων του σχολείου 

σε όλους τους τομείς και ένας από τους εκπαιδευτικούς επισημαίνει ότι θα πρέπει να 

γίνει με σωστούς όρους και προσεκτική εξέταση σε ότι αφορά την τυχόν συμμετοχή 

των γονέων και του Δήμου και τον τρόπο που θα γίνει αυτή. Ένας άλλος εκπαιδευτικός 

τόνισε ότι στο συγκεκριμένο πεδίο δε χρειάζεται να γίνει κάτι παραπάνω απ’ ότι γίνεται 

σήμερα, απλά να υλοποιούνται οι προτάσεις που κατατίθενται από τη βάση. 

Όσον αφορά την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν 

ότι δε θα συντελέσει στην άνοδο της ποιότητας (100%) εφόσον έχει τιμωρητικό 

χαρακτήρα, σύνδεση δηλαδή με βαθμό και μισθό. Πιστεύουν κατά (33%) ότι μπορεί να 

συμβάλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού και της Ποιότητας στο σχολείο εφόσον είναι 

συμβουλευτική και συνδέεται μόνο με επιμόρφωση. Μια εκπαιδευτικός τόνισε ότι θα 

ήθελε να αξιολογηθεί με ένα τεστ που θα γράψουν οι μαθητές της και ένα ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσουν οι γονείς τους. 



110 

 

Οι γονείς (100%) πιστεύουν ότι θα συντελέσει στην άνοδο της Ποιότητας στο Δημοτικό 

σχολείο. Ένας γονέας (25%) εξέφρασε αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα της 

κρίσης και ανέφερε ότι θα επέλεγε την αυτοαξιολόγηση ως μέθοδο αξιολόγησης στο 

σχολείο. Ένας άλλος γονέας (25%) τόνισε ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα 

πρέπει να μην έχει χαρακτήρα τιμωρητικό και να συνδέεται με τη βελτίωση του. 

Μεταξύ αυτοαξιολόγησης και προσωπικής αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί προκρίνουν 

σαφώς την πρώτη. Απορρίπτουν τη δεύτερη λόγω του φόβου που προκαλεί. Ο φόβος 

τους έχει να κάνει κυρίως με το πελατειακό σύστημα και κατά συνέπεια  την αμφιβολία 

της αντικειμενικότητας  των αξιολογητών, το κακό παρελθόν του «επιθεωρητισμού» 

και τον τιμωρητικό χαρακτήρα που της προσδόθηκε το 2013 με το Π.Δ 152. Άλλωστε 

και ο Deming είναι κατά της αξιολόγησης προσώπων, όπως περιγράφει στο 8ο από τα 

14 σημεία που διατύπωσε σχετικά με την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι και οι δυο από τους τέσσερις γονείς αναφέρονται ο μεν ένας στην 

αντικειμενικότητα του αξιολογητή και ο δεύτερος στο γεγονός ότι η προσωπική 

αξιολόγηση θα πρέπει να συνδέεται με βελτίωση του εκπαιδευτικού. 

Σχετικά με την αυτονομία των σχολείων τους πιστεύουν όλοι (100%) ότι θα πρέπει να 

υπάρχει σχετική αυτονομία σε σχέση με το Α.Π.Σ. και το Πρόγραμμα λειτουργίας για 

να μπορούν να προχωρήσουν σε βελτιωτικές ενέργειες με στόχο τη βελτίωση των 

αποτελεσμάτων. 

Άλλωστε η δυνατότητα των σχολείων να λαμβάνουν αποφάσεις αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. 

Στο πεδίο ΙΑ εκπαιδευτικοί και γονείς πρότειναν:  

-να υπάρχει ένα γενικό όραμα στην Π.Ε. και ένα σε κάθε σχολείο εφόσον κρίνεται 

σκόπιμο, 

-να υπάρχει διακομματική συνεννόηση για την Παιδεία, 

-να συσταθεί σε εθελοντική βάση μια ομάδα Ποιότητας σε κάθε σχολείο,  

-να διατεθούν περισσότεροι πόροι για βελτίωση υλικοτεχνικών υποδομών, ώστε κάθε 

μαθητής να έχει ένα μικρό υπολογιστή, σε κάθε αίθουσα να υπάρχει διαδραστικός 

πίνακας, χάρτες και εποπτικά όργανα,  

-βελτίωση κτιριακών υποδομών, αθλητικές υποδομές με προδιαγραφές, εργαστήριο 

Φυσικής, αίθουσες Αγγλικών, Μουσικής, Χορού, Βιβλιοθήκη, 
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-περιορισμό μετακινήσεων εκπαιδευτικών και σταθερότητα προσωπικού σε κάθε 

