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Περίληψη

Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας, είναι η υποβολή μιας νέας πρότασης για 

την εποικοδομητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οργανισμών, όχι μέσα στα στενά 

πλαίσια και τις απαρχαιωμένες μεθόδους του παρελθόντος, αλλά με σύγχρονες και 

δοκιμασμένες μεθόδους στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης μεθόδους, με οδηγούς 

ορισμούς όπως διασφάλιση ποιότητας και επιχειρηματική αριστεία, προσαρμοσμένες 

στους ελληνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Η έρευνα αφορά την πιλοτική εφαρμογή διασφάλισης ποιότητας καθώς και τη 

δέσμευση ενός δημόσιου γυμνασίου το οποίο αναφέρεται στη συνέχεια με το όνομα 

«ΟΜΗΡΟΣ» - στην επιχειρηματική αριστεία. Η έρευνα είχε ποιοτικούς στόχους 

(διεξαγωγή συνέντευξης με βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις στο διευθυντή του 

γυμνασίου), καθώς και ποσοτικούς στόχους (συμπλήρωση 242 ερωτηματολογίων από 

τους μαθητές του σχολείου, ισάριθμων ερωτηματολογίων από τους γονείς των 

μαθητών, συμπλήρωση 27 ερωτηματολογίων από τους καθηγητές του σχολείου και 

συμπλήρωση 9 ερωτηματολογίων από φορείς της τοπικής κοινωνίας).

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τόσο ένα πιλοτικό τμήμα του εγχειριδίου 

ποιότητας, που περιγράφει αναλυτικά ενδεικτικές διεργασίες και των αντίστοιχων 

εντύπων τους (ενός τυπικού γυμνασίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), όσο και η 

αναλυτική καταγραφή όλων των περιοχών προς βελτίωση και ιεράρχησή τους, και 

τέλος επιλογή τριών βελτιωτικών δράσεων κρίσιμων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό, 

σύμφωνα με την ιδιαίτερη κουλτούρα του συγκεκριμένου σχολείου και σύμφωνα με τα 

κριτήρια του βραβείου επιχειρηματικής αριστείας του ευρωπαϊκού ιδρύματος 

ποιότητας.
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Ευρετήρια

Ευρετήριο των πινάκων που περιεχονται στην εργασία

Πίνακας κΐ. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ2. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ3. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ4. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ5. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ6. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ7. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ8. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ9. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κΙΟ. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κΐΐ. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ12. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ13. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ14. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ15. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ16. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ17. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ18. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ19. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ20. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ21. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ22. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ23. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ24. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ25. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ26. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ27. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ28. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ29. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ30. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ31. Κατανομή απαντήσεων στην 

Πίνακας κ32. Κατανομή απαντήσεων στην

ερώτηση 1 προς τους καθηγητές (σελ.167) 

ερώτηση 2 προς τους καθηγητές (σελ.169) 

ερώτηση 3 προς τους καθηγητές (σελ.170) 

ερώτηση 4 προς τους καθηγητές (σελ. 172) 

ερώτηση 5 προς τους καθηγητές (σελ. 173) 

ερώτηση 6 προς τους καθηγητές (σελ. 175) 

ερώτηση 7 προς τους καθηγητές (σελ. 176) 

ερώτηση 8 προς τους καθηγητές (σελ. 178) 

ερώτηση 9 προς τους καθηγητές (σελ. 179) 

ερώτηση 10 προς τους καθηγητές (σελ. 181) 

ερώτηση 11 προς τους καθηγητές (σελ. 182) 

ερώτηση 12 προς τους καθηγητές (σελ. 184) 

ερώτηση 13 προς τους καθηγητές (σελ. 185) 

ερώτηση 14 προς τους καθηγητές (σελ. 187) 

ερώτηση 15 προς τους καθηγητές (σελ. 188) 

ερώτηση 16 προς τους καθηγητές (σελ. 190) 

ερώτηση 17 προς τους καθηγητές (σελ. 191) 

ερώτηση 18 προς τους καθηγητές (σελ. 193) 

ερώτηση 19 προς τους καθηγητές (σελ. 194) 

ερώτηση 20 προς τους καθηγητές (σελ. 196) 

ερώτηση 21 προς τους καθηγητές (σελ. 197) 

ερώτηση 22 προς τους καθηγητές (σελ. 199) 

ερώτηση 23 προς τους καθηγητές (σελ.200) 

ερώτηση 24 προς τους καθηγητές (σελ.202) 

ερώτηση 25 προς τους καθηγητές (σελ.203) 

ερώτηση 26 προς τους καθηγητές (σελ.205) 

ερώτηση 27 προς τους καθηγητές (σελ.206) 

ερώτηση 28 προς τους καθηγητές (σελ.208) 

ερώτηση 29 προς τους καθηγητές (σελ.209) 

ερώτηση 30 προς τους καθηγητές (σελ.211) 

ερώτηση 31 προς τους καθηγητές (σελ.212) 

ερώτηση 32 προς τους καθηγητές (σελ.214)
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Πίνακας κ33. 

