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ΠΡΟΛΟΓΟ 

ην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο, κε εηδίθεπζε ηελ Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία, εθπνλήζεθε ε 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα ηελ «Αλάπηπμε θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ζε Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο σο παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο». ηελ παξνχζα εξγαζία 

παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ Τπνδηεπζπληψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηιέρζεθε θαζψο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο κειέηεο αλαθνξηθά γηα 

ην ξφιν θαη ηελ ζπκβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαζψο 

θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Οη 

έλλνηεο φπσο, ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ζηειερψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξψηκν 

ζηάδην εθαξκνγήο ηνπο, αιιά θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ, πνπ 

ζεσξείηαη "παξεμεγεκέλε", ρξήδνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο θαη αμηνπνίεζεο θαζψο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηζρπξά εξγαιεία  γηα ηνλ Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. Φψηε Βνχδα γηα 

ηελ θαζνδήγεζε, ηελ ζηήξημε θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ζε φιεο ηηο θάζεηο 

ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο θαζψο νη πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο γηα 

ην απνηέιεζκα.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ απνηειεί ζηφρν φζσλ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηνίθεζε ηνπ∙ κία δηνίθεζε ε νπνία νθείιεη λα δηαθξίλεηαη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο φζν θαη ζε επίπεδν 

δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ. Σα ζηειέρε πνπ απαξηίδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ απνηεινχλ ηελ θηλεηήξην δχλακε ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

νξγαληζκφο ρξεηάδεηαη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ έηζη ψζηε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ έξγν λα ζπληειέζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα κειεηήζεη θαη λα παξνπζηάζεη ηα πξνγξάκκαηα 

αλάπηπμεο θαη ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνληαη κέζα ζε έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη εηδηθφηεξα ζε έλα ΗΗΔΚ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πνηνηηθή 

έξεπλα κε ζηφρν λα δηαπηζηψζεη πνηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη πνηα ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ εθαξκφδνληαη κέζα ζε έλα ΗΗΔΚ θαη θαηά πφζν απηά 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο. ηελ έξεπλα,  πνπ 

έιαβε ρψξα ζε πέληε ΗΗΔΚ ηνπ δήκνπ Θεζζαινλίθεο, ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 10 

Γηεπζπληέο θαη Τπνδηεπζπληέο ησλ ΗΗΔΚ, νη νπνίνη θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν ηεο 

εκηδνκεκέλεο  ζπλέληεπμεο. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο έρνπλ σο εμήο: Απφ ηελ κία πιεπξά ε αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ είλαη 

ηζνδχλακε κε ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πάλσ ζε δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο 

πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ησλ ζηειερψλ θαη ηαπηνρξφλσο λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ δηνίθεζε ηνπ ΗΗΔΚ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ε αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζεκαίλεη ηελ γλψζε ησλ "δπλαηψλ" θαη ησλ "αδχλαησλ" 

ραξαθηεξηζηηθψλ/δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ,  ζε ηέηνην βαζκφ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 

είηε λα ηα αμηνπνηήζνπλ είηε λα ηα βειηηψζνπλ.  Ζ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπο, απνηεινχλ δχν δηαδηθαζίεο πνπ ζπκπνξεχνληαη θαη ζπκβάιινπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ ΗΗΔΚ, αμηνπνηψληαο δεμηφηεηεο ησλ 

ζηειερψλ φπσο ε νξγάλσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε 

επηθνηλσλία.  
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ABSTRACT 

The most important goal of educational institution is the operation and management of 

every day functions∙ an institution has  to be distinguished for its effectiveness in 

educational and operational management. Educational administrators and managers are 

the resource and motivation force of educational institution. For this reason,  the 

educational institution must to pay attention to professional development and evaluation 

of its executives and managers.   

The purpose of the present study is to present and analyze staff development programs 

and system of evaluation, as  a result of efficient management.  Therefore, a qualitative 

research was carried out to study Directors and deputy directors opinion about this 

subject. The research took place in 5 Institutes of Vocational Training in Thessaloniki. 

A total of 10 directors and deputy directors participated in research and say their 

opinion about the subject. The chosen methodological approach was semi-structured 

interview. The data analyzed and our research findings are as follow∙ on the one hand,  

staff development is equivalent to  lifelong education and training in managerial skills. 

This skills will help executives and directors to work effectively in IVT. On the other 

hand, evaluation systems help the organization to recognize strong personal and 

business skills and the same time to find out which characteristics and skills should be 

improved.   

Finally,  the majority of participants  agrees that staff development and evaluation are 

the most important and major factors of effectiveness management in IVT. Skills like 

decision making, communication, scheduling and planning are necessary for good 

results. 

 

 

 

key words: staff development, evaluation, evaluation systems, effective management, 

skills, training, lifelong learning  
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εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο 

 

ζει 70 

Πίλαθαο 7: Λφγνη κε χπαξμεο ηκήκαηνο HR ζην ΗΗΔΚ 

 

ζει 74 

Πίλαθαο 8: Πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο "αμηνιφγεζε απφδνζεο" 

 

ζει 75 

Πίλαθαο 9:  Αμηνινγεηέο Απφδνζεο 

 

ζει 78  

Πίλαθαο 10:  πζηήκαηα Αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ΗΗΔΚ 

 

ζει 80 

Πίλαθαο 11:  Σα νθέιε ηεο αμηνιφγεζεο ζηειερψλ γηα ην ΗΗΔΚ 

 

ζει 83 

Πίλαθαο 12: Σα νθέιε ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο γηα ηα ζηειέρε 

 

ζει 85  

Πίλαθαο 13:  Πξνζδηνξηζκφο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο 

 

ζει 87 

Πίλαθαο 14: Γηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηνίθεζεο 

 

ζει 80 
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Καηάινγνο  πληνκνγξαθηώλ 

 

Διιεληθέο: 
ΓΗΔΚ Γεκφζην Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

ΗΗΔΚ Ηδησηηθφ Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

ΒΔΚ Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

ΓΓΓΒΜ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

ΔΟΠΠΔΠ Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

 

Ξελόγισζζεο: 

HR Human Resource 
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Δηζαγσγή 

Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο,  σο έλα αλνηρηφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο θαη δηαξθψλ 

επηξξνψλ ηφζν απφ εζσηεξηθνχο φζν θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, γηα λα 

θαηνξζψζεη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακα πνπ εθπξνζσπεί, ρξήδεη νξζήο 

δηαρείξηζεο ζεκάησλ πνπ άπηνληαη εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηεξγαζηψλ αιιά θαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, ζπνπδαζηέο, δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε. Γηα λα θαηνξζψζεη λα επηηχρεη ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο, 

ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα ζπζηεκαηηθή ζεηξά δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ-ιεηηνπξγηψλ· 

νη ιεηηνπξγίεο απηέο ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  γηα θάζε νξγαληζκφ, θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, φπσο είλαη ην ΗΗΔΚ ζεσξείηαη κεγίζηεο 

ζεκαζίαο θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο είλαη ρψξνο φπνπ ζπληεινχληαη δπκψζεηο, 

δηακνξθψλνληαη ραξαθηήξεο, αμίεο εζηθέο θαη επαγγεικαηηθέο θαη ηαπηνρξφλσο 

ρηίδνληαη πξνζσπηθφηεηεο κε ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο ηέηνηεο ψζηε λα 

απνηεινχλ ηνπο κειινληηθνχο επαγγεικαηίεο ηεο θνηλσλίαο καο. Ζ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, δηνηθεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ζε 

νπνηαδήπνηε βαζκίδα αλήθεη, εμαξηάηαη απφ ηελ ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο λα ζηεξίμνπλ θαη λα ππεξεηήζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα (Omebe, 2014).  

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαινχληαη λα ζηεξίμνπλ, λα 

θαζνδεγήζνπλ θαη λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο θαηαξηηδφκελνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη 

ηειεπηαίνη λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαβνχλ νκαιά ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα θάλνπλ ηα 

πξψηα ηνπο επαγγεικαηηθά βήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ξφινο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο θαηάξηηζεο θξίλεηαη ζνβαξφο θαη απαηηεηηθφο, ελψ ηαπηνρξφλσο ηα ζηειέρε 

απνηεινχλ ηελ θαξδηά ηνπ ΗΗΔΚ, θαζψο γίλνληαη εθπξφζσπνη θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

νξάκαηνο ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ησλ νξγαληζκψλ επηηπγράλνληαη φρη κφλν κε 

ηελ ζπκκεηνρή άξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αιιά κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ ζε φιν ην εχξνο ησλ εξγαζηψλ, δηνηθεηηθψλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ (Hardison, 1979).  Ωο εθ ηνχηνπ, ε αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ απνηειεί 

κηα νπζηαζηηθή δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζην ΗΗΔΚ έηζη ψζηε ηα ζηειέρε 

ηνπ λα αληαπνθξίλνληαη επάμηα, αθελφο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξνθιήζεηο αθεηέξνπ λα 
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ζπκβάιινπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζηελ δηάθξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ.  

Γηα ηελ επίηεπμε φκσο ηα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ηνπ ΗΗΔΚ, εθηφο απφ ηηο 

απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο  θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, 

είλαη απαξαίηεηε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. «Ζ 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο αλαδνκείηαη σο κηα δηνηθεηηθή εξγαζία πνπ απνζθνπεί ζηελ 

ζπλεξγαζία θαη ηελ ζπλερή βειηίσζε (Κξηεκάδεο & Θαλνπνχινπ, 2012, ζ.187)». Μηα 

αμηνιφγεζε ε νπνία απφ ηελ κία πιεπξά ιεηηνπξγεί, σο κηα δηαδηθαζία αλαζθφπεζεο 

ησλ εκπνδίσλ, ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαζψο θαη 

ηνπ ηξφπνπ ρεηξηζκνχ ηνπο, ηφζν ζε επίπεδν δηνηθεηηθφ φζν θαη ζε επίπεδν πξνζσπηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ ζηειερψλ, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά σο κηα δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ 

αμηφινγσλ θαη «δπλαηψλ» ραξαθηεξηζηηθψλ  ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ ΗΗΔΚ. 

Κεληξηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ε αλάπηπμε θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ ΗΗΔΚ, ππφ ην πξίζκα ησλ απφςεσλ, ελφο 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο,  ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ Τπνδηεπζπληψλ ΗΗΔΚ ζην 

πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο. Δηδηθφηεξα ε παξνχζα εξγαζία έρεη σο 

ζηφρν λα εξεπλήζεηο πνηνηηθά ηα εμήο ζέκαηα, 1) ηελ έλλνηα, ην πεξηερφκελν θαη ηα 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, 2)ηα νθέιε ηεο αλάπηπμεο ζηειερψλ 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη γηα ηα ίδηα ηα ζηειέρε, 3) ηελ ζπκβνιή ηνπ 

ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (HR) ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ, 4)ηελ έλλνηα, ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ, 5)ηα 

νθέιε ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηα ζηειέρε θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, 6)ηελ έλλνηα 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο πξνέθπςε απφ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή 

θαζψο ε κειέηε αλαθνξηθά κε ηελ ζέζε, ηνλ ξφιν θαη ηελ ζπκβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ζηα ΗΗΔΚ είλαη πεξηνξηζκέλε, παξφιν πνπ ηα ΗΗΔΚ  αξηζκνχλ 

πιένλ έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ελεξγά 

ζε δηνηθεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ πιαίζην. ην 

Α’ κέξνο, ζηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, γίλεηαη κηα απνζαθήληζε ησλ 

ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα. Δηδηθφηεξα, ζην 1
ν
 θεθάιαην επηρεηξείηαη  κηα 

πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ηκήκαηνο Αλζξψπηλνπ  

Γπλακηθνχ ζηνλ νξγαληζκφ ελ γέλεη θαη θαη’ επέθηαζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, 

ζην ΗΗΔΚ. Σν 2
ν
 θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ζηειερψλ κέζα ζηνλ 
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νξγαληζκφ, θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

κεζαίσλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. ην 3
ν
 θεθάιαην πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα 

παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

θαη ηαπηνρξφλσο παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, ζην ΗΗΔΚ. ην 4
ν
 θαη ηειεπηαίν 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ 

πνπ ζπληεινχλ ζε κηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί. ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ παξαγφλησλ, 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, θαη λα ζρεδηαζηνχλ ψζηε λα ζπληειέζνπλ ζε κηα 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ ΗΗΔΚ. Σν Β’ κέξνο, πεξηιακβάλεη ηελ εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο· πην ζπγθεθξηκέλα ην 1
ν
 θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ καο απαζρνινχλ, ζηελ κεζνδνινγία θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα. ην 2
ν
 θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά νη απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο εκη-

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. ηελ ζπλέρεηα, ζην 3
ν
 θεθάιαην γίλεηαη κηα εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη δηαπηζηψλνπκε πνηα ζεκεία ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηελ 

βηβιηνγξαθία ελψ αλαθεξφκαζηε ζηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ.  Ζ 

παξνχζα εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ θαη 

ην παξάξηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ νδεγφ ζπλέληεπμεο. 
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ΜΔΡΟ Α. ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν  

ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ην πιαίζην ηνπ Α' κέξνπο, ην νπνίν απνηειεί ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

γίλεηαη αλαθνξά, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ζε έλλνηεο φπσο είλαη νη αλζξψπηλνη 

πφξνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηα πιαίζην ελφο νξγαληζκνχ θαη θαη' επέθηαζε ζε 

έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ φπσο είλαη ην ΗΗΔΚ. ηε ζπλέρεηα πξνζεγγίδνληαη 

ελλνηνινγηθά ε αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν εθαξκφδνληαη κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ελψ ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ 

γίλεηαη ιφγνο  γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη πνπ ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε.  

   

1. Η έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία, ε αλάπηπμε θαη ε εδξαίσζε ελφο νξγαληζκνχ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ∙ νη αλζξψπηλνη πφξνη, ην 

ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ έλαλ νξγαληζκφ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο επηηπρίαο ηνπ νξγαληζκνχ ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο φζν θαη ζε έλα 

επαγγεικαηηθά αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ελ γέλεη. Ζ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ αλαδεηθλχεηαη ζεκαληηθή θαη νπζηψδεο θαζψο απνηειεί ππιψλα 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη αληηθαηνπηξίδεη ηελ θηινζνθία θαη ην φξακα ηνπ. 

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ πεξηγξάθεηαη σο 

εμήο∙ «κηα ζεηξά εξγαζηψλ πνπ κειεηά ην πξνζσπηθφ φρη σο παξάγνληα-ζπληειεζηή πνπ 

πξνθαιεί θφζηνο αιιά σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην νπνίν νξγαληζκφο νθείιεη λα 

επελδχεη(Σεξδίδεο & Σδσξηδάθεο, 2004)». Καηά ηνπο Παπαιεμαλδξή θαη 

Μπνπξαληά(2003), «ε δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ αλαιακβάλεη ζηξαηεγηθφ ξφιν, 

δηακνξθψλνληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε ν νξγαληζκφο λα κπνξέζεη λα ππνθηλήζεη 

θαη λα αμηνπνηήζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ», ελψ γηα ηνλ Storey(2007, ζ.7) «ε δηνίθεζε 

αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη κηα δηαθξηηή πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε ηεο εξγαζίαο πνπ 

επηδηψθεη λα επηηχρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ελφο 

εμαηξεηηθά αθνζησκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά απφ 

ηερληθέο πνπ αλαθέξνληαη ζε επίπεδν θνπιηνχξαο, δνκψλ θαη πξνζσπηθνχ». 
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 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή θαη αλαλεψζηκε πεγή 

ελέξγεηαο θαη δεκηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο απφ ηελ δηαρείξηζε ηεο νκάδαο ησλ 

ζηειερψλ ηνπ επηηπγράλεηαη ε απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ, αλαδεηθλχνληαη 

νη αμίεο ηνπ, ελψ φια ηεινχληαη ππφ ην πξίζκα ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ κε ζηφρν ηελ δηάθξηζε θαη ηελ αξηζηεία ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην 

ηκήκα δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ελαξκφληζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ελεξγεηψλ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλεη ψζηε λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη ηαπηνρξφλσο 

δηαθξίλεηαη γηα ηηο ζπληνληζκέλεο πνιηηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί κε ηηο ζρέζεηο 

πνπ δηέπνπλ ηα ζηειέρε κε ηνλ νξγαληζκφ αιιά θαη ηελ εηαηξηθή εηθφλα πνπ 

πξεζβεχνπλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Οη ελέξγεηεο θαη ηα ζρέδηα πνπ ζέηεη ζε 

εθαξκνγή ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη έρνπλ σο ζηφρν, αθελφο λα 

αλαδείμνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο  ησλ ζηειερψλ ηνπ αθεηέξνπ λα 

πξνζδψζνπλ αμία ζηελ ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Όιεο νη αλσηέξσ ιεηηνπξγίεο θαζηζηνχλ ηελ δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ επηηαθηηθή 

θαη ηελ αλαδεηθλχνπλ ζε "επηρεηξεζηαθφ ζπλεξγάηε" ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο 

αλαιακβάλεη δξαζηηθφ θαη επηηειηθφ ξφιν ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ελ γέλεη. 

 

1.1 Ο ξόινο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

ε θάζε νξγαληζκφ γηα λα κπνξεί λα ππάξμεη ηκήκα δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη 

γηα λα επηηχρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη ηνπο ζηφρνπο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

κία νξγαλσκέλε δνκή ζηελ νπνία εθαξκφδνληα ζπζηεκαηηθά νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο 

έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη θαη λα δψζεη ηελ ψζεζε γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (Ξεξνηχξε-

Κνπθίδνπ, 2001; Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο,2003; Σεξδίδεο θαη Σδσξηδάθεο, 

2004)  είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζηειέρσζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ,  ν θαζνξηζκφο θαη ε δηαρείξηζε ελφο ζπζηήκαηνο αληακνηβψλ θαη 

παξνρψλ, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε επηθνηλσλία πνπ 

δηέπεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Πην αλαιπηηθά νη αλσηέξσ ιεηηνπξγίεο 

έρνπλ σο εμήο: 

Ζ πξσηαξρηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ 

είλαη ε ζηειέρσζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. Δηδηθφηεξα, ε 

ζηειέρσζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία γίλεηαη πξνγξακκαηηζκφο 

αλαθνξηθά ζε πνηεο θαη πφζεο ζέζεηο θαηαλέκνληαη νη εξγαδφκελνη. χκθσλα κε ηνλ 
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Εαβιαλφ(2003) ηα ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα πξνζειθχζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο ππνςεθίνπο θαη λα επηιέμνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο εθείλνπο νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη επηπιένλ ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ 

θηινζνθία ηνπ. Ζ πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο απνηεινχλ κέξνο ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηειέρσζεο ησλ 

ηκεκάησλ. Ζ φιε εθαξκνγή θαη ε εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ηνχηεο απαηηεί εηδηθνχο 

ρεηξηζκνχο έηζη ψζηε ε επηινγή ησλ λέσλ ζηειερψλ λα απνδεηρζεί, ελ θαηξψ, επέλδπζε 

γηα ηνλ νξγαληζκφ αιιά θαη γηα ηα ίδηα ηα ζηειέρε. 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ απνηεινχλ αθφκε κία δσηηθήο 

ζεκαζίαο δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ.  Ζ εθπαίδεπζε, ε 

θαηάξηηζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ ηνπ νξγαληζκνχ εθθηλεί απφ ην ηκήκα 

δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ∙ ηα πξνγξάκκαηα πνπ παξαθνινπζνχλ ηα ζηειέρε 

θαζψο θαη φιεο νη κέζνδνη αλάπηπμεο πνπ εθαξκφδνληαη πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ζηειερψλ γηα εμέιημε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα έρεη αλαιάβεη λα παξαθνινπζεί, λα 

ειέγρεη, λα αμηνινγεί θαη λα βειηηψλεη ηηο κεζφδνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηίζεληαη 

ζε εθαξκνγή. ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε πξαθηηθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ελψ ηαπηνρξφλσο αλαδεηθλχεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα θηλεζνχλ ζην 

κέιινλ. «Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο, αλαθνξηθά κε πξψελ θαη ηξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επίδνζε ηνπ, ψζηε αλάινγα λα ιεθζνχλ ζρεηηθέο 

απνθάζεηο»(Κάηνπ, 2017, ζ.19). Ζ δηαρείξηζε ηαιέλησλ θαζψο θαη ε δηαρείξηζε 

ζηαδηνδξνκίαο εληάζζνληαη ζην πιαίζην εξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ 

εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ θαη απνηεινχλ δηεξγαζίεο πνπ αλαδεηθλχνπλ 

ηελ δσηηθήο  ζεκαζίαο αμία ηεο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ.  

ε φια ηα αλσηέξσ νθείινπκε λα πξνζζέζνπκε αθφκε κία πνιχ ζεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηελ δξαζηεξηφηεηα 

δηαρείξηζεο αληακνηβψλ. Σν ζχζηεκα αληακνηβψλ θαη γεληθφηεξα ησλ παξνρψλ πνπ 

δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο ζηα ζηειέρε ηνπ απνηειεί θαζνξηζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη εμέιημε ηφζν ησλ ζηειερψλ φζν θαη ηνπ νξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξα ην 

ζχζηεκα αληακνηβψλ πεξηιακβάλεη  ηηο ακνηβέο πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ζέζε 

εξγαζίαο θαη αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο επζχλεο πνπ 
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απνξξένπλ απφ ηελ αληίζηνηρε ζέζε θαζψο θαη απφ ην πξνθίι ηνπ ζπλεξγάηε, ηα 

εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα αιιά θαη ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία ηελ νπνία 

δηαζέηεη.  Ζ παξνρή δηαθφξσλ πξνλνκίσλ φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα πγείαο, ε 

εξγαζηαθή αζθάιεηα αιιά θαη ε άδεηα γηα ζπνπδέο απνηεινχλ κέξνο ησλ 

πξνγξακκάησλ αληακνηβψλ πνπ ζεζπίδεη ην ηκήκα δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ γηα 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Καλειιφπνπιν (2002), «νη εηδηθνί ηνπ ηκήκαηνο 

νθείινπλ λα εξεπλνχλ ηα γεληθφηεξα ζέκαηα ακνηβψλ θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο γηα λα 

κπνξνχλ πεξηνδηθά λα πξνηείλνπλ ηελ αλαζεψξεζε ζρεηηθά κε ηηο απμήζεηο, ή αθφκε θαη 

αιιαγή νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ηνπ νξγαληζκνχ, γηα ην νπνίν φκσο ε ηειηθή 

απφθαζε είλαη ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο».  Οη νηθνλνκηθέο παξνρέο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα 

ζχζηεκα ακνηβψλ απφδνζεο θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ πξνλνκίσλ απνηεινχλ νπζηαζηηθφ 

θίλεηξν γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο θαη θαη' επέθηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηζρπξψλ 

δεζκψλ θαη αθνζίσζεο ζην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ.  

Ζ δηαρείξηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο κε ηελ δίθαηε θαη ηζφηηκε δηαρείξηζε επηηπγράλεηαη κηα 

εξγαζηαθή ηζνξξνπία ζηνλ νξγαληζκφ θαη εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε 

ζηαζεξφηεηα. Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ έξρεηαη ζε 

επαθή κε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη θξνληίδεη γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε αιιά θαη 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλφλ πξνθχπηνπλ απφ εξγαζηαθά ζέκαηα θαη θπξίσο 

ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεο.   

Γελ ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε απφ φζα έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη 

ηειεπηαία αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ απνηεινχλ νη ζρέζεηο ησλ ζπλεξγαηψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ 

πξνζσπηθνχ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Καζψο νη άλζξσπνη απνηεινχλ ην πην δπλαηφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ νξγαληζκνχ, νη ζρέζεηο ηνπο θαη ε θαζεκεξηλή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεξγαζίαο  κε ηα αλψηεξα 

ζηειέρε θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη ζε επίπεδν αλζξψπηλεο 

επηθνηλσλίαο ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε θαη νπζηαζηηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ φπσο ε πγεία θαη ε 

αζθάιεηα ζηελ εξγαζία εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο απηέο ηνπ ηκήκαηνο θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ ζηειερψλ κε ηελ δηεχζπλζε ελψ ηαπηνρξφλσο 

παξέρνπλ ηελ αζθάιεηα ζην πξνζσπηθφ γηα λα επελδχζεη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ.  
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1.2 Οη ηόρνη ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηελ 

δηέπνπλ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

αθελφο δηφηη θξνληίδεη γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ησλ 

ζπλεξγαηψλ ζε φια ηα επίπεδα, αθεηέξνπ δηφηη νξγαλψλεη, αλαπηχζζεηο θαη 

δηαζθαιίδεη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ επαξθήο θαη θαηάιιειε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ νξγαληζκνχ φζνλ 

αθνξά ζην πξνζσπηθφ πνπ ηνλ ζηειερψλεη, απνηειεί κία βαζηθή επηδίσμε ηνπ ηκήκαηνο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ε  Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζέηεη 

ιεηηνπξγηθνχο, νξγαλσζηαθνχο, θνηλσληθνχο θαη πξνζσπηθνχο ζηφρνπο (Κάηνπ, 2017; 

Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 2010). Οη ζηφρνη απηνί παξαηίζεληαη θάησζη πην αλαιπηηθά.  

Οη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη, αλαθέξνληαη  ζηελ ζπκβνιή θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία 

ησλ ηκεκάησλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο δηνίθεζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο θαη ην 

φξακα ηνπ νξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξα νη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

νξζή θαη αμηφινγε αμηνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ έηζη ψζηε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα βειηηψλεηαη δηαξθψο θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ 

ζηειερψλ λα είλαη απηή πνπ νδεγεί ζηνλ ζηφρν θαη θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Οη νξγαλσζηαθνί ζηφρνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ δπλακηθή ζπλεηζθνξά ηνπο 

σο  πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ν νξγαληζκφο. 

Ζ θαηάθηεζε ελφο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ άιισλ νξγαληζκψλ 

απνηειεί ζηφρν πνπ ε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θξνληίδεη λα ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά κε ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζηειερψλ.  

Δπηπιένλ επεηδή θάζε νξγαληζκφο είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλνο κε ηελ θνηλσλία 

κέζα ζηελ νπνία  δξαζηεξηνπνηείηαη πξνθχπηνπλ νξηζκέλνη θνηλσληθνί ζηφρνη· νη 

θνηλσληθνί ζηφρνη πνπ δηέπνπλ ην ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ αθνξνχλ άκεζα  ζηηο 

θνηλσληθέο θαη εζηθέο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηφζν κέζα 

ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη κέζα ζηελ θνηλσλία. Σν ηκήκα αλζξσπίλσλ 

πφξσλ νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ νκαιή θαη "πγηή" εξγαζηαθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

ζηειερψλ ηνπ έηζη ψζηε απηνί λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπκβάιινπλ ην ίδην δεκηνπξγηθά 

θαη απνδνηηθά ζηελ θνηλσλία θαη ζε ζέκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή 

ζπλαλαζηξνθή. Οη πγηείο ζρέζεηο ησλ ζπλεξγαηψλ αληηθαηνπηξίδνπλ έλα πγηή 

νξγαληζκφ πνπ εμειίζζεηαη θαη ζπλνδνηπνξεί κε ηελ θνηλσλία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 

ηεο, λνκηθνχο θαη εζηθνχο.   
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Οη πξνζσπηθνί ζηφρνη απνηεινχλ ηνλ ηειεπηαίν ζηφρν ηεο δηνίθεζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

πξνζσπηθψλ επηδηψμεσλ ησλ ζπλεξγαηψλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Σν δσηηθήο ζεκαζίαο 

ζεκείν ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ ζηφρσλ είλαη φηη ε επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ 

ζηφρσλ απνηειεί ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ δέζκεπζε ησλ ζηειερψλ κε ηνλ νξγαληζκφ. 

Ζ εζηθή θαη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ ηα ζηειέρε απφ ηελ πνξεία ηνπο 

ζηνλ νξγαληζκφ απνηειεί έλαπζκα γηα ηελ δηαξθή πξνζπάζεηα ηνπο θαη ηελ αθνζίσζε 

ηνπο ζε απηφλ.   

 

 

1.3 Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ζην ΙΙΔΚ.  

Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί έλα πεξηβάιινλ πνπ εθπαηδεχεη, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη πξφνδν φζσλ ζπκκεηέρνπλ, πξνζδηνξίδεη αμίεο θαη εκπλέεη γηα 

πεξαηηέξσ πξνζήισζε ζηελ κάζεζε θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνξξένπλ απφ απηή∙ 

απνηειεί έλα πεξηβάιινλ δηαξθψο κεηαβαιιφκελν ιφγσ ησλ ζπλερψλ θνηλσληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ θαζψο ζπκβαδίδεη κε ηηο αληίζηνηρεο αιιαγέο 

ζε επίπεδν θνηλσληθφ. Ζ δπλακηθή πνπ πλέεη ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη 

γεληθφηεξα ζηνπο θχθινπο ηεο εθπαίδεπζεο πξνθχπηεη θαηεμνρήλ απφ ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ηελ ππεξεηνχλ θαη ηελ ζηεξίδνπλ. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ απνηεινχλ ηελ 

δχλακε θαη ηνλ παξάγνληα εθείλν πνπ ζα εμειίμεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο γλψζεο θαη 

κάζεζεο.  

Μέζα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, φπσο θαη ζε άιια είδε νξγαληζκψλ, 

ηεξνχληαη νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ηφζν γηα ηελ εχξπζκε  ιεηηνπξγία ηνπ φζν θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ. Οη δηεξγαζίεο ηνχηεο απνξξένπλ απφ έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ∙ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ 

κεηάδνζε γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ ζε εθπαηδεπφκελνπο, ζε εθπαηδεπηέο αιιά θαη ζηα 

ζηειέρε ηνπ. Ο ζπληνληζκφο, ε ελαξκφληζε θαη ε ελνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο 

δηνίθεζεο ζηνρεχεη ζε κηα απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία κπνξεί λα 

εδξαησζεί θαη λα εμειηρζεί βαζηδφκελε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, θαζψο ε εθπαίδεπζε μεθηλά απφ ηνλ άλζξσπν θαη θαηαιήγεη ζηνλ άλζξσπν θαη νη 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο έρνπλ σο ππξήλα ηνλ άλζξσπν, ε δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε 

ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζεσξείηαη φρη απιά απαξαίηεηε αιιά επηβεβιεκέλε γηα λα 
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επηηεπρζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία ζέηεη αξρηθά ζε ζεσξεηηθφ θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζε πξαθηηθφ-δηνηθεηηθφ επίπεδν. 

 

1.3.1 Οη ηόρνη  θαη νη Λεηηνπξγίεο  ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ζην ΙΙΔΚ 

Οη ζηφρνη ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηελ εθπαίδεπζε παξακέλνπλ παξφκνηνη 

ζε ζρέζε κε άιινλ νξγαληζκφ θαη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε ζηνρνζεζία απηή εθθηλεί απφ 

ηνλ άλζξσπν. χκθσλα κε ηελ Αζαλαζνχια-Ρέππα (2008) ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε 

επηινγή πξνζσπηθνχ, ε αλάπηπμε, ε αμηνπνίεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ε δεκηνπξγία θαη ε ελίζρπζε ζεηηθνχ θαη 

δεκηνπξγηθνχ θιίκαηνο, νη θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηα ζηειέρε φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο απνηεινχλ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο 

ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ.   

Ζ αμηνπηζηία θαη ε ζεηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαζψο φξακα ηνπ απνηειεί ε αλάδεημε ησλ 

αλζξψπσλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα, εθπαηδεπφκελνη θαη  εθπαηδεπηέο θαη ηαπηνρξφλσο 

απνζθνπεί ζην λα πξνζθέξεη πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαζψο θαη λα ηθαλνπνηεί αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ησλ κειψλ ηεο.   Ζ θαζηέξσζε θαη ε αμία ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ νθείιεηαη ζηελ δηαξθή πξνζήισζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ, αθελφο ζε 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη αθεηέξνπ ζε θνηλσληθνπνιηηηθφ επίπεδν.  

Δηδηθφηεξα νη ιεηηνπξγίεο πνπ θαιείηαη λα επηηχρεη ην ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ 

κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, αθνινπζψληαο ηελ βηβιηνγξαθία (Αζαλαζνχια-

Ρέππα, 2008; ατηεο, 2000) είλαη νη εμήο:  

Πξνγξακκαηηζκφο θαη επηινγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. χκθσλα κε ηελ 

ιεηηνπξγία απηή ν θάζε εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο θαιείηαη λα θαηαγξάςεη ην 

ππάξρνληεο πφξνπο πνπ δηαζέηεη, εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, πιηθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο, θαη λα πξνβιέςεη πηζαλέο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Γηα λα επηηεπρζεί ε δηαδηθαζία ηνχηε είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπλεξγαζία κε άιια ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο είλαη ην ηκήκα νηθνλνκηθψλ θαη ην 

ηκήκα κάξθεηηλγθ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ κειέηε ηνπ απηή κε ηηο θαηάιιειεο 

παξακέηξνπο θαη ζηνηρεία. Ζ αλάιπζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ν θαζνξηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ φπσο θαη έλα πιάλν πξνζέιθπζεο ζπλεξγαηψλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηα 

αθαδεκατθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπο 

απνηειεί κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο.  
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Ζ εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ. Καηά ηελ ιεηηνπξγία απηή ην 

ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ επηδηψθεη ηελ επηπιένλ εθπαίδεπζε θαη ελίζρπζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη ηνλ νξγαληζκφ ηφζν ζε 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Ζ θαηάξηηζε 

δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ζε άιιν 

εθπαηδεπηηθφ θνξέα θαη ε ζπλαλαζηξνθή κε ζηειέρε θαη εθπαηδεπηέο άιισλ βαζκίδσλ, 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο ηνπο παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξακέλνπλ δηαξθψο ελεκεξσκέλνη γηα φ,ηη λεφηεξν ππάξρεη ζηνλ ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη βνεζά ηφζν ζην δηδαθηηθφ έξγν ηνπο φζν θαη ζε επίπεδν έξεπλαο 

θαη θαηλνηνκίαο.  

Παξαθίλεζε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ∙ ζε έλαλ ρψξν φπνπ ην 

ζχλδξνκν εμνπζέλσζεο θαηαβάιιεη πιένλ  θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε παξαθίλεζε, ε 

πξνζθνξά θηλήηξσλ θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο 

ιεηηνπξγίαο γηα ηελ δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ. Οη ίζεο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή 

εμέιημε, ε δπλαηφηεηα γηα ζπκκεηνρή ζηελ δηνίθεζε, ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα 

ελδπλάκσζεο θαη εγεζίαο απνηεινχλ παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο θαη ζηήξημεο ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ αμηνιφγεζε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ αλαδεηθλχεηαη ζε κία αθφκε 

ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζε εθπαηδεπφκελνπο, εθπαηδεπηέο θαη ζηειέρε εθπαίδεπζεο λα επελδχζνπλ 

ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπο, θαη λα εξγαζηνχλ κε ζηφρν ηελ θηινζνθία θαη ην 

φξακα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.  Μία απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ζηνρεχεη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα δπλαηά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ θαη ηαπηνρξφλσο θαηαξηίδεηαη έλα ζχζηεκα ακνηβψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ παξνρψλ σο επηβξάβεπζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο αθνζίσζεο ηνπο ζε 

απηφ ην έξγν.  

Ζ επηθνηλσλία θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο δηαθξίλνληαη γηα ηελ νπζηαζηηθή ζέζε 

πνπ θαηέρνπλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη θπξίσο κέζα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ· ε επηθνηλσλία απηή απνηειεί ηνλ ζεκειηψδε ιίζν κηαο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο φιεο νη ελέξγεηεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο  

εθθηλνχλ απφ ηελ θαζεκεξηλή αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη νινθιεξψλνληαη κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο. Ωο εθ ηνχηνπ νη θαιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, νη ζπλζήθεο 

εξγαζίεο θαη ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο ρηίδνληαη πάλσ ζηελ επηθνηλσλία 

πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηψλ θαη απνηεινχλ ην εθαιηήξην γηα ηελ 
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επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ∙ ησλ ζηφρσλ πνπ ζα αλαδείμνπλ απφ ηελ κία 

πιεπξά ηνπο λένπο επαγγεικαηίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε επίπεδα κάζεζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν  

Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

2. Η έλλνηα ηεο αλάπηπμεο 

Ο νξγαληζκφο,  σο κηα δσληαλή θνηλφηεηα ζπλεξγαηψλ κεηαβάιιεηαη δηαξθψο, 

κεγαιψλεη, αλαπηχζζεηαη θαη ζηνρεχεη ζε νινέλα κεγαιχηεξνπο  θαη πην απαηηεηηθνχο 

ζηφρνπο, ηφζν ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν δηνίθεζεο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο.  Ζ εμέιημε θαη ε αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ ζηεξίδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζην έκςπρν δπλακηθφ ηνπ·  γηα ην ιφγν απηφ, ε αλάπηπμε ελφο νξγαληζκνχ θαη δε 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ είλαη ζπλψλπκε κε ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ηνλ ζηειερψλνπλ.  Ο ξφινο ησλ ζηειερψλ θαη ε θαη' επέθηαζε  αλάπηπμε ηνπο  

απνηειεί κηα απφ  ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,  ε 

νπνία κε ηηο νξζέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ζα δψζεη ζηνλ νξγαληζκφ ηελ θαηάιιειε θαη 

απαξαίηεηε ψζεζε γηα λα εμειηρζεί.   

Γηα λα θαηαζηεί ζαθήο ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ζηειερψλ ζα πξέπεη αξρηθά λα 

γίλεη κηα δηάθξηζε απφ ηνλ φξν ηεο εθπαίδεπζεο  ζηειερψλ. χκθσλα κε ηελ 

βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν εθπαίδεπζε ελλννχκε  «ηελ παξνρή εθνδίσλ, κε δηδαζθαιία 

θαη εμάζθεζε, γηα ηελ άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο ή ελφο έξγνπ» (Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 

1997, ζ.86), ελψ ζχκθσλα κε ηνπο  Σεξδίδε θαη Σδσξηδάθε «ε εθπαίδεπζε 

επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ή 

βνήζεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζνπλ ηηο αλεπάξθεηεο ζηελ επίδνζε ηνπο» (2004, ζ.110). 

Απφ ηα αλσηέξσ απνξξέεη φηη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί  ε 

εθκάζεζε δεμηνηήησλ ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ ελ ιφγσ εξγαζία∙ κία 

εξγαζία ε νπνία ρξήδεη βειηίσζεο αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ζέζεο ηνπο θαη 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ εθπαίδεπζε απηή εθαξκφδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο  

ζπλεξγάηεο  νη νπνίνη έρνπλ εθδειψζεη  αδπλακίεο ζηελ άζθεζε έξγνπ.  

ε αληίζεζε κε ηνλ φξν εθπαίδεπζε, ε αλάπηπμε ζηειερψλ εκβαζχλεη ζηηο  

δηαρείξηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ζηειερψλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα εμαζθνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο κειινληηθά. Δηδηθφηεξα, ε αλάπηπμε 

ζηειερψλ, «είλαη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ θαη επθαηξηψλ  πνπ ζρεδηάδεη 

θαη πξνζθέξεη ν νξγαληζκφο  ζηα ζηειέρε ηνπ κε άκεζν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζία ηνπο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νκαιή ξνή 

θαη θάιπςε εθ ησλ έζσ ησλ αλαγθψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζηειέρε» (Papalexandris, 1986).  
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Γηα ηνπο Σεξδίδε & Σδσξηδάθε (2001, ζ.10) «ε αλάπηπμε  ζηειερψλ απνηειεί 

πξνζπάζεηα λα απνθηήζνπλ ηα ζηειέρε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζα ρξεηαζηεί ν νξγαληζκφο ζην 

κέιινλ». Σν ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Warren(1969), απφ ηελ  

αλάπηπμε ζηειερψλ  είλαη φηη απνηειεί  κηα αλάγθε πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα 

κειινληηθά ζρέδηα ηνπ νξγαληζκνχ, πξνγξακκαηίδεηαη απφ ην ηκήκα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη επηιέγνληαη ηα ζηειέρε εθείλα πνπ έρνπλ μερσξίζεη γηα ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπο  ζηελ αλάιεςε επζπλψλ, ζηελ δηαρείξηζε  θαη ιήςε απνθάζεσλ θαζψο  θαη 

πςειφηεξσλ θαη πην απαηηεηηθψλ θαζεθφλησλ.  