σχολείο, 

-συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων, 

-συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών αλλά και εκπαιδευτικών και γονέων, 

-αύξηση αντισταθμιστικών δομών, 

-ηλεκτρονική βάση δεδομένων  όπου ο εκπαιδευτικός θα επιλέγει την ύλη του, 

-σύνδεση του σχολείου με ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, 

-καθορισμό στόχων και εκπαιδευτικού υλικού από το σχολείο, 

-να υπάρχει κοινωνική υπηρεσία σε κάθε σχολείο, 

-να θεσπισθεί κεντρικός κώδικας συμπεριφοράς από το Υπουργείο για να μπουν όρια 

στους μαθητές, 

-χορήγηση διπλωμάτων για τους μαθητές στα μαθήματα ειδικοτήτων,  

-πραγματοποίηση, εκτός λειτουργίας, κοινών προγραμμάτων για γονείς και μαθητές, 

-δυνατότητα παρακίνησης από το σχολείο, ανεξαρτησία του σχολείου, εκπαιδευτικοί 

και μαθητές να είναι χαρούμενοι στο σχολείο. 

 

5.4 Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας στα Δημοτικά Σχολεία του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος της Δυτικής Θεσσαλονίκης συμπεραίνεται ότι δεν εφαρμόζεται 

συγκροτημένα η Δ.Ο.Π σήμερα στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας μας καθώς βασικές 

προϋποθέσεις για την εφαρμογή της δεν υφίστανται, όπως είναι  

- το όραμα-αποστολή σε κεντρικό επίπεδο ή σε επίπεδο σχολείου και ο μακροχρόνιος 

προγραμματισμός σε κάθε σχολείο με στόχο τη βελτίωση, 

- η αυτονομία των σχολείων ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν αποτελεσματικά στην 

προοπτική της βελτίωσης,  

- η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη Δ.Ο.Π. 

- η λειτουργία κύκλων ποιότητας που αφορά τη συστηματική συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών της ίδιας τάξης με στόχο τη βελτίωση. 

Ακόμη 

- ο Διευθυντής, που αποτελεί βασικό παράγοντα εφαρμογής της Δ.Ο.Π, είναι 

μπλοκαρισμένος μέσα σε μια ατέρμονη γραφειοκρατία η οποία δεν του αφήνει το 

περιθώριο να ασκήσει τον επιτελικό διοικητικό και παιδαγωγικό ρόλο που απαιτείται, 
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- Διευθυντές και σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών μετακινούνται συνεχώς, οι 

πρώτοι καθώς η θητεία τους είναι διετής ενώ οι δεύτεροι λόγω των αποσπάσεων, 

γεγονός που με βάση τον Deming συγκαταλέγεται στις επτά θανάσιμες ασθένειες της 

Δ.Ο.Π (Ζαβλανός, 2003), 

- δε γίνεται εκτίμηση της γενικής εικόνας του σχολείου με εντοπισμό των αδύνατων 

σημείων του και κατά συνέπεια δε μπορούμε να έχουμε την εκπόνηση και εφαρμογή 

σχεδίου βελτίωσής του, 

- υπάρχει αδυναμία ουσιαστικής παρακίνησης με στόχο τη βελτίωση, η οποία γίνεται 

μόνο στα ανώτερα επίπεδα της πυραμίδας του Maslow και βασικά στηρίζεται στον 

εθελοντισμό των εκπαιδευτικών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι και ο εκπαιδευτικός 

είναι ένας εργαζόμενος όπως όλοι, με βιοποριστικές ανάγκες, σε μια δύσκολη εποχή 

όπου όλη η κοινωνία δοκιμάζεται. 