Πίνακας κ34. 

Πίνακας κ35. 

Πίνακας κ36. 

Πίνακας κ37. 

Πίνακας κ38. 

Πίνακας κ39. 

Πίνακας κ40. 

Πίνακας κ41. 

Πίνακας κ42. 

Πίνακας κ43. 

Πίνακας κ44. 

Πίνακας κ45. 

Πίνακας κ46. 

Πίνακας κ47. 

Πίνακας κ48. 

Πίνακας κ49. 

Πίνακας κ50. 

Πίνακας κ51. 

Πίνακας γΐ. 

Πίνακας γ2. 

Πίνακας γ3. 

Πίνακας γ4. 

Πίνακας γ5. 

Πίνακας γ6. 

Πίνακας γ7. 

Πίνακας γ8. 

Πίνακας γ9. 

Πίνακας γΙΟ. 

Πίνακας γΐΐ. 

Πίνακας γ12. 

Πίνακας γ13. 

Πίνακας γ14. 

Πίνακας γ15. 

Πίνακας γ!6.

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 33 προς τους καθηγητές (σελ.215) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 34 προς τους καθηγητές (σελ.217) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 35 προς τους καθηγητές (σελ.218) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 36 προς τους καθηγητές (σελ.220) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 37 προς τους καθηγητές (σελ.221) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 38 προς τους καθηγητές (σελ.223) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 39 προς τους καθηγητές (σελ.224) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 40 προς τους καθηγητές (σελ.226) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 41 προς τους καθηγητές (σελ.227) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 42 προς τους καθηγητές (σελ.229) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 43 προς τους καθηγητές (σελ.230) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 44 προς τους καθηγητές (σελ.232) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 45 προς τους καθηγητές (σελ.233) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 46 προς τους καθηγητές (σελ.235) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 47 προς τους καθηγητές (σελ.236) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 48 προς τους καθηγητές (σελ.238) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 49 προς τους καθηγητές (σελ.239) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 50 προς τους καθηγητές (σελ.241) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 51 προς τους καθηγητές (σελ.242) 

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 1 προς τους γονείς (σελ.244)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 2 προς τους γονείς (σελ.246)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 3 προς τους γονείς (σελ.247)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 4 προς τους γονείς (σελ.249)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 5 προς τους γονείς (σελ.250)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 6 προς τους γονείς (σελ.252)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 7 προς τους γονείς (σελ.253)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 8 προς τους γονείς (σελ.255)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 9 προς τους γονείς (σελ.256)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 10 προς τους γονείς (σελ.258)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 11 προς τους γονείς (σελ.259)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 12 προς τους γονείς (σελ.261)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 13 προς τους γονείς (σελ.262)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 14 προς τους γονείς (σελ.264)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 15 προς τους γονείς (σελ.265)

Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 16 προς τους γονείς (σελ.267)
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Πίνακας γ17. 

Πίνακας γ18 

Πίνακας γ19. 

Πίνακας γ20. 

Πίνακας γ21. 

Πίνακας γ22. 

Πίνακας γ23. 

Πίνακας γ24. 

Πίνακας γ25. 

Πίνακας μΐ. 

Πίνακας μ2. 

Πίνακας μ3. 

Πίνακας μ4. 

Πίνακας μ5. 

Πίνακας μ6. 

Πίνακας μ7. 

Πίνακας μ8. 

Πίνακας μ9. 

Πίνακας μΙΟ. 

Πίνακας μΐΐ. 

Πίνακας μ12. 

Πίνακας μ13. 

Πίνακας μ14. 

Πίνακας μ15. 

Πίνακας μ16. 

Πίνακας μ17. 

Πίνακας μ18. 

Πίνακας μ19. 

Πίνακας μ20. 

Πίνακας μ21. 

Πίνακας μ22. 

Πίνακας μ23. 

Πίνακας μ24. 

Πίνακας μ25. 

Πίνακας πΐ.