 

 

2.1 Οη ηόρνη ηεο  Αλάπηπμεο ηειερώλ 

Ζ αλάπηπμε ζηειερψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κία δπλακηθή  ε νπνία αθνινπζεί ηελ πνξεία 

θαη ηελ εμέιημε ηνπ νξγαληζκνχ.  Γηα λα θξηζεί επηηπρήο ε δηαδηθαζία ηνχηε, ζα πξέπεη 

λα ηεζνχλ νξηζκέλνη ζηφρνη έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. ηελ 

βηβιηνγξαθία (Καλειιφπνπινο, 2002; Ξεξνηήξε-Κνπθίδνπ, 2001) ε αλάπηπμε ησλ 

ζηειερψλ απνζθνπεί  ζε κία κεζνδεπκέλε αιιαγή  πξνζαλαηνιηζκέλε  ζηνπο ζηφρνπο 

ηνπ νξγαληζκνχ, νη ζηφρνη νθείινπλ λα είλαη νη εμήο∙ ε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα 

κε ηελ λέα ζηνρνζεζία. ηελ παξνχζα θάζε ηα ζηειέρε θαινχληαη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλα γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή θαη επηπιένλ λα είλαη ζεηηθνί ζε φ,ηη 

πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη. Ζ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ηζνδπλακεί κε ην λα είλαη 

ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ην λέν κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, λα αλαδείμνπλ δειαδή 

ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζε απηφ  θαζψο  θαη ζηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

ηφζν ζε πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ.  

Οη επηθείκελεο αιιαγέο πνιχ πηζαλφλ λα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ νξγαληζκνχ,  

γεγνλφο πνπ απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ζηηο ζρέζεηο ησλ ζηειερψλ θαη ζηελ δπλαηφηεηα 

ηνπο λα αθνινπζήζνπλ απηή ηελ πνξεία εμέιημεο.  

Δπί  πξνζζέησο έλαο αθφκε ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο ζηειερψλ είλαη ε 

εμνηθείσζε  κε θαηαζηάζεηο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο θαη ιεπηψλ 

ρεηξηζκψλ.  Ζ ηθαλφηεηα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ απνηειεί έλα ζεκείν ηεο αλάπηπμεο 

ηνπο πνπ θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα εμειίμνπλ. Ζ νξζή ρξήζε πιεξνθνξηψλ ζε 

θάζε ρξνληθή ζηηγκή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο πηζαλέο 

επηπηψζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απνηειεί κηα δεμηφηεηα ζεκαληηθή θαη  κεγάιεο 

βαξχηεηαο ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ φζν θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο. 
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 Έλαο αθφκε ζηφρνο, ν νπνίνο απνξξέεη απφ ηελ αλάπηπμε ζηειερψλ είλαη ε  

ηθαλφηεηα ηνπο λα απνδεηρζνχλ θαηλνηφκνη σο πξνο ηηο εξγαζίεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ην 

φξακα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα,  σο κηα δεμηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα 

ζηειέρε πξψηεο γξακκήο  νθείιεη λα αλαπηπρζεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ηα ζηειέρε λα 

είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ εχζηνρεο ιχζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζην 

ζπληνκφηεξν ρξφλν θαη κε ην ιηγφηεξν θφζηνο, ηφζν ζε επίπεδν πφξσλ φζν θαη ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν ςπρηθψλ απνζεκάησλ.   

Ο ζηφρνο πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε, αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ζηειερψλ, 

είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα θαηαλννχλ ηη ζπκβαίλεη ηφζν ζην πεξηβάιινλ 

ηνπο φζν θαη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. Ζ ηθαλφηεηαο ηεο 

επηθνηλσλίαο  απνηειεί  νπζηψδεο ηκήκα ηεο αλάπηπμεο ηνπο θαζψο  είλαη κέξνο ηεο 

ζπλεξγαζίαο  ελ γέλεη. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο αλαδεηθλχεηαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ δηαρείξηζε 

θαηαζηάζεσλ θαη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ  ζε έλα δηαξθψο  εμειηζζφκελν θαη 

απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζηφρσλ ζέηεη ηηο βάζεηο θαη 

νξηνζεηεί ην πξφγξακκα αλάπηπμεο ησλ ζηειερψλ  ηφζν κέζα ζε έλα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ φζν θαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο θνξείο.  Ζ 

ηθαλφηεηα ησλ ζηειερψλ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο  ηνπ νξγαληζκνχ 

αιιά θαη ζε φ,ηη επηβάιιεη ε επνρή  είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο  γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ αλάπηπμε ηνπο επηηαθηηθή θαη ηαπηνρξφλσο  ηελ 

ραξαθηεξίδεη σο  πξφθιεζε ηεο λέαο επνρήο. 

 

2.2 Σα ηάδηα ηεο Αλάπηπμεο ηειερώλ 

Ζ αλάπηπμε ζηειερψλ απνηειεί κηα νπζηαζηηθή θαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

δηαδηθαζία πνπ θαιείηαη λα επηηειέζεη έλαο νξγαληζκφο γηα λα πξννδεχζεη θαη λα 

μερσξίζεη. Μία ηέηνηα δηαδηθαζία φκσο  δελ νινθιεξψλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα αιιά αληηζέησο απνηειεί κηα ζεηξά πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεξγεηψλ  πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  Ζ ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ απηψλ δελ είλαη άιιε 

απφ ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ ζηειερψλ∙ ζηάδηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε  ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ζαθήο δηάθξηζε ησλ ζηαδίσλ πξνθχπηεη απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία (Καλειφπνπινο, 1997; Καλειιφπνπινο, 2002; Ξεξνηήξε-Κνπθίδνπ, 

2001; Everard et al, 2004), σο εμήο:  Ο ζρεδηαζκφο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο  

αλάπηπμεο ησλ ζηειερψλ ραξαθηεξίδεηαη σο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ νξγαληζκνχ. 

ε απηή ηελ αξρηθή θάζε ν νξγαληζκφο  θαιείηαη λα θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηφζν 
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ζε επίπεδν νξγαληζκνχ φζν θαη ζε επίπεδν αληαγσληζκνχ θαη απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

απηψλ ησλ ζηφρσλ λα πξνθχςεη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα.  Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν κηαο θαη ε επηηπρία θάζε πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη απφ 

ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ ζηήξημε πνπ ζα ππνδείμνπλ ηα αλψηεξα ζηειέρε, ηα νπνία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θηινζνθία ηνπ νξγαληζκνχ ζα εκπλεχζνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο  

ζπλεξγάηεο πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηελ δηαδηθαζία  ηνχηε. Ζ ζηήξημε ηνπ ηκήκαηνο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο ζα νξγαλψζεη ηηο εθάζηνηε δηαδηθαζίεο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη ζα αμηνινγήζεη ηελ πνξεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σν επφκελν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο νξίδεηαη εθείλν πνπ θαζνξίδεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ζηειερψλ. ην ελ ιφγσ ζηάδην πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη 

λα θαηαγξαθνχλ νη αλάγθεο ησλ ζηειερψλ ψζηε  λα αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο ηνπο  

πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο. Ζ δηαδηθαζία 

ηνχηε γίλεηαη πάληα κε γλψκνλα ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέιεη λα 

επηηχρεη ν θάζε νξγαληζκφο.  Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί γηα ην δεχηεξν ζηάδην 

αλάπηπμεο  είλαη φηη ν νξγαληζκφο θαιείηαη ηαπηνρξφλσο λα θαηαγξάςεη θαη λα 

αλαδείμεη ηηο ήδε αμηφινγεο δεμηφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηνπ θαη  ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

αλσηέξσ λα δεκηνπξγήζεη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα αλάπηπμεο.  

Ζ θαηάξηηζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ην ηξίην 

ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ζηειερψλ.  Όπσο ζε φια ηα πξνγξάκκαηα, ε δνκή πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηα ψζηε λα παξέρεη γλψζεηο  νη νπνίεο ζα θαζηζηνχλ ηθαλά ηα ζηειέρε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε λένπο ξφινπο θαη  απαηηεηηθέο αξκνδηφηεηεο. Ζ  θηινζνθία θαη ε 

λννηξνπία ηνπ νξγαληζκνχ νθείινπλ λα αληηθαηνπηξίδνληαη ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο 

έηζη ψζηε κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λα αλαδεηρζεί   ν ηξφπνο αλάπηπμεο  ηνπο. Ζ 

νξζή θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα απνηειέζεη επέλδπζε γηα ην 

κέιινλ ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο  ν νξγαληζκφο βαζηδφκελνο ζην  αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηνπ, πνπ απνηειεί θαη ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα, ζα θαηνξζψζεη λα εμειηρζεί θαη λα 

αλαπηπρζεί αληίζηνηρα.  

Σέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ζηειερψλ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Δηδηθφηεξα ζην ζηάδην απηφ ζα θξηζεί ε 

επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο κηαο θαη ν νξγαληζκφο είλαη πιένλ ζε θάζε λα αμηνινγήζεη 

ηελ απφδνζε ησλ ζηειερψλ ηνπ θαη ηελ νξζφηεηα ηεο κεζφδνπ πνπ αθνινχζεζε. Γηα 

ηελ επηηπρή εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε  ηα αλσηέξσ ζηάδηα ηα νπνία απνηεινχλ δηαδνρηθά βήκαηα κηαο  

νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο κε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Ζ κεζνδεπκέλε 
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εθαξκνγή ηνπο  κπνξεί λα επηθέξεη ην θαηάιιειν πξφγξακκα ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο γλψζεηο θαη ηα εξεζίζκαηα ηφζν ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο φζν θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλδεφκελσλ θνξέσλ λα ζέζεη ηηο  βάζεηο ηεο αλάπηπμεο ελ γέλεη.  

(Καλειιφπνπινο, 1990). 

 

2.3 Μέζνδνη Αλάπηπμεο ηειερώλ 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο νξγαληζκφο γηα λα εθπαηδεχζεη θαη λα αλαπηχμεη ηα 

ζηειέρε ηνπ είλαη  πνιιέο θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ βαζκίδα ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα θαηαξηίδνληαη γηα ηα 

ζηειέρε κεζαίαο βαζκίδαο θαη άιινπ είδνπο πξνγξάκκαηα δεκηνπξγνχληαη γηα ηα 

αλψηεξα ή δηεπζπληηθά ζηειέρε. Ζ δεκηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ εμαξηάηαη απφ ην 

απνηέιεζκα πνπ επηδηψθεη ν νξγαληζκφο θαη ηαπηνρξφλσο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ 

πξνθχπηνπλ γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα ζαθήο  δηάθξηζε κεηαμχ 

ησλ πξνγξακκάησλ γηα κεζαία ζηειέρε θαη ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηα ζηειέρε πξψηεο 

γξακκήο ή δηεπζπληηθά ζηειέρε φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ βηβιηνγξαθία (Μνχδα-

Λαδαξίδε, 2006; Mondy, 2011; Παπαθσλζηαληίλνπ, 2013; Παπαιεμαλδξή-

Μπνπξαληάο 2003; Παηξηλφο, 2005; Storey, 2007; Φαλαξηψηεο, 1997;  Υπηήξεο, 2001;) 

 

2.3 1 Μέζνδνη Αλάπηπμεο Μεζαίσλ  ηειερώλ 

 Ζ εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ εμαξηάηαη απφ ηελ ζέζε εξγαζίαο πνπ 

θαηέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ νη κέζνδνη πνπ αθνινπζεί ν νξγαληζκφο 

πνηθίιινπλ θαη θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη.  

Μία απφ ηηο κέζνδνπο είλαη ε «εθπαίδεπζε ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο (on 

the job training)». Με ηελ κέζνδν απηή ηα ζηειέρε εθπαηδεχνληαη ζηελ δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο απφ έλαλ πεπεηξακέλν ζπλεξγάηε ή απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο∙ ελ 

ζπλερεία θαινχληαη λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή φζα ηνπο έδεημε ν πξντζηάκελνο ηνπο ελψ 

εθείλνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπο παξαηεξεί θαη λα ηνπο "ειέγρεη". Ζ εθπαίδεπζε 

απηή ιακβάλεη ρψξα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηελ ψξα εξγαζίαο γεγνλφο 

πνπ αλαδεηθλχεη ηελ εκπεηξηθή δηάζηαζε ηεο κεζφδνπ θαζψο ηα δχν ζηειέρε 

ζπλεξγάδνληαη ηελ ζηηγκή πνπ "ηξέρνπλ" νη δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε 

εθκάζεζε ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ ιακβάλεη ξεαιηζηηθέο δηαζηάζεηο. Ζ εκπεηξία, ε 

ηερλνγλσζία, ε θαζνδήγεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα  ηνπ πξντζηακέλνπ 

είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα  πνπ θαζνδεγνχλ  ηελ δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο θαη επηπιένλ 

απνηεινχλ παξάγνληεο επηηπρίαο.  Ζ κέζνδνο επηπιένλ αλαδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα 
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ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ ζηειερψλ κε ηνλ πξντζηάκελν θαζψο νη 

εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο, δειαδή λα  

απνδψζνπλ ηα κέγηζηα, πηζαλφλ ππφ ζπλζήθεο πίεζεο, εθφζνλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ βξίζθνληαη ζε εμέιημε∙ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα αλαδείμεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαη λα αληαπνθξηζεί 

απνηειεζκαηηθά ζηηο πξνζδνθίεο ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φζν θαη ησλ 

αλψηεξσλ ζηειερψλ πνπ ηνλ έρνπλ επηιέμεη.  

Ζ  «ελαιιαγή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (job rotation)» απνηειεί κηα κέζνδν πνπ 

εθαξκφδεηαη εμίζνπ ζηνλ ρψξν θαη ζηελ ψξα εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα, «είλαη κία κέζνδνο εθπαίδεπζεο  θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο  

κεηαθηλείηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο  κε ζθνπφ ηελ δηεχξπλζε ηεο εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο ηνπ»(Mondy, 2011, ζ.313). Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο έρεη σο ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε 

άιισλ ζέζεσλ εξγαζίαο έηζη ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα θαηνξζψζνπλ βειηηψζνπλ ηηο 

δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη λα ζθέθηνληαη νινθιεξσκέλα θαη άξηηα σο πξνο ηηο 

ιχζεηο πνπ πξνηείλνπλ, ιακβάλνληαο ππφςηλ θαη ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, 

θαη φρη κφλν ηηο αλάγθεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζέζε πνπ εθπξνζσπνχλ. Ζ ζπκκεηνρή 

θαη ε εθπαίδεπζε ζε ζέζεηο άιισλ δηνηθεηηθψλ ηκεκάησλ  ζηνρεχεη ζηελ ζθαηξηθή 

γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη αλαδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζηειερψλ 

λα ζπλδπάδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ έηζη ψζηε ε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ λα  ζπληειείηαη βάζεη νξζνινγηθψλ θξηηεξίσλ. Ζ κέζνδνο απηή 

πηζαλφλ λα θξίλεηαη ρξνλνβφξα θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάιν νξγαληζκφ, κπνξεί 

φκσο λα απνθέξεη αμηφινγα απνηειέζκαηα θαζψο ζα αλαδείμεη ζηελ πξάμε ηελ 

αλαιπηηθή, ζπλδπαζηηθή θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα ζθέςεο ησλ ζηειερψλ. 

ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο πνπ αθνινπζνχλ θαη εθαξκφδνπλ νη 

νξγαληζκνί νθείινπκε λα πξνζζέζνπκε ηελ «ππφδεζε ξφισλ (role playing)». χκθσλα 

κε ηελ κέζνδν απηή νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ππνδπζνχλ έλαλ ξφιν θαηά ην 

ζελάξην πνπ ηνπο έρεη δνζεί έηζη ψζηε λα ελεξγήζνπλ αλάινγα κε ηνλ ξφιν/ζέζε 

εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη δνζεί. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ηα ζηειέρε ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ.  Ζ ππφδεζε 

ξφισλ απνηειεί ηελ κέζνδν εθείλε θαηά ηελ νπνία ηα ζηειέρε καζαίλνπλ ζηελ πξάμε, 

κε ξεαιηζηηθά δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

δηαδηθαζία ηνχηε παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εθαξκφζνπλ ζηελ 

πξάμε πξφηεξε γλψζε πνπ θαηέρνπλ απφ άιιεο κνξθέο εθπαίδεπζεο φπσο είλαη ηα 
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ζεκηλάξηα θαη νη δηαιέμεηο θαη αλαδεηθλχεη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ηνπο θαζψο 

θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ (Παηξηλφο, 2005).  

«Ζ θαζνδήγεζε ή coaching, απνηειεί κία «δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

ζην πιαίζην ηεο νπνίαο έλα δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ζπδεηά κε έλαλ ζπλάδειθν ηνπ, ζπλήζσο 

ηνλ άκεζν πξντζηάκελν ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ κάζεη λα ιχλεη έλα πξφβιεκα ή λα 

εθηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν»(Huczynski, 1983, ζ.63). Δπηπιένλ ε θαζνδήγεζε 

ζπλήζσο απνηειεί επζχλε ηνπ άκεζνπ πξντζηακέλνπ ν νπνίνο έρεη σο πξσηαξρηθφ 

ζηφρν ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία (Mondy,2011). Γηα λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε αλσηέξσ 

κέζνδνο ν πξντζηάκελνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θαζνδήγεζε ησλ ζηειερψλ ζα πξέπεη λα 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνιπεηή εκπεηξία ηνπ, ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη γηα 

ηελ ηθαλφηεηα κεηάδνζεο ηεο γλψζεο θαη πξνζήισζεο ζηνλ αληίζηνηρν ζηφρν. Ζ 

κέζνδνο απηή παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηφζν ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν 

αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ. Ζ θαζνδήγεζε είλαη κηα κέζνδνο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ εκπεηξία 

θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπ εθπαηδεπηή θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη 

επηκέξνπο θαη εηεξφθιεηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ν εθπαηδεπφκελνο δξάηηεηαη ηεο επθαηξίαο λα "καζεηεχζεη" δίπια ζε έλα 

έκπεηξν  ζηέιερνο θαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ λα κάζεη λα 

αληηκεησπίδεη ηηο ππάξρνληεο αιιά θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη 

λα ειίζζεηαη ζε ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ δηπισκαηία θαη δηαθξηηηθφηεηα.  

Μία κέζνδνο ε νπνία δείρλεη αξθεηά φκνηα κε ηελ θαζνδήγεζε/coaching είλαη ε 

ζπκβνπιεπηηθή/mentoring. Δηδηθφηεξα ε ζπκβνπιεπηηθή είλαη κηα δηαδηθαζία παξνρήο 

ζπκβνπιψλ, θαζνδήγεζεο θαη εθπαίδεπζεο ελφο αλζξψπνπ, πνπ ζεσξείηαη 

πξνζηαηεπφκελνο, απφ θάπνηνλ άιιν πνπ θαιείηαη κέληνξαο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ απφθηεζε εκπεηξίαο θαη γλψζεο(Mondy, 2011). Ζ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη θαηά ηελ ζπκβνπιεπηηθή είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο θαζνδήγεζεο κε ηελ 

ζεκαληηθή φκσο δηαθνξά φηη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ κέζνδν απηή αλαιακβάλεη έλα 

ζηέιερνο ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο ην νπνίν μερσξίδεη γηα ην επαγγεικαηηθφ θχξνο ηνπ, 

ηελ αλαγλσξηζκέλε θαη δηαθεθξηκέλε εκπεηξία ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

εκπλέεη ηφζν ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπφκελσλ φζν θαη ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο εγείηαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ζπκβνπιεπηηθή, σο δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη εμέιημεο 

ησλ ζηειερψλ ζηνλ νξγαληζκφ δελ ζηνρεχεη κφλν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ ζηειερψλ αιιά ζηελ ελ γέλεη αλάπηπμε ηνπο θαη ζηελ εμέιημε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ζε επξχηεξα επαγγεικαηηθά πιαίζηα. Ζ αμία ηεο 
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κεζφδνπ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν κέληνξαο ιφγσ ηεο ζέζεο 

κπνξεί λα κπήζεη ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε άγξαθνπο επαγγεικαηηθνχο θαλφλεο θαη 

ηερληθέο νη νπνίνη πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο εκπεηξίαο ηνπ νη νπνίνη  δηαθνξεηηθά δελ ζα 

γίλνληαλ γλσζηνί θαη εθαξκφζηκνη.  

ε φια ηα αλσηέξσ αμίδεη λα πξνζζέζνπκε ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ελδνεπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. ηελ θαηεγνξία ηνχηε εληάζζνληαη φια ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη αθνξνχλ ηηο δηαιέμεηο, 

ηα ζεκηλάξηα εμεηδίθεπζεο, ηηο πξνβνιέο εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ πνπ θαινχληαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ κέζνδνο απηή ζπλήζσο βαζίδεηαη 

ζηηο ζεσξεηηθέο παξνπζηάζεηο ελφο εθπαηδεπηή∙ νη παξνπζηάζεηο απηέο θαιχπηνπλ 

κεγάιν κέξνο απφ ηα δεηήκαηα θαη ηηο αλάγθεο πνπ ζέιεη λα θαιχςεη ν νξγαληζκφο θαη 

ηαπηνρξφλσο εζηηάδεη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηα ζηειέρε ηνπ. Καηά 

ηηο δηαιέμεηο -παξνπζηάζεηο πνπ γίλνληαη δίλεηαη  αθνξκή γηα ζπδεηήζεηο θαη επίιπζε 

απνξηψλ θαη φιε απηή ε δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα ζε ζχληνκν ζρεηηθά ρξφλν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αλαιακβάλεη ν 

εθπαηδεπηήο είλαη νη κειέηεο πεξίπησζεο/case studies. Δηδηθφηεξα νη κειέηεο 

πεξίπησζεο  παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο  κεγάιε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη ηνπο 

δεηνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ γεληθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζίζνπλ πσο ζα 

αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη (Σεξδίδεο&Σδσξηδάθεο, 2004, 

ζ.118). Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη πάληα δνκεκέλε ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ 

παξνπζηάδεη ν εθπαηδεπηήο θαη απνηειεί απφξξνηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Ζ δνκή ηεο βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζηειερψλ πνπ ρξήδνπλ αμηνπνίεζεο. Ζ αμία ηεο κεζφδνπ απηήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη αλαδεηθλχεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ θαζψο θαινχληαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ ζε νκάδεο, λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο αιιά θαη ηνλ 

ρξφλν πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο. Ζ θξηηηθή ζθέςε θαη νη άκεζεο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ 

γηα λα θαηνξζψζνπλ λα επηηχρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.   

Ζ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε, γλσζηή θαη σο e-learning, απνηειεί αθφκε κηα 

κέζνδν αλάπηπμεο ησλ ζηειερψλ αθνχ πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε κέζσ κηαο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο∙ κηαο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε ηνλ 

πξνζσπηθφ ρξφλν ησλ ζηειερψλ, ρσξίο λα ζπκπίπηεη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. Δπηπιένλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζηελ δηαδηθαζία απηή λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε απφ καθξηλέο απνζηάζεηο ρσξίο απηφ λα επεξεάδεη ηνλ ρξφλν 
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ηνπο θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ελψ ηαπηνρξφλσο έρνπλ πξφζβαζε ζε πεγέο πνπ πηζαλφλ 

λα κελ είραλ ηελ δπλαηφηεηα έσο εθείλε ηελ ζηηγκή. Απηφ φκσο ην νπνίν είλαη 

αμηνζεκείσην αξρηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ είλαη φηη κε ηελ κέζνδν απηή θαηνξζψλεη λα 

εμνηθνλνκήζεη έλα ζεκαληηθφ πνζφ πνπ δαπαλάηαη θαηά ηελ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε, 

ηφζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φζν θαη γηα ηνπο εηζεγεηέο ηεο 

εθπαίδεπζεο (Prior, 2008).  

Δπί πξνζζέησο αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη αθφκε κηα κέζνδνο ε νπνία ηίζεηαη ζε 

εθαξκνγή αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ είλαη ε πξαθηηθή άζθεζε(in basket 

training). Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή ζηειέρε, ζε έλαλ εηδηθά 

δηακνξθσκέλν ρψξν, φκνην κε απηφλ πνπ εξγάδνληαη, αλαιακβάλνπλ λα επηιχζνπλ 

νξηζκέλα πξνβιήκαηα φκνηα κε απηά πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηνλ νξγαληζκφ. ε 

έλα πξψην ζηάδην νθείινπλ λα ηεξαξρήζνπλ ηελ ζεκαηνινγία πνπ ηνπο έρεη δνζεί θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηηο αλάγθεο θαη ηνπ ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ, θαινχληαη λα ιάβνπλ ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 

επηινγέο θαη ηηο  ιχζεηο πνπ πξνηείλνπλ. Ο βαζκφο δπζθνιίαο  ησλ πεξηπηψζεσλ θαη 

ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ απμάλεηαη δηαξθψο ελψ ηαπηνρξφλσο ν ρξφλνο 

επίιπζεο ηνπο κεηψλεηαη πξνζνκνηψλνληαο ηηο θαηαζηάζεηο κε ηελ εξγαζηαθή 

θαζεκεξηλφηεηα. Με ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ελ 

ιφγσ εθπαηδεπηηθή κέζνδν θαινχληαη λα αλαιχζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 

ζπδεηήζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο  δηαρεηξίζηεθαλ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νκάδαο ππφ ηελ επνπηεία θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηή ηνπο. Ζ ηειεπηαία απηή 

ελφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο έρεη σο  ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ησλ ζηειερψλ λα 

παξνπζηάζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ έζεζαλ ζε εθαξκνγή γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη θαιιηεξγήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπο 

κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο (Παηξηλφο, 2005).   

Ο παξαδεηγκαηηζκφο ή ε κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο(role 

modeling/behavior modeling) αλήθεη ζηηο κεζφδνπο αλάπηπμεο ησλ ζηειερψλ πνπ 

κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηαπηνρξφλσο κε ηελ ξνή θαη 

ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηαθψλ ζεκάησλ. Δηδηθφηεξα ε κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

είλαη «κηα κέζνδνο πνπ επηηξέπεη ζηα ζηειέρε λα κάζνπλ λα αληηγξάθνπλ θαη λα 

παξαδεηγκαηίδνληαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηνπο. Μέζσ ηεο 

κεζφδνπ απηήο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε εθηίζεληαη ζε δηάθνξνπο ηξφπνπο ρεηξηζκνχ ησλ 

θαηαζηάζεσλ» (R.Wayne Mondy, 2011:311). Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνχηε ζέηεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ην πιαίζην δηαρείξηζεο δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηα ζηειέρε 
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ζχκθσλα κε  ηηο επηζπκίεο, ηηο επηδηψμεηο, ηα πξφηππα θαη ηελ ζηνρνζεζία πνπ νξίδεη ν 

νξγαληζκφο. Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε ραξαθηεξίδνληαη γηα ηνλ δηηηφ ξφιν ηνπο θαζψο 

ελεξγνχλ ηφζν σο πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο  φζν θαη σο 

"εθπαηδεπηέο" εηεξφθιεησλ ξφισλ αλαθνξηθά κε ηελ επίιπζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ.  

Δπηπιένλ αλαθνξά ζα γίλεη ζηελ κέζνδν ηεο απηφ-θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ. 

χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή ηα ζηειέρε ζπλεξγάδνληαη αλά νκάδεο θαη απφ ηελ 

ζπλεξγαζία απηή πξνθχπηεη ε ζεκαηνινγία κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχλ. Ζ κέζνδνο 

απηή παξέρεη ηελ απηνλνκία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κέζσ ησλ ζπδεηήζεσλ λα 

αληηιεθζνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα ππνδείμνπλ ηελ ζεκαηνινγία 

πάλσ ζηελ νπνία ζα εθπαηδεπηνχλ. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη 

νη ζπκκεηέρνληεο δελ εθπαηδεχνληαη απιά αιιά ηαπηνρξφλσο καζαίλνπλ λα κεηαδίδνπλ 

ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Ζ λέα γλψζε 

πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηαδηθαζία ηνχηε θαη έρεη 

σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηελ επειημία θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζεσξεζεί απαξαίηεηε. Ζ χπαξμε εθπαηδεπηή θξίλεηαη 

απαξαίηεηε θπξίσο γηα λα ζπληνλίδεη ηελ νκάδα θαη λα κπνξεί λα θαζνδεγεί ηηο 

ζπδεηήζεηο θαη θαη' επέθηαζε ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεκαηηθήο.  

Ο ζρεδηαζκφο δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 

ζηειερψλ θξίλεηαη απαξαίηεηνο θαη επηβεβιεκέλνο θαζψο νη αλάγθεο θαη νη ζηφρνη 

θάζε νξγαληζκνχ είλαη εμαξηψκελνη απφ ηνλ φξακα ηνπ. Γηα ην ιφγν ηνχην ηα ζηειέρε 

ηνπ νθείινπλ λα επηδηψθνπλ δηαξθψο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηνπο θαζψο ε 

επηηπρία θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ζηειερψλ φζν θαη ζε επίπεδν απνδνηηθφηεηαο θαη αληαγσληζκνχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

νξγαληζκνχ ρηίδνληαη κε απηή ηελ ακθίδξνκε ζρέζε. Οη αλσηέξσ κέζνδνη κπνξεί λα 

ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επίηεπμε ηεο δηαδηθαζίαο απηή θαη λα αλαδείμνπλ λέα 

εγεηηθά ζηειέρε.  

 

2.3.2 Μέζνδνη Αλάπηπμεο Αλώηεξσλ  Γηεπζπληηθώλ  ηειερώλ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εμέιημεο ησλ ζηειερψλ δελ αθνξά κφλν ηα κεζαία 

ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ αιιά θαη ηα αλψηεξα, δηεπζπληηθά ζηειέρε κηαο θαη νη 

άλζξσπνη απηνί απνηεινχλ ηα ζηειέρε πξψηεο γξακκήο, απνηεινχλ ηελ εηθφλα ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη αλαιακβάλνπλ λα ραξάμνπλ λέα πνξεία θάζε θνξά πνπ απηφ είλαη 

απαξαίηεην. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ 
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δηαξθή αλάπηπμε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ∙ κηα αλάπηπμε πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

αλάδεημε εγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν φζν θαη ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν κε  θπξηφηεξν ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Καηά ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (Μνχδα-Λαδαξίδε, 2006; Mondy, 

2011; Παπαθσλζηαληίλνπ, 2013; Παπαιεμαλδξή-Μπνπξαληάο 2003; Παηξηλφο, 2005; 

Storey, 2007; Φαλαξηψηεο, 1997;  Υπηήξεο, 2001;), νη κέζνδνη απηνί παξαηίζεληαη 

αλαιπηηθά. 

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πθηζηακέλσλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη  θαζεκεξηλά θαζψο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα 

ιάβνπλ νθείινπλ λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ εγεηηθέο δεμηφηεηεο γηα λα 

θαηνξζψζνπλ λα δηαθξηζνχλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα επαγγεικαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο κεζφδνπο απνηεινχλ ηα επηρεηξεκαηηθά 

παηρλίδηα∙  ηα παηρλίδηα απνηεινχλ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαηά ην νπνίν νη 

ζπκκεηέρνληεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο εθπξνζσπψληαο δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ  δηάθνξα πξνβιήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

λα ιάβνπλ ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο κε ζηφρν ηελ πγηή αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ηελ επηθξάηεζε ηνπ έλαληη ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ-νξγαληζκψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

ζηνηρείν ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε ζπλεξγαζία ηελ νπνία θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ηα 

κέιε θάζε νκάδαο φπσο θαη ε γλψζε φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ ιήςε 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο κέζσ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ παηρληδηψλ 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηνηθνχλ θαη  λα εθπξνζσπνχλ ηελ νκάδα ηνπο ιεηηνπξγψληαο 

ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππφ ηελ πίεζε ξεαιηζηηθψλ εκπνδίσλ. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο είλαη απαξαίηεηε ε άξηζηε γλψζε ησλ εζσηεξηθψλ 

δηεξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ,  ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο θνξείο κε 

ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξνχλ ή ηνλ επεξεάδνπλ. Ζ δηεμαγσγή επηρεηξεκαηηθψλ 

παηρληδηψλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινχζεζαλ θαζψο 

θαη ηελ  παξνπζίαζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο νκάδαο γηα λα θηάζνπλ ζην ζηφρν 

ηνπο.(Παηξηλφο, 2005).  

Μία απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

γηα λα θαηνξζψζνπλ λα δηαθξηζνχλ ζε επίπεδν εγεζίαο είλαη ε άζθεζε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη εηδηθφηεξα ε θαηαλφεζε θαη ε δηαρείξηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. «Ζ εθπαίδεπζε επαηζζεζίαο(sensitivity training) 

απνηειεί ηελ κέζνδν θαηά ηελ νπνία αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο απηνγλσζίαο θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ»(Μνχδα-Λαδαξίδε, 2006:212). Οη αλζξψπηλεο 
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ζρέζεηο κέζα έλαλ νξγαληζκφ πνπ δηαξθψο κεηαβάιιεηαη, ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ ζέηεη 

νινέλα θαη κεγαιχηεξνπο ζηφρνπο, ππφ ηελ πίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζσπηθέο επηδηψμεηο ησλ ζπλεξγαηψλ, κπνξνχλ λα δηαηαξαρζνχλ 

ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θαθνδηαρείξηζεο θαη  

δπζιεηηνπξγίαο αλαθνξηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη 

θπξίσο ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαζψο ηα ζηειέρε πνπ ζπκκεηέρνπλ αζθνχληαη αλά 

νκάδεο καδί κε έλαλ επφπηε εθπαηδεπηή ν νπνίνο ζπληνλίδεη ηελ νκάδα θαη ηηο 

ζπδεηήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Ζ κέζνδνο επαηζζεζίαο 

δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα ηα νπνία είλαη ηα εμήο∙ ην πξψην ζηάδην είλαη ην "μεπάγσκα 

ή απνδέζκεπζε" ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο ζηάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ψζηε 

λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο 

"αιιαγήο ή κεηαθίλεζεο" θαηά ην νπνίν  νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ πιένλ απνδεζκεπηεί 

απφ παιαηφηεξεο ζηάζεηο θαη ιακβάλνπλ λέεο  πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζηάζεηο απηέο πνπ είλαη 

επηζπκεηέο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζα θέξνπλ ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. Σν ηξίην θαη 

ηειεπηαίν ζηάδην είλαη απηφ ηεο "επαλαδέζκεπζεο" θαηά ην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ λέσλ ζηάζεσλ κε ζηφρν λα πηνζεηεζνχλ θαη ε αιιαγή πνπ 

πξνθχπηεη λα παγησζεί (Κάηνπ, 2017). χκθσλα κε ηνλ Παηξηλφ(2005) ε αλάιπζε 

ζπκπεξηθνξψλ είλαη ην πξσηαξρηθφ απνηέιεζκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ κέζνδν απηή 

θαζψο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαινχληαη λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο ηξφπνπο αληίδξαζεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο  

ψζηε λα δηαηεξείηαη έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζα θαηαθέξνπλ λα επηηχρνπλ 

απηνέιεγρν θαη απηνθξηηηθή ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβνχλ ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο 

θαη λα κελ επηηξέπνπλ ζε πξνζσπηθέο θηινδνμίεο λα ππεξβαίλνπλ ηελ νκαδηθή 

ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζηφρν πνπ έρνπλ ζέζεη. Απφ ηα αλσηέξσ δελ ζα κπνξνχζακε λα 

παξαιείςνπκε φηη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο επαηζζεζίαο ηα ζηειέρε ζα είλαη ζε ζέζε λα 

παξαηεξνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο θαζψο θαη λα εηζπξάηηνπλ ηελ 

ζεηηθή ή αξλεηηθή δηάζεζε ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία, ηελ δηαρείξηζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ.   

Ζ αλάπηπμε εγεηηθψλ ζηειερψλ απνδεηθλχεηαη κηα ηδηαηηέξσο δχζθνιε 

δηαδηθαζία θαζψο ηα ζηειέρε πνπ ζα θιεζνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εθπαίδεπζε απηή 

δελ ζα απνδείμνπλ απιά ηηο γλψζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν θαη ηελ ζέζε 

εξγαζίαο ηνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ αιιά ηαπηνρξφλσο θαινχληαη λα αλαδείμνπλ φια 
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εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο πνπ ηνπο θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα εγεζνχλ 

θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηελ νκάδα ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη ηα πεξηπεηεηψδε ηαμίδηα∙ κε ηνλ φξν 

πεξηπεηεηψδε ηαμίδηα ελλννχκε φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν θαη ζπλήζσο δηαξθνχλ νξηζκέλεο κέξεο. Οη 

εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη θαινχληαη λα "αγσληζηνχλ" ζε δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο έηζη ψζηε λα επηθξαηήζνπλ έλαληη θάπνηαο άιιε νκάδαο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν είδνο εθπαίδεπζεο, έρεη σο ζηφρν νη ζπκκεηέρνληεο λα θαιιηεξγήζνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε απηνπεπνίζεζε, ε νκαδηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία, ε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη φια απηά ππφ αληίμνεο ζπλζήθεο. Σν ζηνηρείν ηεο επηθνηλσλίαο, γηα 

άιιε κία θνξά, ιακβάλεη πξσηαξρηθφ ξφιν θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη κέζσ ηεο 

κεζφδνπ νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηφζν ηελ ηθαλφηεηα ηνπο φζν θαη ηελ δηάζεζε ηνπο 

γηα ζπλχπαξμε, απηνέιεγρν θαη δηαρείξηζε δχζθνισλ θαη ξηςνθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ.  

ε φιεο ηηο αλσηέξσ κεζφδνπο αμίδεη λα πξνζζέζνπκε ηα πξνγξάκκαηα 

πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο(short-term courses). Καηά ηελ κέζνδν απηή ηα 

ζηειέρε ζπγθεληξψλνληαη γηα ιίγεο κέξεο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ψζηε λα 

παξαθνινπζήζνπλ κηα ζεηξά ζεκάησλ. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη σο 

εξγαζηήξηα νη εθπαηδεπφκελνη δνπιεχνπλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα πνπ έρεη δηακνξθψζεη ν εθπαηδεπηήο. Δθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν απηή ν 

νξγαληζκφο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε λα έξζνπλ ζε επαθή κεηαμχ ηνπο θαη 

λα ζπλεξγαζηνχλ ζε ζέκαηα πνπ απνηεινχλ θνηλφ παξαλνκαζηή ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο, ελψ αλαδεηθλχεηαη εθ λένπ ε αμία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο σο 

πξσηαξρηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ ζηειερψλ ηφζν ζηα πιαίζηα 

ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ελ γέλεη. Ζ κέζνδνο 

απηή δηαθξίλεηαη γηα ην βησκαηηθφ ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη γηα ηελ 

αζθάιεηα πνπ παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζψο φιε ε δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα ζε 

έλα πεξηβάιινλ πνπ δίλεη ηξνθή γηα ζθέςε θαη παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε αλαθνξηθά κε 

ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηνχληαη.  

 

2.4 Η αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ ζην ΙΙΔΚ 

ε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο αθνινπζεί ηελ ξνή θαη ηελ εμέιημε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο επηζηήκεο, ε παξνπζία ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, πνπ αζθνχλ 

αξθεηά δηνηθεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα ηαπηνρξφλσο, ραξαθηεξίδεηαη 

ζεκαληηθή. 
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ε απηφλ ηνλ δσληαλφ νξγαληζκφ πνπ αθνινπζεί ηα λέα δεδνκέλα δηνίθεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, έρεη σο ζηφρν ηελ δηάθξηζε θαη ηελ αξηζηεία, ε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε, 

θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ θξίλεηαη πεξηζζφηεξν επηβεβιεκέλε απφ πνηέ.  

Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο, ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κε  

εθπαηδεπηηθή ρξνηά θαη ηαπηνρξφλσο κε επηρεηξεκαηηθή, ζα πξνζδψζνπλ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ηελ ψζεζε πνπ ηνλ θαζηζηά ζχγρξνλν θαη αληαγλσληζηηθφ. 

Γηα ηνλ Valle (1989), ν ξφινο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ 

ζηειερψλ δηαθνξνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο θαη ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη 

θάζε επνρή θαη πσο απηέο επηδξνχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Σα ζηειέρε 

νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο απηέο, λα επελδχνπλ 

κε λέεο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο ζηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ ψζηε λα νδεγνχλ ηνλ 

νξγαληζκφ, κέζσ ηνχησλ ησλ αιιαγψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ. Μέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

δξάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη επηηπγράλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζηειερψλ θαη ε αλάπηπμε-εμέιημε ηνπ νξγαληζκνχ.  