Παρ’ ολ’ αυτά η ίδια έρευνα έδειξε ότι σε σημαντικά πεδία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας των Δ.Σ. εφαρμόζονται διαδικασίες της Δ.Ο.Π. που είναι οι παρακάτω: 

- ετήσιος ή τριμηνιαίος προγραμματισμός ενεργειών και δράσεων και σε ορισμένες 

περιπτώσεις και στόχων που τίθενται από τα ίδια με απολογισμό ο οποίος μαζί με 

προτάσεις κατατίθεται στο Σχολικό Σύμβουλο, 

- συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων με αντικείμενο τον προγραμματισμό και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων, 

- επιμορφώσεις εκπαιδευτικών με στόχο τη βελτίωσή τους σε διδακτικά αντικείμενα, 

- υπάρχει καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ εκπαιδευτικών- 

μαθητών και μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων, 

- λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής για την υποστήριξη των οικογενειών μαθητών 

οικονομικών μεταναστών και προσφύγων, 

- υπάρχουν δομές Αντισταθμιστικής Αγωγής, όπως Τμήματα Ένταξης και Ενισχυτική 

Διδασκαλία για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, 

- επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς οι διδακτικές μέθοδοι ενεργοποίησης του 

μαθητή όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, το project, η ανακαλυπτική μάθηση, η 

εκπόνηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής, Πολιτιστικών, Αγωγής Υγείας και ο ρόλος 

του καθοδηγητή της μάθησης, 

- για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων επιλέγονται ως μέθοδοι η 

προφορική εξέταση και τα συχνά τεστ οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα της έγκαιρης 

εφαρμογής επανορθωτικής διδασκαλίας με στόχο τη βελτίωση, 
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- επιλέγεται, από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, ως κατεύθυνση της 

γνώσης η Ποιότητα και χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές ως 

μελλοντικοί πολίτες, που περιλαμβάνονται στους στόχους εφαρμογής της Ποιότητας 

στο σχολείο, 

- υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ σχολείου-Δήμου και σχολείου-κοινωνικών δομών, 

όταν απαιτείται, για την αντιμετώπιση προβλημάτων των μαθητών είτε συμπεριφοράς 

είτε κοινωνικοοικονομικών, με στόχο τη βελτίωση. 

Ακόμη φαίνεται ότι η προσωπική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα φέρει το φόβο και 

έτσι θα χαλάσει το κλίμα και η οποιαδήποτε καλή συνεργασία με στόχο τη βελτίωση 

του σχολείου. 

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι εκπαιδευτικοί και γονείς των Δημοτικών Σχολείων 

διακατέχονται σε γενικές γραμμές από τις περισσότερες αρχές της Δ.Ο.Π κι ας μην 

παρακολούθησαν σεμινάριά της, και λειτουργούν, χωρίς συγκεκριμένη οργάνωση, με 

βάση αυτές. 

Συνάγεται ότι αν οι διαδικασίες της Δ.Ο.Π εφαρμοστούν συγκροτημένα στα Δημοτικά 

Σχολεία, με στατιστικές διεργασίες και σχέδια δράσης βελτίωσης θα έχουμε εξαιρετικά 

αποτελέσματα για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. 

Παρακάτω παραθέτουμε τις προτάσεις μας για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. 

Για την εφαρμογή της Δ.Ο.Π στα Δημοτικά Σχολεία με βάση τα συμπεράσματα στα 

οποία καταλήξαμε αλλά και τις προτάσεις που έκαναν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και οι 

γονείς προτείνουμε τα παρακάτω: 

-Διατύπωση ευέλικτου κεντρικού οράματος από την κεντρική ηγεσία της Εκπαίδευσης 

με τη δυνατότητα εμπλουτισμού του από το σχολείο με βάση τις ανάγκες του και τις 

προτεραιότητές του. 

-Μακροχρόνιο κεντρικό σχεδιασμό βελτίωσης με ορίζοντα 20ετίας από διακομματική 

επιτροπή για να μην υπάρχουν συχνές αλλαγές. 

-Θέσπιση Ανοιχτού Α.Π.Σ. με κεντρικούς στόχους και δυνατότητα προσθήκης στόχων 

από την Περιφερειακή Δ/νση, τη Δ/νση Εκπαίδευσης και το σχολείο. 
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-Ενίσχυση της αυτονομίας των σχολείων σε σχέση με τους στόχους, το πρόγραμμα 

λειτουργίας και την παρακίνηση των εκπαιδευτικών. 

-Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με την εφαρμογή της Δ.Ο.Π και 

συνεχής επιμόρφωσή τους στην κατεύθυνση της βελτίωσης του έργου που έχουν να 

επιτελέσουν. 