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων στην 

Κατανομή απαντήσεων για τι

ερώτηση 17 προς τους γονείς 

ερώτηση 18 προς τους γονείς 

ερώτηση 19 προς τους γονείς 

ερώτηση 20 προς τους γονείς 

ερώτηση 21 προς τους γονείς 

ερώτηση 22 προς τους γονείς 

ερώτηση 23 προς τους γονείς 

ερώτηση 24 προς τους γονείς 

ερώτηση 25 προς τους γονείς 

ερώτηση 1 προς τους μαθητές 

ερώτηση 2 προς τους μαθητές 

ερώτηση 3 προς τους μαθητές 

ερώτηση 4 προς τους μαθητές 

ερώτηση 5 προς τους μαθητές 

ερώτηση 6 προς τους μαθητές 

ερώτηση 7 προς τους μαθητές 

ερώτηση 8 προς τους μαθητές 

ερώτηση 9 προς τους μαθητές 

ερώτηση 10 προς τους μαθητές 

ερώτηση 11 προς τους μαθητές 

ερώτηση 12 προς τους μαθητές 

ερώτηση 13 προς τους μαθητές 

ερώτηση 14 προς τους μαθητές 

ερώτηση 15 προς τους μαθητές 

ερώτηση 16 προς τους μαθητές 

ερώτηση 17 προς τους μαθητές 

ερώτηση 18 προς τους μαθητές 

ερώτηση 19 προς τους μαθητές 

ερώτηση 20 προς τους μαθητές 

ερώτηση 21 προς τους μαθητές 

ερώτηση 22 προς τους μαθητές 

ερώτηση 23 προς τους μαθητές 

ερώτηση 24 προς τους μαθητές 

ερώτηση 25 προς τους μαθητές 

ι «αδύναμα» χαρακτηριστικά.

(σελ.268)

(σελ.270)

(σελ.271)

(σελ.273)

(σελ.274)

(σελ.276)

(σελ.277)

(σελ.279)

(σελ.280)

(σελ.282)

(σελ.283)

(σελ.285)

(σελ.286)

(σελ.288)

(σελ.289)

(σελ.291)

(σελ.292)

(σελ.294)

(σελ.295)

(σελ.297)

(σελ.298)

(σελ.300)

(σελ.301)

(σελ.303)

(σελ.304)

(σελ.306)

(σελ.307)

(σελ.309)

(σελ.310)

(σελ.312)

(σελ.313)

(σελ.315)

(σελ.316)

(σελ.318)

(σελ.332)
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Ευρετήριο των γραφημάτων που περιέχονται στην εργασία

Γράφημα κΐα. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 1 

προς τους καθηγητές (σελ. 168)

Γράφημα κίβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 1 

προς τους καθηγητές (σελ. 168)

Γράφημα κ2α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 2 

προς τους καθηγητές (σελ. 169)

Γράφημα κ2β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 2 

προς τους καθηγητές (σελ. 170)

Γράφημα κ3α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 3 

προς τους καθηγητές (σελ. 171)

Γράφημα κ3β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 3 

προς τους καθηγητές (σελ. 171)

Γράφημα κ4α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 4 

προς τους καθηγητές (σελ. 172)

Γράφημα κ4β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 4 

προς τους καθηγητές (σελ. 173)

Γράφημα κ5α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 5 

προς τους καθηγητές (σελ. 174)

Γράφημα κ5β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 5 

προς τους καθηγητές (σελ. 174)

Γράφημα κ6α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 6 

προς τους καθηγητές (σελ. 175)

Γράφημα κ6β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 6 

προς τους καθηγητές (σελ. 176)

Γράφημα κ7α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 7 

προς τους καθηγητές (σελ. 177)

Γράφημα κ7β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 7 

προς τους καθηγητές (σελ. 177)

Γράφημα κ8α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 8 

προς τους καθηγητές (σελ. 178)

Γράφημα κ8β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 8 

προς τους καθηγητές (σελ. 179)

Γράφημα κ9α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 9
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προς τους καθηγητές (σελ. 180)

Γράφημα κ9β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 9 

προς τους καθηγητές (σελ. 180)

Γράφημα κΙΟα. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 10 

προς τους καθηγητές (σελ. 181)

Γράφημα κΙΟβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 10 

προς τους καθηγητές (σελ. 182)

Γράφημα κΐΐα. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 11 

προς τους καθηγητές (σελ. 183)

Γράφημα κΐΐβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 11 

προς τους καθηγητές (σελ. 183)

Γράφημα κ12α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 12 

προς τους καθηγητές (σελ. 184)

Γράφημα κ12β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 12 

προς τους καθηγητές (σελ. 185)

Γράφημα κ13α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 13 

προς τους καθηγητές (σελ. 186)

Γράφημα κ13β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 13 

προς τους καθηγητές (σελ. 186)

Γράφημα κ14α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 14 

προς τους καθηγητές (σελ. 187)

Γράφημα κ14β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 14 

προς τους καθηγητές (σελ. 188)

Γράφημα κ15α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 15 

προς τους καθηγητές (σελ. 189)

Γράφημα κ15β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 15 

προς τους καθηγητές (σελ. 189)

Γράφημα κ16α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 16 

προς τους καθηγητές (σελ. 190)

Γράφημα κ16β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 16 

προς τους καθηγητές (σελ. 191)

Γράφημα κ17α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 17 

προς τους καθηγητές (σελ. 192)