Δηδηθφηεξα ηα ζηειέρε ηνπ ΗΗΔΚ νθείινπλ λα εζηηάζνπλ ζε δεμηφηεηεο θαη 

γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε επηθνηλσλία σο δεμηφηεηα ρξήδεη αλάπηπμεο θαη θαιιηέξγεηαο· ε βειηίσζε 

ηεο επηθνηλσλίαο, ε ρξήζε λέσλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ ζπλεξγαηψλ 

αιιά θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ απνηειεί κέζν πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ελφο 

θαιχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο, ηφζν ζε επίπεδν ζπλεξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο, 

φζν θαη ζε επίπεδν εμσζηξέθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ παξνπζίαζε 

θαη ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ θνηλσλία ρξήδεη θαιψλ επηθνηλσληαθψλ 

πξαθηηθψλ ψζηε λα αλαδεηθλχεη αθελφο ηελ πξνεξγαζία θαη ηελ πξφνδν πνπ έρεη γίλεη 

απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ, αθεηέξνπ ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή πνπ 

κπνξεί λα έρεη ζε θνηλσληθά πιαίζηα.  

Δθθηλψληαο απφ ηελ επηθνηλσλία θαη κε αθνξκή ηελ δεμηφηεηα απηή ηα ζηειέρε 

νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ∙ δχν δεμηφηεηεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ην δηνηθεηηθφ έξγν 

ηνπο θαζψο θαινχληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο ηφζν γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ αιιά θαη γηα δηνηθεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηθφλα θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα πνπ ηνλ δηαθξίλεη. Ζ νξζή ιήςε απνθάζεσλ, φπσο θαη ε 

ηερληθή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε λα 

αλαδείμνπλ ηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπο αθνινπζψληαο ηελ θηινζνθία θαη ην φξακα 
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ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Σφζν ζε επίπεδν επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ φζν θαη 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελεξγεηψλ, ε δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ελ 

ιφγσ δεμηνηήησλ είλαη ζε ζέζε  λα "εδξαηψζεη" ηα ζηειέρε, θαη θαη' επέθηαζε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ κέζα ζηελ θνηλσλία σο απνηέιεζκα ησλ νξζψλ επηινγψλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Ζ γλψζε θαη ε εμνηθείσζε κε δηαθνξεηηθά ζηπι δηνίθεζεο θαη εγεζίαο απνηειεί 

κία αθφκε δεμηφηεηα ηελ νπνία πξέπεη λα ιάβνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ γηα λα είλαη ζε 

ζέζε λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηνχλ. Σν πιήζνο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, νη εθπαηδεπηέο θαζψο ηα πνηθίια 

ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, είηε πξφθεηηαη γηα 

εθπαηδεπηηθά είηε γηα νηθνλνκηθά ή άιιεο θχζεσο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο δηαρείξηζεο σο 

πξνο ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ επίιπζε ηνπο.  Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ, ε παξαθίλεζε ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ε δηαηήξεζε ελφο θαινχ εξγαζηαθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο, εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ δηνηθεηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ 

νθείινπλ λα έρνπλ ηα ζηειέρε έηζη ψζηε λα επηδηψθνπλ θαη λα επηηπγράλνπλ ηνλ ζηφρν 

ηνπο, δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ. Ζ θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε ζε ηέηνηα ζέκαηα 

κπνξεί λα αλαδείμεη πξνζσπηθφηεηεο κε εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα θαζνδεγήζνπλ 

ηνλ νξγαληζκφ αξηηφηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά ζην ζηφρν ηνπ.  

Ζ δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ εθείλσλ γηα έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο, 

ππνζηήξημεο θαη ελζάξξπλζεο ησλ λέσλ ηδεψλ απνηειεί αθφκε κηα δεμηφηεηα ηελ νπνία 

νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ∙ ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ νπνπδήπνηε αιινχ, ην ζηαζεξφ πγηέο πεξηβάιινλ, ην 

εθπαηδεπηηθφ θιίκα θαη ε δηάζεζε γηα αλάπηπμε ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ζπλερή δεκηνπξγηθή κάζεζε, γηα πηνζέηεζε λέσλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ, γηα ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο.  

Γηα λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε ζηειερψλ κέζα ζε έλα νξγαληζκφ θαη λα επηθέξεη 

ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα ηφζν κε ηελ παξαθίλεζε 

φζν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπο (Αλδξένπ, 1999). ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν 

θαη εηδηθφηεξα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ε αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ζηνρεχεη 

ζε θαιχηεξα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, ζηελ αλάδεημε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ 

θχξνπο ηνπ, ελψ παξάιιεια ηα ζηειέρε πνπ δηαθξίλνληαη είλαη ζε ζέζε λα 

δηεθδηθήζνπλ ηφζν νξηζκέλα πξνλφκηα γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηελ νκάδα κε ηελ 

νπνία ζπλεξγάδνληαη. Μηα δηαξθήο, θαζνδεγνχκελε θαη ζηνρεπκέλε παξαθίλεζε ζέηεη 

ηηο βάζεηο γηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα∙ απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα απνηππσζνχλ 
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ζηελ αμηνιφγεζε θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ ελεξγή αλάπηπμε ησλ 

ζηειερψλ.   

ε φια ηα αλσηέξσ δελ ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε φηη γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζηειερψλ κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε δέζκεπζε 

πνπ δεκηνπξγείηαη ηφζν κε ηνπο ζπλαδέιθνπο φζν θαη κε ηελ θηινζνθία θαη ην φξακα 

ηνπ νξγαληζκνχ. Σα ζηειέρε πξσηαξρηθά νθείινπλ λα δηαθξίλνληαη γηα ηελ απηνγλσζία 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο ηνπο θαη ηαπηνρξφλσο 

λα είλαη πνιχ θαινί γλψζηεο θαη ζπλνδνηπφξνη ηεο θηινζνθίαο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ 

εθπξνζσπνχλ. Γηα ηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε ηνπο είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία κηαο 

δέζκεπζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη 

ηαπηνρξφλσο  ζπκπνξεχνληαη απφ θνηλνχ γηα ηνλ ίδην ζηφρν.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν  

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

3. Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε ηεο Αμηνιόγεζεο 

Ζ αμηνιφγεζε ηφζν σο έλλνηα φζν θαη σο δηαδηθαζία ειέγρνπ απνηειεί κία θαηάζηαζε 

πνπ ζπρλά θέξεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο είηε ζε ακεραλία είηε ζε δπζάξεζηε ζέζε. 

Δμαηηίαο απηήο ηεο θαηάζηαζεο θάπνηεο θνξέο νη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη φηη 

πξέπεη λα ακπλζνχλ θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηφζν ηελ εξγαζηαθή ζέζε ηνπο φζν θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή εηθφλα ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ν φξνο αμηνιφγεζε νξίδεηαη σο, «ε δηαδηθαζία εθείλε, ή αιιηψο ην 

κέηξν ειέγρνπ, πνπ ππνινγίδεη ζε ηη πνζνζηφ ν θάζε εξγαδφκελνο έρεη ζπκβάιιεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη, εθηειψληαο ην 

έξγν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν (Μνπδα-Λαδαξίδε, 221, 

ζ.2006)». Ζ αμηνιφγεζε σο δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία θαη αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο πνπ πξνζθέξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. «Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερή 

δηαδηθαζία πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ δηνίθεζε λα αμηνινγήζεη ηελ πξνεγνχκελε 

επίδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη λα ζρεδηάζεη ηελ κειινληηθή ηνπ κέζσ πξνθαζνξηζκέλσλ 

ζηφρσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ (Κάηνπ, 2017, ζ.381)». χκθσλα κε ηνλ Dessler (2015, 

ζ.276) «ε αμηνιφγεζε είλαη ε εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο ή παξειζνχζαο απφδνζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα απφδνζεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζέζε ηνπ». Γηα ηνλ 

Καλειιφπνπιν (2002, ζ.299), «ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο είλαη ε ζπζηεκαηηθή 

εθηίκεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ιαν ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ γηα εμέιημε». 

Απφ φια ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζην ρεηξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερψλ θαη θαηά πφζν απηνί 

είλαη ζε ζέζε λα απνδψζνπλ ην κέγηζην έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο, ε αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζην έξγν ησλ 

ζηειερψλ θαη φρη ζηα ίδηα ηα ζηειέρε θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνχηεο πξνθχπηνπλ νη 

αιιαγέο θαη νη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο  πνπ είλαη απαξαίηεηεο λα γίλνπλ πξνο φθεινο ηνπ 
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νξγαληζκνχ.  «Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί κέηξν ειέγρνπ ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ην ζηέιερνο 

έρεη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ ηππηθή νξγάλσζε θαη 

ηνπο νπνίνπο νθείιεη λα επηδηψμεη. Απνηειεί κηα δνκεκέλε δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζην 

λα εθηηκήζεη θαη λα επεξεάζεη ηελ ζπκβνιή ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 1997, ζ.103)».  

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη έγθπξε ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

βαζίδεηαη ζε νξηζκέλα πξφηππα πνπ έρεη νξίζεη ν νξγαληζκφο θαη απνξξένπλ απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ζέζεηο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ(2010), ε αμηφπηζηε 

αμηνιφγεζε βαζίδεηαη αθελφο ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα αθεηέξνπ ζηελ νξζή 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο  φπσο ε 

αλάιπζε έξγνπ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο∙ ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία απηή  γηα 

θάζε ζέζε εξγαζία ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα 

γίλνπλ ψζηε λα νινθιεξψλεηαη ηθαλνπνηεηηθά θάζε εξγαζία. Απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο πξνθχπηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ νθείιεη λα 

έρεη φπνηνο ηελ θαηέρεη, ν βαζκφο επζχλεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ελ ιφγσ έξγν θαζψο 

θαη ν πξνθαζνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο 

απηέο. ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί  πφηε ζεσξείηαη επηηπρεκέλε ε 

εθηέιεζε ελφο έξγνπ, δειαδή πνηεο ζπλζήθεο ηελ θαζνξίδνπλ επηηπρεκέλε. Σα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ θαη ηελ επηηπρία θάζε έξγνπ. Ζ δηαδηθαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ  δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ελφο έγθπξνπ θαη νξζνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ησλ αλσηέξσ (Μνχδα-Λαδαξίδε, 2006). Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί 

αθελφο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ζπληεινχληαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη αθεηέξνπ έλαλ, φζν ην δπλαηφλ 

πην αληηθεηκεληθφ ηξφπν, γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ.  

 

 

3.1 Οη ηόρνη ηεο Αμηνιόγεζεο 

Ζ αμηνιφγεζε σο κέξνο ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο απνηειεί έλα κέζν, έλα εξγαιείν 

απφ ην νπνίν απνξξένπλ απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηελ πνξεία θαη ηηο επηδφζεηο ησλ 

ζηειερψλ φζν θαη γηα ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ νξγαληζκφ. Ωε εθ ηνχηνπ ε 

εθαξκνγή ηεο θξίλεηαη ζπνπδαία θαζψο παξνπζηάδεη νθέιε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, 

ηφζν γηα ηα ζηειέρε φζν θαη γηα ηνλ νξγαληζκφ.  
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Καηά ηνπο Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ (2010) θαη  Σεξδίδεο & Σδσξηάθεο (2004) θαη,  

ππάξρνπλ θαζνξηζκέλνη ζηφρνη πνπ επηδηψθεη λα επηηχρεη ε αμηνιφγεζε γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη ηελ χπαξμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο επηβεβιεκέλε.  Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο 

απηνχο είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ∙ έλαο ζρεδηαζκφο πνπ θαιχπηεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηαπηνρξφλσο αλαδεηθλχεη ηα πην ηθαλά ζηειέρε ηνπ. 

Δηδηθφηεξα κέζα απφ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

εμαθξηβσζεί θαηά πφζν έλαο εξγαδφκελνο είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ ζέζε ηελ νπνία 

θαηέρεη. Ζ θαηαιιειφηεηα είλαη έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην θαζψο κέζα απφ ηελ 

δηαδηθαζία απηή θξίλεηαη αλ ζα παξακείλεη ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο ή αλ ζα ηνπο δνζεί 

πξναγσγή. ε πεξηπηψζεηο πνπ ε αμηνιφγεζε δελ νδεγήζεη ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα 

θαη πξνθχςνπλ αδπλακίεο, σο πξνο ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ έξγνπ, απφ ηνλ 

εξγαδφκελν ηφηε δηαθαίλεηαη ε αλάγθε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη ηηο 

απφδνζεο ηνπ. Παξαηεξείηαη ζπρλά φηη ππάξρεη πάληα έλα δπλακηθφ πνπ εξγάδεηαη 

αζφξπβα θαη δελ αλήθεη ζηα ζηειέρε πξψηεο γξακκήο∙ ε αμηνιφγεζε είλαη ζε ζέζε λα 

θέξεη ζηελ επηθάλεηα απηέο ηηο νκάδεο ζπλεξγαηψλ, νη νπνίεο ζα αμηνπνηεζνχλ 

απνδνηηθά θαη πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ έλα πξφγξακκα αμηνιφγεζεο 

είλαη ζε ζέζε λα αλαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα λα έρνπλ νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα απνηειέζνπλ κέινο ηεο νκάδαο γεγνλφο πνπ ζα 

απνηειέζεη εξγαιείν ζε κειινληηθή πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ.  

Αμίδεη αθφκε λα επηζεκάλνπκε νξηζκέλνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο φπσο  ν 

εληνπηζκφο ελφο έξγνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ 

αθνζίσζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ πνπ δηαρεηξίδνληαλ ην έξγν απηφ. Ζ 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, ε εκπεηξία, ε ηερλνγλσζία θαη ε εηνηκφηεηα ησλ ζηειερψλ 

απνηεινχλ εθφδηα γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζε ελφο έξγνπ, ηφζν ππφ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ 

φζν θαη απφ ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ππάξρεη πεξίπησζε λα δηαπηζησζεί ε ρακειή απφδνζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

πνπ ζα νδεγήζεη ππνρξεσηηθά ζε αλαζεψξεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ζπλεξγάηε ή ζηνλ 

εληνπηζκφ νπνηαδήπνηε δπζθνιίαο αλαθνξηθά κε κηα ζέζε εξγαζίαο, πνπ δελ είρε 

θαηαγξαθεί έσο ηψξα· νη αδπλακίεο ηνχηεο κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ θαη λα 

αλαζεσξεζνχλ σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο.   

Ζ παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξψλ, ε θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη ε επηθνηλσλία απνηεινχλ ζηφρν ηεο αμηνιφγεζεο θαη θαη' επέθηαζε 

βειηηψλνπλ ηηο εηαηξηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο.  Ζ κειέηε ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνλ 
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πξντζηάκελν, ε παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ελεξγνχλ, απνθαζίδνπλ θαη 

ζηεξίδνπλ ην έξγν νη εξγαδφκελνη, παξέρεη ηελ επθαηξία λα γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ζε 

βάζνο ηελ νκάδα πνπ δηαρεηξίδεηαη έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο αλαζέηεη ξφινπο 

θαη εξγαζίεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα δπλαηά επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σν 

κέζν γηα λα επηηεπρζνχλ ηα αλσηέξσ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη ηνπ έξγνπ 

ηνπο. Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία απνηειεί ζηφρν ηεο αμηνιφγεζεο δηφηη 

κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ν εξγαδφκελνο ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφδνζε ηνπ 

αιιά θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ.   

Ζ παξαθίλεζε ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ε ελζάξξπλζε ηνπο γηα κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή θαζψο θαη  ε απφδνζε θηλήηξσλ απνηειεί ζηφρν ηεο αμηνιφγεζεο. Σα 

νηθνλνκηθά θίλεηξα απνηεινχλ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κέηξα παξαθίλεζεο θαη 

δέζκεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ζπλήζσο είλαη άξξεθηα δεκέλα κε 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ. Δπηπιένλ ζηελ ίδηα αθξηβψο 

ζπιινγηζηηθή, ε αμηνιφγεζε παξέρεη βνήζεηα ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε λα απνθαζίδνπλ 

γηα ηηο ακνηβέο ή ηελ αχμεζε κηζζνχ ησλ ζπλεξγαηψλ αλεμάξηεηα κε ην ηη πξνθχπηεη 

απφ ηελ ζπιινγηθή ζχκβαζε ή άιιεο παξακέηξνπο (Παπαιεμαλδξή-Μπνπξαληάο, 

2003).  Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απνηεινχλ ερέγγπν γηα ηελ ζηήξημε ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπο θαη ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβψλ. Αμηνζεκείσην 

είλαη αθφκε ην γεγνλφο φηη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ν νξγαληζκφο 

αλαθηά ζηνηρεία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ. ε έλαλ νξγαληζκφ πνπ ηα ζηειέρε γλσξίδνπλ αθξηβψο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο, ηνλ 

ηξφπν εθηέιεζεο ηνπο θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπ ηνπ νξγαληζκνχ ιεηηνπξγνχλ θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κε αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε. Με αθνξκή ηα δεδνκέλα απηά, ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηη αθξηβψο θάλεη ην πξνζσπηθφ  ηνπο 

θαζψο θαη ηελ απφδνζε ηνπο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ 

νξίζεη. 

 

 

3.2 Η επηινγή ησλ αμηνινγεηώλ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απνηεινχλ έλα 

ηδηαίηεξν δήηεκα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηφζν γηα ηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη φζν θαη 

γηα ηηο πηζαλέο αδπλακίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ νθείινπκε λα είκαζηε 

ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθνί αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα δηεμάγνπλ ηελ 
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αμηνιφγεζε. Ζ θαηαιιειφηεηα θαη ε ζρεηηθφηεηα ηνπ αμηνινγεηή είλαη εθείλε πνπ ζα 

αλαδείμεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ νξζφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο.   

Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ δηαθνξεηηθνχο αμηνινγεηέο ζε θάζε πεξίπησζε. Οη θαηεγνξίεο 

ησλ αμηνινγεηψλ θαηά ηελ βηβιηνγξαθία (Dessler, 2015; Κάηνπ, 2017; Μνχδα-

Λαδαξίδε, 2006; Mondy, 2015; Σεξδίδεο&Σδσξηδάθεο, 2004;) κπνξεί λα είλαη νη 

αθφινπζνη. Ο πην ζπλεζηζκέλνο αμηνινγεηήο είλαη ν άκεζνο πξντζηάκελνο θάζε 

εξγαδνκέλνπ. Ζ επηινγή απηή θξίλεηαη ε θαηαιιειφηεξε θαζψο ν πξντζηάκελνο 

βξίζθεηαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηνλ εξγαδφκελν, γλσξίδεη άκεζα γηα ηηο ηθαλφηεηεο 

θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη θαη θαηά πφζν κπνξεί λα ππεξεηεί ηελ ζέζε εξγαζίαο 

ηελ νπνία θαηέρεη. Ο πξντζηάκελνο θέξεη ηελ επζχλε ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ νκάδα ηνπ θαη πνιιέο θνξέο είλαη εθείλνο πνπ ζα πξνηείλεη ηελ πξναγσγή ή ηελ 

αχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπ ζηελ δηνίθεζε. Ωο εθ ηνχηνπ, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα 

δηεμάγεη ζα θαηνξζψζεη λα ζηεξίμεη ηελ πξφηαζε ηνπ ζηελ δηνίθεζε θαη λα 

«δηεθδηθήζεη» ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ.  Μνινλφηη έρεη παξαηεξεζεί 

νξηζκέλεο θνξέο ν πξντζηάκελνο λα κεξνιεπηεί έλαληη ηεο νκάδαο ηνπ, λα παξαηεξεί 

θαη λα αμηνινγεί νξηζκέλεο ηθαλφηεηεο έηζη ψζηε λα παξνπζηάζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 

γηα ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ή αθφκε εμαηηίαο νξηζκέλσλ ππνθεηκεληθψλ παξαγφλησλ λα 

κελ είλαη αληηθεηκεληθφο καδί ηνπο, παξφια απηά ε αμηνιφγεζε απφ ηνλ άκεζν 

πξντζηάκελν κπνξεί λα θέξεη αμηφινγα απνηειέζκαηα σο πξνο ηηο πξνζσπηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ελ ιφγσ ηκήκα φζν θαη σο πξνο ηελ 

δέζκεπζε ηνπ ζπλεξγάηε κε ηνλ νξγαληζκφ. «Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ν θαιχηεξνο 

αμηνινγεηήο είλαη απηφο πνπ γλσξίδεη ηνλ αμηνινγνχκελν φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. Ο 

άκεζνο πξντζηάκελνο δελ πεξηκέλεη λα θάλεη κηα επίζεκε αμηνιφγεζε  ζην ηέινο κηαο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ αιιά δηεμάγεη θαζεκεξηλά αλεπίζεκεο αμηνινγήζεηο αθνχ 

ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ θαη παξαθνινπζεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

(Κάηνπ, 2017, ζ.393)». 

Έλαο αθφκε αμηνινγεηήο απφδνζεο κπνξεί λα είλαη ηα ζηειέρε ηεο ίδηαο 

ηεξαξρηθήο θιίκαθαο ή ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο κέζα ζηελ νκάδα. 

Σν πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε απφ νκνηφβαζκνπο ζπλεξγάηεο 

είλαη φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο αληηκεησπίδνπλ ηελ δηαδηθαζία θαζψο θαη ην εξγαζηαθφ 

αληηθείκελν ηνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο απφ ηελ ίδηα νπηηθή γσλία. χκθσλα κε ηνλ 

Mondy (2011, ζ.369) ε ινγηθή αλαθνξηθά κε απηή ηελ πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ηεο επηινγήο ησλ αμηνινγεηψλ γίλεηαη γηαηί, «φια ηα κέιε ηεο νκάδαο γλσξίδνπλ θαιά 
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ηελ απφδνζε ηνπ θαζελφο κέζα ζηελ νκάδα ζπλεπψο κπνξνχλ λα ηελ αμηνινγήζνπλ 

αληηθεηκεληθά θαη κε αθξίβεηα∙ ε αμηνιφγεζε κέζσ ηεο νκάδαο απνηειεί έλα θίλεηξν 

απφδνζεο θαζψο ηα κέιε πνπ γλσξίδνπλ φηη ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 

νκάδαο ηνπο δείρλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξε αθνζίσζε. Δπηπιένλ ε αμηνιφγεζε απφ 

ζπλαδέιθνπο ζπγθεληξψλεη ηηο απφςεηο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ θαη δελ είλαη 

απνηέιεζκα ελφο θαη κφλν αμηνινγεηή». Ζ αμηνιφγεζε απφ νκνηφβαζκνπο γηα λα 

ζεσξεζεί επηηπρήο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ κία νκάδα ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

επηθνηλσλία ηεο θαη ηελ νκαδηθφηεηα ηεο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ρακειή ζπλνρή 

ζηελ νκάδα θαη δεκηνπξγνχληαη αληηπαξαζέζεηο θαη αληαγσληζκφο ηφηε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη αξλεηηθά θαζψο νη θξίζεηο ησλ ζπλεξγαηψλ είλαη 

ππνθεηκεληθέο θαη ζηεξίδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο δηελέμεηο ηνπο∙ φηαλ φκσο φια ηα κέιε 

ηεο νκάδαο ιεηηνπξγνχλ ηζφηηκα, κε γλψκνλα ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ αιιεινεθηίκεζε, 

κηα ηέηνηα κνξθή αμηνιφγεζεο κπνξεί λα αλαδείμεη πνιχ ηθαλά ζηειέρε. 

Ζ αμηνιφγεζε απφ ηνπο πθηζηακέλνπο απνηειεί αθφκε κηα θαηεγνξία 

αμηνινγεηή. Δηδηθφηεξα ε αμηνιφγεζε απηή κπνξεί λα γίλεη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο 

πξνο ηνλ πξντζηάκελν φζνλ αθνξά ζηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδεη θαη ρεηξίδεηαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νκάδα, ηφζν δηνηθεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο φζν θαη ηηο ζρέζεηο ή ηελ ζπλνρή ηεο νκάδαο. Οη πθηζηάκελνη, σο νκάδα 

πνπ αμηνινγεί, σο έλαο αμηνινγεηήο,  κπνξνχλ λα παξέρνπλ  πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά 

κε ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ ηαπηνρξφλσο επηζπκεηφο θαη παξαγσγηθφο. 

Δπηπιένλ φηαλ ε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο πθηζηακέλνπο επηηπγράλεηαη ε 

αθνζίσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ζηελ νκάδα θαη ηηο αλάγθεο ηεο∙ ε ζρέζε απηή θαη ε 

αιιειεμάξηεζε ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα εγείξεη νξηζκέλεο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο θαη απηφ γηαηί ππάξρνπλ θνξέο πνπ ν πξντζηάκελνο γηα λα 

«θεξδίζεη» κηα θαιή αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεηαη ειαζηηθφο, εμαηξεηηθά θηιηθφο θαη 

επράξηζηνο κφλν θαη κφλν γηα λα πξνθχςνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ γηα λα 

θξηζεί επηηπρήο κηα ηέηνηα αμηνιφγεζε απφ ηνπο πθηζηακέλνπο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί 

ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη απηφ δηφηη φηαλ κηα θξίζε, κηα αμηνιφγεζε γίλεηαη 

επψλπκα ηφηε ν αμηνινγεηήο ππάξρεη πεξίπησζε λα θαηαγξάθεη θαη λα αμηνινγεί κε 

έλαλ βαζκφ εχλνηαο∙ νη πηζαλφηεηεο απηέο απμάλνληαη φηαλ ν αμηνινγεηήο είλαη ν 

πθηζηάκελνο θαη σο εθ ηνχηνπ ηνλ δηαθαηέρεη κηα ζπζηνιή γηα ηνλ ηξφπν θαη ηα ζρφιηα 

πνπ ζα εθθξάζεη. Ζ αλσλπκία ηνπ αμηνινγεηή ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί κε ηνλ έλαλ ή 

ηνλ άιιν ηξφπν ηφζν γηα ηελ αθεξαηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο έθζεζεο πνπ ζα 

αλαπηχμνπλ φζν θαη γηα ηελ νξζφηεηα φιεο ηεο δηαδηθαζίαο.  
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Ζ απηναμηνιφγεζε απνηειεί αθφκε κηα κνξθή αμηνιφγεζεο δίλνληαο ηελ 

επθαηξία ζηνλ αμηνινγνχκελν λα θαηαγξάςεη θαη λα βαζκνινγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή νπηηθή πνπ δηαζέηεη ηφζν γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη αλαιάβεη αιιά θαη ηνλ ξφιν ηνπ ελ γέλεη κέζα ζηελ  νκάδα θαη 

ηνλ νξγαληζκφ. χκθσλα κε ηελ Μνχδα-Λαδαξίδε(2006, ζ.244) «ε απηναμηνιφγεζε 

απαηηεί άηνκα κε σξηκφηεηα δηάζεζε γηα απηνθξηηηθή. Πνιιέο θνξέο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

πνπ ν πξντζηάκελνο δελ γλσξίδεη θαη γηα απηφ ην ιφγν ζπλδπάδεηαη απνδνηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε απφ ηνπο πξντζηακέλνπο». Ζ δπζθνιία πνπ αλαθχπηεη κε ηελ 

απηναμηνιφγεζε είλαη φηη ζπλήζσο ν αμηνινγνχκελνο βαζκνινγεί κε πςειφ πνζνζηφ 

επίδνζεο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ε θξίζε ηνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθή. Ωο εθ ηνχηνπ ε 

νξζφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ακθηζβεηείηαη θαζψο πηζαλφλ λα 

κελ θέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ελψ ηαπηνρξφλσο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ δελ είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ ηελ δηνίθεζε ηφζν γηα ηελ απφδνζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ φζν θαη γηα ηελ πνξεία ή ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ ε 

απηναμηνιφγεζε δελ κπνξεί λα καο δψζεη αθξηβή εηθφλα φηαλ ε αμηνιφγεζε ζηνρεχεη 

λα αλαδείμεη ζέκαηα αληακνηβψλ θαη δηαθξίζεσλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Παξφιν απηά, 

παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε νξηζκέλνπο αμηνινγνχκελνπο λα δηαηππψζνπλ νξζή θξίζε 

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα ππνδείμνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ βειηίσζε φιεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.   

Οη «πειάηεο» πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ νξγαληζκφ ή νη ζπνπδαζηέο ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε αμηνιφγεζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο επηδηψθεηαη κηα 

αμηνιφγεζε απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο είλαη νη πειάηεο έηζη ψζηε ν νξγαληζκφο 

λα είλαη ζε ζέζε λα βειηηψζεηο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα θαηνξζψζεη λα 

βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα αληαγσληζκνχ. «Ο νξγαληζκφο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηεο 

αμηνιφγεζεο επηδεηθλχεη ηελ δέζκεπζε ηνπ απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηνπ θαη θάλεη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ λα ινγνδνηνχλ γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπο» (Mondy, 2011, ζ.371). Δηδηθφηεξα 

ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ε αμηνιφγεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζηελ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο αιιά θαη ζηελ αλάδεημε λέσλ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ αιιά 

θαη αμηφινγσλ ζπλεξγαηψλ-εθπαηδεπηψλ. Ζ αμηνιφγεζε κέζσ ησλ ζπνπδαζηψλ 

δηαηεξεί ηνπο ζπλεξγάηεο ζε κηα ζπλερή εγξήγνξζε αλαθνξηθά κε ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ηνπο θαζψο ε ζεηηθή θαηαγξαθή ησλ ζρνιίσλ ηεο αμηνιφγεζεο θξαηά ζε 

πςειά επίπεδα ηνλ νξγαληζκφ ζε ζρέζε κε άιινπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο.  
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Δπηπιένλ ζε πνιινχο νξγαληζκνχο ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ αληίζηνηρε επηηξνπή αμηνινγεηψλ. Δηδηθφηεξα ε επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο απνηειείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο αμηνινγνχκελνπ θαζψο θαη απφ 

δχν ή ηξεηο πξντζηακέλνπο ηνπ νξγαληζκνχ, ζπλήζσο απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα. Ζ 

επηηξνπή απηή θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηνλ εξγαδφκελν ζχκθσλα κε ηελ ίδηα θιίκαθα 

αιιά ζπλήζσο απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία θαζψο θάζε πξντζηάκελνο 

αληηπξνζσπεχεη δηαθνξεηηθφ ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ. Μέζσ ηεο επηηξνπή αμηνιφγεζεο 

επηηπγράλεηαη κηα αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε θαζψο ην θαηλφκελν ηεο κεξνιεςίαο 

κεηψλεηαη θαηά πνιχ. Θα πξέπεη επίζεο λα ιάβνπκε ππφςηλ καο φηη ε ζχλζεζε ηεο 

επηηξνπήο κε δηαθνξεηηθνχο αμηνινγεηέο παξέρεη ηελ επθαηξία λα αμηνινγεζνχλ 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  Ζ αληηθεηκεληθφηεηα απνηειεί ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαζψο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ην άζξνηζκα 

ηεο αηνκηθήο θξίζεο θαη γλψκεο ησλ αμηνινγεηψλ.  

Αλαθνξηθά κε ην πνηνο κπνξεί λα δηελεξγεί ηελ αμηνιφγεζε απφδνζεο κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ λα είλαη έγθπξα θαη αληηθεηκεληθά, 

ππάξρεη κηα κέζνδνο ε νπνία νλνκάδεηαη κέζνδνο αμηνιφγεζεο 360º ή θπθιηθή 

αμηνιφγεζε. ηελ  αμηνιφγεζε 360º ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη αλσηέξσ κέζνδνη γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί. «Δίλαη κηα πνιχ δεκνθηιήο κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ απφδνζε ελφο εξγαδνκέλνπ απφ 

πνιιαπιέο πεγέο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ηνπ νξγαληζκνχ (Mondy, 2011, ζ.372)». 

Μία δηαδηθαζία ε νπνία ιεηηνπξγεί ζπλδπαζηηθά θαη αζξνηζηηθά ψζηε λα εμάγνπκε ηα 

απνηειέζκαηα θαη λα αληιήζνπκε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Ο πξντζηάκελνο, νη 

πθηζηάκελνη, εμσηεξηθνί παξάγνληεο, φπσο είλαη νη πειάηεο ή άιινπ είδνπο ζπλεξγάηεο, 

ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία απηή θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ ακεξνιεςία ηεο κεζφδνπ, αιιά θαη ηελ κείσζε ιαζψλ, 

εζθαικέλσλ δηαηππψζεσλ θαη θξίζεσλ. Ζ λνκηκφηεηα, θαη ε εγθπξφηεηα πεγάδνπλ απφ 

ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία θαη ηελ θαζηζηνχλ λνκηθά έγθπξε. Γηα άιιε κηα θνξά πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ερεκχζεηα θαη ε αλσλπκία ζηε δηαηχπσζε θξίζεσλ θαη εθζέζεσλ είλαη 

κεγίζηεο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία φζν θαη γηα ηνλ 

νξγαληζκφ κε απνηέιεζκα λα θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Αλ θαη 

κία κέζνδνο φπσο είλαη ε αμηνιφγεζε 360º, απαηηεί πνιχ ρξφλν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη θαη' επέθηαζε θνζηίδεη αξθεηά γηα ηνλ νξγαληζκφ, σζηφζν ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ δηαθξίλνληαη γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο, ζηνηρείν θαζνξηζηηθφ πνπ 

ηελ αλαγάγεη ζε  δεκνθηιή κέζνδν 
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3.3 Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο 

Καζψο ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζεσξείηαη έλα ιεπηφ θαη ηδηαίηεξν θεθάιαην ηεο 

δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ, ζα πξέπεη νη κέζνδνη πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ζε θάζε 

νξγαληζκφ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ θηινζνθία ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη παξαγσγηθφηεηα ηνπ θαη ηαπηνρξφλσο ζηελ αλάδεημε ησλ 

δπλαηψλ θαη αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη. χκθσλα κε ηελ 

βηβιηνγξαθία (Dessler, 2015; Κάηνπ, 2017; Μνχδα-Λαδαξίδε,2006; Ξεξνηχξε-

Κνπθίδνπ, 2010; Σεξδίδεο & Σδσξηδάθεο, 2004), νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο δηαθξίλνληαη 

ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπο∙ 

εηδηθφηεξα ε δηάθξηζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο είλαη ε εμήο: ε αμηνιφγεζε κε βάζεη 

ηηο κεζφδνπο ζχγθξηζεο,  αμηνιφγεζε κε βάζεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ε αμηνιφγεζε 

πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ε αμηνιφγεζε πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ αμηνινγνχκελσλ. Οη κέζνδνη απηνί, πην αλαιπηηθά, 

έρνπλ σο εμήο. 

 

3.1 Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ με βάζη ηην ζύγκπιζη 

3.1.1 Οη κέζνδνη απηέο ηεο αμηνιφγεζεο βαζίδνληαη θαηεμνρήλ ζηηο ζπγθξίζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ησλ αμηνινγνχκελσλ. Μία ηέηνηα κέζνδνο είλαη ε κέζνδνο 

απιήο θαηάηαμεο∙ ε απιή θαηάηαμε είλαη κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηθξνχο 

ζε έθηαζε νξγαληζκνχο θαη θαηαηάζζεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ αξηζκεηηθά ζχκθσλα κε 

ηελ ζπλνιηθή εηθφλα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ζηνλ νξγαληζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη 

αμηνινγνχκελνη ιακβάλνπλ ζέζεηο, πξψηνο, δεχηεξνο, ηξίηνο θηι, ζέζεηο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ απφδνζε ηνπο, απφ ηελ βαζκίδα ηνπ θαιχηεξνπ έσο ηελ βαζκίδα ηνπ 

ρεηξφηεξνπ ζπλεξγάηε. «Λφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ ππνθεηκεληθήο θξίζεσο ηνπ 

αμηνινγεηή, ε κέζνδνο ηεο απιήο θαηάηαμεο ζεσξείηαη φηη είλαη ρακειήο αμηνπηζηίαο 

(Κάηνπ, 2017:399)». 

 

3.1.2 Μέζνδνο Δλαιιαθηηθήο Καηάηαμεο 

Ζ κέζνδνο ηεο ελαιιαθηηθήο θαηάηαμεο απνηειεί αθφκε κία κέζνδν απφ ηελ νκάδα ηεο 

ζχγθξηζεο. Καηά ηελ κέζνδν ηεο ελαιιαθηηθήο θαηάηαμεο ν αμηνινγεηήο αθνινπζεί 

ηελ ίδηα θηινζνθία, ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αμηνιφγεζε θαη θαηά ηελ απιή θαηάηαμε∙ 

θαηαηάζζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα άιιε κηα θνξά απφ ηνλ θαιχηεξν κέρξη ηνλ 

αλεπαξθή. Ζ δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζηελ κέζνδν απηή είλαη φηη αξρηθά ζεκεηψλεη 

ηνλ θαιχηεξν εξγαδφκελν, ν νπνίνο αλέξρεηαη πξψηνο ζην πίλαθα θαηάηαμεο θαη 
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ηαπηνρξφλσο ηνλ πην αλεπαξθή, ν νπνίνο θαηαιακβάλεη θαη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηνλ 

πίλαθα θαηάηαμεο. Με ηελ ίδηα κεζνδνινγία θαηαγξάθεη θαη θαηαηάζζεη φινπο ηνπο 

αμηνινγνχκελνπο ζπλεξγάηεο ηεο νκάδαο. Σν ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ελέρεη 

θαη ζε απηή ηελ κέζνδν θαζψο ε ελαιιαζζφκελε θαηάηαμε απνηειεί  παξαιιαγή ηεο 

απιή κεζφδνπ θαη  ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κφλν απφ έλα άηνκν.  

 

3.1.3 Μέζνδνο ηεο θαηαλνκήο δεπγαξηψλ 

ε απηήλ ηελ κέζνδν αμηνιφγεζεο ν θάζε εξγαδφκελνο ζρεκαηίδεη δεπγάξη κε θαζέλαλ 

απφ ηνπο ππνινίπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη αμηνινγνχληαη αληίζηνηρα. ε θάζε δεπγάξη 

πνπ δεκηνπξγείηαη ν αμηνινγεηήο ζεκεηψλεη έλα ζεηηθφ πξφζεκν ζε έλαλ απφ ηνπο δχν, 

ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή γλψκε ηνπ, θαη έλα αξλεηηθφ πξφζεκν θαηά ηνλ ίδην 

ηξφπν. Όηαλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ν αμηνινγεηήο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ έλαλ 

πίλαθα κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά πξφζεκα πνπ έρεη θαηαγξάςεη ελψ θαη αζξνίδεη ηα 

ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά πξφζεκα. Ωο εθ ηνχηνπ πξνθχπηεη ν θαιχηεξνο εξγαδφκελνο 

θαη ν πην αλεπαξθήο. Ζ θξίζε ηνπ αμηνινγεηή είλαη απηή πνπ θαζνδεγεί φιε ηεο 

δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν αμηνιφγεζεο λα απνηειεί γηα άιιε 

κηα θνξά κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο.  

 

3.1.4 Μέζνδνο Καηαλνκήο Βαζκψλ 

Τπνθαηεγνξία ηεο κεζφδνπ βάζε ζπγθξίζεσλ απνηειεί ε κέζνδνο θαηαλνκήο βαζκψλ∙ 

ε θαηαλνκή βαζκψλ αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο κέζνδνη 

κε ηελ δηαθνξά φηη πιένλ νη αμηνινγνχκελνη βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα κε άξηζηα ην 

100. Ζ θιίκαθα δηακνξθψλεηαη γηα αθφκε κηα θνξά ζχκθσλα κε ηελ θξίζε θαη ηελ 

γλψκε ηνπ αμηνινγεηή, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ππνθεηκεληθφηεηα ζηελ κέζνδν 

αμηνιφγεζεο. Ζ Μνπδα-Λαδαξίδε(2006), αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη πνιιέο θνξέο ν 

αμηνινγεηήο παξαζπξφκελνο απφ θάπνην ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εξγαδφκελνπ 

αμηνινγεί κε επηείθεηα θαη φιεο ηηο ππφινηπεο ηθαλφηεηεο ηνπ κε απνηέιεζκα ε 

βαζκνινγία ηνπ λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα δεκηνπξγνχληαη 

ιαλζαζκέλεο πξνζδνθίεο.  

 

3.1.5 Μέζνδνο ππνρξεσηηθήο δηαζπνξάο 

Ο αμηνινγεηήο ζηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θάλεη ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ πνζνζηψλ 

αμηνιφγεζεο θαη θαηαηάζζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ κέζα ζε απηά πιαίζηα πνζνζηψλ. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ν αμηνινγεηήο θαιείηαη λα ρσξίζεη θαη λα θαηαηάμεη ηνπο 
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εξγαδνκέλνπο ζε πνζνζηά, ηα νπνία είλαη νξηζκέλεο θιίκαθαο θαη δέρνληαη 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζπλεξγαηψλ.  

 

 

3.2 Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απηψλ ν αμηνινγεηήο ρξεζηκνπνηεί ζπγθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηα νπνία ν εξγαδφκελνο αληεπεμέξρεηαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηηο επζχλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζέζε εξγαζίαο. 