-Σύσταση σε κάθε σχολείο ομάδας βελτίωσης ποιότητας με εθελοντική συμμετοχή. 

-Καθιέρωση μικρών σύντομων συνεδριάσεων συνεργασίας, στη διάρκεια του 

προγράμματος μεταξύ των εκπαιδευτικών της ίδιας τάξης με στόχο τη βελτίωση 

συμπεριφορών και αποτελεσμάτων. 

-Έκθεση εκτίμησης της γενικής εικόνας του σε κάθε σχολείο, στην αρχή του σχολικού 

έτους, με ετήσιους στόχους και προγραμματισμό βελτίωσης που θα περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες ενέργειες, σχέδιο δράσης με στόχο τη βελτίωση και απολογισμό στο 

τέλος του σχολικού έτους. 

-Αύξηση του διαστήματος της θητείας των διευθυντών και κατά το δυνατόν 

σταθερότητα προσωπικού. 

-Γραμματειακή υποστήριξη σε κάθε σχολείο ώστε ο Διευθυντής να μην καταλήγει να 

είναι ο γραμματέας του αλλά να μπορεί εκτός από τα διδακτικά του καθήκοντα να 

ασκεί το διοικητικό και παιδαγωγικό ρόλο που πρέπει στην κατεύθυνση εφαρμογής της 

Δ.Ο.Π. 

-Συχνή στατιστική καταγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων αφενός για να υπάρχει 

εικόνα αφετέρου για να μπορεί να γίνει σχεδιασμός βελτίωσης. 

-Βελτίωση του κλίματος σχολείου και γονέων. 

Επίσης απαιτείται: 

-Βελτίωση των κτιριακών υποδομών και δημιουργία αιθουσών ειδικοτήτων, 

αθλητισμού και πολιτισμού με προδιαγραφές. 

-Ενίσχυση των Τάξεων Υποδοχής και των δομών Αντισταθμιστικής Αγωγής. 

-Ίδρυση και στελέχωση κοινωνικής υπηρεσίας σε κάθε σχολείο. 
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-Ενίσχυση των Συλλόγων Γονέων για να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους. 

-Ενίσχυση των Δήμων και βελτίωση της συνεργασίας τους με τα σχολεία. 

-Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης με αρκετά βιβλία για κάθε μάθημα του Δημοτικού 

Σχολείου για να επιλέγει κάθε εκπαιδευτικός το βιβλίο που επιθυμεί. 

-Βιβλιοθήκη σε κάθε σχολείο και διασύνδεσή της με άλλες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. 

-Θέσπιση κεντρικού κώδικα συμπεριφοράς με συγκεκριμένα όρια από το Υ.Π. για τους 

μαθητές. 

-Χορήγηση πιστοποιήσεων μάθησης  για τους μαθητές του Δ.Σ. στα μαθήματα 

ειδικοτήτων.  

-Πραγματοποίηση, εκτός λειτουργίας σχολείου, κοινών προγραμμάτων για γονείς και 

μαθητές, γιατί συμβάλουν στη βελτίωση των σχέσεων τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

                                             ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

Φύλο :           άνδρας □                       γυναίκα □ 

 

1. Ηλικία:    22-31 □      32-41 □      42-51 □      52-61□ 

 

2. Ειδικότητα :  ..............................................................................................  

 

3. Χρόνια υπηρεσίας ως Διευθυντής & εκπ/κός:  ...........................................  

 

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

            Άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι □                          Μεταπτυχιακές σπουδές □ 

            Διδακτορικό □                                    Άλλες σπουδές □ …………………… 

 

5. Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια ή έχετε μετεκπαιδευθεί σε  

            θέματα διοίκησης;   

            Σεμινάρια : Ναι □ Όχι □          Μετεκπαίδευση: Ναι □ Όχι □ 

 

6. Σε ποια σημεία των υποδομών του σχολείου σας και της καθημερινής δουλειάς 

που γίνεται σε αυτό (διδασκαλία-παιδαγωγία) θεωρείτε ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει 

Ποιότητα;  

(υποδομές κτιριακή, τεχνολογική, εποπτικά μέσα, οργάνωση και λειτουργία του 

σχολείου, πνεύμα συνεργασίας, συμπεριφορές, ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, 

κοινωνική ευαισθητοποίηση, κοινωνική ένταξη, συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

από το κράτος, διαρκής έλεγχος διαδικασιών και αποτελεσμάτων, άλλο) 

 

7. Υπάρχει έλλειψη Ποιότητας στο σχολείο σας και αν ναι σε ποιους τομείς; 

(έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, μηχανολογικού εξοπλισμού, επικοινωνίας 

εκπαιδευτικών-μαθητών, παιδαγωγικής υποστήριξης, οικονομικής, ευέλικτου 

προγράμματος σπουδών, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, επαρκούς κρατικής 

υποστήριξης, δομών ένταξης μειονοτήτων, επαρκής έλεγχος καταλληλότητας 

εκπαιδευτικών) 

 

8. Είναι αναγκαία η εφαρμογή διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση της Ποιότητας 

στην Π.Ε.; 

 

9. Υπάρχει ένα Όραμα με σαφώς διατυπωμένους στόχους για το τι θέλει η Π.Ε. να 

πετύχει σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί είτε 

σε επίπεδο εκπαιδευτικής διοίκησης είτε σε επίπεδο σχολείου; 

 

10. Ποιους θεωρείτε ως βασικούς παράγοντες (έμψυχο δυναμικό) της καθημερινής 

λειτουργίας του σχολείου σας; 

 

11. Πως κρίνετε το κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις τους; 

Χαμηλό επίπεδο □      Μέτριο □       Υψηλό □ 
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12. Πόσο συχνά υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των τμημάτων της 

ίδιας τάξης ή μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου σας για την επίλυση 

θεμάτων ή τη διατύπωση προτάσεων; 

 

13. Κάνετε ως σχολείο Προγραμματισμό ενεργειών, δράσεων και στόχων στην 

αρχή του σχολικού έτους και απολογισμό στο τέλος του; 

 

14. Κατά πόσο πιστεύετε ότι συμμετέχετε στη λήψη των αποφάσεων σε σχέση με τη 

λειτουργία και τους στόχους του σχολείου σας; Θα θέλατε να συμμετέχετε 

περισσότερο; 

 

15. Παρακολουθείτε επιμορφώσεις, πόσο συχνά και από ποιον οργανώνονται; Τις 

θεωρείτε απαραίτητες για τη βελτίωσή σας; 

 

16. Είστε ευχαριστημένος από αυτά που λαμβάνετε για τις υπηρεσίες που παρέχετε 

στο σχολείο καθημερινά; Αν όχι τι θα θέλατε ακόμη; 

 

17. Τι είναι αυτά που σας ευχαριστούν ιδιαίτερα στο σχολείο; Έχει το σχολείο μέσα 

παρακίνησης σε σχέση με τη βελτίωση; Αν ναι ποια είναι αυτά; 

 

18. Τι μέρος του ημερήσιου χρόνου σας στο σχολείο (%) δαπανάτε για: 

διδασκαλία……, γραφειοκρατικές υποθέσεις….., συνεργασία με εκπαιδευτικούς……., 

συνεργασία με γονείς……., συνεργασία με άλλους φορείς………; 

 

19. Πιστεύετε ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν και πώς μπορεί να 

συντελεστεί αυτό; 

 

20. Φοιτούν στο σχολείο σας μαθητές μετανάστες ή πρόσφυγες; Η ομαλή ένταξή 

τους στην εκπαίδευση θεωρείτε ότι συμβάλλει στη βελτίωση της Ποιότητας; 

 

21. Υπάρχουν στο σχολείο σας δομές Αντισταθμιστικής Αγωγής; Πιστεύετε ότι 

συμβάλουν στη βελτίωση της Ποιότητας; 

 

22. Πιστεύετε ότι η επίλυση οικογενειακών προβλημάτων των μαθητών σας θα 

συντελούσε στη βελτίωση της Ποιότητας; 

 

23. Θεωρείτε ότι η βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών συντελεί στη 

βελτίωση της Ποιότητας; 

 

24. Ποια μέθοδο διδασκαλίας επιλέγετε; 

 

25. Πιστεύετε ότι η μέθοδος διδασκαλίας συντελεί στην Ποιότητα της μάθησης; 

 

26. Πιστεύετε ότι η δημιουργική εργασία των μαθητών μέσα στην τάξη βελτιώνει 

την Ποιότητα της μάθησης; 