 

3.2.1 Μέζνδνο ηεο γξακκηθήο θιηκαθσηήο θαηάηαμεο  

Ζ κέζνδνο απηή βαζκνινγεί ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ έλαλ 

εξγαδφκελν θαη ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ έηζη ψζηε λα δηαρεηξίδεηαη 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. Ζ βαζκνινγία γίλεηαη βάζε κηα θιίκαθαο θαη ζην ηέινο ν 

αμηνινγεηήο αζξνίδεη ηνπο βαζκνχο πνπ έρεη δψζεη ζε θάζε αμηνινγνχκελν. Γηα λα 

ηεζεί ζε εθαξκνγή ε κέζνδνο απηή ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ θαη λα δηεπθξηληζηνχλ 

μεθάζαξα ηα απαξαίηεηα γλσξίζκαηα γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο. Ζ κέζνδνο απηή παξέρεη 

ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ αμηνινγεηή κε ηελ άζξνηζε ησλ βαζκνινγηψλ λα θαηαιήμεη ζηνλ 

θαιχηεξν εξγαδφκελν, αλ θαη ελέρεη πάληα ν θίλδπλνο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, φπσο θαη 

ζηηο πξνεγνχκελεο κεζφδνπο.  

 

3.2.2 Μέζνδνο ηνπ ηαζκηζκέλνπ Καηαιφγνπ Διέγρνπ 

Ζ κέζνδνο απηή εθθηλεί θαη πάιη απφ ηνλ αμηνινγεηή θαζψο απηφο είλαη πνπ ζεκεηψλεη 

ζε κηα ιίζηα κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδνκέλνπ, πνηα απφ απηά δηαζέηεη∙ φπσο θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε  κέζνδν ν αμηνινγεηήο ζεκεηψλεη κε λαη ή  φρη πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

δηαζέηεη ν αμηνινγνχκελνο. Ζ δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθή βαξχηεηα γηα ηελ ζέζε 

εξγαζίαο, θάηη ην νπνίν δελ γλσξίδεη ν αμηνινγεηήο. Σν ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ 

θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί ηηο θφξκεο αμηνιφγεζεο θαη λα ππνινγίζεη ηα απνηειέζκαηα 

αθνχ είλαη ην κφλν αξκφδην γηα ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο πνπ ιακβάλεη θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ κέζνδνο απηή ζεσξείηαη αληηθεηκεληθή κηαο θαη ν αμηνινγεηήο δελ 

γλσξίδεη ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο θαη θαη' επέθηαζε δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ην 

απνηέιεζκα απφ ηνλ βαζκφ πνπ ζα βάιεη.  

 

3.2.3 Μέζνδνο κε Έθζεζε 
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ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν αμηνινγεηήο θαιείηαη λα ζπληάμεη κηα έθζεζε γηα ηνλ 

αμηνινγνχκελν αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο επηδφζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

πξννπηηθέο πνπ έρεη. Ζ έθζεζε απηή έρεη αθεγεκαηηθή κνξθή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε 

δηεθπεξαίσζε θαη ε ζχληαμε ηεο απαηηνχλ  πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε κία 

κέζνδν ζχγθξηζεο. Δπηπιένλ δελ ηίζεηαη θάπνηα κνξθή ζχγθξηζεο κε άιινπο 

αμηνινγνχκελνπο θαη θαη' επέθηαζε ν αμηνινγεηήο δελ βαζκνινγεί φπσο ζε άιιεο 

κεζφδνπο. «Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ απηήο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αμηνινγεηή λα ρεηξίδεηαη ηνλ γξαπηφ ιφγν (Κάηνπ, 2017:402)». Γηα άιιε 

κία θνξά ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ηνπ αμηνινγεηή είλαη έληνλν θαζψο θαηά ηελ 

ζχληαμε ηεο έθζεζεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ίδηα θξηηήξηα αιιά εθείλα πνπ 

μερσξίδνπλ ηνλ αμηνινγνχκελν.  

 

3.2.4 Μέζνδνο Κξίζηκσλ Πεξηζηαηηθψλ 

Ζ κέζνδνο απηή δηεμάγεηαη πξσηίζησο απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελν αθνχ εθείλνο 

θαηαγξάθεη κηα ζεηξά πεξηζηαηηθψλ ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ. Ζ θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ γίλεηαη βάζεη ελφο εκεξνινγίνπ ην 

νπνίν πεξηέρεη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπκβάληα∙ ζπκβάληα ηα νπνία έρεη θαηαγξάςεη ν 

πξντζηάκελνο θαη ηα αμηνινγεί. Αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ, πξνθχπηεη φηη απφ ηελ κία πιεπξά ε θαηαγξαθή είλαη κηα αξθεηά ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία γηα ηνλ πξντζηάκελν απφ ηελ άιιε φκσο πιεπξά αλαδεηθλχεη ηα δπλαηά θαη 

ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ αμηνινγνχκελνπ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ηα δηνξζψζεη άκεζα.  

 

 

3.2.5 Κέληξα Αμηνιφγεζεο 

Σα θέληξα αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηεινχλ κηα κέζνδν αμηνιφγεζεο πνπ 

απνζθνπεί ζην λα εληνπίζεη, αλαδείμεη θαη αμηνινγήζεη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ∙ νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζε κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ, παηρλίδηα ξφισλ, ζπδεηήζεηο, κειέηεο πεξίπησζεο θαη δηαιέμεηο 

ηνπνζεηνχληαη νη ίδηνη θαη αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν. Οη αμηνινγεηέο, πνπ έρνπλ ηνλ 

ξφιν ηνπ παξαηεξεηή, θαηαγξάθνπλ ηηο απνθάζεηο, ηηο επηδφζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ αμηνινγνχκελσλ έηζη ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζηα απνηειέζκαηα. Ζ κέζνδνο απηή ζηα 

θέληξα αμηνιφγεζεο βξίζθεη εθαξκνγή θαη' εμνρήλ ζηελ αμηνιφγεζε δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ θαζψο ηαπηνρξφλσο απνηειεί θαη κία κέζνδν αλάπηπμεο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 
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εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Καηά ηελ Μνπδα-Λαδαξίδε (2006:234) «ε κέζνδνο δίλεη 

αμηφπηζηα θαη έγθπξα απνηειέζκαηα θαη έρεη ην πιενλέθηεκα φηη παξέρεη άκεζε 

επαλαπιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ελψ ην πςειφ 

θφζηνο δηεμαγσγήο ηεο απνηειεί κεηνλέθηεκα». 

 

3.2.6 Μέζνδνο Μέηξεζεο ηεο πκπεξηθνξάο-BARS θαη BOS 

Ζ κέζνδνο απηή ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί ην απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ 

πεξηιακβάλεη νξηζκέλα ζηάδηα ψζηε λα πξνθχςεη ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο, ε θιίκαθα 

"BARS". Ζ θιίκαθα απηή πξνθχπηεη έπεηηα κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ αλαθνξηθά κε ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο, ηα θξίζηκα πεξηζηαηηθά πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηελ δηαβάζκηζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ απηψλ. ε αξρηθφ ζηάδην θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θάζε ζέζεο, 

έπεηηα θαηαγξάθνληαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ αληηκεησπίδεη θαλείο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε εξγαζίαο, ζηε ζπλέρεηα αληηζηνηρίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο κε ηα πεξηζηαηηθά θαη 

ζην ηειεπηαίν ζηάδην γίλεηαη ε δηαβάζκηζε ησλ αλσηέξσ. Ο ζηφρνο ηνπ αμηνινγεηή 

είλαη λα θαηαγξάςεη θαη λα βαζκνινγήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αμηνινγνχκελνπ 

ζχκθσλα κε ηα πεξηζηαηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ θιίκαθα θαη ηελ αληίζηνηρε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ αμηνινγεηή κεηψλεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ  

ελψ ηαπηνρξφλσο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ζπδήηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ σο πξνο ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Σελ ίδηα θηινζνθία σο 

πξνο ηελ δεκηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο αθνινπζεί θαη ε θιίκαθα BOS κε 

νξηζκέλεο δηαθνξέο σο πξνο ηελ δηαβάζκηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηελ ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ αμηνινγνχκελνπ, αθνχ γηα θάζε ζπκπεξηθνξά ηνπ πνπ θαηαγξάθεηαη αληηζηνηρεί 

κηα επηαβάζκηα θιίκαθα αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο επίδνζεο.  

 

 

3.3 Μέζνδνο Αμηνιόγεζεο κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

3.3.1 Γηνίθεζε βάζεη ζηφρσλ-MBO 

Ζ κέζνδνο απηή απνηειεί κηα θαηεγνξία αμηνιφγεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο, ηεο απνδνηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αμηνινγνχκελσλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ 

θαη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί. Ζ ζηνρνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ νη αμηνινγνχκελνη 

απνηειεί ην απνηέιεζκα ησλ δηεξγαζηψλ θαη ηεο ζπκθσλίαο ηνπο κε ηνλ αληίζηνηρν 

πξντζηάκελν. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί απφ θνηλνχ ζπλεξγαζία ηφζν γηα 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ φζν θαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ κε 

ηθαλνπνηεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζην αξρηθφ ζηάδην 



52 
 

ηεο δηαδηθαζίαο, ν πξντζηάκελνο κε ηελ νκάδα ηνπ θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νκάδαο. ηε ζπλέρεηα νη πθηζηάκελνη 

θαηαγξάθνπλ έλα πιάλν ελεξγεηψλ θαη επηθεληξψλνληαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ππφ 

ηελ επνπηεία, ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ ζηήξημε ηνπ πξντζηακέλνπ. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

ηεο κεζφδνπ απηήο γηα λα απνδεηρζεί αμηφπηζηε είλαη φηη νη ζηφρνη πνπ θαζνξηζηνχλ ζα 

πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκνη θαη μεθάζαξνη.  Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ αμηνινγνχκελσλ θαη αμηνινγεηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη θαζνξηζηηθά ηφζν γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ 

θαη ησλ ζηειερψλ φζν θαη γηα ηελ επφκελε ζηνρνπνίεζε ηεο νκάδαο αθνχ αλαδεηθλχεη 

ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο. Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη 

ηελ εγθπξφηεηα απνδεηθλχεηαη φηη ε κέζνδνο δηαθξίλεηαη απφ αληηθεηκεληθή ρξνηά αθνχ 

ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο πξνθχπηεη θαη' εμνρήλ απφ αξηζκνχο θαη επηπιένλ 

αληηθαηνπηξίδεη κηα πνιχ αθξηβή εηθφλα ησλ ζπλεξγαηψλ, αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπο, έηζη ψζηε ν νξγαληζκφο λα είλαη ζε ζέζε λα ζέηεη ζηφρνπο ζχκθσλα κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε κέζνδνο δηαζέηεη θαη νξηζκέλα 

αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή κεηνλεθηήκαηα, φπσο είλαη απηφ ηεο δηαξθνχο άζθεζεο φιν 

θαη πςειφηεξσλ ζηφρσλ, αιιά θαη ηεο απνπζίαο αμηνιφγεζεο άιισλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπλεξγαηψλ, θαζψο αμηνινγνχληαη κφλν νη κεηξήζηκνη ζηφρνη.  

 

3.3.2 Μέζνδνο Αμηνιφγεζεο βάζεη ηεο απφδνζεο 

Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ εμαξηάηαη απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο,  ε 

νπνία βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο κέηξεζεο. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα 

εθαξκνζζεί ζε εθείλνπο ηνπο ηνκείο φπνπ ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ λα θάλνπλ θαη' εμνρήλ 

κε ηελ παξαγσγή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ νη αξηζκνί θαζνδεγνχλ 

φιε ηελ δηαδηθαζία. Καηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη θαλείο 

ππφςηλ ηνπ ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ απνηειέζκαηνο, γεγνλφο πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη εληάζεηο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηψλ θαζψο ν αληαγσληζκφο 

απμάλεηαη δηαξθψο.  
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3.4  Η αμηνιόγεζε ησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ ζην ΙΙΔΚ 

Ζ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ 

ηειείηαη κέζα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο θαζψο 

απνηειεί ζεκαληηθφ δείθηε ηεο πνξείαο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ν νξγαληζκφο. Ζ 

άξηζηε νξγάλσζε, ε αλάπηπμε ηεο κάζεζεο, ε πηνζέηεζε θαη ε εμέιημε λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ε εδξαίσζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ  εθπαηδεπηηθφ 

ρψξν αιιά θαη ζηελ θνηλσλία απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ρξήδνπλ αμηνιφγεζεο ψζηε 

λα θαηνξζψζεη ν νξγαληζκφο λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ. Ζ ζπλδξνκή 

ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο ζε φιε απηή ηελ πνξεία θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη θαζνξηζηηθή∙ 

σο εθ ηνχηνπ, ε αμηνιφγεζε ηνπο απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη εθαιηήξην γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ.  

χκθσλα κε ηελ Καξνχζηνπ (2016) ε έλλνηα ηφζν ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ φζν θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ «ζπλδέεηαη κε ηελ 

θηινζνθία ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ «αλάπηπμε πνιηηηζκνχ 

εκπηζηνζχλεο», ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ». Μέζσ 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, πξνθχπηνπλ νκάδεο ζπλεξγαζίαο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε, ηελ ακνηβαηφηεηα, ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ ζπλαπφθαζε ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Ο ξφινο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δηηηή θχζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ 

πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο φζν θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο. Ζ 

νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ, ε θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ε 

επηινγή θαη ν ζπληνληζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν πξνγξακκαηηζκφο, ν έιεγρνο θαη ε 

επνπηεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη νη παξάιιειεο εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο πνπ εκπινπηίδνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, απνηεινχλ θχξηεο αξκνδηφηεηεο 

ηνπο, πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. 

Αζθψληαο ηαπηνρξφλσο δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν, αμηνινγνχληαη ζε έλαλ 

άμνλα κε ζπληζηψζεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα(2014), ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε, ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο θαινχληαη λα αμηνινγεζνχλ ζηηο εμήο 

ιεηηνπξγίεο: ζηελ άζθεζε δηνηθεηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ έξγνπ, ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ 

θαη ηεο επνπηείαο, ζηελ παηδαγσγηθή νπηηθή ζηελ άζθεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ, θαη ζηελ 

επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Δπηπιένλ, ε παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ε 
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εμσζηξέθεηα ηνπ νξγαληζκνχ φζνλ αθνξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο 

πνπ ζπλάπηεη ζεσξείηαη αθφκε ζπληειεζηήο αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ.   

Δηδηθφηεξα ε άζθεζε δηνηθεηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ έξγνπ γηα ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε αθνξά ζηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο∙ κε ηνλ φξν απηφ ν Μαηζαγγνχξαο (2014, 

ζ.156) νξίδεη σο βαζηθή κέξηκλα ηεο δηνίθεζεο «ην πεξηερφκελν ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ 

θξνληίδα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κέζσ ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Οη 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ δηνίθεζε είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ν 

έιεγρνο θαη ε δηεχζπλζε». Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη θαζεκεξηλέο θαη αθνξνχλ ζηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ ζηειέρσζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπσο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη, νη εθπαηδεπηέο 

θαη νη εμσηεξηθνί θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ν νξγαληζκφο θαζψο θαη ηελ 

επνπηεία ησλ εξγαζηψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε νκάδα πθηζηάκελσλ ηνπο. Ζ άζθεζε 

δηνηθεηηθνχ έξγν θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαζψο κέζσ απηήο εθαξκφδεηαη, 

ζηεξίδεηαη θαη πξνσζείηαη  ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ.  

Έλαο αθφκε ζπληειεζηήο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ απνηειεί 

ε άζθεζε επνπηείαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηεο επηκέξνπο αμηνιφγεζεο ηεο 

νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο νκάδαο, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζνξίδνπλ ηελ 

πνξεία θαη ηνπ έξγν ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε νξζή επηινγή 

εθπαηδεπηψλ, ε ηήξεζε θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε λέεο 

κεζφδνπο θαη ηερληθέο θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο,  

απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηψλ, δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ ζηειερψλ θαζψο  θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Σα ζηειέρε κε ηελ ζεηξά ηνπο θαινχληαη λα επνπηεχνπλ 

ηελ δηαδηθαζία απηή θαη ηαπηνρξφλσο λα αμηνινγνχλ αληίζηνηρα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε πνπ πξνθχπηεη κέζσ απηψλ ησλ 

ελεξγεηψλ, απνηειεί ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ θαη γηα ηηο 

πηζαλέο αιιαγέο πνπ ρξεηαζηεί λα ζπκβνχλ.  

Ζ χπαξμε παηδαγσγηθήο νπηηθήο ζηελ άζθεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε κηαο θαη ν θπξηφηεξνο ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ δελ νξίδεηαη 

άιινο απφ ηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ αλάπηπμε αηφκσλ κε πλεπκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ελδπλάκσζε κειινληηθψλ επαγγεικαηηψλ. Ζ ιήςε 

απνθάζεσλ, ε θαζνδήγεζε θαη ε δηαρείξηζε αιιαγψλ νθείινπλ λα έρνπλ πάληα θνηλφ 

παξαλνκαζηή ηελ παηδαγσγηθή νπηηθή.  
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Ζ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ απνηειεί έλαλ παξάγνληα ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε θαη θαη' επέθηαζε αμηνινγνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε απηή. Σα ζηειέρε πνπ 

δηαρεηξίδνληαη νκάδεο εθπαηδεπηψλ νθείινπλ λα θξνληίδνπλ γηα ηελ ελδπλάκσζε θαη 

ηελ ελίζρπζε ησλ αδχλακσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ήδε ζεηηθψλ θαη ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ηελ επηκφξθσζε ηνπο ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη παξνπζίαζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ, 

νη νπνίεο ζα εληζρχζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπο αιιά θαη 

ηελ ζέζε ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ αλαδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ θαη αλάπηπμεο ηεο 

νκάδαο ηνπο ζηεξίδνληαο θαη πξνσζψληαο ηαπηνρξφλσο ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Δπηπιένλ, ε ζηήξημε, ε παξνπζίαζε θαη ε πξνψζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ηνπ νξγαληζκνχ απνηειεί βαζηθή αξκνδηφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαζψο θαη 

παξάγνληα αμηνιφγεζε ηνπο. Ζ ελίζρπζε ησλ  πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, κε παξάιιειεο 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, φπσο παξαθνινχζεζε νκηιηψλ θαη ζπλεδξίσλ, ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα καζεηείαο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, ε ελίζρπζε θαη ε ζεκειίσζε ηνπ 

εζεινληηθνχ πλεχκαηνο, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηινζνθίαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ ηα νπνία ζα πξέπεη λα γίλνληαη γλσζηά ζηα κέιε ηεο θνηλσλίαο έηζη ψζηε 

λα αλαπηχζζνληαη γέθπξεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηηο αληίζηνηρεο θνηλσληθέο 

νκάδεο.  

Θα πξέπεη εδψ λα ηνλίζνπκε φηη ε αμηνιφγεζε σο πξνθαηαξηηθή, δηακνξθσηηθή 

θαη ηειηθή δηαδηθαζία είλαη αλαπφζπαζην κέξνο κηαο επξχηεξεο δηαδηθαζίαο ελφο 

πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη «ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ ηεξάξρεζε 

ζηφρσλ, ηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ηελ απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ» 

(Αλδξένπ, 1999, ζ.125).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν 

Απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε Οξγαληζκνύ 

 

4.1 Η ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ 

ε έλαλ νξγαληζκφ, πνπ δηέπεηαη απφ δηαξθείο αιιαγέο  θαη θαιείηαη λα αθνινπζήζεη 

ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο ηνπ, νθείιεη λα ηεξεί θαη 

λα εθαξκφδεη γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο γηα λα επηηχρεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ζεσξείηαη απφ ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ· κηα ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία 

θαζνξίδνληαη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη, νη δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ην ρξνληθφ πιαίζην ην 

νπνίν πξέπεη λα ηεξεζεί γηα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη (Πεηξίδνπ, 2011, ζ.277). χκθσλα 

κε ηνπο Σδσξηδάθε & Σδσξηδάθε (2002, ζ.101) ν πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε ράξαμε ηεο 

κειινληηθήο πνξείαο θάζε νξγαληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Δπηπιένλ ζε 

νξγαληζκνχο πνπ κεηέρεη κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ, ν πξνγξακκαηηζκφο ζεσξείηαη 

κεγίζηεο ζεκαζίαο θαζψο δηαθνξεηηθά δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. χκθσλα κε ηνλ 

Εαβιαλφ (2002), ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή 

γηα ηνλ νξγαληζκφ, θαζψο κέζσ ηεο εθαξκνγή ηνπ απνθνκίδεη νθέιε πνπ δξνπλ 

θαζαξηζηηθά γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ. Δηδηθφηεξα, επηηπγράλεηαη θαιχηεξνο θαη 

ζπζηεκαηηθφο ζπληνληζκφο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ έηζη ψζηε λα ελεξγνχλ κεζνδηθά 

πξνο ηνλ ίδην ζηφρν. Δπηπξνζζέησο έλαο θαιφο πξνγξακκαηηζκφο παξέρεη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζηα ζηειέρε γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο ελψ ηαπηνρξφλσο 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο απνδνηηθφο έιεγρνο. Όηαλ νη 

εξγαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ, έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη πξνγξακκαηηζηεί αλαιπηηθά, ηφηε 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ην πιάλν πξνγξακκαηηζκνχ λα ειέγρεηαη ζηαδηαθά θαη λα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ εγθαίξσο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πξνο ην θαιχηεξν. Ο νξγαληζκφο, σο 

αλνηρηφ ζχζηεκα πνπ δέρεηαη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, ηαπηνρξφλσο 

δέρεηαη θαη ηελ επηξξνή ησλ κειψλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ· σο  εθ ηνχηνπ ε ζπλεξγαζία 

ησλ ζηειερψλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο  ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ  είλαη 

θαζνξηζηηθέο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ.   
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4.2 Η ιεηηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο 

Σελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αθνινπζεί εθείλε ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Απηφ πνπ πξνέρεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη λα γίλνπλ 

θαηαλνεηνί νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ θαη αληίζηνηρα λα αμηνινγεζνχλ  ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, (Σδσξηδάθε&Σδσξηδάθε, 2002; 

Μπνπξαληάο&Παπαιεμαλδξή, 1996; Υνιέβαο, 1995; Πεηξίδνπ, 2011; Εαβιαλφο, 2002) 

ε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο δηέπεηαη απφ νξηζκέλεο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ γηα 

λα εμειηρζνχλ νη δηαδηθαζίεο. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ, λα ππάξρεη ζηαζεξφ 

νξγαλφγξακκα ζηνλ νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη ζέζεηο 

εξγαζίαο, νη αξκνδηφηεηεο ηνπο θαζψο θαη ε επζχλε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαζεκία. Ο 

θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ πξέπεη λα δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηηο εξγαζίεο 

θαζψο θαη απφ ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε, ελψ ηαπηνρξφλσο πξέπεη λα ππάξρεη έλαο θαιφ 

ζπληνληζκφο ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ φινπο 

γηα λα ππάξμεη νκαιή ζπλεξγαζία. 

 

 

4.3 Η ιεηηνπξγία ηεο Γηεύζπλζεο 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηε δηνίθεζε θαη 

απηφ δηφηη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αζρνιείηαη κε ηνπο αλζξψπνπο, ηα ζηειέρε ηνπ 

νξγαληζκνχ. πλδέεηαη άκεζα κε ηελ εγεζία θαη απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα 

ελεξγνπνίεζεο θαη θαζνδήγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ 

(Καηζαξφο, 2008, ζ.77). Καηά ηελ Πεηξίδνπ (2011, ζ.339)  ε δηαθνξά απηήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο, ηεο δηεχζπλζεο, απφ ηηο πξνεγνχκελεο  είλαη φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ 

δηαπξνζσπηθή πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, δειαδή ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνπ ηελ ζηειερψλεη. Σα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ  δηεχζπλζε έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ εγεζία θάζε νξγαληζκνχ, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ, ηελ παξαθίλεζε ησλ ζπλεξγαηψλ, ηελ δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο 

νκάδσλ, ηελ δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ  θαη ηελ επηθνηλσλία ηφζν ζηηο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο-ζε αλζξψπηλν θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν- φζν θαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο  θαη ηελ εηθφλα πνπ δηαηεξεί ν νξγαληζκφο ζηελ θνηλσλία. Γίλεηαη 

θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη θαζψο  ε επηηπρήο  ιεηηνπξγία ηεο δηεχζπλζεο άπηεηαη ησλ 

αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, ηα ζηειέρε πνπ θαινχληαη λα ηελ θέξνπλ  εηο πέξαο ζα πξέπεη λα 
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είλαη άξηζηνη γλψζηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη κε 

επειημία θαη δηπισκαηία ηηο εθάζηνηε θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπο.  

 

4.4 Η ιεηηνπξγία ηνπ Διέγρνπ 

Ζ ηειεπηαία ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη απαξέγθιηηα θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη απηή ηνπ ειέγρνπ∙ πην 

ζπγθεθξηκέλα ν έιεγρνο είλαη ε ιεηηνπξγία απηή πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ πνξεία θαη ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ θαζψο ηελ ηήξεζε ή κε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

αξρηθψλ ζηφρσλ (Καηζαξφο, 2008, ζ.86). Ο έιεγρνο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα 

ζηειέρε λα εληνπίζνπλ πηζαλέο ιαλζαζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ  εθ 

λένπ, λα πξνβνχλ ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο  ψζηε λα επηηχρνπλ ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. Καηά ηνλ Μπνπξαληά (2002, ζ.206-207) ε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο κέζσ ηνπ ειέγρνπ, 

επηηπγράλεηαη ελ κέξε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπο θαη αλαγλσξίδεηαη ε πξνζπάζεηα 

θαη ην έξγν ηνπο.  

 

4.5 Απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε ηνπ ΙΙΔΚ 

Αθνινπζψληαο ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο, νη εθπαηδεπηηθνί 

νξγαληζκνί θαη εηδηθφηεξα ηα ΗΗΔΚ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ζχγρξνλεο ζεσξίεο 

δηνίθεζεο θαη ζηειέρσζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα επηηχρνπλ αληίζηνηρα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, δηνηθεηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπο. Ζ αλάπηπμε θαη ε 

επηηπρία ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ελφο ΗΗΔΚ ζπλίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ θαζψο θαη ζηελ άξηζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ, ησλ ζπνπδαζηψλ, ησλ εθπαηδεπηψλ θαζψο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ πνπ ηνλ ζηειερψλνπλ. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, 

ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ζπλδένληαη γηα άιιε κηα θνξά κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε αθνχ ν ζηφρνο είλαη λα επηηεπρζνχλ επηηπρψο  νη εθπαηδεπηηθέο, νη 

παηδαγσγηθέο θαη νη δηνηθεηηθέο-νηθνλνκηθέο  δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΗΗΔΚ. χκθσλα κε 

ηνλ αΐηε (2000, ζ.24), ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε κπνξεί λα πξνθχςεη  έπεηηα απφ 

ηελ νξζή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, έκςπρσλ θαη άςπρσλ, 

αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ∙ ν Bush (1986) ζεσξεί φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 
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εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη δηνίθεζε ζα επέιζεη κε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ αλζξψπηλσλ, 

πιηθψλ θαη ηερληθψλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ή εμαζθαιίδεη ν θάζε νξγαληζκφο.  

ε αλάιπζε ηνπ ν Παζηαξδήο (2004, ζ.109-11) θάλεη ιφγν γηα ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επηθέξνπλ δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη 

ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ζηνπο εμήο: ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία, ην άξηζην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, ηελ έκθαζε ζηελ δηδαζθαιία, ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο, ηελ 

ζπκκεηνρή γνλέσλ θαη εμσηεξηθψλ θνξέσλ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ηελ παξνρή 

μερσξηζηνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα θάζε κνλάδα.  Παξφιν ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ 

δηαθξίλεη έλαλ  εθπαηδεπηηθφ  νξγαληζκφ θαη εηδηθφηεξα ην ΗΗΔΚ, σο πξνο ηελ παξνρή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηνπο, 

ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ είλαη ζεκαληηθνί ηφζν σο πξνο ηελ βησζηκφηεηα ηνπ, 

φζν θαη σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ.  

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο  ΗΗΔΚ, 

ηέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε εθπαηδεπηηθή πξάμε εληφο θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ, ε 

ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο θαη ηελ 

κεηάβαζε ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, ε εμσζηξέθεηα ηνπ ΗΗΔΚ θαη αλάδεημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε ζπλερψο απμαλφκελε εηζξνή λέσλ ζπνπδαζηψλ, ε 

επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ, ε αμηνιφγεζε ηεο  δηδαζθαιίαο, ησλ εθπαηδεπηψλ 

θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ ΗΗΔΚ ζε 

εθπαηδεπηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο απηνχο, ε εθπαηδεπηηθή πξάμε κέζα ζην ΗΗΔΚ 

έρεη λα θάλεη ηφζν κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, φζν θαη κε ηελ 

ελίζρπζε ηνπο κε λέα δεδνκέλα απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο∙ ε ζχλδεζε κε 

επαγγεικαηηθνχο θνξείο, ε κάζεζε κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε  εθπαίδεπζε ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ επνπηεία επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ, κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ 

θαζνξηζηηθά ζε κηα επηηπρεκέλε εθπαηδεπηηθή πξάμε. Δπηπιένλ, ε ζηειέρσζε ησλ 

εθάζηνηε ηκεκάησλ κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη δηαθξηζεί θαη αλαγλσξηζηεί 

ζηνλ ηνκέα ηνπ, εθηφο απφ ηα ζεηηθά εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ηαπηνρξφλσο αλαδεηθλχεη ηελ θηινζνθία ηνπ ΗΗΔΚ γηα ζπλεξγαζίεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ νκαιή κεηάβαζε ζηελ επαγγεικαηηθή δσή. Γηα έλα ΗΗΔΚ είλαη 

ζεκαληηθφ, φρη απιά λα πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά αθελφο νη 

ζπνπδαζηέο ηνπ λα είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ δηαδηθαζία ηνχηε αθεηέξνπ λα 

θαηνξζψζνπλ λα αζρνιεζνχλ επηηπρψο κε απηφ ην νπνίν επέιεμαλ. 
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ηα αλσηέξσ νθείινπκε λα πξνζζέζνπκε ηελ εμσζηξέθεηα πνπ πξέπεη λα 

επηδηψθεη ην ΗΗΔΚ ηφζν γηα λα αλαδεηθλχεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 

ζπληειείηαη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, φζν θαη  

ην έξγν ησλ αλζξψπσλ πνπ ην ζηειερψλνπλ, εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη δηνηθεηηθά 

ζηειέρε. Ζ αλάπηπμε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ αιιά θαη ησλ ζηειερψλ απνηειεί ηηο βάζεηο γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα θαη αθνξκή γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπο. Αμίδεη αθφκε λα 

ζεκεησζεί φηη ε απμαλφκελε ξνή ζπνπδαζηψλ θαη ε επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ 

πνπ ζέηεη ην ΗΗΔΚ, απνηεινχλ παξάγνληεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ο 

αλαιπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε επειημία ζχκθσλα κε ηηο 

θαηαζηάζεηο θαη ηα πηζαλά εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο θαη ν έιεγρνο αλαδεηθλχνπλ 

έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο ην αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ελφο πγηνχο 

νξγαληζκνχ, ην νπνίν κπνξεί λα πξνζειθχεη λένπο θαηαξηηδφκελνπο θαη λα έρεη ηελ 

αλάινγε εηζξνή εζφδσλ.  

Οη αλσηέξσ δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο 

δηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ, φηαλ ζρεδηάδνληαη αλαιπηηθά θαη ζε βάζνο,  εθαξκφδνληαη 

θαη ηεξνχληαη ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο αλσηέξσ 

παξάγνληεο, κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΗΗΔΚ.   

 

 

4.6  Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ΙΙΔΚ 

4.6.1 Φνίηεζε-Δθπαηδεπηηθά Θέκαηα 

χκθσλα κε ηo ΦΔΚ 438/1993 θαη 1807/2014 νξίδεηαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Ηδησηηθψλ Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηα νπνία έρνπλ σο ζθνπφ «ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε απνθνίηνπο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο». Αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα ΗΗΔΚ, 

απηά επνπηεχνληαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη πηζηνπνηνχληαη 

απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Ζ θνίηεζε ζε θάζε εηδηθφηεηα νξίδεηαη ζε 5 εμάκελα δηάξθεηαο 1200 σξψλ εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 4 εμάκελα είλαη εμάκελα θαηάξηηζεο ζηε ζρνιή θαη ην 5 εμάκελν 

απνηειεί ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, δηάξθεηαο 960 σξψλ. Γηα λα 

θξηζεί ν θαηαξηηδφκελνο απφθνηηνο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο θαη ηα 5 
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εμάκελα. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπο παξαιακβάλεη ηελ ΒΔΚ(Βεβαίσζε 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο), ε νπνία ηνπ δίλεη  ην δηθαίσκα λα ιάβεη κέξνο ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο πνπ δηνξγαλψλνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΔΟΠΠΔΠ θαη ηνπ 

παξέρεη  πιένλ ην θξαηηθφ δίπισκα ηεο εηδηθφηεηαο.  

Σν έηνο θαηάξηηζεο θάζε ρξφλν εθθηλεί 1
ε
 Οθησβξίνπ θαη ιήγεη 30

ε
 Ηνπλίνπ. Σα 

κάζεκαηα φισλ ησλ εηδηθνηήησλ είλαη Θεσξεηηθά, Δξγαζηεξηαθά ή Μηθηά. Με ηελ 

ιήμε θάζε εμακήλνπ νη θαηαξηηδφκελνη θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηειηθέο 

εμεηάζεηο απφ ηηο νπνίεο θξίλεηαη ν πξνβηβαζκφο ηνπο ζην επφκελν εμάκελν. 

 

4.6.2 Οξγάλσζε-Γηνίθεζε 

Κάζε ΗΗΔΚ απνηειείηαη απφ ηα εμήο φξγαλα δηνίθεζεο: i)ηνλ Γηεπζπληή, ii)ηνλ 

Τπνδηεπζπληή, iii) ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ. Σα ΗΗΔΚ πνπ αξηζκνχλ πεξηζζφηεξνπο 

απφ 300 θαηαξηηδφκελνπο  πξέπεη λα νξίδεηαη θαη β’ ππνδηεπζπληήο. χκθσλα κε ηελ λ. 

1807/2014
 
ν Γηεπζπληήο ηνπ θάζε ΗΗΔΚ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο: θξνληίδεη γηα ηελ δηνηθεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ησλ εγθπθιίσλ, επζχλεηαη γηα ηελ έγθπξε θαη αμηφπηζηε ηήξεζε 

ησλ αξρείσλ, ησλ ππεξεζηαθψλ βηβιίσλ θαη γηα ηελ αληίζηνηρε ελεκέξσζε ζηελ 

Γ.Γ.Γ.Β.Μ. Οη ππνδηεπζπληέο ησλ ΗΗΔΚ ζπλεπηθνπξνχλ ζηα αλσηέξσ θαζήθνληα ηνπ 

Γηεπζπληή θαη ζπκβάιινπλ αληηζηνίρσο ζηε δηνίθεζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ  ηεο ζρνιήο.  

 

Σα αλσηέξσ απνηεινχλ ελ ζπληνκία ηηο πην ζεκαληηθέο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε 

ηα ΦΔΚ πνπ νξίδνπλ ηνλ ηξφπν ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΗΗΔΚ θαζψο θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο, θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο πνπ θαινχληαη λα  ηεξνχλ θαη λα θέξνπλ εηο 

πέξαο ηφζν νη θαηαξηηδφκελνη, φζν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ θάζε ΗΗΔΚ. ε φια ηα 

αλσηέξσ φκσο νθείινπκε λα πξνζζέζνπκε φηη θάζε ΗΗΔΚ απνηειεί έλαλ δσληαλφ 

νξγαληζκφ, πνπ παξέρεη εθπαίδεπζε, ππνζηεξίδεη ηελ δηα βίνπ κάζεζε θαη αθνινπζεί 

ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, σο εθ ηνχηνπ νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηηο ζχγρξνλεο 

ηάζεηο δηνίθεζεο έηζη ψζηε λα θαηνξζψλεη λα μερσξίδεη θαη λα δηαθξίλεηαη ζηνλ ρψξν 

εθπαίδεπζεο. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσλ, ηα φξγαλα δηνίθεζεο, δηεπζπληήο, 

ππνδηεπζπληήο θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε επηθνξηίδνληαη θαζεκεξηλά κε πεξηζζφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο έηζη ψζηε λα αθνινπζνχλ ηα πξφηππα ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ. Δηδηθφηεξα, 

ν δηεπζπληήο δελ  αξθείηαη κφλν ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαγξάθεη ε λνκνζεζία αιιά 

ηαπηνρξφλσο νθείιεη λα είλαη ελήκεξνο θαη λα παξαθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 
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κάξθεηηλγθ, ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη γεληθφηεξα ηελ εμσζηξέθεηα ηεο 

ζρνιήο· λα είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζεη θαη λα ζηεξίμεη ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ ΗΗΔΚ, λα θξνληίδεη γηα ηελ εηζξνή λέσλ ζπνπδαζηψλ, λα κπνξεί λα επηιέγεη θαη λα 

θαζνδεγεί ηνπο λένπο ζπλεξγάηεο, εθπαηδεπηέο θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Με ηελ 

ζχκπξαμε ηνπ ππνδηεπζπληή θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ππνδεηγκαηηθά έηζη ψζηε λα θαηαθηήζνπλ εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά απνηειέζκαηα. 

ην Β' κέξνο πνπ αθνινπζεί, ζηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηφο καο, 

κέζσ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θαη επηπιένλ θαηαιήγνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ 

λα εθαξκνζζνχλ, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ.  
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ΜΔΡΟ Β. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

1.1 θνπόο θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Ζ παξνχζα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είρε σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεηο ηηο απφςεηο 

θαη ηηο ζηάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο κέζα ζε έλα ηδησηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη εηδηθφηεξα ζηα ΗΗΔΚ. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ζα επηρεηξεζεί λα εξεπλεζνχλ 

είλαη ηα εμήο: πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηεο αλάπηπμεο ησλ ζηειερψλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε, πνηεο κεζφδνπο αθνινπζεί,  πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ηνπο θαη πσο απηή εθαξκφδεηαη κέζα ζην ΗΗΔΚ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κηα 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε. Δηδηθφηεξα ε έξεπλα έρεη ζηφρν λα δηαπηζηψζνπκε θαηά 

πφζν έλλνηεο φπσο   ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ, νη κέζνδνη αλάπηπμεο 

ηνπο, ε αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ θαη νη δηάθνξνη κέζνδνη αμηνιφγεζεο 

κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ψζηε λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε ηνπ.  

 

 

1.2 Δίδνο  Έξεπλαο 

Γηα ηελ ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηηο απαληήζεηο ζηα δηάθνξα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα αθνινπζνχκε ζπγθεθξηκέλα είδε έξεπλαο,  αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ 

ζέινπκε λα εμάγνπκε. Γχν είλαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, ε πνζνηηθή θαη ε 

πνηνηηθή κέζνδνο.  χκθσλα κε ηνλ  Πνπξθφ(2010), «ε πνζνηηθή κέζνδνο  ζρεηίδεηαη κε 

ηελ κέηξεζε θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, κε ηνλ ζρεκαηηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ επηιεγκέλσλ πνηνηήησλ ηνπ ζε αξηζκεηηθά κεγέζε, ελψ  ε πνηνηηθή 

κέζνδνο  έξεπλαο  αθνξά ηελ θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ επηιεγκέλσλ πνηνηήησλ ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ζε θάπνηα κνξθή δνκεκέλεο 

πεξηγξαθήο».  Ζ πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα 

εηζρσξήζεη ζηελ νπζία ησλ ελλνηψλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ βηψλνληαο ηαπηνρξφλσο  ηελ 

εκπεηξία, φπσο αθξηβψο ηελ αθεγνχληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηνπ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ηνλ θαηαζηεί θνηλσλφ ησλ γλψζεσλ, ησλ απφςεσλ θαη ησλ 
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αληηιήςεσλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθαιχςεη θαη λα δηεξεπλήζεη 

λέα ραξαθηεξηζηηθά  (Corbin & Strauss, 2008).  

Ζ θνηλσλία, σο  κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, πνπ εμειίζζεηαη, αλαζεσξεί 

δεδνκέλα θαη θαηαζηάζεηο, δεκηνπξγεί εθ λένπ ζρέζεηο θαη παξάγεη δηαξθψο λέεο 

ζεσξίεο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα αθνπγθξαζηεί ηα βηψκαηα θαη ηηο 

απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθ ησλ έζσ. «Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη λα κειεηήζεη ηηο 

θνηλσληθέο  θαηαζηάζεηο   κε ακεζφηεηα ζηα θπζηθά θαη θνηλσληθά πεξηβάιινληα  πνπ 

εμειίζζνληαη∙ αλαπηχζζεη κηα πιήξε θαη νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ θαηαζηάζεσλ, ηφζν 

ζε επίπεδν αληηθεηκεληθφηεηαο φζν θαη ζε επίπεδν ππνθεηκεληθνχ λνήκαηνο πνπ 

απνδίδνπλ ηα πξφζσπα ζε απηήλ (Λάδνο, 1998)». Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο απνηειεί ην ζηνηρείν ηεο επειημίαο  γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

εξεπλεηή  λα πξνζαξκφζεη ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο· ε ξνή ηεο ζπδήηεζεο θαη νη απαληήζεηο πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο  θαζνδεγνχλ   φιε ηελ δηαδηθαζία. Ζ πνηνηηθή έξεπλα επηηξέπεη ζηνλ 

εξεπλεηή λα ξσηά «γηαηί» θαη « πσο»  θαη λα εκβαζχλεη δηαξθψο  σο πξνο ην 

αληηθείκελν ηνπ. Ζ δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο  ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε  

θαη απαηηεί ελεξγνχο ζπκκεηέρνληεο θαζ ΄ φιε ηεο δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο   ελψ ε 

ηθαλφηεηα ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο απνηειεί  βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εξεπλεηή 

γηα λα αλαδείμεη θαη λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο, ηηο αληηιήςεηο 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ( Γαιάλεο, 2017). 

ηελ ελ ιφγσ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο γηα λα 

αλαδείμεη ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ ΗΗΔΚ αλαθνξηθά κε ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπο, ηα πξνγξάκκαηα 

αλάπηπμεο, ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη θαηά πφζν απηά απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη 

εηδηθφηεξα ελφο ΗΗΔΚ.   Ζ πνηνηηθή  κέζνδνο ζεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεξε εμαηηίαο ηνπ 

κηθξνχ δείγκαηνο ζπκκεηνρήο  αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Καηά ηνλ Εαθεηξφπνπιν (2015), ε πνηνηηθή κέζνδνο επηιέγεηαη φηαλ  

«αθνξά άηνκα πνπ ιφγσ ζέζεο, ειηθίαο, βησκάησλ έληαμεο ηνπο ζε κία θνηλσληθή νκάδα 

θαηέρνπλ ηδηαίηεξεο πιεξνθνξίεο ή  απφςεηο πνπ κφλν κε ηελ κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο 

κπνξνχκε λα πάξνπκε».  Σν δείγκα πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαη νη ζπκκεηέρνληεο λα 

κνηξάδνληαη θνηλέο εκπεηξίεο, βηψκαηα θαη λα δηαζέηνπλ ηελ ζέιεζε λα εθθξάζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο γηα ην ζέκα πνπ εξεπλάηαη (Cutcliffe, 1999). 
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1.2 Δξγαιείν   Πνηνηηθήο  Έξεπλαο-Οδεγόο πλέληεπμεο 

Σα εξγαιεία ηεο πνηνηηθήο έξεπλα πνηθίιινπλ θαη ρξήδνπλ δηαθνξεηηθήο δηαρείξηζεο 

φζνλ αθνξά  ζηελ ζπιινγή απνηειεζκάησλ. Σα εξγαιεία απηά δηαθξίλνληαη ζηε 

ζπλέληεπμε, ηελ παξαηήξεζε, ηα θείκελα-έγγξαθα, ηα  αξρεία, ηηο αθεγήζεηο, ηα 

εκεξνιφγηα, ηα ζθίηζα θαη ηηο εηθφλεο, ηηο  θσηνγξαθίεο θαη ηνπο ράξηεο, ηηο 

εθεκεξίδεο, ηηο βηνγξαθίεο θαη ηα ηζηνξηθά ληνθνπκέληα.  

Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ηεο αλαιπηηθήο 

παξαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηζπκνχζακε λα ζπγθεληξψζνπκε επηιέρζεθε ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ ζπλέληεπμε σο δηαδηθαζία παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή  λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα  απφ ηα ιεγφκελα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα θαηαγξάςεη ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο. Ζ ελ ιφγσ 

δηαδηθαζία δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εξεπλεηή λα αμηνπνηήζεη ηηο εκπεηξίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ· λα αλαθαιχςεη ηη αηζζάλνληαη (Κεδξάθα, 

2008). Ζ ζπλέληεπμε δελ απνηειεί κηα απιή ζπδήηεζε κεηαμχ δχν νκηιεηψλ, ηνπ 

εξεπλεηή θαη ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ, αιιά αληίζεηα ελέρεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

ακθφηεξσλ∙ ν  έλαο νκηιεηήο θαηαζέηεη ηηο πξνζσπηθέο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

θαη ν εξεπλεηήο παξαηεξεί, θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη. Πνηα 

πιεξνθνξία είλαη ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα αλαδεηρζεί έγθεηηαη  ζηελ θξίζε ηνπ 

εξεπλεηή. πλεπψο απηφ πνπ αλαδεηθλχεηαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο ζηελ πνηνηηθή κέζνδν 

είλαη ε θξίζε ηνπ εξεπλεηή θαη φζσλ δηαβάζνπλ ηελ έξεπλα (Eisner, 1991).  

Ζ ζπλέληεπμε, σο εξγαιείν έξεπλαο ζηελ πνηνηηθή κέζνδν, δηαθξίλεηαη ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο: δνκεκέλε, εκη-δνκεκέλε, κε δνκεκέλε, επαλαιακβαλφκελε, θιηληθή, 

ζπλεληεχμεηο νκάδσλ εζηίαζεο (focus group). ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέμακε ηελ  

εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, θαηά  ηελ νπνία ππάξρεη έλαο νδεγφο εξσηήζεσλ νη νπνίεο 

φκσο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ. Ο 

αξηζκφο  θαη ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ δελ είλαη θαζνξηζκέλνο θαη γεληθφηεξα απηφ ην 

είδνο ζπλέληεπμεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία επειημία σο πξνο ηελ δηεμαγσγή ηεο.   

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο πεξηειάκβαλε 15 εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, 

νκαδνπνηεκέλεο ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη παξαηίζεηαη  αλαιπηηθά 

ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο.  Οη εξσηήζεηο απηέο αθνξνχλ ζηηο απφςεηο ησλ 

Γηεπζπληψλ θαη ησλ Τπνδηεπζπληψλ ΗΗΔΚ αλαθνξηθά κε ηα εμήο εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 1)ε έλλνηα-πεξηερφκελν θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο,  2) ηα νθέιε ηεο αλάπηπμεο ζηειερψλ 3) ε ζπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ αλάπηπμε ζηειερψλ, 4)ε έλλνηα- πεξηερφκελν θαη 
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εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, 5)ηα νθέιε ηεο 

αμηνιφγεζεο, 6)ε έλλνηα θαη ιεηηνπξγίεο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο. 

Οη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο είραλ κηα θαζνξηζκέλε ζεηξά γηα φινπο ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο, ε νπνία φκσο κπνξνχζε λα δηαθνξνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ ξνή 

ηεο ζπδήηεζεο. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθθξάδνπλ ηελ γλψκε ηνπο θαη ηελ 

πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπο θαηά ηελ ζεηεία ηνπο ζην ΗΗΔΚ.  Πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο νη ζπκκεηέρνληεο θαηέγξαςαλ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη ηελ δχλακε ηνπ ΗΗΔΚ ζην νπνίν εξγάδνληαη. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεχμεσλ καγλεηνθσλήζεθε έπεηηα απφ ηελ άδεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ελψ θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο πξνηίκεζαλ λα γίλεη απιή θαηαγξαθή ησλ 

απαληήζεσλ ηνπο. ην δεχηεξν ζηάδην αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. 

 

1.3 Γηαδηθαζία Πνηνηηθήο έξεπλαο 

Ζ δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ δηήξθεζε πεξίπνπ έλα κήλα θαη εηδηθφηεξα απφ κέζα 

Μαΐνπ έσο ηα  κέζα  Ηνπλίνπ 2019, κηα πεξίνδνο αξθεηά δχζθνιε γηα ηα ζηειέρε ησλ 

ΗΗΔΚ, θαζψο νινθιεξψλεηαη ε πεξίνδνο θαηάξηηζεο θαη μεθηλά ε πεξίνδνο εμεηάζεσλ 

θαη έθδνζεο απνηειεζκάησλ. Ζ αξρηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε 

ηειεθσληθά φπνπ δηεξεπλήζακε ηελ δηάζεζε ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα θαη 

ηαπηνρξφλσο επηιχζεθαλ απνξίεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ησλ ίδησλ αιιά θαη ησλ ΗΗΔΚ πνπ εξγάδνληαη. Όιεο νη ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθηφο ηνπ γξαθείνπ ηνπο, ζε εκέξα, ψξα θαη 

ηνπνζεζία πνπ ζπκθσλήζεθε απφ θνηλνχ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ 30 κε 40 

ιεπηά θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηβεβαηψζακε γηα αθφκε κηα θνξά ηελ αλσλπκία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη φηη νη απφςεηο ηνπο απνηεινχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

δεδνκέλα  γηα ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία. 

 

 

1.4 Γείγκα-Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο  πνηνηηθήο  έξεπλαο 

Ο ζηφρνο ζηνλ  ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, ήηαλ ε ζπκκεηνρή 10 

Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ΗΗΔΚ  ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο.  Οη ζπκκεηέρνληεο 

έιαβαλ κέξνο νηθεηνζειψο, έπεηηα απφ ηελ πξφηαζε ηνπ εξεπλεηή ελψ ηαπηνρξφλσο 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ 
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ηεζεί πξνο αλάιπζε. Οη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα κε πξνζπκία, 

ζέινληαο λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη ηα επαγγεικαηηθά βηψκαηα ηνπο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγάδεηαη αξθεηά ρξφληα ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο  θαη πξνηνχ αλαιάβνπλ θαζήθνληα Γηεπζπληή ή Τπνδηεπζπληή ζηνλ 

νξγαληζκφ πνπ αλήθνπλ ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, θαηείραλ  άιιε δηνηθεηηθή   ζέζε 

ή ήηαλ εθπαηδεπηέο ζηνλ νξγαληζκφ.  

Απφ ηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, νη 5 είλαη άλδξεο θαη νη 5 είλαη 

γπλαίθεο, ελψ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ νη  4 αζθνχλ θαζήθνληα 

Γηεπζπληή θαη νη 6 θαζήθνληα Τπνδηεπζπληή.  Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ 

αλήθνπλ, νη 5 ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαη ειηθηαθά κεηαμχ 31 έσο 40 εηψλ, 4 

ζπκκεηέρνληεο αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ 41 εηψλ έσο 50 εηψλ θαη 1 ζηελ νκάδα απφ 51 

εηψλ έσο 60. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη πηπρηνχρνη ΑΔΗ, 3 ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηε δηνίθεζε ή ηελ δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 2 έρνπλ 

Γηδαθηνξηθφ δίπισκα. Οη πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ έρνπλ αξθεηέο ψξεο 

επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. Σα ΗΗΔΚ ζηα νπνία εξγάδνληαη βξίζθνληαη ζηνλ 

λνκφ Θεζζαινλίθεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο εξγάδνληαη ζε 5 δηαθνξεηηθά ΗΗΔΚ. Ζ 

δχλακε θαηαξηηδνκέλσλ ησλ πεξηζζνηέξσλ ΗΗΔΚ θπκαίλεηαη κεηαμχ 500-3000 

ζπνπδαζηέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν 

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

2.1 Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ  Πνηνηηθήο Έξεπλαο 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζχκθσλα 

κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε έπεηηα απφ ηηο 10 εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Οη 

γεληθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θσδηθνπνηήζακε ηα δεδνκέλα 

είλαη: 

1. «Έλλνηα- πεξηερφκελν θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο» 

2. «Σα νθέιε ηεο αλάπηπμεο ζηειερψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη γηα ηα 

ίδηα ηα ζηειέρε» 

3. «Ζ ζπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (HR) ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ζηειερψλ» 

4. «Ζ έλλνηα, ην πεξηερφκελν θαη ε εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ» 

5. «Σα νθέιε ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηα ζηειέρε θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ» 

6. «Ζ έλλνηα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο» 

Οθείινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε φηη γηα ηελ αλαθνξά πνπ ζα γίλεη ζηηο απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ έρνπκε αθνινπζήζεη ζπγθεθξηκέλε 

αξίζκεζε∙ εηδηθφηεξα φπνπ αλαθέξεηαη Γ1 αληηζηνηρεί ν πξψηνο  Γηεπζπληήο, Γ2 ν 

δεχηεξνο Γηεπζπληήο θ.ν.θ. Ζ ίδηα αξίζκεζε αληηζηνηρεί θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

Τπνδηεπζπληέο, Y1 είλαη  ν πξψηνο Τπνδηεπζπληήο θ.ν.θ 

 

 

 

2.2 Απόςεηο γηα ηελ έλλνηα, ηελ αλάπηπμε θαη ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο  ησλ 

δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζην ΙΙΔΚ 

ηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα νη εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ σο 

ζθνπφ λα εθθξάζνπλ ην πσο νξίδνπλ νη ίδηνη ηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ, κε πνηνπο 

ηξφπνπο  θαη πνηα πξνγξάκκαηα εθαξκφδνπλ γηα λα επηηεπρζεί.  
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ηελ 1ε εξώηεζε: « Ση ζεκαίλεη γηα εζάο αλάπηπμε ζηειερώλ ζην ΙΙΔΚ;» 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νξίδνπλ ηελ αλάπηπμε σο κηα δηαδηθαζία 

δηαξθνχο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπ θάζε ζηειέρνπο κε 

ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε, ζην κεγαιχηεξν βαζκφ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπο.  

 

Πίλαθαο 1. Οξηζκφο "αλάπηπμεο ζηειερψλ" 

Δθπαίδεπζε-Καηάξηηζε- Δπηκφξθσζε Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Τ1, 

Τ4, Τ5, Τ6 

Αλάδεημε λέσλ ζηειερψλ (λέα ζέζε εξγαζίαο- 

νηθνλνκηθή εμέιημε) 

Γ3, Τ3 

Παξαθίλεζε πξνζσπηθνχ(θίλεηξα)- 

Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε 

Τ2, Τ3 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο νη 

8 ζηνπο 10 πξνζδηφξηζαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ αλάπηπμε. Ζ επέλδπζε ζηελ γλψζε, ε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, είλαη ην ζηνηρείν απηφ πνπ ζα αλαδείμεη ζηειέρε πνπ 

δηαθξίλνληαη ζηνλ αληηθείκελν ηνπο θαη είλαη ζε ζέζε λα εμειίζζνπλ δηαξθψο ην έξγν 

ηνπο. Μέζα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, ε δηαδηθαζία απηή νθείιεη λα είλαη 

δηαξθήο φρη κφλν γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο αιιά θαη γηα ηελ ζηειέρε πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν λα πξνάγνπλ ηελ γλψζε. Οη λέεο πξνθιήζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ 

λα αληηκεησπηζηνχλ κφλν κέζσ ηεο γλψζεο, ηεο θαηάξηηζεο, ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ζέηεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο. 

Δηδηθφηεξα νη ζπκκεηέρνληεο ζρνιίαζαλ ηελ αλάπηπμε ζηειερψλ σο εμήο: 

 «Ζ αλάπηπμε ζηειερψλ ζε κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε έρεη λα θάλεη κε ηελ επέλδπζε ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ. Γηαθξίλεηο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπλεξγαηψλ ζνπ θαη  

θξνληίδεηο λα ηηο αμηνπνηήζεηο κέζα ζηελ ζρνιή αιιά θαη λα ηηο βειηηψζεηο, λα ηηο 

ηειεηνπνηήζεηο» (Γ1).  

«... ε γλψζε θαη ε εθπαίδεπζε ζνπ πξνζθέξεη απηνπεπνίζεζε, επαγγεικαηηθή 

απηνπεπνίζεζε γηα απηφ πνπ θάλεηο θαη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ» (Τ6). 
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Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε επίζεο φηη ε αλάπηπμε ζηειερψλ νδεγεί ζε λέεο 

αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο γηα ηα ζηειέρε θαη θαη' επέθηαζε ζε λέα ζέζε εξγαζίαο 

γεγνλφο πνπ είλαη ζπλψλπκν θαη κε ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε. 

«Απνηειεί κία δηαδηθαζία δηαξθνχο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο. Δπελδχεηο ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηεο νκάδαο ζνπ ψζηε λα απνδίδνπλ ζην κέγηζην. Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία 

απηή έρνπκε μερσξίζεη ζηειέρε ηα νπνία εμειίρζεθαλ θαη άιιαμαλ ζέζε εξγαζία» (Γ3). 

 

Ωο κία θαηεγνξία παξαθίλεζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πξνζδηνξίζηεθε ε 

αλάπηπμε ζηειερψλ απφ  δχν ζπκκεηέρνληεο θαζψο ε εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηθαλνηήησλ θαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε λέεο αξκνδηφηεηεο 

ζεσξείηαη ζηνηρείν παξαθίλεζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

 «.. ην λα μερσξίδεηο νξηζκέλνπο ζπλεξγάηεο ζνπ θαη λα επελδχεηο ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, 

είλαη κηα κνξθή παξαθίλεζεο. Οη ζπλεξγάηεο ζνπ αηζζάλνληαη ζεκαληηθνί, αλαλεψλεηο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ εξγαζία θαη εηζπξάηηεηο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πνπ 

ληψζνπλ» (Τ2)  

 

ηελ εξώηεζε 2: "Τπάξρεη θάπνην εγρεηξίδην αλάπηπμεο ζην ΙΙΔΚ  ζαο;" 

Μφλν ηξεηο ζπκκεηέρνληεο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζην εξψηεκα, ελψ ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαηαξηηζηεί θάπνην εγρεηξίδην ην 

νπνίν λα ιεηηνπξγεί σο νδεγφο αλάπηπμεο ησλ ζηειερψλ. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο πνπ ππάξρεη αληίζηνηρν εγρεηξίδην γίλεηαη ιφγνο γηα κηα ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζηειερψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σν ελ ιφγσ 

εγρεηξίδην πξνζδηνξίδεη νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, ηερληθέο θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο 

πνπ αθνινπζεί ν νξγαληζκφο, επηηξέπνληαο βέβαηα κηα επειημία σο πξνο ηελ ρξήζε θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ. 

Γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ έθαλαλ εθηελή αλαθνξά νη 3 εξσηεζέληεο 

παξαζέηνληαο ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

«Αξθεηά λσξίο αληηιεθζήθακε σο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο, φηη γηα λα κπνξνχκε λα 

είκαζηε αληαγσληζηηθνί θαη λα δηαθξηζνχκε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζα έπξεπε λα 

έρνπκε ζην δπλακηθφ καο ηα θαιχηεξα ζηειέρε. Γηα ην ιφγν απηφ ζρεδηάζακε κηα ζεηξά 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο αιιά θαη λα γίλνπλ γλψζηεο λέσλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο, 

δηδαζθαιίαο θαη δηνίθεζεο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ εγρεηξηδίνπ δελ ππήξμε εχθνιε γηαηί νη 

αλάγθεο ησλ ζηειερψλ δελ είλαη νη ίδηεο∙ (...) επηπιένλ ε δεκηνπξγία ηνπ θαη ε εθαξκνγή 
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είλαη κηα αξθεηά ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ε νπνία "ηεζηάξεηαη" δηαξθψο θαη αλαλεψλεηαη, 

πρ αλάινγα κε ηελ βαζκίδα ησλ ζηειερψλ καο θξνληίδνπκε λα νξγαλψλνπκε workshops 

αλαθνξηθά κε soft skills. Καηά δηαζηήκαηα ην έληππν απηφ αλαλεψλεηαη έπεηηα θαη απφ 

πξνηάζεηο ησλ ζπλεξγαηψλ καο. Θεσξψ φηη ην πην ζεκαληηθφ, αθφκε θαη απφ ην 

εγρεηξίδην, είλαη φηη αθνπγθξαζηήθακε ηηο αλάγθεο ησλ ζηειερψλ καο, κηιήζακε καδί ηνπο 

θαη ιάβακε ππφςε καο ηηο αλάγθεο ηνπο» (Γ1) 

«ηε ζρνιή ππάξρεη έλαο  θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο θαη αληίζηνηρνο 

θαλνληζκφο γηα ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε καο. Ο θαλνληζκφο απηφο απνηειεί έλαλ νδεγφ 

ρσξίο φκσο λα είλαη "επαγγέιην", πξάγκα ην νπνίν ζηελ πξάμε ζεκαίλεη φηη ζέινπκε λα 

είκαζηε επέιηθηνη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αδπλακίεο πνπ 

παξαηεξνχκε θάζε θνξά» (Γ3) 

«Αξρηθά πξαγκαηνπνηνχζακε νξηζκέλεο εθπαηδεχζεηο ζηα ζηειέρε καο θπξίσο πάλσ ζε 

δηνηθεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ζεκαηνινγία. Έπεηηα δηαπηζηψζακε φηη φιε απηή ε 

δηαδηθαζία έπξεπε λα είλαη δνκεκέλε θαη νξγαλσκέλε θαη γηα ην ιφγν απηφ 

δεκηνπξγήζακε ην εγρεηξίδην. Δπί ηεο νπζίαο θαηαγξάθνληαη ελέξγεηεο θαη πξνγξάκκαηα 

πνπ παξαθνινπζνχλ ηα ζηειέρε καο έηζη ψζηε λα έρνπλ ηελ επθαηξία ζην κέιινλ λα 

αιιάμνπλ ζέζε εξγαζίαο κέζα ζην. Σν εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη ζεκηλάξηα εμεηδίθεπζεο γηα 

ηνπο ζπλεξγάηεο ζηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε κέρξη θαη πξνγξάκκαηα κε άιινπο θνξείο 

κε ζθνπφ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε» (Τ1) 

 

Οη ππφινηπνη 7 ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη δελ ππάξρεη θάπνην εγρεηξίδην 

αλάπηπμεο ζηειερψλ θαη ηαπηνρξφλσο νη πεξηζζφηεξνη επηζήκαλαλ φηη ε έιιεηςε ηνπ 

απνηειεί κεηνλέθηεκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΗΗΔΚ θαζψο νη πξνζπάζεηεο εθπαίδεπζεο 

θαη επηκφξθσζεο πνπ θάλνπλ δελ είλαη πάληα νξγαλσκέλεο. Δπηπιένλ κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε πξνέθπςαλ νξηζκέλνη ιφγνη πνπ δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζνπλ 

εγρεηξίδην αλάπηπμεο θαη νη ιφγνη απηνί θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 2  σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 2. Λφγνη κε χπαξμεο εγρεηξηδίνπ αλάπηπμεο ζηειερψλ 

 

Με θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο  Γ4, Τ2,Τ3 

Μηθξή δχλακε θαηαξηηδνκέλσλ Τ4, Τ6 

Πνιηηηθή/Φηινζνθία ηεο εηαηξείαο Γ4, Τ2,Τ3, Τ5 
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Ζ κηθξή δχλακε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ απνηειεί έλαλ παξάγνληα κε 

χπαξμεο εγρεηξηδίνπ αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αλαθνξηθά κε ηνλ 

παξάγνληα απηφ ελδεηθηηθά ζρνιίαζαλ: 

«Δίκαζηε έλα ζρεηηθά κηθξφ ΗΗΔΚ θαζψο ε δχλακε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ καο είλαη 

πεξίπνπ 250-300 θαηαξηηδφκελνη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πξψηε θάζε θχξην κέιεκα ηφζν 

ηεο δηεχζπλζεο φζν θαη ηνπ εξγνδφηε απνηειεί ε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία θαη ε 

νηθνλνκηθή "επηβίσζε" ηεο ζρνιήο. ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή φζν θαη λα ζέινπκε λα 

αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάπηπμε ζηειερψλ δίλνπκε φιε ηελ ελέξγεηαο καο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θαζεκεξηλφηεηα. Αλ θαη παξέρνπκε ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ζηα ζηειέρε καο  ε 

νξγάλσζε θη ε πινπνίεζε ηνπο δελ έρεη ζηαζεξή δνκή» (Τ6) 

 

 Ζ νξγάλσζε θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

έπεηηα απφ ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ εξγνδνηψλ, νη νπνίνη ελψ αξθεηά ζπρλά αθνχλ θαη 

επεμεξγάδνληαη ιεηηνπξγίεο φπσο απηή, σζηφζν δελ απνθαζίδνπλ λα πξνβνχλ ζε 

νξγαλσκέλν ηκήκα πνπ ζα αζρνιείηαη κε απηέο ηηο δξάζεηο γηα ηα ζηειέρε. 

«Γελ απνηειεί θηινζνθία ηεο εηαηξίαο∙ επελδχζακε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ 

εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ γηα λα δηαθξηζνχκε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζε» (Τ2) 

«Τπήξμαλ θνξέο πνπ ηέηνηεο πξνηάζεηο ραξαθηεξίζηεθαλ ρξνλνβφξεο θαη πηζαλφλ πνιπ-

έμνδεο θαζψο είλαη άιιεο νη πξνηεξαηφηεηεο καο» (Γ4, Τ2,Τ3, Τ5).  

«Πξσηίζηεο ζεκαζίαο γηα εκάο είλαη λα δηαηεξνχκε κέζα ζην έηνο ζηαζεξφ αξηζκφ 

ζπνπδαζηψλ γηαηί παξάιιεια "ηξέρεη" έλαο νηθνλνκηθφο ζηφρνο θαη ηαπηνρξφλσο 

επηδηψθνπκε απφ ρξνληά ζε ρξνληά αχμεζε ησλ ζπνπδαζηψλ καο∙ νπφηε θαηαλνείηε φηη ε 

δεκηνπξγία εγρεηξηδίνπ ή νκάδαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ δελ 

ιακβάλεηαη σο αλάγθε πξνο ην παξφλ. Γίλεηαη ζεκαζία ζε άιια ζέκαηα απηή ηελ πεξίνδν, 

φπσο ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο, εγθαηαζηάζεσλ θηι» (Γ4) 

 

Δξώηεζε 3: «Πνηεο, θαηά ηελ γλώκε ζαο, δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο ρξήδνπλ 

αλάπηπμεο γηα ηα ζηειέρε ζαο;»  

Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή ηελ εξψηεζε ζπγθιίλνπλ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο ζε θνηλέο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο ε δηαρείξηζε νκάδσλ/αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ζηελ επηθνηλσλία, ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ζηε δηαρείξηζε 

θαηαζηάζεσλ-θξίζεσλ, ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαζψο 

θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ νξγαληζκνχ. 
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Πίλαθαο 3. Γηνηθεηηθέο Ηθαλφηεηεο 

Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

(νκάδαο) 

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Τ1, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6 

Δπηθνηλσλία Γ2, Τ1, Τ2, Τ4, Τ5, Τ6 

Γηαρείξηζε ρξφλνπ Γ1, Γ4, Τ1, Τ2, Τ5 

Πξνγξακκαηηζκφο-Οξγάλσζε 

Λεηηνπξγηψλ 

Γ1, Τ2, Τ4, Τ6 

Λήςε απνθάζεσλ-Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Γ1, Γ3, Τ1, Τ5 

Γηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ-θξίζεσλ Γ3, Τ3, Τ6 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3 ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαδεηθλχεη σο ηελ πην 

βαζηθή δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα πνπ ρξήδεη εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηελ δηαρείξηζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ δηαρείξηζε ηεο νκάδαο.  Ζ θαζεκεξηλή επαθή κε ηνπο 

ζπνπδαζηέο, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο ινηπνχο ζπλεξγάηεο απαηηεί ιεπηνχο 

ρεηξηζκνχο θαη επειημία σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ηνπο ψζηε φινη καδί λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο νκάδα θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη ηεξψληαο νξηζκέλνπο  θαλφλεο. 

 «Ο θαζέλαο μερσξηζηφο, ν θαζέλαο κνλαδηθφο, ζθέθηνκαη θαζεκεξηλά θαηά ηελ επαθή 

θαη ηε επηθνηλσλία καδί ηνπο. Δζηηάδνπκε πνιχ ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ ιεηηνπξγία ηεο 

νκάδαο θαη ζαθψο ζέινπκε φινη, ζηειέρε, εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζπνπδαζηέο λα 

γίλνληαη θνηλσλνί ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο πνπ καο ραξαθηεξίδεη. Απηνί είλαη 

νξηζκέλνη ιφγνη πνπ καο μερσξίδνπλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο» (Γ1) 

«Ωο ζρνιείν είκαζηε δσληαλφο νξγαληζκφο θαη σο δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο 

θαινχκαζηε λα ζπλεξγαζηνχκε θαζεκεξηλά. Γελ ραξαθηεξίδνληαη φινη νη άλζξσπνη απφ 

ηηο ίδηεο αλάγθεο θαη απηφ νθείινπκε λα θάλνπκε∙ λα δηαρεηξηζηνχκε κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν ηνλ θαζέλα μερσξηζηά, ρσξίο λα "παξεθθιίλνπκε" απφ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο καο» 

(Τ1) 

 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο δίλεηαη επίζεο κεγάιε 

βαξχηεηα θαζψο ε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ βαζίδεηαη ζε κεγάιν 

κέξνο ζην θαηά πφζν εχθνια, θαηαλνεηά θαη έγθπξα κεηαδίδεηαη κηα πιεξνθνξία. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ε κεηάδνζε γλψζεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ έρνληαο 

θάπνηνο θαιέο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο. Οη 6 ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε 
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ηθαλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο πξέπεη δηαξθψο λα εμειίζζεηαη ψζηε ηα ζηειέρε λα είλαη 

απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

«Ζ επηθνηλσλία ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

θαη ηελ δηνίθεζε ηνπ ΗΗΔΚ. Όινη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, ηελ ίδηα 

πιεξνθνξία πνπ ηνπο αθνξά δηνηθεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά. Ζ ιεηηνπξγία έρεη λα θάλεη κε 

έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο αλ δελ ηεξεζνχλ ή αλ δελ ηηο 

επηθνηλσλήζνπκε ζσζηά ζα ππάξμεη δπζιεηηνπξγία» (Τ2) 

«Σν ζηνηρείν ηεο επηθνηλσλίαο δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο αιιά 

θαη κε ηελ εμσζηξέθεηα πνπ έρεη ν νξγαληζκφο. Ζ δηαρείξηζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

θαζψο θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ εηθφλα πνπ δηαηεξεί ν νξγαληζκφο ζηελ θνηλσλία. Μηα θαιή επηθνηλσλία, κηα 

επειημία σο πξνο ηελ ζπλεξγαζία εληφο θαη εθηφο ηεο ζρνιήο , κφλν νθέιε κπνξεί λα 

θέξεη γηα ηα ζηειέρε θαη ηελ ζρνιή» (Γ2) 

 

Ζ δηαρείξηζε ρξφλνπ απνηειεί αθφκε κηα ηθαλφηεηα ηελ νπνία νθείινπλ λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη απηφ δηφηη 

ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ελφο ΗΗΔΚ ππάξρεη πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ, απφ ην 

σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ κέρξη παξάιιειεο δξάζεηο πνπ νθείινπλ λα 

ζπληνλίζνπλ, έιεγρν εμνπιηζκνχ θ.ν.θ. Αλ ιάβεηο θαλείο ππφςε ηηο αηνκηθέο 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζπνπδαζηέο θαζψο θαη ηηο ζπλαληήζεηο κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ηελ δηνίθεζε, ν ρξφλνο ρξήδεη άξηζηεο δηαρείξηζεο.  Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ απνηειεί 

ζεκαληηθή δεμηφηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Οη 5 ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο 

έζημαλ ηελ ηθαλφηεηα απηή αλαθέξνληα ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

«Τπάξρεη έλαο κεγάινο φγθνο εξγαζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ηκεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ψξεο δηδαζθαιίεο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα ζηέιερνο πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηνλ ρξφλν ηνπ αξθεηά θαιά, δηαθνξεηηθά είλαη δηαξθψο 

εθηεζεηκέλνο ζε deadlines εξγαζηψλ» (Τ5) 

«Σν εθπαηδεπηηθφ εκεξνιφγην εμαξηάηαη απφ ηηο εκεξνκελίεο ηεο εγθπθιίνπ ηεο ΓΓΓΒΜ 

θαη σο εθ ηνχηνπ νθείινπκε λα ην ηεξήζνπκε απζηεξά. Απηφ ζηελ πξάμε ζεκαίλεη πνιχ 

θαιφ ζπληνληζκφ απφ φινπο καο, δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, πξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε 

εξγαζηψλ» (Γ4).  
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ε ζπλέρεηα κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ν πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ θαη ε 

νξγάλσζε ηνπο αλαδεηθλχνληαη ζε ηθαλφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ. «Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ κε βάζε ην εκεξνιφγηνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ είλαη απαξαίηεηνο λα γίλεη απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο. Ο θαζνξηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ είλαη θαιφ λα θνηλνπνηείηαη εγθαίξσο ψζηε 

λα απνθεχγνληαη αζηνρίεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο» (Τ2).  

 

Γηα 3 ζπκκεηέρνληεο ε ιήςε  απνθάζεσλ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη 

ζεκαληηθή ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία. Απφ φζα αλαθέξνπλ ε δεμηφηεηα απηή 

θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή γηα έλαλ νξγαληζκφ πνπ αιιάδεη δηαξθψο θαη δέρεηαη 

επηξξνέο ηφζν θνηλσληθέο φζν θαη νηθνλνκηθέο. 

«Θέινπκε ηα ζηειέρε καο λα ιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα είλαη ελεξγνί ζηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηελ δηνίθεζε ηεο ζρνιήο. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

έρεη λα θάλεη κε ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ θάζε ηνκέα θαη γεληθφηεξα ηεο ζρνιήο. Σν λα 

κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη πφηε κηα ζπλεξγαζία είλαη θαιή θαη ηα νθέιε πνπ ζα 

απνθνκίζεη θαζψο θαη πσο ζα αληηκεησπίζεη πηζαλά πξνβιήκαηα ζην εζσηεξηθφ ή 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ζρνιήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.» (Γ3) 

«Έρνπκε λα θάλνπκε κε αλζξψπηλν δπλακηθφ, πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη δηαξθψο, 

ηφζν ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξά φζν θαη εθπαηδεπηηθέο ή νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο∙ είκαζηε 

εδψ γηα λα ιχλνπκε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα θαη ηα ζηειέρε καο πξέπεη λα 

αληαπνθξηζνχλ αλά πάζα ζηηγκή ζε ηέηνηεο πξνθιήζεηο» (Γ1) 

Ζ δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ ή θξίζεσλ απνηειεί κηα δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηελ νπνία 3 

ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ηα ζηειέρε ηνπο. «Σν πσο ζα 

δηαρεηξηζηείο ηελ ιήμε ζπλεξγαζίαο κε έλαλ εθπαηδεπηή ηεο ζρνιήο, ν νπνίνο ήηαλ πνιχ 

αγαπεηφο ζηνπο ζπνπδαζηέο ή κε έλαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε πνπ κέρξη ηψξα ην φλνκα ηνπ 

ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε ηελ ζρνιή, ρξεηάδεηαη θάπνηα επειημία θαη λα είζαη έηνηκνο λα 

θαιχςεηο ην θελφ πνπ παξνπζηάδεηαη» (Τ3) 

 

ηελ εξώηεζε 4: «Δθαξκόδεηε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ζηειερώλ ζην ΙΙΔΚ; Πνηα 

είλαη απηά; Ση πεξηιακβάλνπλ;» 

Με ηελ εξψηεζε απηή ζέιακε λα δνχκε αλαιπηηθά αλ εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα 

αλάπηπμεο ζηειερψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη πνηα είλαη ηα 

πξνγξάκκαηα απηά. Απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πξνέθπςε φηη φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο Γηεπζπληέο θαη Τπνδηεπζπληέο εθαξκφδνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα∙ 
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εηδηθφηεξα ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ αλέθεξε φηη σο κέζν εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζεκηλάξηα θαη ηηο δηαιέμεηο ζε ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαηνινγία θαη ζπλήζσο κε εηζεγεηέο δηεπζπληηθά ζηειέρε κε πνιπεηή εκπεηξία. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά εκπινπηίδνληαη απφ case studies, σο κηα πξαθηηθή εθαξκνγή, ζε 

φζα παξνπζηάδεη ν εηζεγεηήο.   

 

 

Πίλαθαο 4. Μέζνδνη-Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο ηειερψλ 

Δθπαίδεπζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία(On  the job 

training) 

Γ1, Γ2, Τ1 

πκκεηνρή ζε νκάδεο (αλάζεζε ξφισλ) Γ1,Τ1, Τ2 

εκηλάξηα, δηαιέμεηο, case studies απφ ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο  

 Γ2, Γ3, Γ4, Τ2, Τ3, 

Τ4, Τ5, Τ6 

Δμσηεξηθνί εθπαηδεπηέο  Γ1, Γ2, Γ3, Τ1, Τ5, 

Τ6 

πλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο  Γ1,Γ3,  Τ1 

Πεξηπεηεηψδε Σαμίδηα / Δθπαηδεπηηθά  Σαμίδηα Γ1, Τ1 

 

ηνλ πίλαθα 4 απνηππψλνληαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη κε πεξηζζφηεξε 

ζπρλφηεηα ηα ζεκηλάξηα θαη ηηο δηαιέμεηο θαη έπεηηα ηελ εθπαίδεπζε απφ εμσηεξηθνχο 

εθπαηδεπηέο.  

«ε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θξνληίδνπκε λα εθαξκφδνπκε κηα εθπαίδεπζε 

αλαθνξηθά κε δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ή ιεηηνπξγίεο ηνπ marketing θαη ησλ πσιήζεσλ. 

πλήζσο ηνλ ξφιν ηνπ εηζεγεηή αλαιακβάλεη δηεπζπληηθφ ζηέιερνο κε εκπεηξία εηψλ» 

(Γ2) 

«Ζ αιήζεηα είλαη φηη επεηδή είκαζηε έλαο κηθξφο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο θαη δελ 

έρνπκε ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο, ηελ παξνχζα 

ρξνληθή ζηηγκή πξαγκαηνπνηνχκε κφλν ζεκηλάξηα θαη δηαιέμεηο, αλ θαη νη ζπλεξγάηεο καο 

έρνπλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα θέξνπκε ζηνλ ρψξν καο εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο 

εθπαηδεπηέο» (Τ6) 

«Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελ γέλεη θέξδηζε ην ελδηαθέξνλ 

ησλ ζηειερψλ φηαλ νη παξνπζηάζεηο γίλνληαλ απφ εμσηεξηθφ εθπαηδεπηή. ηελ πνξεία 

δηαπηζηψζακε φηη ηα ζηειέρε καο έλησζαλ πην άλεηα λα εθθξάζνπλ ηηο ακθηβνιίεο, ηηο 

απνξίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ πιένλ δηαηεξνχκε ζηαζεξή 
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ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη θξνληίδνπλ λα καο ηξνθνδνηνχλ κε 

λέα δεδνκέλα δηαξθψο» (Γ3) 

 

Απφ 3 ζπκκεηέρνληεο ηνλίζηεθε ε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο κέζσ άιισλ 

θνξέσλ εθπαίδεπζεο, σο δηαδηθαζία αληαιιαγήο ηδεψλ θαη εθπαηδεπηηθήο λννηξνπίαο. 

Δπηπιένλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο απφ άιινπο θνξείο θαηνξζψλνπλ λα απνθηήζνπλ 

αθφκε έλαλ επηπιένλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ εληζρχεη ηφζν ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπο 

αιιά θπξίσο ηελ επαγγεικαηηθή εηθφλα ηνπο.«Δίκαζηε εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο πνπ 

ζηεξίδεη ηελ δηα βίνπ κάζεζε, (……).ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα επηιέγνπκε ζηειέρε 

πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ θάπνην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ∙ ζαλ νξγαληζκφο 

νθείινπκε λα ηνπο ζηεξίμνπκε γηα απηφ αλαιακβάλνπκε εμ νινθιήξνπ ηα δίδαθηξα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δπέλδπζε ζηε γλψζε θαη ζηα  ζηειέρε καο ζεκαίλεη επέλδπζε ζηνλ  ίδην 

ηνλ νξγαληζκφ» (Τ1). 

«Δπηδηψθνπκε ζπλεξγαζίεο κε άιινπο εμσηεξηθνχο θνξείο, πρ γηα εθκάζεζε μέλσλ 

γισζζψλ» (Γ3) . 