 

27. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πάροχος γνώσεων ή καθοδηγητής 

της πρόσκτησης γνώσεων; 
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28. Για την αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών σας προτιμάτε προφορική 

εξέταση και μικρά τεστ ή μεγάλα διαγωνίσματα στο τέλος του κεφαλαίου; 

 

29. Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η παροχή ποσότητας ή ποιότητας γνώσεων 

και τι χαρακτηριστικά θα ήταν σκόπιμο να αναπτύξουν οι μαθητές ως πολίτες του 

αύριο; 

 

30. Ποια η άποψή σας για το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το 

πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου και πώς θα ήταν σκόπιμο αυτά να ρυθμίζονται; 

 

31. Πιστεύετε ότι οι γονείς μπορούν να συντελέσουν στη βελτίωση της Ποιότητας 

και με ποιο τρόπο; 

 

32. Είστε ευχαριστημένοι από τη συνεργασία σας με τους γονείς; 

 

33. Πιστεύετε ότι ο τοπικός Δήμος μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη Ποιότητας 

στο σχολείο και αν ναι με ποιο τρόπο; 

 

34. Είναι καλή η σχέση σας με το Δήμο και τους παράγοντές του; 

 

35. Συνεργάζεστε με κοινωνικές υπηρεσίες αν χρειαστεί; Πιστεύετε ότι συμβάλλουν 

στην Ποιότητα; 

 

36. Πιστεύετε ότι η αυτοαξιολόγηση (Α.Ε.Ε) της Σ.Μ. μπορεί να συντελέσει στη 

βελτίωση της Ποιότητας του έργου που γίνεται στο σχολείο σας και πώς; 

 

37. Ποια είναι η άποψή σας για την προσωπική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού; 

Πιστεύετε ότι θα συντελέσει θετικά στη βελτίωση της Ποιότητας στο σχολείο σας και 

γενικότερα; 

 

38. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της αυτονομίας των διάφορων 

επιπέδων Εκπαίδευσης και των σχολείων; 

 

39. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της Ποιότητας του παραγόμενου έργου στο 

σχολείο σας; 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2: ΓΟΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

  

Φύλο :            άνδρας □                       γυναίκα □ 

 

1. Ηλικία:    22-31 □      32-41 □      42-51 □      52-61□ 

 

2. Επάγγελμα :   

 

3. Τι σπουδές έχετε κάνει; 

            Γυμνάσιο □                 Λύκειο □         ΑΕΙ  □           ΤΕΙ  □ 

            Μεταπτυχιακό □    Διδακτορικό □      Άλλες σπουδές □ …………… 
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4. Σε ποια σημεία των υποδομών του σχολείου σας και της καθημερινής δουλειάς 

που γίνεται σε αυτό (διδασκαλία-παιδαγωγία) θεωρείτε ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει 

Ποιότητα;  

(υποδομές κτιριακή, τεχνολογική, εποπτικά μέσα, πνεύμα συνεργασίας, συμπεριφορές, 

ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, κοινωνική ευαισθητοποίηση, κοινωνική εναρμόνιση, 

συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών από το κράτος, εστίαση στο/στη μαθητή/τρια, 

σύμβουλοι, οργάνωση και λειτουργία του σχολείου, διαρκής αξιολόγηση, άλλο) 

 

5. Υπάρχει έλλειψη ποιότητας στο σχολείο σας και αν ναι σε ποιους τομείς; 

(έλλειψη επικοινωνίας εκπαιδευτικών-μαθητών, παιδαγωγικής και οικονομικής 

υποστήριξης, ευέλικτου και εκσυγχρονισμένου προγράμματος σπουδών, υλικοτεχνικής 

υποδομής, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, επαρκούς κρατικής υποστήριξης, 

μηχανολογικού εξοπλισμού, δομών ένταξης μειονοτήτων, επαρκής έλεγχος 

καταλληλότητας εκπαιδευτικών) 

 

6. Είναι αναγκαία η εφαρμογή διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση της Ποιότητας 

στην Π.Ε.; 

 

7. Υπάρχει ένα Όραμα με σαφώς διατυπωμένους στόχους για το τι θέλει η Π.Ε. να 

πετύχει σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί είτε 

σε επίπεδο εκπαιδευτικής διοίκησης είτε σε επίπεδο σχολείου; 