 

Ζ εθπαίδεπζε ζε κία ζέζε εξγαζία θαίλεηαη φηη απνηειεί κηα κέζνδν αλάπηπμεο 

ησλ ζηειερψλ πνπ θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. 3 

ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη πνιχ 

ζπλεζηζκέλε ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο θαη απνηειεί κηα κέζνδν αλάπηπμεο ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο. «Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ ππάξρεη πάληα αξθεηφο ρξφλνο γηα 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε∙ ην λα εθπαηδεχεηο  έλαλ ζπλεξγάηε ζηελ εξγαζία ηελ ζηηγκή 

πνπ «ηξέρνπλ» νη δηαδηθαζίεο, είλαη κηα πνιχ θαιή πξαθηηθή, αθελφο ν ζπλεξγάηεο 

αληηιακβάλεηαη πιήξσο ηελ ξνή θαη ηελ κεζνδνινγία ησλ εξγαζηψλ αθεηέξνπ κπνξείο λα 

δηαπηζηψζεηο ζηελ πξάμε θαηά πφζν κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο» (Γ2). 

 

Ζ αλάζεζε ξφισλ επηιέγεηαη σο κέζνδνο αλάπηπμεο απφ ηνπο 3 ζηνπο 10 

ζπκκεηέρνληεο, θαη απηφ γηαηί πξνζπαζνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηα ζηειέρε ηνπο γηα φιεο 

ηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ αληηκέησπνη κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ· επηπξνζζέησο ε ηερληθή απηή ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ 

αθφκε θαη εηεξφθιεηνπο  ραξαθηήξεο ζπνπδαζηψλ θαη εθπαηδεπηψλ κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλεξγάδνληαη. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ: «Με ηελ ιήμε ησλ καζεκάησλ, θάλνπκε 

έλαλ απνινγηζκφ ηεο ρξνληάο θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αληηκεησπίζακε. Πάλσ ζε απηέο 
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ηηο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγνχκε νξηζκέλα ζελάξηα ψζηε λα ππνδπζνχκε ξφινπο θαη  λα 

κπνξνχκε λα ηα ρεηξηζηνχκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν» (Τ2). 

«Δζηηάζακε θπξίσο ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ καο, ηηο θαηεγνξηνπνηήζακε 

θαη ζπρλά δνπιεχνπκε πάλσ ζε απηέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο αληηκεησπίδνπκε. ηφρνο 

καο είλαη ηα ζηειέρε καο λα έρνπλ κηα θνηλή γξακκή δηαρείξηζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ» 

(Γ2). 

Όζν αθνξά ζηελ κέζνδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πεξηπεηεησδψλ ηαμηδηψλ ε 

αληαπφθξηζε ήηαλ κηθξή θαζψο ε πιεηνςεθία δελ ηελ έζημε θαζφινπ. Ζ κέζνδνο απηή 

ππνζηεξίρζεθε κφλν απφ 2 ζπκκεηέρνληεο θαη απηφ γηαηί ην ΗΗΔΚ απνηειεί παξάξηεκα 

νξγαληζκνχ πνπ εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ. Γηα ηελ κέζνδν απηή ελδεηθηηθά αλαθέξνπλ: 

«Απφ ηελ αλάπηπμε ζηειερψλ πξέπεη λα σθεινχληαη θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαζψο νη 

πξνθιήζεηο θαη νη απαηηήζεηο γηα έλαλ  δηεπζπληή απμάλνληαη δηαξθψο θαη αιιάδνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. (….) Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

πξαγκαηνπνηνχκε έλα ή δχν εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ γηα λα είκαζηε ζε επαθή 

ηφζν κε ηελ θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί εθεί αιιά θαη λα παξαθνινπζνχκε ην know how  

πνπ εθαξκφδνπλ» (Γ1). 

«Γηα εκέλα είλαη κηα εμαηξεηηθή εκπεηξία, ηνπιάρηζηνλ ηελ πξψηε θνξά πνπ ηελ βίσζα, 

γηαηί είρε ηελ δπλαηφηεηα λα γλσξίζσ ηελ εθπαίδεπζε ππφ άιιεο ζπλζήθεο, λα δσ ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα απφ άιιε νπηηθή, αιιά θαη γηαηί ζπλαλαζηξάθεθα κε 

ζπλαδέιθνπο. Γηαπίζησζα φηη έρνπκε αθφκε λα κάζνπκε πάξα πνιιά γηα ηελ δηνίθεζε 

ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο» (Τ2). 

 

 

2.2 Σα νθέιε ηεο αλάπηπμεο ζηειερώλ 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ, 

αλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ, θαηά ηε πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ζην ΗΗΔΚ, ηφζν ηα ίδηα ηα ζηειέρε φζν θαη ην ΗΗΔΚ.  

 

ηελ εξώηεζε 5, «Πνηα νθέιε απνθνκίδνπλ ηα ζηειέρε ζπκκεηέρνληαο ζε 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο; » 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο θξίλεηαη ζεκαληηθή θαη 

απαξαίηεηε απφ φινπο ηνπ ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηαθξίλεη νπζηαζηηθά νθέιε γηα φζνπο παξαθνινπζνχλ θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα κε πνην ζεκαληηθφ απηφ ηεο ελίζρπζεο 
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ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εηθφλαο ησλ 

ζηειερψλ. ην  πίλαθα 5 πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ηα νθέιε, πνπ θαηά ηελ άπνςε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ απνθνκίδνπλ ηα ζηειέρε απφ ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία.  

 

Πίλαθαο 5. Οθέιε παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο 

Δλίζρπζε Ηθαλνηήησλ-Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνθίι 

Γ1, Γ2, Γ3, Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6 

Μηζζνινγηθή Αλαβάζκηζε Γ1, Τ1, Τ2, Τ3, Τ6 

Κίλεηξα-Ηθαλνπνίεζε Τ2, Τ5 

Αθνζίσζε-Γέζκεπζε πλεξγαζίαο Γ1, Τ1 

 

Ζ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ αθελφο ζεσξείηαη νπζηαζηηθφ πξνζφλ γηα ηα 

ζηειέρε θαη θαηαγξάθεηαη σο ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ηνπο μερσξίζεη ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη αθεηέξνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο, νη δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

δχλαληαη λα  βειηηζηνπνηεζνχλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. «Σν λα έρεηο ηελ δπλαηφηεηα λα εθπαηδεπηείο ζε δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο φπσο ε  δηαρείξηζε ρξφλνπ, πξνζσπηθνχ, νη δηαπξαγκαηεχζεηο θ.ν.θ κφλν σο 

πιενλέθηεκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί∙ επελδχζεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ, επαγγεικαηηθά θαη 

πξνζσπηθά. Πνηνο δελ ζα ήζειε έλαλ ηέηνην ζπλεξγάηε;» (Γ3) . 

«Όηαλ ζε επηιέγεη ε δηεχζπλζε λα ζπκκεηέρεηο ζε θάπνην πξφγξακκα αλάπηπμεο, εληζρχεηο 

ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζνπ, ηζρπξνπνηείο ηελ ζέζε ζνπ ζην ΗΗΔΚ θαη γεληθφηεξα ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ελψ ηαπηνρξφλσο φιε απηή ε δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα, θαιχηεξε απφδνζε» (Τ2). 

«Αλεπηπγκέλεο δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο θαη θαιή εκπεηξία ηζνδπλακνχλ κε έλα πνιχ θαιφ 

βηνγξαθηθφ. Απηφ ηζνδπλακεί κε έλαλ αμηφινγν ζπλεξγάηε, αληαγσληζηηθφ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, έλα «δπλαηφ ραξηί» γηα ην ΗΗΔΚ» (Τ5). 

«Κάζε κέζνδνο αλάπηπμεο επί ηεο νπζίαο είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηα 

ζηειέρε. Γελ κπνξνχκε λα ακεινχκε ηελ έλλνηα ηεο θαηάξηηζεο, ηεο επηκφξθσζεο, κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ. Γηαξθψο επηκνξθψλεζαη, εμειίζζεζαη ζπλερψο» (Τ4). 

 

Άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε είλαη θαη ε νηθνλνκηθή 

αλαβάζκηζε, γεγνλφο πνπ ην ζηεξίδνπλ  νη 5 ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο. Ζ εμεηδίθεπζε ζε 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, νη λέεο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο νδεγνχλ θαη ζηελ 

κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ ζηειερψλ. «Θεσξψ φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 
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ζηειερψλ είλαη δηπιήο αλάγλσζεο∙ απφ ηελ κία πιεπξά ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν, σο έλαο 

ηξφπνο παξαθίλεζεο γηα ηα ζηειέρε θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ε εθπαίδεπζε ζα θέξεη  λέεο 

αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο θαη ζπλεπψο κηα κηζζνινγηθή αλαβάζκηζε.  Ζ νηθνλνκηθή 

εμέιημε είλαη δέιεαξ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα» (Τ2) 

 

Ζ ζρέζε ζπλεξγαζίαο  θαη ε δέζκεπζε πνπ δεκηνπξγείηαη θαη θαιιηεξγείηαη κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ απνηειεί αθφκε έλα φθεινο κε δηηηή αμία· απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηνχηε ηα ζηειέρε εηζπξάηηνπλ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ηνπο δείρλεη ν 

νξγαληζκφο θαη επελδχνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο, απφ ηελ άιιε πιεπξά ν εθπαηδεπηηθφο 

νξγαληζκφο επελδχεη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηηο γλψζεηο ηνπ κε απνηέιεζκα λα 

δηαηεξεί ζηελ δχλακε ηνπ ζηαζεξνχο ζπλεξγάηεο. «Ζ αλάπηπμε ζηειερψλ, φισλ ησλ 

βαζκίδσλ είλαη κηα win-win δηαδηθαζία. Αλαγλσξίδεηο ηελ εκπεηξία ησλ ζπλεξγαηψλ ζνπ, 

δηαθξίλεηο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ηνπο ζέβεζαη, ηνπο εκπηζηεχεζαη. Πνιχ απιά θεξδίδεηο ηελ 

αθνζίσζε ηνπο» (Γ1) 

«Ζ εκπηζηνζχλε θαη ε αθνζίσζε είλαη θαη απηή κηα «δεμηφηεηα» πνπ πξέπεη λα 

θαιιηεξγεζεί θαη λα «ζπληεξεζεί»∙ θαη απηφ αθξηβψο είλαη ην θέξδνο ησλ ζηειερψλ αιιά 

θαη ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπο» (Τ2) 

 

ηελ εξώηεζε 6 «ε πνηνπο ηνκείο ζεσξείηαη όηη σθειείηαη ν  νξγαληζκόο από ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζηειερώλ ηνπ;» 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εξψηεζε απηή αλαθέξζεθαλ δηεμνδηθά ζηα νθέιε πνπ κπνξεί 

λα απνθνκίζεη ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ ηνπ. 

Δηδηθφηεξα νη απφςεηο ηνπο θπκαίλνληαη ζε δχν βαζηθά νθέιε φπσο είλαη  ε 

«δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ» θαη ε «επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε απφδνζε». 

 

Πίλαθαο 6. Οθέιε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ 

Δμεηδηθεπκέλα ηειέρε Γ2,Γ3, Τ1,Τ3,Τ4, Τ5, Τ6 

Δπίηεπμε ζηφρσλ-Απνηειεζκαηηθφηεξε 

απφδνζε 

Γ1, Γ2, Γ4, Τ4, Τ5, Τ6 

Αθνζίσζε ησλ ζηειερψλ Γ1, Τ1, Τ4 

Αχμεζε ησλ θαηαξηηδφκελσλ Γ3, Τ5, Τ6 

 

χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, νη πιεηνςεθία ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ 

Τπνδηεπζπληψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ φηη ην ζεκαληηθφηεξν 
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πιενλέθηεκα, απφ ηελ δηαξθή εθπαίδεπζε-αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ, γηα ην ΗΗΔΚ, είλαη ε 

ζηειέρσζε ηνπ κε άξηηα θαηαξηηζκέλα θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε· ε εθπαίδεπζε ηνπο 

ζε ζχγρξνλεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο αιιά θαη ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο, ηνπο μερσξίδεη ηφζν ζηελ αγνξά εξγαζίαο φζν θαη ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Απηφ πξνζκεηξάηαη ζηα ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνπλ έλα ΗΗΔΚ θαη ηνλ 

θάλνπλ αληαγσληζηηθφ. Οη 7 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο αλέδεημαλ ηελ εμεηδίθεπζε ησλ 

ζηειερψλ σο ην πην ζεκαληηθφ φθεινο ηεο δηαδηθαζίαο. «Ζ δηαξθήο εθπαίδεπζε είλαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ μερσξίδεη θάπνην ζηέιερνο, γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δηαξθψο 

ελεκεξσκέλνο γηα ηηο λέεο εμειίμεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ. Ηθαλά θαη δπλαηά ζηειέρε γηα 

ηνλ νξγαληζκφ ηζνδπλακνχλ επίζεο κε έλαλ δπλαηφ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ» (Γ2). 

«Με δηαξθή εθπαίδεπζε, νη εξγαδφκελνη, δελ είλαη πιένλ απινί ζπλεξγάηεο, γίλνληαη 

πνιχηηκα ζηειέρε πνπ ν θαζέλαο απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ 

νξγαληζκφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη δηαξθψο ελεξγνί, πρ απφ κία θαηλνχξηα ζπλεξγαζία 

πνπ κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ, κηα ρνξεγία, ζπκκεηνρή ζε θάπνην project επξσπατθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. (……) αξθεί λα αλαινγηζηείηε ηελ αζθάιεηα πνπ ληψζνπλ νη ζπνπδαζηέο 

φηαλ ζπλεξγάδνληαη κε αλζξψπνπο πνπ δηαθξίλνληαη ζην ρψξν ηνπο. Απηφ απφ κφλν ηνπ 

είλαη πιενλέθηεκα γηα έλαλ νξγαληζκφ» (Γ3). 

 

Ζ επίηεπμε ζηφρσλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε απφδνζε ησλ ζηειερψλ απνηειεί 

αθφκε έλα φθεινο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αθνχ νη 6 ζηνπο 10 έθαλαλ εθηελή αλαθνξά 

θαη εμήγεζαλ ηελ άπνςε ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Όζνλ αθνξά 

ζηηο απφςεηο ηνπο ελδεηθηηθά παξαζέηνπκε ηα εμήο:  «Όηαλ ην πξνζσπηθφ καο είλαη 

εμεηδηθεπκέλν, φηαλ έρεη ηελ δηάζεζε λα εθπαηδεπηεί ζε λέεο κεζφδνπο  θαη πξνζεγγίζεηο 

δηνίθεζεο, ζαθψο ε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ είλαη θαιχηεξε. Δπηπιένλ κπνξνχλ νη ίδηνη λα 

επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπκε σο ζρνιή, εθπαηδεπηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, 

εμσζηξέθεηαο θαη λα δηαθξηζνχλ γηα απηφ» (Γ4). 

«Όηαλ φινη καο, απφ νπνηαδήπνηε βαζκίδα, είκαζηε γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

νξηνζεηνχκε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ην πεδίν πνπ εξγάδεηαη ν θαζέλαο, ηφηε ζίγνπξα 

κπνξνχκε λα είκαζηε πην απνηειεζκαηηθνί, πην παξαγσγηθνί θαη λα «θπλεγήζνπκε» 

πςειφηεξνπο θαη πην απαηηεηηθνχο ζηφρνπο» (Τ2). 

«Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ είλαη έλα λφκηζκα κε δχν πιεπξέο∙ απφ ηελ 

κία νθείιεηο λα εμειίζζεηο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα ζέηεηο λένπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζρνιή  δηέπεηαη θαη απφ κία νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία, έρεη θαη νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα θαιχςεη. ε απηφ αθξηβψο ην 
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ζεκείν, ε επηκφξθσζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ κπνξεί λα βνεζήζεη 

επνηθνδνκεηηθά» (Τ4). 

 

Ζ αθνζίσζε θαη ε εκπηζηνζχλε πνπ απνδεηθλχνπλ ηα ζηειέρε ζηνλ νξγαληζκφ 

απνηειεί ζεκαληηθφ φθεινο θαζψο απηή ε ζρέζε ρηίδεηαη θαη ζπληεξείηαη δηαξθψο· ηα 

ζηειέρε αλαδεηθλχνληαη ζε πηζηνχο ζπλεξγάηεο κε απνηέιεζκα ε δηάζεζε απηή λα 

απνηππψλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο, ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ.  

«Σν λα κπνξείο λα εκπηζηεπηείο ην πξνζσπηθφ ζνπ, ζε πξνζσπηθφ θαη ζε επαγγεικαηηθφ 

επίπεδν ηζνδπλακεί κε κεγάιν θέξδνο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Γνπιεχεηε απφ θνηλνχ θαη 

θαηαθηάηε καδί ηνπο ζηφρνπο» (Τ4). 

«Θα αλαθεξζψ μαλά ζηελ αθνζίσζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ θαιιηεξγείηαη κεηαμχ ησλ 

ζηειερψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ κε απνηέιεζκα ν νξγαληζκφο λα 

ζπγθεληξψλεη κφλν νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα. Ζ ζπζηεκαηηθή αθνζίσζε απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπλεξγαηψλ, βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηνπ∙ δηαπηζηψλεη θαλείο νθέιε 

ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν φζν θαη ζε νκαδηθφ, ζπιινγηθφ θαη ζπλεπψο ζε επίπεδν 

ζρνιήο. (….) Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ΗΗΔΚ είλαη ε ζηαδηαθή αχμεζε 

ησλ ζπνπδαζηψλ καο. Ζ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαηψλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζε απηφ∙ ιεηηνπξγεί αζξνηζηηθά σο πξνο ην απνηέιεζκα» (Γ1).  

 

Σα ζηειέρε θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απνηεινχλ ηελ εηθφλα ηνπ 

νξγαληζκνχ, εθθξάδνπλ θαη ζηεξίδνπλ ην φξακα ηνπ· γηα ην ιφγν απηφ ηα 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πνπ δηαηεξνχλ ζρέζεηο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ φιεο εθείλεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα μερσξίζνπλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ.  «Φπζηθά θαη ζέινπκε λα έρνπκε κηα ηθαλνπνηεηηθή δχλακε ζπνπδαζηψλ 

ζηε ζρνιή. Απηφ φκσο δελ γίλεηαη απφ ηελ κία κέζα ζηελ άιιε. Σν άξηζην εθπαηδεπηηθφ 

θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ε εμσζηξέθεηα είλαη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα καο 

δψζνπλ απηή ηελ ψζεζε. Οη άλζξσπνη καο είλαη ε «δηαθήκηζε» καο θαη απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ ζρνιή» (Τ5). 
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2.3 Η ζπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο HR ζηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό-ΙΙΔΚ 

ηελ ελφηεηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνινπζεί, νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνληαη δηεμνδηθά 

ζηελ ζπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο HR θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ. Δηδηθφηεξα, 

θαηαζέηνπλ αλαιπηηθά ηελ άπνςε ηνπο γηα ηελ κε χπαξμε ηκήκαηνο HR ζην ΗΗΔΚ 

θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ δελ ππάξρεη, αλαγλσξίδνληαο ην πξφβιεκα θαη ην θελφ 

ζηελ δηνίθεζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ απνπζία ηνπ. 

 

Δξώηεζε 7. «Τπάξρεη ηκήκα HR ζηνλ νξγαληζκό ζαο; / Ναη -όρη(γηαηί;)-Πσο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ/ ηελ αλάπηπμε 

ζηειερώλ; / (αλ δελ ππάξρεη ηκήκα HR) - Πνηνο κπνξεί λα νξγαλώζεη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο; )» 

 

ην ηκήκα απηφ ηεο ζπλέληεπμεο ζθνπφο καο ήηαλ δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο 

ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ Τπνδηεπζπληψλ αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε  ή κε ηνπ ηκήκαηνο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ, ηελ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο. 

Απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνέθπςε φηη  ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ δελ ππάξρεη νξγαλσκέλν, δνκεκέλν θαη ζηειερσκέλν 

ηκήκα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δηδηθφηεξα, κφλν 2 ζπκκεηέρνληεο 

επηβεβαίσζαλ ηελ χπαξμε ηκήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη επηζήκαλαλ ηελ 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ηφζν ζηελ δηαρείξηζε θαη επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη 

ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο∙ νη 8 ζηνπο 10 δήισζαλ φηη δελ ππάξρεη 

αληίζηνηρν ηκήκα ζηηο δνκέο ηνπο θαη ζρνιίαζαλ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ  έρεη 

δεκηνπξγεζεί κέρξη ζήκεξα θαζψο θαη ηελ ειιηπή γλψζε πνπ δηαζέηνπλ αλαθνξηθά κε 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.  Αλαθνξηθά κε ηα ΗΗΔΚ ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ηκήκα δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αλαδείρζεθε ν θνκβηθφο ξφινο ηνπ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

δηνίθεζεο θαζψο ε επηινγή θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη απφ ζηειέρε πνπ 

έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Δπηπιένλ θαζνξηζηηθφο είλαη ν ηξφπνο 

πνπ νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζε ζχγρξνλεο κνξθέο θαη 

ηερληθέο  πξνζέγγηζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζπκβνιή ηνπ παξαζέηνπκε ηα εμήο: «Γελ ιεηηνπξγνχζε απφ ηελ αξρή 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο  ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ ζρνιή∙ ζηαδηαθά άξρηζαλ λα 
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πξνθχπηνπλ αλάγθεο θαη ρξεηάζηεθε λα ηνλ δεκηνπξγήζνπκε. Έθηνηε ππάξρεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδνπκε αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ. Οη ζπλεξγάηεο καο θξνληίδνπλ λα εληνπίδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ζηειερψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχκε λα πξνηείλνπλ 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπκβαδίζεη κηα νκάδα, ηεο 

νπνίαο ηα κέιε έρνπλ δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν θαη δηαθνξεηηθέο ειηθίεο∙ ηελ 

δπζθνιία απηή εκείο ηελ μεπεξάζακε ιφγσ ηνπ ηκήκαηνο hr πνπ ιεηηνπξγεί, είλαη ν 

ζπλδεηηθφο θξίθνο καο» (Γ1) 

«Θα ηνικήζσ λα πσ, φηη ην λα έρεηο ηκήκα hr κέζα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, 

είλαη δείγκα ηεο θνπιηνχξαο  θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ ζέιεηο λα αληηκεησπίδεηο ηνπο 

ζπλεξγάηεο ζνπ∙ είλαη ην δεμί καο ρέξη αλαθνξηθά κε ηα ζηειέρε θαη ην δηδαθηηθφ  

πξνζσπηθφ καο. Οπνηαδήπνηε ηδέα θαη πξφηαζε λα έρεη  δηεχζπλζε γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ καο, αλ δελ ζρεδηαζηεί θαη δελ εθαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο καο, 

δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί» (Τ1) 

 

Αληίζεηα κε ηα αλσηέξσ, δελ είλαη ίδηα ε εηθφλα πνπ ππάξρεη ζε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο , ζηνπο νπνίνπο νη Γηεπζπληέο θαη νη Τπνδηεπζπληέο 

θάλνπλ ζαθή αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ δελ ππάξρεη αληίζηνηρν ηκήκα.  Όπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηνλ θάησζη πίλαθα 8, νη 5 ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνπλ φηη 

κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη γίλεη αληηιεπηή ε αλαγθαηφηεηα ελφο ηέηνηνπ ηκήκαηνο, αλ θαη 

πνιιέο θνξέο ππνβάιιεηαη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ∙ 

νπνηαδήπνηε αλάγθε πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηα 

ζηειέρε, ηηο αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο αλαιακβάλεη λα θέξεη εηο πέξαο ν δηεπζπληήο ηεο 

ζρνιήο. 

 

Πίλαθαο 7. Λφγνη κε χπαξμεο  ηκήκαηνο HR 

Μηθξή δχλακε ηνπ νξγαληζκνχ Γ3, Τ4, Τ6 

Διάρηζηνη νηθνλνκηθνί πφξνη Τ6, Γ3 

Γελ θξίλεηαη απαξαίηεην Γ2, Γ4, Τ2, Τ3, Τ5,  

 

«Ζ αιήζεηα είλαη φηη  φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιήο , ζεσξνχκε εθ 

πξννηκίνπ απαξαίηεηε ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ζέκαηα θαη ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην  πξνζσπηθφ∙ κέρξη ηψξα ε εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ γηα εκάο είλαη 
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ζεκηλάξηα θαη δηαιέμεηο κέζα ζηε ζρνιή νπφηε είλαη κηα δηαδηθαζία ηελ νπνία 

αλαιακβάλεη εμ νινθιήξνπ ν δηεπζπληήο» (Γ4) 

«Αλ θαη γηα εκέλα είλαη έλα ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην ηκήκα ζηνλ νξγαληζκφ, πξνθαλψο 

δελ είλαη ην ίδην ζεκαληηθφ θαη γηα ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηεο ζρνιή, ηνλ ηδηνθηήηε.  Ζ 

νξγάλσζε  θαη ε ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ηκήκαηνο απαηηεί εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο 

θαη ζπλεπψο  έλα  νηθνλνκηθφ budget κεγάιν ,ην νπνίν κάιινλ δελ εγθξίλεηαη. Ωζηφζν ν 

δηεπζπληήο ηεο ζρνιήο ζε ζπλεξγαζία κε ζηειέρε πνπ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηελ 

δηνίθεζε πξνβαίλνπλ ζε αμηφινγεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα ην πξνζσπηθφ» (Τ2)  

 

Ο αξηζκφο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, ε ζπνπδαζηηθή δχλακε, θαζψο θαη νη 

πεξηνξηζκέλνη πφξνη απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηελ δεκηνπξγία ηέηνηνπ ηκήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα: « Όπσο αλέθεξε 

θαη λσξίηεξα, είκαζηε έλα κηθξφ ΗΗΔΚ, νπφηε πνιιέο ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα ηηο 

"θαιχςνπκε"  εκείο νη ίδηνη. Ο αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ θαζνξίδεη θαη ηα έζνδα καο, 

ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο καο, νπφηε αξρηθά θαιχπηνπκε άιιεο αλάγθεο κε απηά θαη φρη 

ζε έλα γξαθείν HR.  πλήζσο ν δηεπζπληήο ή ν ππνδηεπζπληήο ζε ζπλεξγαζία κε 

θαζεγεηέο πνπ έρνπκε ζην αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο θξνληίδνπλ γηα ηα αλάινγα 

ζεκηλάξηα ηνπ πξνζσπηθνχ» (Τ6).   

 

 

2.4 Απόςεηο γηα ηελ έλλνηα, ηελ εθαξκνγή θαη ηα ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο ησλ 

ζηειερώλ ζην ΙΙΔΚ 

 

ε απηφλ ην ζεκαηηθφ άμνλα, νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ ηελ άπνςε ηνπο αλαθνξηθά 

κε ηελ εθαξκνγή θαη ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ  πνπ ππάξρνπλ ζην 

ΗΗΔΚ 

 

ηελ  εξώηεζε  9. «Ση ζεκαίλεη αμηνιόγεζε απόδνζεο γηα εζάο; » 

Ζ έλλνηα θαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί κηα παξεμεγεκέλε δηεξγαζία ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν θαζψο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ε αμηνιφγεζε είλαη 

ηζνδχλακε κε ηελ επίπιεμε, ηηο παξαηεξήζεηο ή αθφκε θαη πηζαλή ιχζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο.  Οη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ απνηππψλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 8. 
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Πίλαθαο 8.  Οξηζκφο ηεο έλλνηαο αμηνιφγεζεο 

Αλαγλψξηζε πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ Γ1, Τ1, Τ2, Τ4, Τ5 

Δπίηεπμε ζηφρσλ Γ2, Γ3, Γ4, Τ3, Τ6 

Αλαηξνθνδφηεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ Τ5, Τ6 

 

Οη 5 ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο νξίδνπλ  ηελ αμηνιφγεζε σο κηα δηαδηθαζία ε 

νπνία ζα πξέπεη λα αλαδείμεη πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο, ζηελ δηαρείξηζε εξγαζηψλ ή αθφκε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηειερψλ. 

Γελ απνηειεί κηα  δηαδηθαζία κε αξλεηηθφ  πξφζεκν αιιά ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν πνπ 

ζα αλαδείμεη ηα δπλαηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ. Ζ εθαξκνγή 

ηεο αμηνιφγεζεο θαη ε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα αμηφινγν 

νδεγφ θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά νη εξσηεζέληεο αλαθέξνπλ: 

«φηαλ απνθαζίζακε λα θάλνπκε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

ζηα ζηειέρε καο, δελ ζαο θξχβσ φηη ζπλαληήζακε αληηξξήζεηο θαη γθξίληα..... ε 

αμηνιφγεζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ θξηηηθή θαη κάιηζηα κε ηελ αξλεηηθή θξηηηθή. 

Πξνζπαζήζακε πνιχ γηα λα αιιάμνπκε απηή ηελ λννηξνπία, ε νπνία είλαη βαζεηά 

ξηδσκέλε∙ ν ζηφρνο καο πάληα είλαη λα γίλνπκε θαιχηεξνη, πην απνδνηηθνί, λα 

αληηιεθζνχκε ιάζε πνπ θάλνπκε γηα λα ηα δηνξζψζνπκε, λα επηζεκάλνπκε ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπκε θαη λα ηηο εμειίμνπκε» (Γ1). 

«Κάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηελ αμηνιφγεζε σο κηα πξαθηηθή γηα λα 

μερσξίζνπκε ηνπο θαιχηεξνπο θαη λα βνεζήζνπκε ηνπο πην αδχλακνπο. Μέρξη ηψξα ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο κνηάδεη κε "αλαθξηηηθή" δηαδηθαζία πνπ απιά αλαδεηθλχεη 

αξηζκεηηθά ηελ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ζηειερψλ.....  δελ ζέινπκε λα κεηψζνπκε θαλέλαλ, 

αληίζεηα λα βνεζήζνπκε ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ. Βέβαηα, ζπάληα θηάλνπκε ζε 

απηφ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα» (Τ4).  

 

Ζ επίηεπμε ζηφρσλ, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, είηε απηνί είλαη πνηνηηθνί, 

αλαθνξηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα , είηε είλαη πνζνηηθνί, νηθνλνκηθνί, είλαη 

έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα πξνζκεηξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ∙  κε απηφλ αθξηβψο ηνλ ηξφπν νξηνζεηνχλ  νη 5 ζηνπο 10 

ζπκκεηέρνληεο ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο. ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, 

εθηφο απφ ηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη έπεηηα 

απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα  πξαγκαηνπνηείηαη αληίζηνηρε ζηνρνζεζία αλαθνξηθά κε 

ηελ εηζξνή λέσλ ζπνπδαζηψλ θαη απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ ζηφρν γηα ηα εθπαηδεπηηθά 
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ζηειέρε. Καη' επέθηαζε ε απφδνζε ηνπο κπνξεί λα απνηππσζεί κέζα απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δχλακεο πνπ έρεη ν θάζε 

νξγαληζκφο.  Δλδεηθηηθά, νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηππψλνληαη σο εμήο: «Οη 

πεξηζζφηεξνη ζπλεξγάηεο αλαιακβάλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη γεληθφηεξα ηελ ζηήξημε 

ησλ ζπνπδαζηψλ, ..... ππάξρεη φκσο θαη κία δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο ζπνπδαζηψλ, ηελ 

νπνία επηθνξηίδνληαη νξηζκέλνη ζπλάδειθνη θαη είλαη αξθεηά δχζθνιε. Έλα κεγάιν κέξνο 

ηεο δνπιεηάο καο είλαη ε αχμεζε ησλ ζπνπδαζηψλ, θαη' επέθηαζε ε αχμεζε ησλ εζφδσλ 

θαη απηφ, πηζηέςηε κε, είλαη έλαο κεγάινο θαη δχζθνινο ζηφρνο. Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη 

πάλσ ζε αξηζκνχο, θαη νη αξηζκνί είλαη απζηεξνί!» (Γ4).  

«Δθαξκφδνπκε ηελ αμηνιφγεζε ζηε ζρνιή ηφζν γηα ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπκε αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ καο. Θα ζηαζψ 

εδψ ιίγν ζηελ νηθνλνκηθή  αλάπηπμε πνπ επηδηψθνπκε, ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ κέζσ 

ησλ δηδάθηξσλ, γηαηί είκαζηε απηνρξεκαηνδνηνχκελνο νξγαληζκφο∙  ε ρξνληά μεθηλάεη κε 

έλαλ ζηφρν, ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηα ζηειέρε αμηνινγνχληαη γηα ηελ απφδνζε 

ηνπο. Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζπλήζσο νδεγεί ζε κηα θαιή αμηνιφγεζε, δηαθνξεηηθά 

κεξηθέο θνξέο επαλεμεηάδνπκε ηελ ζέζε ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ» (Γ2).  

Μφλν 2 εξσηεζέληεο ζπζρεηίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε κε  ηελ  αλαηξνθνδφηεζε 

αλαθνξηθά κε ηελ δηνίθεζε  θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο. ρεηηθά κε απηφ 

αλαθέξνπλ φηη: «Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί κηα πνιχ θαιή επθαηξία λα αλακεηξεζνχκε κε 

ηηο δπλάκεηο καο , λα δηαπηζηψζνπκε πσο καο βιέπνπλ νη ζπνπδαζηέο θαη νη εμσηεξηθνί 

ζπλεξγάηεο καο. Αλ ε παξνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ καο είλαη αμηφινγε∙  αλ 

έθαλαλ θαιή επηινγή θαη ήξζαλ λα ζπνπδάζνπλ ζε εκάο» (Τ5).  

«Αμηνιφγεζε είλαη ε ζπλνιηθή εηθφλα πνπ έρνπκε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη σο 

νξγαληζκφο. Απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθεξφκαζηε θαη πξνζεγγίδνπκε ηνπο ζπνπδαζηέο 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απφ ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθνπκε,  κέρξη θαη ηελ επηθνηλσλία κε 

ηνπο γνλείο, ηνπο  πξνκεζεπηέο  θηι, αμηνινγνχκαζηε δηαξθψο, θαη απηή ε αμηνιφγεζε 

είλαη ν θαζξέθηεο καο, ε επαγγεικαηηθή εηθφλα καο» (Τ2). 

  

 

ηελ εξώηεζε 9. «Γίλεηαη αμηνιόγεζε ησλ ζηειερώλ ζηνλ νξγαληζκό ζαο; Αλ λαη, 

από πνηνλ δηεμάγεηαη; Αλ όρη, γηα πνηνπο ιόγνπο δελ γίλεηαη; » 

 

Με ηελ εξψηεζε απηή ζέιακε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

ππνδηεπζπληψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ή φρη ηεο αμηνιφγεζεο ζηειερψλ κέζα 
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ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηαπηνρξφλσο  λα καο πνχλε πνηνο αμηνινγεί. Όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ζηειερψλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε θάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είηε ν πξντζηάκελνο είηε νη ζπνπδαζηέο. 

 

Πίλαθαο 9. Αμηνινγεηέο απφδνζεο 

Πξντζηάκελνο Γ1, Γ3, Γ4, Τ1, Τ2, Τ3, Τ5 

πνπδαζηέο Γ1, Γ3, Τ1,Τ2, Τ4, Τ5, Τ6 

Αμηνινγεηήο 360˚ Γ2 

Σκήκα HR Γ1, Τ1 

 

χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπγθιίλνπλ 

ζε φκνηνπο αμηνινγεηέο, φπσο είλαη ν πξντζηάκελνο θαη νη ζπνπδαζηέο.  Οη 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη φηη θαηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο  

ιακβάλνπλ κέξνο ηφζν νη ζπνπδαζηέο πνπ αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ζπνπδψλ, ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε θαζψο θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ ζηειερψλ θαη ηαπηνρξφλσο ν πξντζηάκελνο  

δειαδή, ν δηεπζπληήο  θαη ν ππνδηεπζπληήο αμηνινγνχλ ηα ζηειέρε κε αληίζηνηρα 

θξηηήξηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπλ ηα εμήο: «Γηα ηελ δνπιεηά πνπ γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε, 

αμηνινγείηαη φρη κφλν ν εθπαηδεπηήο αιιά θαη ηα ζηειέρε, θαζψο είλαη επηθνξηηζκέλνη λα 

δηνηθνχλ κία νκάδα θαζεγεηψλ θαη λα επηβιέπνπλ  ηηο εξγαζίεο ηνπο. Δπηπιένλ ηα 

ζηειέρε έρνπλ ηελ ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή επζχλε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ην ιφγν απηφ 

ζέινπκε ηελ γλψκε ηνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηηο παξνρέο ηεο ζρνιήο. Σαπηνρξφλσο ν 

δηεπζπληήο  αμηνινγεί ηα ζηειέρε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θαη δηεθπεξαηψλεη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ, γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ζπλάπηεη ζπλεξγαζίεο, λα είλαη δεκηνπξγηθφο. 

Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη έλαο "κέζνο φξνο" ησλ δπν αμηνινγήζεσλ» (Γ3).  

«Γίλνπκε κεγάιε βαξχηεηα ζηελ γλψκε ησλ ζπνπδαζηψλ αθνχ είλαη νη άκεζα 

εκπιεθφκελνη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη νη απνδέθηεο φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ 

καο. Αλ θάηη δελ εμειίζζεηαη φπσο ην έρνπκε ζρεδηάζεη ή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ηνπο  ηφηε ε αμηνιφγεζε ηνπο είλαη ε απηή πνπ καο δείρλεη ηνλ δξφκν ηεο αιιαγήο 

.....επίζεο κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ δηαπηζηψζακε πσο νξηζκέλεο ηερληθέο θαη 

κέζνδνη βξήθαλ εθαξκνγή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη νδήγεζαλ ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα.  πλδπαζηηθά κε ηνπο ζπνπδαζηέο αμηνινγεί θάπνην κέινο ηεο δηνίθεζεο, 

ν δηεπζπληήο ή ν ππνδηεπζπληήο γηαηί επίζεο είλαη γλψζηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θαζεκεξηλφηεηαο» (Τ2).  
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Σελ ίδηα θηινζνθία σο πξνο ηνλ αμηνινγεηή αθνινπζνχλ νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο ελψ 2 ζπκκεηέρνληεο εκπιέθνπλ ζηελ δηαδηθαζία θαη ην ηκήκα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ πξνηείλεη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη επεμεξγάδεηαη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο. «Όηαλ μεθηλήζακε ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ 

αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ καο, ζεσξήζακε φηη ην ηκήκα αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζα έπξεπε  λα  αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ηελ δηαδηθαζία απηή. Με απηφ ζέιακε 

λα πεηχρνπκε έλα αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο γηα φινπο, κηα εκπεξηζηαησκέλε 

έθζεζε απνηειεζκάησλ  θαη επηπιένλ ζέιακε λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο 

καο  ν ιφγνο θαη ε αμία ηεο αμηνιφγεζεο∙  ζε ηη απνζθνπεί, πνην είλαη ην θέξδνο γηα 

εθείλνπο θαη γηα ηελ ζρνιή....  Γελ αμηνινγνχκε ζεηηθά ή αξλεηηθά θάπνηνλ αλάινγα κε ην 

αλ ηνλ ζπκπαζνχκε ή φρη» (Γ1/Τ1).  

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε ηνπ Γ2 πνπ ζηεξίδεη ηελ αμηνιφγεζε 

ζηειερψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, κηα αμηνιφγεζε κε νπηηθή 360˚ θαηά ηελ νπνία φινη 

νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ γλψκε ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα  ε άπνςε 

ηνπ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη  ηαπηνρξφλσο έλα δηνηθεηηθφ ζηέιερνο  αμηνινγείηαη 

απφ ηνπο ζπνπδαζηέο, απφ ηελ δηεχζπλζε, απφ ζπλεξγάηεο ζηελ ίδηα βαζκίδα, απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο θεδεκφλεο. «Φπζηθά θ ε γλψκε ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη 

ζεκαληηθή γηα εκάο, αιιά δελ είλαη κφλν απηή. Ο ξφινο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ 

πεξηιακβάλεη επαθέο θαη ζπλεξγαζίεο θαη κε άιιεο νκάδεο, κε εθπαηδεπηέο , κε 

εμσηεξηθνχο  ζπλεξγάηεο πρ πξνκεζεπηέο, ρνξεγνχο, κε ζπλεξγαζία κε άιια ηκήκαηα ηεο 

ζρνιή, φπσο ην νηθνλνκηθφ ηκήκα ή ην ηκήκα ηνπ marketing, νπφηε ιακβάλνπκε ππφςε 

καο  ηελ γλψκε θαη ηα ζρφιηα φισλ ησλ ζπλεξγαηψλ. Ζ ζέζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ 

είλαη θνκβηθή ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο γηα απηφ παξαηεξνχκε ηνλ ηξφπν πνπ 

επηθνηλσλνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα  ψζηε λα θξαηήζνπκε ηηο 

θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη λα βειηηψζνπκε κειαλά ζεκεία» (Γ2).  

 

 

 

ηελ εξώηεζε 10 «Πνην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ησλ ζηειερώλ εθαξκόδεηε θαη 

γηαηί;» 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο  ζπλέληεπμεο νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θιήζεθαλ λα 

παξαζέζνπλ ηελ άπνςε ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ κέζνδν αμηνιφγεζεο πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηα ζηειέρε ηεο ζην ΗΗΔΚ.  Ο πίλαθαο 10 παξνπζηάδεη ηηο απφςεηο 

ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ γηα ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πνπ 

εθαξκφδνπλ. 

 

Πίλαθαο 10.  πζηήκαηα Αμηνιφγεζεο Απφδνζεο 

Πεξηγξαθηθή Έθζεζε Απφδνζεο Γ1, Γ2, Γ4, Τ1,Τ3, Τ5,Τ6 

Κέληξα Αμηνιφγεζεο Γ1, Τ1 

Μέηξεζε πκπεξηθνξάο BARS-

BOS 

Γ1, Γ2, Γ3, Τ1, Τ2 ,Τ3, Τ4, Τ6 

Βάζεη ηφρσλ -ΜΒΟ Γ1, Τ1, Τ2,  

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 11, ηα πην ζπλεζηζκέλα ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο είλαη ε πεξηγξαθηθή έθζεζε θαη ε κέηξεζε ζπκπεξηθνξάο BARS-BOS. Οη 

απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηαπηίδνληαη ζε απηά ηα ζπζηήκαηα γηαηί φπσο 

ππνζηήξημαλ αξθεηνί απφ απηνχο  ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο γίλεηαη κε 

κέηξεζε ζπκπεξηθνξάο ελψ ν πξντζηάκελνο αμηνινγεί κε πεξηγξαθηθή έθζεζε 

απφδνζεο. Αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα απηά ππνζηήξημαλ ηα εμήο: «.... είλαη 

δηαθνξεηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη 

γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηνχκε θιίκαθα BARS θαη άιια ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ δηεπζπληή πνπ ρξεζηκνπνηεί πεξηγξαθηθή έθζεζε. Καη απηφ ην θάλνπκε 

γηαηί πξνζπαζνχκε λα έρνπκε κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηελ δηαδηθαζία θαη πην 

"μεθάζαξα" απνηειέζκαηα» (Γ2). 

«αθψο θαη ε κέηξεζε ζπκπεξηθνξάο είλαη ε πην πξνζηηή κέζνδνο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο  γηα απηφ θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχκε∙ είλαη πην εχθνιν γηα απηνχο λα 

αμηνινγήζνπλ έλαλ ζπλεξγάηε ή κηα θαηάζηαζε φηαλ ηνπο παξνπζηάδεηε σο έρεη ζε έλα 

έληππν. Ζ ζπλεξγαζία, ε θαζεκεξηλή ηξηβή πνπ έρεη θάπνηνο κε ηνλ δηεπζπληή δίλεη ην 

πεξηζψξην φηαλ ηνλ αμηνινγεί λα θάλεη εθηελή αλαθνξά ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ πνξεία 

ηεο δνπιεηάο ηνπ» (Τ6). 

 

Δλδηαθέξνλ απνθηνχλ νη ζέζεηο θαη νη απφςεηο ησλ Γ1 θαη Τ1 πνπ εθαξκφδνπλ  

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ηελ ζέζε ζην νξγαλφγξακκα. 

Αλαθνξηθά κε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηαπηίδνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ κέηξεζε ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ πεξηγξαθηθή έθζεζε, σζηφζν 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γίλεηαη ζε θέληξα αμηνιφγεζεο. 
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Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ «ε αμηνιφγεζε αθνξά φιεο ηηο βαζκίδεο ζηειερψλ. Σα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε νθείινπκε λα ιεηηνπξγνχκε ππνδεηγκαηηθά∙ γηα ην ιφγν απηφ ηφζν ε 

εθπαίδεπζε καο φζν θαη ε αμηνιφγεζε γίλεηαη ζε θέληξα αμηνιφγεζεο ζπλεξγαδφκελνπ 

θνξέα, κε ζηφρν ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε καο ζε φιν ην εχξνο ησλ ηθαλνηήησλ καο. 

Ζ δηαδηθαζία είλαη απαηηεηηθή θαη ρξνλνβφξα αιιά εγγπάηαη αληηθεηκεληθά 

απνηειέζκαηα» (Γ1/Τ1). 

 

ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηχρεη θάζε νξγαληζκφο, εθπαηδεπηηθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο έγηλε αλαθνξά εθ λένπ θαη κε απηφ σο δεδνκέλν θάπνηνη  ζπκκεηέρνληεο 

αλαθέξζεθαλ ζηελ αμηνιφγεζε βάζεη MBO ζηφρσλ. Ζ νηθνλνκηθή ζηνρνπνίεζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη ε απφδνζε ησλ ζηειερψλ λα 

αμηνινγεζεί βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ δνζεί.  «Ζ νηθνλνκηθή 

επεκεξία θαη αλάπηπμε ηεο ζρνιήο είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο∙ γηα ην ιφγν 

απηφ δίλνπκε κεγάιε βαξχηεηα ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη ζηελ απφδνζε ησλ 

ζηειερψλ καο πάλσ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία» (Τ2). 

 

 

ηελ εξώηεζε 11 «Τπάξρεη θάπνην άιιν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο πνπ 

ζα ηαίξηαδε θαιύηεξα ζηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό ζαο; » 

 

Με ηελ εξψηεζε απηή ν ζηφρνο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο θαη ηελ γλψκε ησλ 

Γηεπζπληψλ θαη ησλ Τπνδηεπζπληψλ  γηα πνηα πηζαλφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζα ήζεια 

λα εθαξκφζνπλ γηα λα επηηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο. Οη 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο  αλέθεξαλ φηη ην ππάξρνλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ 

εθαξκφδνπλ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ θαη εμάγνπλ ηα απαξαίηεηα απνηειέζκαηα γηα 

ηα ζηειέρε ηνπο θαη  ηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία. Υαξαθηεξηζηηθά  αλέθεξαλ ηα εμήο: 

«Όηαλ ιακβάλνπκε ππφςε καο,  ηελ γλψκε θαη ηα ζρφιηα φισλ ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ 

ζηελ δηαδηθαζία, ηφηε ζεσξψ φηη έρνπκε κηα αξθεηά θαιή ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηα ζηειέρε 

καο ή ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία παξέρνπκε. Απηφ πνπ ίζσο ζα πξέπεη λα θάλνπκε σο 

νξγαληζκφο πιένλ είλαη λα νξγαλψζνπκε εθ λένπ ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, λα 

νξηνζεηήζνπκε έλα πιαίζην.... λα ζρεδηάζνπκε έλα πξσηφθνιιν αμηνιφγεζεο» (Γ2). 

«Θεσξψ φηη είκαζηε ζε έλα πνιχ θαιφ επίπεδν αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο, δηφηη φπσο αλέθεξα θαη πξνεγνπκέλσο έρνπκε αλαζέζεη ζην ηκήκα HR λα 
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ηξέμεη ηελ δηαδηθαζία ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο. Ο ερζξφο ηνπ θαινχ είλαη πάληα ην 

θαιχηεξν θαη γηα απηφ είκαζηε πάληα δηαζέζηκνη λα εμεηάζνπκε λέεο πξνηάζεηο» (Γ1/Τ2). 

 

Οξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζηελ έιιεηςε θνπιηνχξαο φζνλ αθνξά 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ελ γέλεη, κε απνηέιεζκα λα θξίλνπλ απαξαίηεην λα 

γίλνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο. Ζ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα ζρνιηάζηεθαλ εληφλσο θαη δηεμνδηθά θαη ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

ηξνρνπέδε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο. «Κάλνπκε αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 

θαη ζηειερψλ κε ζχζηεκα κέηξεζεο ζπκπεξηθνξάο. Γελ ζα έιεγα φκσο φηη απνηειεί έλα 

αμηφπηζην ζχζηεκα γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη απηφ γηαηί απιά εκείο δηακνξθψζακε έλα 

"εξσηεκαηνιφγην" ζην νπνίν απαληνχλ νη θαηαξηηδφκελνη. Υσξίο θάπνηα πεξαηηέξσ  

κέξηκλα .... επηηξέςηε κνπ λα πσ, φηη είλαη κηα δνπιεηά πνπ έγηλε ζην πφδη∙ δπζηπρψο .... Ζ 

πξφηαζε ηεο δηεχζπλζεο είλαη λα αλαιάβεη κία εηαηξεία ζπκβνχισλ  λα δεκηνπξγήζεη απφ 

ηελ αξρή έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ έρνπκε ζαλ νξγαληζκφο. 

Να παξνπζηάζεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ θαη ην θέξδνο πνπ ζα ππάξμεη ζε 

βάζνο ρξφλνπ..... δελ έρνπκε θαζφινπ ππνζηήξημε γηα ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο» (Τ4).  

«Καηά ηελ γλψκε κνπ,  ε πεξηγξαθηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη 

απιά ε γλψκε ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή, κέρξη εθεί∙ δελ αλαδεηθλχεη ηα  ζηνηρεία πνπ πξέπεη, 

γηα νξηζκέλνπο ιεηηνπξγεί σο θαηαπέιηεο θαη γηα άιινπο σο δηζχξακβνο. Ζ 

ππνθεηκεληθφηεηα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο .... θάπνην άιιε κέζνδνο αμηνιφγεζεο 

ζίγνπξε ζα είλαη πην αμηφπηζηε» (Τ5). 

 

 

2.5  Σα νθέιε ηεο αμηνιόγεζεο απόδνζεο ησλ ζηειερώλ 

Ζ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεη ηελ γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηα 

νθέιε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ, ηφζν γηα ην ΗΗΔΚ φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηα 

ζηειέρε, ζε επίπεδν επαγγεικαηηθφ αιιά θαη πξνζσπηθφ.  

 

ηελ εξώηεζε 12 «Πνηα ηα νθέιε ηεο αμηνιόγεζε ησλ ζηειερώλ γηα ηνλ ΙΙΔΚ;» 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε αμηνιφγεζε απφδνζεο  ιεηηνπξγεί 

ηδηαηηέξσο σθέιηκα γηα ην ΗΗΔΚ δίλνληαο ζηελ δηεχζπλζε ηνπ ΗΗΔΚ νινθιεξσκέλε 

εηθφλα γηα ηα ζηειέρε θαη ηελ ξνή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
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Πίλαθαο 11. Οθέιε αμηνιφγεζεο γηα ην ΗΗΔΚ 

Γπλαηά-Αδχλαηα ηνηρεία/Δηθφλα ηειερψλ Γ1, Γ2, Τ1, Τ4, Τ6 

Δληνπηζκφο Λαλζαζκέλσλ Πξαθηηθψλ Γηνίθεζεο Γ1, Τ2, Τ3, Τ4 

Πξνεηνηκαζία Νέαο Υξνληάο Γ3, Τ1 

Δληνπηζκφο Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ Γ1, Γ2, Τ1, Τ3 

Αλάδεημε Νέσλ ηειερψλ Γ3, Τ4 

Υσξίο Όθεινο Γ4, Τ5 

 

ηνλ πίλαθα 11 απνηππψλνληαη νη απφςεηο Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ  

αλαθνξηθά κε ηα νθέιε ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Οη 5 ζηνπο 10 

ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ φηη ην πην ζεκαληηθφ φθεινο έρεη λα θάλεη κε ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ αλάδεημε αδχλακσλ θαη δπλαηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζηειερψλ 

θαη ηαπηνρξφλσο ην επφκελν ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη είλαη  ν εληνπηζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ψζηε λα κεησζνχλ ηα αδχλακα ραξαθηεξηζηηθά θαη λα 

βειηησζεί ε απφδνζε ηνπο. Δλδεηθηηθά κε απηά ηα δχν νθέιε αλαθέξνπλ: «Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο γίλεηαη δχν θνξέο ζε θάζε έηνο, ελψ απφ 

ηελ δηεχζπλζε κία θνξά ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Απνθηάκε ινηπφλ μεθάζαξε εηθφλα γηα 

ηελ πνξεία ηνπο αλά εμάκελν∙ αλ εληνπίζακε θάηη πνπ δελ πήγε θαιά ζην έλα εμάκελν, 

θξνληίδνπκε λα ην βειηηψζνπκε  ζην επφκελν. Απηφ βέβαηα δελ επηηπγράλεηαη κέζα ζε κηα 

κέξα ή ζε κία εβδνκάδα.... πλήζσο ην θαινθαίξη είλαη κηα θαιή πεξίνδνο λα 

αλαζπληάμνπκε ηηο δπλάκεηο καο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ θάλνπκε εθπαηδεχζεηο 

κεζνχζεο ηεο ρξνληάο» (Γ2).  

«Αλ ζέινπκε λα είκαζηε ξεαιηζηέο θαη λα θάλνπκε βήκαηα κπξνζηά κφλν νθέιε κπνξνχκε 

λα δηαθξίλνπκε ζηελ αμηνιφγεζε .... γλσξίδνπκε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπλεξγαηψλ καο, βιέπνπκε ζηελ πξάμε πιένλ πνηνη ζπλεξγάηεο ηαηξηάδνπλ ζε θάζε ζέζε 

εξγαζίαο, βειηηψλνπκε ηελ απφδνζε ηνπο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, θαη εληνπίδνπκε ιάζε 

θαη παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ δηνηθεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά έηζη ψζηε λα κελ ηα 

επαλαιάβνπκε ηελ επφκελε ρξνληά.  Σν ζέκα είλαη, ε ζρνιή  λα αμηνπνηήζεη ζσζηά ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε» (Τ1). 

Αμηφινγε είλαη ε ζέζε εθείλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη απφ ηελ αμηνιφγεζε 

κπνξεί  λα πξνθχςνπλ λέα δηεπζπληηθά ζηειέρε ή γεληθφηεξα ζηειέρε πνπ ζα ιάβνπλ 

πξναγσγή θαη απηφο κφλν φθεινο κπνξεί λα είλαη γηα ηνλ νξγαληζκφ θαζψο αμηνπνηεί 

ζσζηά ηνπο αλζξψπνπο ηνπ. «ίγνπξα εληνπίδνπκε πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη 
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ζέινπκε λα απνθχγνπκε ηελ λέα ρξνληά αιιά ηαπηνρξφλσο απνθηάκε θαη κηα εηθφλα ησλ 

ζπλεξγαηψλ καο, ε νπνία αμηνπνηείηαη αλαθνξηθά κε ηελ πξναγσγή, ηελ αχμεζε κηζζνχ 

θηι. Μπνξεί λα απνηειέζεη έλα αμηφπηζην  θαη αληηθεηκεληθφ εξγαιείν γηα ηελ δηαρείξηζε 

πξνζσπηθνχ ζε θάζε νξγαληζκφ» (Τ4).  

«Σν λα θαιπθζνχλ νξηζκέλεο ζέζεηο πνπ έρνπλ απαηηεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο  δελ 

είλαη πάληα εχθνιν .... ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη σο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Γλσξίδεηο ηνπο αλζξψπνπο ζνπ, ηνπο εκπηζηεχεζαη θαη ηνπ αλαδεηθλχεηο»  (Γ4). 

 

Αμηνζεκείσην είλαη ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ε ζέζε δχν ζπκκεηερφλησλ 

νη νπνίνη αλέθεξαλ φηη ζηελ πξάμε δελ δηαθξίλνπλ  θάπνην ζπγθεθξηκέλν φθεινο γηα 

ηνλ νξγαληζκφ.  Ζ κε νξγαλσκέλε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο δελ εληνπίδεη ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ζηνηρεία, γεγνλφο πνπ δελ θάλεη θαη απαξαίηεηε ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζρνιίαζαλ: «Όηαλ κηα δηαδηθαζία ζαλ ηελ αμηνιφγεζε δελ έρεη αξρή, 

κέζε θαη ηέινο, φηαλ δελ εμεηάδεηο παξάγνληεο  πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ, ή φηαλ 

ηελ δηελεξγείο κε πξφρεηξε κνξθή,  ηφηε δπζηπρψο  δελ βνεζά πνπζελά» (Γ4/Τ5).  

 

 

Δξώηεζε 13. «Πνηα ηα νθέιε από ηελ αμηνιόγεζε απόδνζεο γηα ηα ζηειέρε ηνπ 

ΙΙΔΚ; » 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ εξψηεζε 13 θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ ηα ίδηα ηα ζηειέρε θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο  αλαθέξνπλ φηη  ηα ζηειέρε 

κπνξνχλ λα σθειεζνχλ ηφζν ζην γεληθφηεξν επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, φζν θαη ζηελ αλάδεημε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ζηελ παξνρή αληακνηβψλ∙ 

αληακνηβέο πνπ έρνπλ αληαπνδνηηθφ ξφιν γηα ηελ θαιή απφδνζε ηνπο. Δπηπιένλ 

επηζεκαίλνπλ έλαλ πγηή αληαγσληζκφ, ηελ δηαηήξεζε ελφο θαινχ θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ηελ αληηθεηκεληθή αληηκεηψπηζε ηνπο απφ ηελ εθάζηνηε 

δηεχζπλζε. ηνλ πίλαθα 12 πνπ αθνινπζεί, απνηππψλνληαη νη απφςεηο ηνπο. 
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Πίλαθαο 12.  Οθέιε ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηα ζηειέρε 

Δπαγγεικαηηθφ Πξνθίι-Αληαγσληζηηθφ ζηελ Αγνξά 

Δξγαζίαο 

Γ1, Τ1, Τ2 

Οηθνλνκηθή Δμέιημε Γ1, Τ1, Τ2, Τ3, Τ4 

Δληνπηζκφο ησλ Γπλαηψλ θαη Αδχλακσλ Ηθαλνηήησλ ηνπο Γ1, Γ2,Γ3, Τ1, Τ6  

Κίλεηξα-Δξγαζηαθή θαη Ζζηθή  Ηθαλνπνίεζε Τ2, Τ3 

Καιφ Κιίκα πλεξγαζίαο-Αληηθεηκεληθή Αληηκεηψπηζε Τ2, Τ4, Τ6 

Καλέλα Όθεινο Γ4, Τ4 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 12 πξνθχπηεη φηη νη 5 ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνπλ φηη ηα 

ζηειέρε κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ ζε δχν 

ζηάδηα∙  αξρηθά κπνξνχλ λα ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ 

ηνπο, ηνπο ηνκείο φπνπ ε απφδνζε ηνπο είλαη θαιχηεξε θαζψο θαη ηα ζεκεία εθείλα πνπ 

ε απφδνζε ηνπο θαίλεηαη κεησκέλε∙ ζε έλα δεχηεξν ζηάδην ε αμηνιφγεζε απφδνζεο 

κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία γηα ηελ  νηθνλνκηθή εμέιημε ησλ ζηειερψλ θαζψο  κηα θαιή 

αμηνιφγεζε ηζνδπλακεί κε έλα επηηπρεκέλν έξγν κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ 

θαη απηφ είλαη θάηη πνπ ρξήδεη αληακνηβήο. Αλαθνξηθά κε απηά ηα δχν νθέιε, νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ: «Ζ αμηνιφγεζε είλαη δηπιήο αλάγλσζεο∙ απνθνκίδνπλ νθέιε 

φινη  νη εκπιεθφκελνη, ν νξγαληζκφο θαη ηα ζηειέρε ηνπ. Όπσο αθξηβψο γηα ηνλ 

νξγαληζκφ έηζη θαη γηα ηα ζηειέρε, έρνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ζεκεία ηεο δνπιεηάο ηνπο, ζε ηη πξέπεη λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή θαη λα ην 

βειηηψζνπλ. Δπηπιένλ, φηαλ θάπνηνο δηαθξίλεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ πξέπεη κε θάπνην 

ηξφπν λα αληακεηθζεί, θαη ε νηθνλνκηθή εμέιημε είλαη πάληα ν θαιχηεξνο ηξφπνο» 

(Γ1/Τ1).   

Σαπηνρξφλσο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έγηλε ιφγνο γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ ζηειερψλ ηφζν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ φζν θαη ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Ζ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, θαη ε δηάθξηζε ηνπ ηνλ θαζηζηνχλ 

απηνκάησο αληαγσληζηηθφ θαη αλαγλσξίζηκν ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  «Γελ αξθεί 

κφλν θάπνηνο λα είλαη θαιφο ζηελ δνπιεηά ηνπ, πξέπεη λα ηνπ αλαγλσξίδεηαη θαη ζπλεπψο  

ν επαγγεικαηηζκφο θαη ε δνπιεηά ηνπ λα είλαη αλαγλσξίζηκα ζηνλ ρψξν πνπ 

ζηαδηνδξνκεί» (Τ1). 

 

Σν θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ε αληηθεηκεληθή αληηκεηψπηζε απνηεινχλ 

νθέιε γηα ηα ζηειέρε πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο. Σν αίζζεκα 
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ηνπ δηθαίνπ θπξηαξρεί φηαλ ιακβάλεη ρψξα κηα έγθπξε, αμηφπηζηε θαη νξγαλσκέλε 

αμηνιφγεζε. «Έλαο πγηήο αληαγσληζκφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ ε αμηνιφγεζε φισλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα  δεκηνπξγεί ηελ αληίιεςε 

ηνπ δηθαίνπ. Ίζνη κεηαμχ ίζσλ» (Τ2).  

 

Σα θίλεηξα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηνίθεζε  ελφο νξγαληζκνχ 

θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη ζηηο απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζψο ελδεηθηηθά αλαθέξνπλ:  «φηαλ μέξεηο φηη ζα αμηνινγεζείο γηα ηελ 

δνπιεία ζνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο  αμηνιφγεζεο ζα ζε αληακείςνπλ, είηε εζηθά είηε 

νηθνλνκηθά, απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη έλα θίλεηξν γηα λα πξνζπαζείο. Αηζζάλεζαη κηα 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε πνπ ζε ηξνθνδνηεί θαζεκεξηλά» (Τ3/Τ2).   

 

Καλέλα φθεινο γηα ηα ζηειέρε  θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ δχν ζπκκεηέρνληεο 

θαη νη απφςεηο ηνπο απηέο βαζίδνληαη ζηελ κε χπαξμε ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο. «Όπσο αλέθεξα θαη πην πξηλ, φπσο δελ ππάξρεη γηα ΗΗΔΚ φθεινο απφ ηελ 

αμηνιφγεζε, ιφγσ ηεο κε νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίαο, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν δελ ππάξρεη θαη 

γηα ηα ζηειέρε ..... δπζηπρψο» (Γ4/Τ5). 

 

 

2.6 Απόςεηο γηα ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ζηνλ εθπαηδεπηηθό 

νξγαληζκό-ΙΙΔΚ 

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα εξσηήζεσλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ ΗΗΔΚ, πνηνη είλαη νη παξάγνληεο θαη νη 

δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ γηα λα επηηεπρζεί κηα δηνηθεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

ηελ εξώηεζε 14.  «Πσο νξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο;» 

 

Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαίλεηαη λα 

είλαη θαηεμνρήλ ηα άξηζηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα∙ γηα λα ζπληειεζηεί φκσο απηφ 

πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο∙ νη πξνυπνζέζεηο απηέο δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν πνπ ζέηεη ν θάζε νξγαληζκφο. ηνλ θάησζη πίλαθα 

13, απνηππψλνληαη νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ ησλ ΗΗΔΚ. 

 



97 
 

Πίλαθαο 13. Πεξηερφκελν απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο 

ΠΟΓΔ(Πξνγξακκαηηζκφο-Οξγάλσζε-Γηεχζπλζε-

Έιεγρνο) 

Γ1, Γ3, Γ4, Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, 

Τ5, Τ6 

Δηαηξηθή Κνπιηνχξα-Όξακα Γ1, Γ2, Τ1, Τ5,Τ6 

Δπηινγή Καηάιιεισλ ηειερψλ Γ1, Γ2, Γ4, Τ3, Τ4 

Ηθαλνπνίεζε Καηαξηηδνκέλσλ Γ3, Τ1, Τ2 ,Τ6 

Δπηθνηλσλία Γ2 ,Τ3 

Δπίηεπμε ηφρσλ (πνζνηηθψλ- πνηνηηθψλ) Γ1, Γ3, Τ4, Τ6 

 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο πξνζδηφξηζαλ σο απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη, φπσο απηέο νξίδνληαη θαη ζηελ βηβιηνγξαθία 

(Εαβιαλφο, 2002; Καηζαξφο, 2008; Μπξίληα, 2008; Πεηξίδνπ, 2011)∙ νη 9 ζηνπο 10 

ππνζηήξημαλ φηη ιεηηνπξγίεο φπσο, ν πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ γηα φιε ηελ ρξνληά, ε 

νξγάλσζε ηνπο -είηε ρξνληθά, βάζεη εθπαηδεπηηθνχ εκεξνινγίνπ, είηε βάζεη ηνπ 

ζπλεξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ ή αθφκε θαη βάζεη ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ- ε 

δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ν έιεγρνο  φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηνηθεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ  κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζε κεγάιν 

πνζνζηφ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Δλδεηθηηθά αλέθεξαλ φηη: 

«Κάζε ρξνληά είλαη κηα λέα πξφθιεζε. Γηα λα κπνξνχκε λα αληαπεμέιζνπκε ζηηο 

απαηηήζεηο, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε πνηεο είλαη απηέο, λα ηηο πξνζδηνξίζνπκε ρξνληθά, 

λα πξνρσξήζνπκε ζε κνίξαζκα αξκνδηνηήησλ,  λα παξαθνινπζνχκε  θαη λα ειέγρνπκε 

ζηελά ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη δηαδηθαζίεο είλαη αιιειέλδεηεο .....  ε νξγάλσζε 

είλαη  ε κηζή επηηπρία» (Τ1/Τ2/Γ3).   

«Σν λα γλσξίδεηο θάζε κέξα πνηεο εξγαζίεο έρεηο λα δηεθπεξαηψζεηο θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν πνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κήλα ή ηνπ 

εμακήλνπ είλαη ην πην ζεκαληηθφ» (Τ6). 

«Γελ είλαη εχθνιν λα πξνγξακκαηίζεηο θαη λα νξγαλψζεηο ..... ρξεηάδεηαη θαη ν ίδηνο ζαλ 

άλζξσπνο λα έρεηο θαιιηεξγήζεη ηέηνηεο δεμηφηεηεο∙ ην πξνζσπηθφ ηεο ζρνιήο πξέπεη λα 

είλαη επίζεο ηεο ίδηαο θηινζνθίαο.  Φαίλεηαη εχθνιν, ζηελ πξάμε φκσο δελ είλαη» (Γ4). 

 

Απφ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη φηη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ γηα 

θάζε νξγαληζκφ λα δηαζέηεη εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη φξακα έηζη ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη 

φινη ελαξκνληζκέλα γηα ηνλ ίδην ζηφρν πνπ ηνπο εθθξάδεη. «Γηα λα επηηχρεη έλαο 

νξγαληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο  ηνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ηαπηφηεηα σο 
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πξνο απηφ πνπ πξεζβεχεη. Όια ηα ζηειέρε, αλεμαξηήησο  βαζκίδαο νθείινπλ λα 

αθνινπζνχλ ηελ ηαπηφηεηα απηή, ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα ηνλ 

εθπξνζσπνχλ θαιχηεξα» (Γ1).  

«Υξεηάδεηαη έλα φξακα ν νξγαληζκφο γηα λα εμειηρζεί∙ ρσξίο απηφ ηα ζηειέρε δελ έρνπλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην πνπ "πάλε"» (Τ5). 

 

Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ θάζε ζέζε εξγαζίαο  θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ηνπο 5 απφ ηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο. Ο θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ, ε 

νξηνζέηεζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ην θαηάιιειν ζηέιερνο ζηελ εξγαζηαθή ζέζε πνπ 

ηνπ ηαηξηάδεη ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε.  «Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ είλαη 

φινη ηθαλνί λα θάλνπλ ηα πάληα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ νξγαληζκφ λα κπνξεί λα 

δηαθξίλεη ηα δπλαηά ζηνηρεία ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη λα ηνλ ηνπνζεηεί ζηελ θαηάιιειε 

ζέζε. Σφηε θαηνξζψλεηο θαη ηα ζηειέρε ζνπ λα είλαη απνδνηηθά θαη λα επηηχρεηο ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρεηο ζέζεη.  ε κεγάιν πνζνζηφ ε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα έρεη λα 

θάλεη κε ηελ ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζνπ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπο»(Γ2). 

«Γελ ζα ππήξρε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ζην ΗΗΔΚ αλ δελ είρε ηθαλνπνηεκέλνπο 

ζπνπδαζηέο. Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζπνπδαζηψλ∙ θαη απηή ε ηθαλνπνίεζε είλαη δηπιήο αλάγλσζεο∙ δελ κπνξνχκε λα 

κηιάκε γηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε αλ δελ έρνπκε επραξηζηεκέλνπο ζπνπδαζηέο, αλ δελ 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο καο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη ζπνπδαζηέο πνπ θαηνξζψλνπλ λα ζηαδηνδξνκήζνπλ 

επαγγεικαηηθά ζε απηφ πνπ έρνπλ επηιέμεη ..... Απηφ είλαη ην κεγάιν καο ζηνίρεκα» (Γ3). 

«Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπνπδαζηψλ έρεη λα θάλεη κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε φιε ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδσλ ηνπο. Αλ έξζνπλ κε φξεμε ζε εκάο θαη έπεηηα γίλνπλ αδηάθνξνη, 

κάιινλ θάηη δελ θάλακε θαιά .... θαη ηφηε ηνπο ράλεηο» (Τ6).  

 

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ζσζηή δηαρείξηζε 

θαη δηνίθεζε. Φαίλεηαη φηη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη επίηεπμε ζηφρσλ 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη απηφ γηαηί: «Έλαο ηδησηηθφο νξγαληζκφο  είλαη 

απηνρξεκαηνδνηνχκελνο θαη θαη' επέθηαζε γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πξέπεη λα έρεη θαη ηα αληίζηνηρα έζνδα. Αλ δελ ππάξρεη ζπληνληζκφο εξγαζηψλ, αλ δελ 

παξέρεηο εθπαηδεπηηθά ην θαιχηεξν πνπ κπνξείο, ηφηε δελ ζα εηζπξάμεηο ηθαλνπνίεζε, δελ 

εηζπξάμεηο  απφ δίδαθηξα φ, ηη αλακέλεηο ..... θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ζα είζαη πνιχ καθξηά 

απφ ηνλ ζηφρν» (Γ3). 
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«Ζ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ιεηηνπξγεί ν θαζξέθηεο ηνπ νξγαληζκνχ, σο καγλήηεο γηα 

λέεο ζπλεξγαζίεο  κε επαγγεικαηίεο  ηνπ ρψξνπ κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ,  γηα ρνξεγίεο ζηα πιαίζηα παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο 

εηδηθφηεηεο. Αλ δελ έρεηο λα παξνπζηάζεηο κηα άξηηα νξγάλσζε, κηα ειεγρφκελε δηνίθεζε 

ηφηε δελ ζα θαηαθέξεηο πνηέ λα γίλεηο πφινο έιμεο δπλαηψλ ζπλεξγαζηψλ» (Τ6).  

 

Γηα δχν ζπκκεηέρνληεο  ε επηθνηλσλία ζεκαίλεη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 

θαζψο ζεσξείηαη βαζηθή ιεηηνπξγία κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπλ φηη:  

αλ δελ ππάξρεη θαιή επηθνηλσλία δελ κπνξνχλ λα επηηχρνπκε ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα∙ θαη θαιή επηθνηλσλία ζεκαίλεη γλψζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ, νκαιή ζπλεξγαζία θαη νκαδηθφηεηα, 

πξνζέγγηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε αλζξψπηλν θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν»(Τ3). «Ζ 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εμσηεξηθνχο θνξείο, ηνπο ζπλδέζκνπο επαγγεικαηηψλ αθφκε θαη ηνπο 

θεδεκφλεο ησλ ζπνπδαζηψλ∙ ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία ηελ ζεσξψ δεδνκέλε» (Γ2). 

 

ηελ εξώηεζε 15. «Πνηεο δηνηθεηηθέο  ιεηηνπξγίεο ζπλζέηνπλ, θαηά ηελ γλώκε 

ζαο, ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε; » 

Σν λα γλσξίδνπκε θαη λα κπνξνχκε λα νξηνζεηήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 

είλαη ζεκαληηθφ∙  ρξεηάδεηαη φκσο λα κπνξνχκε λα ην εθαξκφζνπκε θαη ζηελ πξάμε.  

Με αθνξκή ηελ εξψηεζε 15, φινη νη ζπκκεηέρνληεο  ζπκθσλνχλ  φηη γηα λα δηνηθεζεί 

απνηειεζκαηηθά ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εγθαίξσο ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο ρξνληάο θαη λα νξγαλψλνληαη αληίζηνηρα ηα ηκήκαηα ηνπ.  ηνλ 

πίλαθα 14 απνηππψλνληαη νη απφςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζρεηηθά κε ηηο 

δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο. «πλήζσο θάλνπκε κία εθηίκεζε ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ 

ζπνπδαζηψλ πνπ ζα έρνπκε ψζηε λα ξπζκίζνπκε ηηο εξγαζίεο θαη ηηο δξάζεηο καο. Ζ 

δηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα δψζεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηνλ ζσζηφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ηκεκάησλ» (Τ1). «Ηδαληθά ηελ πεξίνδν ηνπ 

θαινθαηξηνχ πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή ρξνληά∙ δελ ην θαηαθέξλνπκε 

πάληα, ε πεξίνδνο ησλ εγγξαθψλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

νξγάλσζε καο» (Τ6). 
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Πίλαθαο 14. Γηνηθεηηθέο Λεηηνπξγίεο πνπ ζπλζέηνπλ  απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 

Πξνγξακκαηηζκφο-Οξγάλσζε Γ 1, Γ2 ,Γ3, Γ4, Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, 

Τ6,  

Λήςε Απνθάζεσλ-Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ 

Γ1, Γ3, Γ4, Τ1, Τ2 

Δπειημία Γ2, Γ3, Γ4, Τ1, Τ2 

Κίλεηξα-Παξαθίλεζε Γ1, Γ4, Τ2 

Marketing Γ3 

Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γ1 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ε επειημία απνηεινχλ ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε.  Σν λα ιακβάλεηο ηηο ζσζηέο απνθάζεηο, ηελ θαηάιιειε 

ρξνληθή πεξίνδν απνδεηθλχεηαη δχζθνιν γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαζψο φιε ε 

ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν ε 

επειημία ησλ ζπλεξγαηψλ αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ ηεινχληαη θαζψο 

θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή.  «Γελ αξθεί κφλν λα 

δηαθξίλεηο ην ζσζηφ ή ην ιάζνο, ρξεηάδεηαη λα κπνξείο λα ζηαζείο απέλαληη ζε απηφ. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ∙ ην λα ην θνηηάκε θαη λα ιέκε έρνπκε 

πξφβιεκα, δελ βνεζά. Οη ιχζεηο πξέπεη λα είλαη άκεζεο. Υξεηάδεηαη θαλείο λα είλαη 

επέιηθηνο ..... θαη δεκηνπξγηθφο!» (Τ2). «Έρνπκε λα θάλνπκε κε έλαλ κεγάιν φγθν 

ζπνπδαζηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, κε πξνζεζκίεο ηνπ  

ππνπξγείνπ, αιίκνλν αλ δελ δηαζέηνπκε επειημία ζηελ δηαρείξηζε φισλ απηψλ» (Γ2). 

«Δπειημία ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ...... θαη 

πξνζαλαηνιηζκφ  ζην κέιινλ» (Γ3). 

 

Βαξχηεηα θαίλεηαη φηη έρεη δνζεί ζηα θίλεηξα θαη γεληθφηεξα ζηελ παξαθίλεζε  

πνπ δίλεη φ εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο∙ θίλεηξα νπνηαζδήπνηε κνξθήο, φπσο νη  

νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζεκαληηθά 

ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε. ε απηφ αλαθέξζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο σο εμήο: «κηα 

ζπλεξγαζία γηα λα δηαηεξεζεί θαη λα θέξεη απνηειέζκαηα πξέπεη θαη νη δχν πιεπξέο λα 

αλαγλσξίδνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο∙ ν θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξνο φηαλ μέξεη φηη 

γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ θέξεη ζα αληακεηθζεί αλαιφγσο» (Τ2).   
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Έλαο  αθφκε ζπλεληεπμηαδφκελνο  ππνζηήξημε φηη  ε γλψζε  δηαθφξσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη απαξαίηεηε θαζψο ζπληειεί ζε άκεζε, θαιχηεξε θαη 

αμηφπηζηε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ, ελψ έλαο αθφκε ηφληζε ηελ αμία ηνπ κάξθεηηλγθ, 

αθφκε θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, θαζψο απνηειεί  "κεραληζκφ"  

παξνπζίαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ κέζσ δηαθφξσλ θαλαιηψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3. πδήηεζε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο 

Ζ έξεπλα αξηζκεί δέθα ζπκκεηέρνληεο νη  νπνίνη εθπξνζσπνχλ εθπαηδεπηηθνχο  

νξγαληζκνχο ζηελ Θεζζαινλίθε, απφ ηελ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ Τπνδηεπζπληή. Ο 

ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη  ηηο απφςεηο ησλ Γηεπζπληψλ θαη 

ησλ Τπνδηεπζπληψλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ΗΗΔΚ,  ψζηε απηέο νη 

ιεηηνπξγίεο λα ζπληειέζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ.  Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαη απνηππψλνπλ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπο απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ  ελ γέλεη.  

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα, ην  πεξηερφκελν ηεο 

αλάπηπμεο ζηειερψλ πξνέθπςε φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ε αλάπηπμε 

ησλ ζηειερψλ είλαη ηζνδχλακε κε ηελ δηαξθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπο.  

Αλαγλσξίδεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο, φρη κφλν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο, αιιά ηεο  

θαηάξηηζεο, ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ζε δεμηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη απνηεινχλ παξάγνληεο  ιεηηνπξγίαο θαη 

απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο.  ε έλαλ νξγαληζκφ, φπσο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο 

νξγαληζκφο, ν νπνίνο πξεζβεχεη ηελ δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ εμέιημε ηεο γλψζεο, δελ 

ζα κπνξνχζε πνηέ λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ, αλ ηα ίδηα ηα ζηειέρε πνπ ηνλ απαξηίδνπλ 

δελ είραλ ην ίδην φξακα, δελ πίζηεπαλ ζηελ εμέιημε ηεο γλψζεο.  Ζ επέλδπζε ζηε 

γλψζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζηειερψλ θαίλεηαη λα είλαη βαζηθφο  ζηφρνο ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ πνπ ζα ηνπ δψζεη ηελ ψζεζε γηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα.  

Ζ αλάπηπμε ησλ  ζηειερψλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ραξαθηεξίζηεθε σο 

επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ∙ σο θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Σν λα 

παξέρεηο εθφδηα, ην λα θαιιηεξγείο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ ζνπ 

θαιχπηεηο ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο (Mondy, 2011).  Οη 

επθαηξίεο κάζεζεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ ηφζν ζηελ παξνχζα θάζε φζν θαη ζηνλ κέιινλ (Καλειιφπνπινο, 1990).  

Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο  ε αλάπηπμε ζηειερψλ έρεη λα θάλεη αθφκε θαη κε ηελ 
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παξαθίλεζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα  απνηειέζεη θίλεηξν  γηα ηελ ελεξγή θαη 

απνδνηηθφηεξε εξγαζία ηνπο∙ άιισζηε ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία  θηλήηξσλ ηνπ 

Herzberg, ε πξνζσπηθή θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε απνηειεί ζεκαληηθφ 

θίλεηξν γηα ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπο (Εάβιαλνο, 1997). Ζ δπλαηφηεηα εχξεζεο 

λέσλ ζηειερψλ, αμηνπνίεζεο ησλ ήδε ζπλεξγαηψλ,  απνηειεί αθφκε πεπνίζεζε ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ  ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαζψο ζεσξνχλ ηελ δηαδηθαζία απηή έλα 

θαιφ εξγαιείν αλάδεημεο εγεηηθψλ ζηειερψλ. 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη  ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο δελ ππάξρεη θάπνην δνκεκέλν εγρεηξίδην αλάπηπμεο  θαη 

απηφ θαηά ηελ γλψκε  ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη λα θάλεη είηε κε ηελ κε θαηαλφεζε ηεο 

αλάγθεο απφ πιεπξάο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ, είηε γηαηί δελ απνηειεί κέξνο 

ηεο επξχηεξεο θηινζνθίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν κέγεζνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, 

ε δχλακε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ηνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ απνπζία εγρεηξηδίνπ 

αλάπηπμεο θαζψο θχξην κέιεκα ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη 

ε αληηκεηψπηζε εθπαηδεπηηθψλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη.  