 

8. Ποιους θεωρείτε ως βασικούς παράγοντες (έμψυχο δυναμικό) της καθημερινής 

λειτουργίας του σχολείου σας; 

 

9. Πως κρίνετε το κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις τους;  

            Χαμηλό επίπεδο □      Μέτριο □       Υψηλό □ 

 

10. Κατά πόσο πιστεύετε ότι συμμετέχετε στη λήψη των αποφάσεων σε σχέση με τη 

λειτουργία και τους στόχους του σχολείου σας; Θα θέλατε να συμμετέχετε 

περισσότερο; 

 

11. Παρακολουθείτε επιμορφώσεις για γονείς, πόσο συχνά και από ποιον 

οργανώνονται; Τις θεωρείτε απαραίτητες για τη βελτίωσή σας; 

 

12. Έχει το σχολείο μέσα παρακίνησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές σε σχέση με 

τη βελτίωση; Αν ναι ποια είναι αυτά; 

 

13. Πιστεύετε ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν και πώς μπορεί να 

συντελεστεί αυτό; 

 

14. Φοιτούν στο σχολείο σας μαθητές μετανάστες ή πρόσφυγες; Η ομαλή ένταξή 

τους στην εκπαίδευση θεωρείτε ότι συμβάλλει στη βελτίωση της Ποιότητας; 

 

15. Υπάρχουν στο σχολείο σας δομές Αντισταθμιστικής Αγωγής; Πιστεύετε ότι 

συμβάλουν στη βελτίωση της Ποιότητας; 

 

16. Πιστεύετε ότι η επίλυση οικογενειακών προβλημάτων των μαθητών θα 

συντελούσε στη βελτίωση της Ποιότητας; 
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17. Θεωρείτε ότι η βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών συντελεί στη 

βελτίωση της Ποιότητας; 

 

18. Ποια μέθοδο διδασκαλίας θα προτιμούσατε να εφαρμόζεται; 

 

19. Πιστεύετε ότι η μέθοδος διδασκαλίας συντελεί στην Ποιότητα της μάθησης; 

 

20. Πιστεύετε ότι η δημιουργική εργασία των μαθητών μέσα στην τάξη βελτιώνει 

την Ποιότητα της μάθησης; 

 

21. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πάροχος γνώσεων ή καθοδηγητής 

της πρόσκτησης γνώσεων; 

 

22. Για την αξιολόγηση των γνώσεων του παιδιού σας θα προτιμούσατε προφορική 

εξέταση και μικρά τεστ ή μεγάλα διαγωνίσματα στο τέλος του κεφαλαίου; 

 

23. Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η παροχή ποσότητας ή ποιότητας γνώσεων 

και τι χαρακτηριστικά θα ήταν σκόπιμο να αναπτύξουν οι μαθητές ως πολίτες του 

αύριο; 

 

24. Ποια η άποψή σας για το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το 

πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου και πώς θα ήταν σκόπιμο αυτά να ρυθμίζονται; 

 

25. Πιστεύετε ότι οι γονείς μπορούν να συντελέσουν στην ποιοτική μάθηση και με 

ποιο τρόπο; 

 

26. Είστε ευχαριστημένοι από τη συνεργασία σας με τους εκπαιδευτικούς και το 

σχολείο; 

 

27. Πιστεύετε ότι ο τοπικός Δήμος μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη Ποιότητας 

στο σχολείο και αν ναι με ποιο τρόπο; 

 

28. Συνεργάζεστε με κοινωνικές υπηρεσίες αν χρειαστεί; Πιστεύετε ότι συμβάλλουν 

στην Ποιότητα; 

 

29. Πιστεύετε ότι η αυτοαξιολόγηση (Α.Ε.Ε) της Σ.Μ. μπορεί να συντελέσει στη 

βελτίωση της Ποιότητας του έργου που γίνεται στο σχολείο σας και πώς; 

 

30. Ποια είναι η άποψή σας για την προσωπική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού; 

Πιστεύετε ότι θα συντελέσει θετικά στη βελτίωση της Ποιότητας στο σχολείο σας και 

γενικότερα; 

 

31. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της αυτονομίας των διάφορων 

επιπέδων Εκπαίδευσης και των σχολείων; 

 

32. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της Ποιότητας του παραγόμενου έργου στο 

σχολείο σας; 
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