Παξφιν ηελ κε χπαξμε θάπνηνπ νξγαλσκέλνπ εγρεηξηδίνπ αλάπηπμεο, φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνπλ  φηη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ρψξα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ζην 

ΗΗΔΚ κε ζηφρν λα αλαπηπρζνχλ, λα θαιιηεξγεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ  δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.  Ζ δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ  

δπλακηθνχ, ηεο νκάδαο, είλαη απηή πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζπκκεηέρνληεο σο κηα ηθαλφηεηα πνπ πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ηα ζηειέρε ψζηε λα 

επηηχρνπλ ηα αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. χκθσλα κε ηελ Αζαλαζνχια-

Ρέππα (2008), ε επηινγή, ε αλάπηπμε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ, ε αμηνπνίεζε 

ησλ ηαιέλησλ  θαη ε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ  θιίκαηνο είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ νξηνζεηνχλ ηελ δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ ζπληεινχληαη κε ηελ αξσγή ηεο νκάδαο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 

θαη ε επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο δελ ζα κπνξεί λα ζπληειεζηεί ρσξίο  ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Mathis & Jackson, 2000). Ζ επηθνηλσλία αλαδεηθλχεηαη επίζεο 

σο κηα ζεκαληηθή δεμηφηεηα πξνο θαιιηέξγεηα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Ωο έλα αλνηθηφ 

ζχζηεκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηα ζηειέρε νθείινπλ λα είλαη 

γλψζηεο φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ελεκεξψζεσλ, λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξίδνληαη ηηο εθάζηνηε πιεξνθνξίεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηνηρεία απηά σο 

εξγαιεία γηα ηελ θαιχηεξε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Οπνηαδήπνηε ελεκέξσζε 

αλαθνξηθά κε  νξγαλσηηθά, ζηξαηεγηθά θαη νηθνλνκηθά  ζέκαηα, εληζρχεη ηελ θαιή 
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επηθνηλσλία, ζέηεη ηα ζηειέρε θνηλσλνχο ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ζπληειεί ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε (Apospori et al, 

2008). Ζ δηαρείξηζε ρξφλνπ, ε ηθαλφηεηα ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ε δηαρείξηζε θξίζηκσλ 

θαηαζηάζεσλ απνηεινχλ δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ρξήδνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο,  εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε θαζψο φιεο ηνπο απνηεινχλ κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη αλσηέξσ δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο δξνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζπληεινχλ  ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ ηφζν, σο πξνο ηελ  

θαιχηεξε απφδνζε ηνπο, φζν θαη ζηελ ζπκβνιή ηνπο πξνο κηα απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηνίθεζε.  

Απφ ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ζηειερψλ, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ 

φηη ηα πην ζπλεζηζκέλα πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  νξγαληζκνχο είλαη 

απηά ησλ δηαιέμεσλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ εκπινπηίδνληαη κε κειέηεο πεξίπησζεο 

θαη αλαζέζεηο ξφισλ. Αξθεηέο θνξέο γηα ηηο εηζεγήζεηο ησλ ζεκηλαξίσλ επηιέγνληαη 

εμσηεξηθνί εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ λέεο κεζφδνπο 

δηνίθεζεο θαη λα ζπλδέζνπλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ.  Απφ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνέθπςε φηη ηα 

πξνγξάκκαηα απηά είλαη ηα πην νηθεία, σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο 

θαη απνηεινχλ κηα δνθηκαζκέλε κέζνδν κε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα.  Ζ ζπλεξγαζία κε 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ιακβάλεη ρψξα  ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζέινπλ 

λα πξνζδψζνπλ ζηα ζηειέρε ηνπο  κηα ελδειερή εθπαίδεπζε. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, σο κηα δηαδηθαζία 

ελδπλάκσζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο κπνξεί αθελφο 

λα σθειήζεη ηελ πνξεία ησλ ζηειερψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ, αθεηέξνπ λα 

πξνζθέξεη νθέιε ζηνλ νξγαληζκφ, ηφζν ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ, φζν θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θηινζνθίαο θαη ηνπ νξάκαηνο πνπ πξεζβεχεη. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ζπκθψλεζαλ 

κε ηελ βηβιηνγξαθία έδσζαλ νθέιε γηα ηα ζηειέρε φπσο ηελ ελίζρπζε θαη ηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ ζηειερψλ θαζψο  νη αλαπηπγκέλεο 

δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απνθηνχλ  ηνπο θάλνπλ ζηαζεξνχο θαη πνιχηηκνπο 

ζπλεξγάηεο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηαπηνρξφλσο αλαγλσξίζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνχο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ Μνχδα-Λαδαξίδε(2006), ε αλάπηπμε ηζρπξήο 

πξνζσπηθφηεηαο, κε εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε νπνία κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηείηαη κε 

επειημία θαη δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ φθεινο. Ζ απφθηεζε λέσλ 
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δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λέα ζέζε εξγαζίαο κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη πεξαηηέξσ αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο θαη θαη' 

επέθηαζε κηζζνινγηθή εμέιημε. Ζ θάιπςε λέσλ αλαγθψλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ,  εθ ησλ έζσ,  απνηειεί φθεινο γηα ηα ζηειέρε (Καλειιφπνπινο, 1990).  Σα 

ζηειέρε απνθηνχλ εγθπξφηεξεο γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, 

δηεπξχλνληαη νη πξννπηηθέο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν θαη ηελ ζέζε εξγαζίαο πνπ 

θαηέρνπλ (Κάηνπ, 2017).  Ζ κηζζνινγηθή εμέιημε απφ κφλε ηεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

σο θίλεηξν ζηελ ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαη γηα ην ιφγν απηφ νη 

ζπκκεηέρνληεο  ππνζηήξημαλ ηελ δεκηνπξγία θηλήηξσλ σο φθεινο ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ζηειερψλ. Δπηπιένλ  ε αθνζίσζε θαη ε δέζκεπζε ησλ ζηειερψλ πξνο ηνλ νξγαληζκφ 

πξνθχπηεη σο φθεινο θαζψο έλα πγηέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ην νπνίν επελδχεη ζην 

πξνζσπηθνχ ηνπ δεκηνπξγεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αθνζησκέλα ζηειέρε πνπ 

ππεξεηνχλ ην φξακα ηνπ.  

Αληίζηνηρα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ππάξρνπλ θαη 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο φιε απηή ε δηαδηθαζία έρεη 

δηηηφ ξφιν θαζψο επσθεινχληαη θαη νη δχν πιεπξέο, ζηειέρε θαη ΗΗΔΚ.  ε επίπεδν 

ΗΗΔΚ  θαηνξζψλεη θαη έρεη ζην δπλακηθφ ηνπ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, φρη κφλν  πάλσ 

ζην αληηθείκελν ηνπ  αιιά γεληθφηεξα ζηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο∙ ε γλψζε απηή ζέηεη 

ηηο βάζε γηα κηα απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο 

φζν θαη ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ απφδνζε ησλ ζηειερψλ είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ άξηηα εθπαίδεπζε θαη απηφ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ηελ πνξεία 

ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ζπληειείηαη φηαλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ, εθπαηδεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί. Ζ αθνζίσζε ησλ ζηειερψλ 

απνηειεί φθεινο θαη γηα ηνλ νξγαληζκφ θαζψο νη ζηαζεξνί ζπλεξγάηεο κπνξνχλ λα 

θέξνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαζψο θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. 

Σα νθέιε ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαίλνληαη 

ζηελ πξάμε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαηνξζψλνπλ θαη βειηηψλνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο (Μνπδα-Λαδαξίδε, 2006).  

Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ή κε νξγαλσκέλνπ ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο  έδεημαλ φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ 

δελ ππάξρεη αληίζηνηρν ηκήκα θαη απηφ δηφηη είηε γηαηί δελ  ζεσξείηαη απαξαίηεην είηε 

γηαηί δελ ππάξρνπλ νη αληίζηνηρνη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα λα ζπληεξεζεί ην ηκήκα. Σνλ 

ξφιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο 

αλαιακβάλεη ζπλήζσο ν Γηεπζπληήο ν νπνίνο θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 
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ηκήκαηνο θαη θαη' επέθηαζε λα νξγαλψζεη θαη λα εθαξκφζεη κεζφδνπο αλάπηπμεο ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ. Ο ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία  δηαπηζηψλεηαη 

θαη ζηελ βηβιηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηελ Μπξίληα (2008), θαιείηαη λα θηλεηνπνηεί, λα 

παξαθηλεί, λα εξεπλά, λα  θξνληίδεη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ, λα βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηνπο,  ιεηηνπξγίεο πνπ εκπίπηνπλ ζην ηκήκα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ χπαξμε ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ΗΗΔΚ 

ζπκβάιιεη δξαζηηθά ηφζν ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ φζν θαη ζηελ δηνίθεζε ηνπ. Ζ 

δξάζε ηνπ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ηνλίζηεθε απφ ιίγνπο ζπκκεηέρνληεο,  νη νπνίνη έθαλαλ 

ιφγν γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ επηινγή πξνζσπηθνχ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε  θαζψο θαη γηα ηελ ηζνξξνπία πνπ δηαηεξεί ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

νξγαληζκνχ. χκθσλα κε ηνπο Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληά (2003), ε δηαρείξηζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αλαιακβάλεη ζηξαηεγηθφ ξφιν κε ζηφρν ηελ παξαθίλεζε θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ νη ζπκκεηέρνληεο 

αλαθέξζεθαλ ζηελ αμία ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο ηφζν γηα ηα ίδηα ηα ζηειέρε θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ φζν θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε. Ζ αμηνιφγεζε 

ραξαθηεξίδεηαη σο αλάγθε γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάδεημε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

δηνηθεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ (Γεκεηξφπνπινο, 2002).  Ζ αλαγλψξηζε ησλ 

δπλαηψλ θαη ησλ αδχλακσλ ζηνηρείσλ ησλ ζηειερψλ αιιά θαη ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο 

θαη ε επίηεπμε ζηφρσλ απνηεινχλ δχν ζπληζηψζεο πνπ νξηνζεηνχλ ηελ έλλνηα ηεο 

αμηνιφγεζεο  ησλ ζηειερψλ. Ο εληνπηζκφο ησλ αλαγθψλ ησλ ζηειερψλ ζε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ζπληειείηαη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο (Mondy,2011).  Ζ 

αμηνιφγεζε, θαηά ηνπο  Σδσηδάθε & Σδσξηδάθε(2002), εμππεξεηεί νξηζκέλνπο 

ζθνπνχο∙ νη ζθνπνί απηνί είλαη ε επαλαπιεξνθφξεζε γηα ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ζεκεία, ελζάξξπλζε ησλ ζηειερψλ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ. Ζ αλσηέξσ ζέζεηο βξίζθνπλ ζχκθσλνπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη  ηφληζαλ ηελ αμία ηνπ λα κπνξεί θάπνηνο, λα δηαπηζηψλεη  ηηο  

πην αδχλακεο ηθαλφηεηεο ηνπ  έηζη ψζηε λα ηηο βειηηψλεη θαη λα θαιπηεξεχεη  ηελ 

επίδνζε  ηνπ θαη ηαπηνρξφλσο ην ΗΗΔΚ λα εληνπίδεη ιάζε θαη ηπρφλ παξαιείςεηο πνπ 

έρνπλ ζπκβεί θαη λα πξνγξακκαηίδεη εθ λένπ. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα δξα 

"επαλνξζσηηθά" ζε πεξηπηψζεηο  ιαζψλ ή αδπλακηψλ ελψ επίζεο ηαπηνρξφλσο  κπνξεί 

λα αλαδεηθλχεη ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο ηζρπξέο δεμηφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηνπ. Ζ 

ζπλερήο επαλαηξνθνδφηεζε ηνπ νξγαληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

απνηππψλεηαη ζε νξηζκέλεο απφςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο 
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νξγαληζκφο κπνξεί λα ιάβεη ζρφιηα θαη ππνδείμεηο, επαλαηξνθνδφηεζε ηφζν γηα ηελ 

πνξεία ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ φζν θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ. Ζ ιήςε απνθάζεσλ γηα δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, ε εθαξκνγή κεζφδσλ κε ηελ ρξήζε 

θηλήηξσλ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ, λα αιιάμνπλ ηελ απφδνζε ησλ ζηειερψλ θαη ηελ 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία πξνο ην θαιχηεξν (Μνχδα-Λαδαξίδε,2006). Ζ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ απνηειεί κία ζπληζηψζα ηεο αμηνιφγεζεο 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ επίηεπμε ζηφρσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ 

κπνξεί λα ζεκαίλεη άξηζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κεγάιε δχλακε ζπνπδαζηψλ 

θαζψο θαη νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ αμηνιφγεζε νθείιεη λα πιεξνθνξεί 

δηαξθψο ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ πνξεία θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαζψο θαη ησλ 

ζηειερψλ ηνπ (Mondy, 2011; Dessler, 2015). 

Ζ αμηνιφγεζε ιακβάλεη ρψξα ζηα ΗΗΔΚ εθαξκφδνληαο δηάθνξα ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ηελ θηινζνθία ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. Ζ αμηνιφγεζε 

δηελεξγείηαη ζπλήζσο απφ ηνπο θαηαξηηδφκελνπο θαη ηνλ πξντζηάκελν, ηνπο νπνίνπο  

ζπλαληάκε θαη ζηελ βηβιηνγξαθία σο αμηνινγεηέο (Φαλαξηψηεο, 1997; Ξεξνηχξε-

Κνπθίδνπ, 1997). Σν ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, σο πιένλ θαηαξηηζκέλν θαη 

εμεηδηθεπκέλν αλαιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ, βάζεη  κέζνδν πνπ 

έρεη ζρεδηάζεη θαη εθαξκφζεη ζηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ.  Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο ηνπ 

ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαη ελεξγείηαη πάληα ζπλδπαζηηθά κε φιεο ηηο 

ππφινηπεο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ζηειερψλ(Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, 2013). Ζ αμηνιφγεζε 360º δελ είλαη ηφζν 

δηαδεδνκέλε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, γεγνλφο πνπ απνηππψζεθε απφ ηηο 

απφςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, θαζψο κφιηο έλαο ηελ ππνζηήξημε. Ωζηφζν, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ν νξγαληζκφο, απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο, ηελ θαηαηάζζνπλ ζε κηα αμηφπηζηε κέζνδν (Mondy, 2011).  

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηα πην ζπλεζηζκέλα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο 

αλαδεηθλχνληαη ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε, πνπ ζπλήζσο δηελεξγείηαη απφ ηνλ 

πξντζηάκελν θαη ε κέηξεζε ζπκπεξηθνξάο BARS-BOS πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο. χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε επηινγή ησλ ζπζηεκάησλ έγηλε 

κε βάζε ησλ αμηνινγεηή∙ φηαλ ν αμηνινγεηήο είλαη ν πξντζηάκελνο, ιφγσ ηεο ζέζεο θαη 

ηεο εκπεηξίαο ηνπο θάλεη ρξήζε ηεο πεξηγξαθηθήο έθζεζεο.  Ζ αμηνιφγεζε απηή 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ απφιπηε ειεπζεξία θαη εκπηζηνζχλε ζηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη 

ηελ απνηχπσζε ηεο γλψκεο ηνπ αμηνινγεηή (Φαλαξηψηεο, 1997). Αληηζέησο φηαλ νη 
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θαηαξηηδφκελνη αλαιακβάλνπλ απηή ηελ ιεηηνπξγία ηφηε  ε κέηξεζε ζπκπεξηθνξάο 

BARS-BOS ζεσξείηαη κηα κέζνδνο πην νηθεία θαη ζπγθεθξηκέλε∙ ζπγθεθξηκέλε γηαηί 

παξαζέηεη ζπκπεξηθνξέο, θάλνληαο ρξήζε παξαδεηγκάησλ θαη κεηψλνληαο ηελ 

πξνθαηάιεςε έλαληη ηνπ αμηνινγνχκελνπ (Mondy, 2011). Ζ αμηνιφγεζε βάζεη ζηφρσλ 

θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν δεκνθηιήο θαη απηφ δηφηη κεγάιν κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ βαζίδεηαη ζε εθπαηδεπηηθά-πνηνηηθά απνηειέζκαηα. Ωζηφζν ππάξρνπλ 

εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πνπ ηελ εθαξκφδνπλ ζέινληαο λα δηαπηζηψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε πνζνηηθνχο, κεηξήζηκνπο, νηθνλνκηθνχο  ζηφρνπο∙ νη ζηφρνη 

απηνί έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δχλακε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη 

κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ην ζηφρν ζηα πξνζδνθψκελα έζνδα ηνπ.  Σελ κέηξεζε, 

ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ,  επηβεβαηψλεη ε 

βηβιηνγξαθία, θαζψο ηνλίδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο κεζφδνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο(Μνχδα-Λαδαξίδε, 2006).   

Ζ αμηνιφγεζε, σο δηαδηθαζία θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΗΗΔΚ, δελ θξίλεηαη απιά 

ρξήζηκε θαη απαξαίηεηε  γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αιιά πξνζδίδεη θαη νθέιε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο, ηφζν γηα ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ  

ή ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ έξεπλα απνηχπσζε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλαθνξηθά κε ηα νθέιε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη 

ζπκθψλεζε ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηηο νπνίεο παξαζέζακε 

ζην ζεσξεηηθφ κέξνο (Καλειιφπνπινο; 2002; Κάηνπ, 2017; Μνπδα-Λαδαξίδε, 2006; 

Σεξδίδεο & Σδσξηδάθεο, 2004). Δηδηθφηεξα, φηαλ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ιακβάλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία 

ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ηελ  

ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή εηθφλα ησλ ζηειερψλ θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπλαηψλ 

θαη αδχλακσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο, ελψ παξάιιεια αληιεί 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο "θαιέο  θαη  θαθέο" πξαθηηθέο δηνίθεζεο. Σα ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο δεκηνπξγνχληαη θαη εθαξκφδνληαη κε ζηφρν ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή 

απφδνζε, ζηελ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ειιείςεσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηα ζηειέρε θαζψο θαη ζηελ άξζε εκπνδίσλ θαη δπζθνιηψλ αλαθνξηθά 

κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ (Mondy, 

2011). Δπηπξνζζέησο ν νξγαληζκφο, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, κπνξεί λα 

αλαδείμεη λέα ζηειέρε πνπ ζα αλαιάβνπλ λέεο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο∙ ε δηαδηθαζία 

απηή απνηειεί έλαο φθεινο κε δηηηή ζεκαζία, ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ φζν θαη γηα ηα 

ζηειέρε θαζψο αθελφο ν νξγαληζκφο αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην ήδε ππάξρνλ 
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πξνζσπηθφ ηνπ, αθεηέξνπ ηα ζηειέρε ιακβάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ 

ηνπο θαη απηφ ηζνδπλακεί κε λέα ζέζε εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθή εμέιημε. Ζ 

αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε, κπνξεί λα απνηειέζεη νδεγφ γηα πξνζιήςεηο, κεηαζέζεηο θαη 

πξναγσγέο(Φαλαξηψηεο, 1997).  Σαπηνρξφλσο,  εμάγνληαη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηελ επφκελε  εθπαηδεπηηθή ρξνληθά ψζηε λα βειηησζεί ε παξνρή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ.  Απφ ηελ δηαδηθαζία δελ απνθνκίδεη νθέιε κφλν ν 

νξγαληζκφο αιιά ηαπηνρξφλσο σθεινχληαη θαη ηα ζηειέρε∙ ηα νθέιε απηά κνηάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ κε απηά ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ ζηειερψλ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ηζρπξνπνηνχλ ηελ ζέζε 

ηνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ αιιά θαη επξχηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ηνπο 

θάλεη  αλαγλσξίζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνχο. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνπλ θαη νη ίδηνη ζηελ 

πξάμε ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζηνηρεία ηνπο, ηα νπνία πξέπεη λα βειηηψζνπλ θαη λα 

εμειίμνπλ.  Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ν πγηήο αληαγσληζκφο θαζψο θαη κηα δίθαηε θαη 

αληηθεηκεληθή  κεηαρείξηζε φισλ ζεσξνχληαη νθέιε πνπ θεξδίδεη θαλείο κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο. Μηα έγθπξε, αμηφπηζηε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα 

απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηα ζηειέρε ηφζν ζε επίπεδν αληακνηβψλ, φζν θαη ζε επίπεδν 

αλαγλψξηζεο θαη εζηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο (Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 

1997).  

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ δηνίθεζε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ε πιεηνςεθία ησλ  ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί 

φηη ιεηηνπξγίεο φπσο, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ 

ειέγρνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ εχξπζκε  ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.  Ζ 

θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζηειερψλ φπσο θαη ε 

ηθαλνπνίεζε  ηνπο αλαδεηθλχνληαη ζε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο  απνηειεζκαηηθήο 

δηνίθεζεο, νη νπνίνη ρξεηάδεηαη λα εθαξκνζζνχλ θαη λα ελαξκνληζηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα 

λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.  Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ απνηειεί ηνλ θαζξέθηε κηα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο.  Όινη νη αλσηέξσ 

παξάγνληεο απνηεινχλ κέξνο ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη είηε  κε 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα είηε κε κηθξφηεξε ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζε κία θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία, ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί επηηπρήο δηνίθεζε.  

ην πιαίζην πνπ νξηνζεηνχλ ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο νη ζπκκεηέρνληεο, ζπλδένπλ θαη ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

πνπ πξέπεη λα ζέηεη ζε εθαξκνγή ν νξγαληζκφο∙ ζε απηέο ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνλίδνπλ εθ λένπ ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, σο κηα ζπληζηψζα πνπ πξέπεη 
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λα ηεξείηαη ελδειερψο γηα ηελ εχξπζκε δηνίθεζε ελψ δελ παξαιείπνπλ λα αλαθέξνπλ 

ηελ επειημία πνπ ρξεηάδεηαη ηφζν ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν 

επηθνηλσλίαο  κε ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο ζπνπδαζηέο. Σαπηνρξφλσο θάλνπλ ιφγν γηα 

ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ σο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα, 

θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ βξίζθεηαη 

αληηκέησπνο θαζεκεξηλά κε πξνθιήζεηο θαη εκπφδηα πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί θαη 

λα αληηκεησπίζεη.  

 

3.1 πκπεξάζκαηα Έξεπλαο-Πξνηάζεηο 

Ζ παξνχζα έξεπλα αλέδεημε αξθεηά ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε 

ηελ αλάπηπμε  θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ θαη πσο νη ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξνχλ 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμακε αλαθνξηθά κε ηα εξσηήκαηα καο απνηππψλνπλ ζηελ 

πξάμε πσο αληηιακβάλνληαη,  νη ζπκκεηέρνληεο, έλλνηεο φπσο ε αλάπηπμε, ε 

αμηνιφγεζε απφδνζεο θαη ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε. ε έλαλ  ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, σζηφζν φκσο 

ππάξρνπλ θαη επξήκαηα πνπ θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα θελά πνπ ππάξρνπλ φζνλ αθνξά 

ζηελ δηνίθεζε θαζψο θαη κε επαξθή γλψζε ή  εθαξκνγή ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ 

δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ.  

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ, γηα ηελ  πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε δηαδηθαζία απηή ηζνδπλακεί κε 

πεξαηηέξσ, δηαξθή θαη εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε πνπ σο ζηφρν ηεο έρεη ηελ 

ελδπλάκσζε θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ.  

Ζ άπνςε απηή ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ βξίζθεηαη ζε πιήξε αξκνλία κε ηελ άπνςε 

αληίζηνηρα ηνπ Hardison(1979),  ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ 

απνηειεί δέζκεπζε γηα ηελ απην-βειηίσζε ηνπο, κε ζηφρν αθελφο λα βειηηψζνπλ ηελ 

απφδνζε ηνπο ζηελ εξγαζία, αθεηέξνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε.  

Οη απφςεηο πνπ ζεσξνχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο σο νδεγφ  εχξεζεο λέσλ 

επηηειηθψλ ζηειερψλ ή  σο κέζνδνο παξαθίλεζεο ηνπο, αμηνινγνχληαη ζεηηθά ρσξίο 

φκσο λα αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν.  Αλ θαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ζηειερψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ φινπο ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε, σζηφζν πξνέθπςε φηη 

γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο δελ ππάξρεη θάπνην εγρεηξίδην 

αλάπηπμεο ην νπνίν λα ιεηηνπξγεί σο νδεγφο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ κε 

νξγαλσκέλε δηαρείξηζε ηεο αλάπηπμεο.  Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη αλαθνξηθά κε ηελ 
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εθπαίδεπζε θαη ηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ βαζίδνληαη θπξίσο ζε 

ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο θαη παηρλίδη ξφισλ. Ζ εθπαίδεπζε κέζσ εμσηεξηθψλ εθπαηδεπηψλ 

θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ζηε ζέζε εξγαζίαο  θαίλεηαη λα απνηεινχλ νηθείεο κεζφδνπο   

αλάπηπμεο.  Οη αλσηέξσ κέζνδνη αλάπηπμεο ηαπηίδνληαη κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ βηβιηνγξαθία. Απφ ηηο απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο θάλνπλ ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ κεζφδσλ αλάπηπμεο ρσξίο λα δνθηκάδνπλ 

λέεο κεζφδνπο  πνπ εθαξκφδνληαη γεληθφηεξα ζε νξγαληζκνχο κε δηαθνξεηηθφ 

αληηθείκελν θαη πξνζαλαηνιηζκφ.  Θα ιέγακε φηη παξαηεξείηαη  κηα πξψην επηπέδνπ 

αλάπηπμε ζηειερψλ∙ κία δηαδηθαζία αλάπηπμεο πνπ ελψ δηαζέηεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

λα εμειηρζεί ζε νπζηαζηηθή πεξηγξάθεηαη σο  κία κε δνκεκέλε θαη κε ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε. Ωζηφζν φινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηθαλφηεηεο φπσο  ε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζπνπδαζηψλ, εθπαηδεπηψλ θαη ζπλεξγαηψλ, ε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ε επηθνηλσλία, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε νξγάλσζε θαζψο θαη ε 

ιήςε απνθάζεσλ ρξήδνπλ εθπαίδεπζεο  θαη αλάπηπμεο έηζη ψζηε λα ζηειέρε λα είλαη 

απνδνηηθά θαη λα ζπκβάιινπλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ.  

Όζνλ αθνξά ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο θαη ηα 

ζηειέρε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ αλάπηπμεο, δηαπηζηψλνπκε φηη  ζχκθσλα κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο απνηειεί κηα δηαδηθαζία κε ζεηηθφ πξφζεκν θαη γηα ηνπο δχν. Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηα ζηειέρε ελδπλακψλνπλ ην 

επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπο ελψ ε ελδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο  ζέηεη ηηο βάζεηο 

γηα λέεο αξκνδηφηεηεο, γεγνλφο πνπ πνιιέο θνξέο κεηαθξάδεηαη κε κηζζνινγηθή 

εμέιημε. Σαπηνρξφλσο δεκηνπξγείηαη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη δέζκεπζεο κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαζψο απφ ηελ κία πιεπξά ν νξγαληζκφο επελδχεη ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα ζηειέρε 

εηζπξάηηνπλ ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ εξγαζία θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο δηαθξίλνπλ αληίζηνηρα νθέιε γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ κε ην πην ζεκαληηθφ λα είλαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ 

απνηειείηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηα νπνία βειηηψλνπλ δηαξθψο ηηο ηθαλφηεηεο 

θαη ηελ απφδνζε ηνπο. Ζ επίηεπμε ζηφρσλ, πνηνηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ, ηα 

αλαγλσξίζηκα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ε αχμεζε 

θαηαξηηδνκέλσλ αλά έηνο,  επηηπγράλνληαη ιφγσ  ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάπηπμεο. 

Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  πνπ αθνξνχλ ηελ χπαξμε θαη ηελ 

ζπκβνιή ηνπ  ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, νη 
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απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απνθηνχλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ. Δλψ νη ζπκκεηέρνληεο 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ζηελ αλάπηπμε, 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, σζηφζν κφλν ζε 

έλαλ νξγαληζκφ ππάξρεη νξγαλσκέλν ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Απηφ πνπ 

αλαδεηθλχνπλ  ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ε αδπλακία θαη ε κε θαηαλφεζε ηεο 

αλάγθεο ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Ο 

νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο , φπσο θαη ε πεξηνξηζκέλε δχλακε ηνπ νξγαληζκνχ δελ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ.  Ο δηεπζπληήο θάζε ΗΗΔΚ  θαιείηαη λα 

αλαπιεξψζεη απηφ θελφ, αλαιακβάλνληαο ν ίδηνο λα κεξηκλήζεη, λα νξγαλψζεη θαη λα 

ζέζεη εθαξκνγή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηεινχζε ην αληίζηνηρν ηκήκα. Ο ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ Μπξίληα (2008) ε  νπνία αλαθέξεη φηη ε επηηπρήο 

δηνίθεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, πεγάδεη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή λα 

δηαρεηξηζηεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, λα αθνπγθξαζηεί ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα ηνπο 

παξαθηλεί πξνο δηαξθή βειηίσζε.   

ε φ,ηη αθνξά ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ, νη ζπκκεηέρνληεο ηελ νξηνζέηεζαλ σο 

αλαγλψξηζε πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ησλ ζηειερψλ θαη ηαπηνρξφλσο  σο  

επίηεπμε απνηειεζκάησλ, πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, σο 

βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο, ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο,  παξέρνληαο κείδνλνο  

ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηα ζηειέρε φζν θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία δηαδξακαηίδνπλ, ηφζν νη ζπνπδαζηέο νη νπνίνη 

αμηνινγνχλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε φζν θαη ν πξντζηάκελνο-δηεπζπληήο πνπ επίζεο 

ιακβάλεη ξφιν αμηνινγεηή. Ο ξφινο ησλ δχν απηψλ αμηνινγεηψλ, ησλ ζπνπδαζηψλ θαη 

ηνπ δηεπζπληή,  ππνζηεξίδεηαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ παξαζέζακε ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο, θαζψο απνηεινχλ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο αμηνινγεηέο (Μνχδα-

Λαδαξίδε, 2006; Κάηνπ, 2017; Ξεξνηχξε-Κνπδίθνπ, 1997;  Mondy, 2011). Ωο πξνο ηα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, απηά πνπ εθαξκφδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ε πεξηγξαθηθή 

έθζεζε φηαλ δηελεξγείηαη απφ ηνλ δηεπζπληή θαη ε κέηξεζε ζπκπεξηθνξάο  φηαλ ε 

αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο.  Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ζεσξείηαη νηθεία θπξίσο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο  θαη ηδηαηηέξσο 

αλαιπηηθή θαη δηεμνδηθή αληίζηνηρα γηα ηνλ δηεπζπληή.  

Όπσο φιεο νη  δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο  πξνζθέξνπλ 

νθέιε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη ηα ζηειέρε, έηζη θαη ε αμηνιφγεζε ηεο 
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απφδνζεο επηθέξεη νθέιε θαη γηα ηνπο δχν, ηφζν ζε αηνκηθφ-επαγγεικαηηθφ επίπεδν 

φζν θαη ζε επίπεδν δηνηθεηηθφ.  Σα ζηειέρε θαη ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο απνθηνχλ 

κηα αλαιπηηθή εηθφλα αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ηαπηνρξφλσο γίλεηαη 

εληνπηζκφο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζηειερψλ θαζψο θαη ησλ θαιψλ θαη 

θαθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

επφκελε ρξνληά θαηάξηηζεο. Δπηπιένλ ηα ζηειέρε κε κηα αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε 

κπνξνχλ λα σθειεζνχλ σο πξνο ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη 

ηνπ πξνθίι ηνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο θάλεη αληαγσληζηηθνχο θαη αλαγλσξίζηκνπο ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ κηζζνινγηθή εμέιημε κπνξεί λα αθνινπζήζεη σο απνηέιεζκα, 

σο αθφκε έλα φθεινο γηα ηα ζηειέρε κηαο θαη ε θαιχηεξε απφδνζε ηνπο κπνξεί λα 

ζπλδέεηαη άκεζα κε έλα ζχζηεκα αληακνηβψλ.  Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε ζέζε 

θάπνησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ππάξρεη θαλέλα νπζηαζηηθφ 

φθεινο ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ φζν θαη γηα ηα ζηειέρε θαη απηφ δηφηη ε αμηνιφγεζε 

ησλ ζηειερψλ γίλεηαη ζε εξαζηηερληθή βάζε θαη θπξίσο κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα ηνπ 

δηεπζπληή, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη δελ ππάξρεη έγθπξε ηερλνγλσζία αλαθνξηθά κε ην 

ξφιν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο.  

Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο νξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε σο  κηα 

ζχλζεζε ιεηηνπξγηψλ ηεο δηνίθεζεο, δειαδή κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, 

νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο θαη ειέγρνπ (Bush, 2005; Everard et al, 2004; Εαβιαλφο, 2002; 

Καηζαξφο, 2008). Κχξηνο ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ απνηειεί ε 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ.  Οη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ζεηξά ηνπο ηφληζαλ ην πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη ν νξγαληζκφο λα δηνηθείηαη απνηειεζκαηηθά∙ ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

απηή νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπο, ζηελ άξηζηε εθαξκνγή ιεηηνπξγηψλ φπσο 

ε πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε θαη ν έιεγρνο. Μεγάιε ζεκαζία δίλεηαη 

επίζεο ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ πνπ ζα ζηειερψζνπλ ηνλ νξγαληζκφ, 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο θαη ηαπηνρξφλσο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Οη ζηφρνη ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ κπνξεί λα είλαη πνηνηηθνί θαη πνζνηηθνί∙ σο πνηνηηθνί 

αλαθέξνληαη εθείλνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε  ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο παξνρέο θαη ηαπηνρξφλσο  απφ ηελ  

δπλαηφηεηα ηνπο λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζε απηφ πνπ νη ίδηνη επέιεμαλ. Δπί πξνζζέησο  νη 

πνηνηηθνί ζηφρνη ηζνδπλακνχλ κε ηελ ζπλεξγαζίεο πςειψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ αλαθνξηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη κε κηα 

επηηπρεκέλε δηαζχλδεζε ηνπ  νξγαληζκνχ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Αληηζέησο νη 

πνζνηηθνί ζηφρνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εηζξνή θαηαξηηδνκέλσλ θαη ηελ δχλακε ηνπ 
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νξγαληζκνχ θαζψο θαη ηα έζνδα ηνπ απφ ηα δίδαθηξα. Ωο εθ ηνχηνπ ε απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζπλίζηαηαη ζε έλαλ ζπζηεκαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη κία νξγάλσζε πνπ ππνζηεξίδεηαη ζε φια ηα επίπεδα, δηνηθεηηθά 

θαη εθπαηδεπηηθά, απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε· ζηειέρε πνπ απνηεινχλ ηελ θηλεηήξην 

δχλακε ηνπ νξγαληζκνχ, ηα νπνία κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπο 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε ψζεζε ζηελ επηηπρή εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ, σο 

παξάγνληα  δηακφξθσζεο  ελφο δηνηθεηηθά απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ.  Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ΗΗΔΚ ηεο  Θεζζαινλίθεο. Ωζηφζν 

εθηηκάηαη φηη  ζα παξνπζίαδε κεγάιν ελδηαθέξνλ: 

 ε δηελέξγεηα αληίζηνηρεο έξεπλαο ζε κεγαιχηεξν δείγκα  ζπκκεηερφλησλ, 

δηεπζπληψλ, ππνδηεπζπληψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ απφ ΗΗΔΚ, ζε 

παλειιαδηθή εκβέιεηα. 

 Ζ δηελέξγεηα έξεπλαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, κε έκθαζε ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κεηαμχ ΓΗΔΚ θαη 

ΗΗΔΚ. 

 Ζ κειέηε θαη ν ζρεδηαζκφο  θαηάιιεισλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ, ηφζν γηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε φζν θαη γηα κεζαία ζηειέρε ζην νξγαλφγξακκα ηνπ ΗΗΔΚ. 

Ζ επηκφξθσζε ζε ζχγρξνλεο ζεσξίεο δηνίθεζεο θαη κάλαηδκελη θξίλεηαη 

απαξαίηεηε έηζη ψζηε ηα ΗΗΔΚ λα θαηαθέξνπλ λα παξέρνπλ ηηο θαιχηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο αθνινπζψληαο  εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο κε 

δηεζλήο πξνδηαγξαθέο. 

 πζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έηζη ψζηε ην θάζε ΗΗΔΚ λα απνθηήζεη ην αληίζηνηρν 

ηκήκα θαη λα ζηειερσζεί απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ δηνίθεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη ζηελ 

αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ.  
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3.2 Πεξηνξηζκνί Έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ε αλάπηπμε θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη εηδηθφηεξα 

ηνπ ΗΗΔΚ κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα 

απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ έπεηηα απφ πνηνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Παξφιν 

πνπ ε έξεπλα απνηππψλεη ηελ γλψκε, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρνπλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί αλαθνξηθά κε ηελ 

κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο. Δηδηθφηεξα, έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 10 

Γηεπζπληέο θαη Τπνδηεπζπληέο ΗΗΔΚ θαη απηφ δελ κπνξεί λα απνηειεί 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαη σο εθ ηνχην ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δελ κπνξεί 

λα είλαη γεληθεχζηκα. Δπηπιένλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνην ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα θαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ, εθ 

παξαδξνκήο, θάπνηεο παξαιείςεηο. Δπηπξνζζέησο,  ε έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηα πιαίζηα δηπισκαηηθήο εξγαζία κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, γεγνλφο πνπ ζπληζηά 

αξθεηνχο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηελ δηεμαγσγή ηεο θαη ηελ θαηαγξαθή 

ησλ απνηειεζκάησλ. Παξφιν ηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο, νη απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απνηεινχλ έλα αμηφινγν πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα κειεηεζεί θαη λα 

δηεξεπλεζεί, κε λέα έξεπλα,  ζην κέιινλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΟΓΗΓΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

(Απφςεηο γηα ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο, ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξήδνπλ αλάπηπμε θαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζην ΗΗΔΚ) 

1. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο αλάπηπμε ζηειερψλ; 

 

2. Τπάξρεη θάπνην εγρεηξίδην αλάπηπμεο ζην ΗΗΔΚ;  

 Ναη; Ση πεξηιακβάλεη; 

 Όρη; Γηαηί; 

 

3. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα εζάο πνπ ρξήδνπλ αλάπηπμε; 

 

4. Δθαξκφδεηε  πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ζην ΗΗΔΚ ζαο; 

 Ναη; Πνηα είλαη απηά; 

 Όρη; Γηαηί φρη; 

 

(Απφςεηο γηα ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμε ζην ΗΗΔΚ, γηα ηα ζηειέρε θαη ην ίδην ην ΗΗΔΚ) 

5. Τπάξρνπλ νθέιε γηα ηα ζηειέρε πνπ παξαθνινπζνχλ ηα πξνγξάκκαηα απηά; 

 

6. Τπάξρεη φθεινο γηα ην  ΗΗΔΚ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ ηνπ; 

 ε πνηνπο ηνκείο ζεσξείηε φηη ζαο σθειεί; 

 

(Απφςεηο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο HR ζην ΗΗΔΚ) 

7. Τπάξρεη ηκήκα HR ζην ΗΗΔΚ ζαο; 

 Ναη -φρη(γηαηί;) 

 Πνηνο κπνξεί λα νξγαλψζεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, πξνγξάκκαηα 

αλάπηπμεο;  

 

(Απφςεηο αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηελ εθαξκνγή ηεο ζην ΗΗΔΚ θαη 

ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο) 

8. Ση ζεκαίλεη αμηνιφγεζε απφδνζεο γηα εζάο; 

 

9. Γίλεηαη αμηνιφγεζε απφδνζεο ζην  ΗΗΔΚ; 

 Αλ λαη, απφ πνηνλ; 
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 Αλ φρη, γηα πνηνλ ιφγν; 

 

10. Πνην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο εθαξκφδεηε θαη γηαηί; 

11. Τπάξρεη θάπνην άιιν ζχζηεκα πνπ ζα ηαίξηαδε θαιχηεξα θαηά ηελ γλψκε ζαο; 

 

(Απφςεηο αλαθνξηθά κε ηα νθέιε ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ηνπ ΗΗΔΚ) 

12. Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο αμηνιφγεζεο γηα ην  ΗΗΔΚ;  

 

13. Πνηα ηα νθέιε ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηα ζηειέρε ζαο ;  

 

(Απφςεηο αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ηνπ ΗΗΔΚ, θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζπληεινχλ ζε απηή) 

14. Πσο νξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ζην ΗΗΔΚ; 

 

15. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε; 
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ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

1. ΦΤΛΟ 

 ΑΝΓΡΑ     □ 

 ΓΤΝΑΗΚΑ  □ 

 

2. ΗΛΙΚΙΑ 

 έσο  30  □ 

 31-40     □ 

 41-5       □ 

 51-60     □ 

 

 

3. ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 ΠΣΤΥΗΟ                           □ 

 2ν ΠΣΤΥΗΟ                      □ 

 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ          □ 

 2ν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ     □ 

 ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ                □ 

 

4. ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ          □ 

 ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ               □ 

 ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ                □ 

 ΑΛΛΟ ............................................. 

 

5. ΘΔΗ ΔΤΘΤΝΗ 

 ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ                 □   

 ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΖ        □ 

 

 

 

 