Γράφημα κ17β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 17 

προς τους καθηγητές (σελ. 192)
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Γράφημα κ18α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 18 

προς τους καθηγητές (σελ. 193)

Γράφημα κ18β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 18 

προς τους καθηγητές (σελ. 194)

Γράφημα κ19α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 19 

προς τους καθηγητές (σελ. 195)

Γράφημα κ19β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 19 

προς τους καθηγητές (σελ. 195)

Γράφημα κ20α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 20 

προς τους καθηγητές (σελ. 196)

Γράφημα κ20β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 20 

προς τους καθηγητές (σελ. 197)

Γράφημα κ21α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 21 

προς τους καθηγητές (σελ. 198)

Γράφημα κ21β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 21 

προς τους καθηγητές (σελ. 198)

Γράφημα κ22α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 22 

προς τους καθηγητές (σελ. 199)

Γράφημα κ22β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 22 

προς τους καθηγητές (σελ. 200)

Γράφημα κ23α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 23 

προς τους καθηγητές (σελ. 201)

Γράφημα κ23β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 23 

προς τους καθηγητές (σελ. 201)

Γράφημα κ24α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 24 

προς τους καθηγητές (σελ. 202)

Γράφημα κ24β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 24 

προς τους καθηγητές (σελ. 203)

Γράφημα κ25α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 25 

προς τους καθηγητές (σελ. 204)

Γράφημα κ25β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 25 

προς τους καθηγητές (σελ. 204)

Γράφημα κ26α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 26 

προς τους καθηγητές (σελ. 205)

Γράφημα κ26β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 26
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προς τους καθηγητές (σελ. 206)

Γράφημα κ27α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 27 

προς τους καθηγητές (σελ. 207)

Γράφημα κ27β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 27 

προς τους καθηγητές (σελ. 207)

Γράφημα κ28α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 28 

προς τους καθηγητές (σελ. 208)

Γράφημα κ28β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 28 

προς τους καθηγητές (σελ. 209)

Γράφημα κ29α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 29 

προς τους καθηγητές (σελ. 210)

Γράφημα κ29β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 29 

προς τους καθηγητές (σελ. 210)

Γράφημα κ30α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 30 

προς τους καθηγητές (σελ. 211)

Γράφημα κ30β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 30 

προς τους καθηγητές (σελ. 212)

Γράφημα κ31α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 31 

προς τους καθηγητές (σελ. 213)

Γράφημα κ31β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 31 

προς τους καθηγητές (σελ. 213)

Γράφημα κ32α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 32 

προς τους καθηγητές (σελ. 214)

Γράφημα κ32β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 32 

προς τους καθηγητές (σελ. 215)

Γράφημα κ33α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 33 

προς τους καθηγητές (σελ. 216)

Γράφημα κ33β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 33 

προς τους καθηγητές (σελ. 216)

Γράφημα κ34α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 34 

προς τους καθηγητές (σελ. 217)

Γράφημα κ34β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 34 

προς τους καθηγητές (σελ. 218)

Γράφημα κ35α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 35 

προς τους καθηγητές (σελ. 219)
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Γράφημα κ35β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 35 

προς τους καθηγητές (σελ. 219)

Γράφημα κ36α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 36 

προς τους καθηγητές (σελ. 220)

Γράφημα κ36β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 36 

προς τους καθηγητές (σελ. 221)

Γράφημα κ37α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 37 

προς τους καθηγητές (σελ. 222)

Γράφημα κ37β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 37 

προς τους καθηγητές (σελ. 222)

Γράφημα κ38α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 38 

προς τους καθηγητές (σελ. 223)

Γράφημα κ38β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 38 

προς τους καθηγητές (σελ. 224)

Γράφημα κ39α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 39 

προς τους καθηγητές (σελ. 225)

Γράφημα κ39β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 39 

προς τους καθηγητές (σελ. 225)

Γράφημα κ40α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 40 

προς τους καθηγητές (σελ. 226)

Γράφημα κ40β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 40 

προς τους καθηγητές (σελ. 227)

Γράφημα κ41α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 41 

προς τους καθηγητές (σελ. 228)

Γράφημα κ41β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 41 

προς τους καθηγητές (σελ. 228)

Γράφημα κ42α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 42 

προς τους καθηγητές (σελ. 229)

Γράφημα κ42β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 42 

προς τους καθηγητές (σελ. 230)

Γράφημα κ43α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 43 

προς τους καθηγητές (σελ. 231)

Γράφημα κ43β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 43 

προς τους καθηγητές (σελ. 231)

Γράφημα κ44α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 44
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προς τους καθηγητές (σελ. 232)

Γράφημα κ44β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 44 

προς τους καθηγητές (σελ. 233)

Γράφημα κ45α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 45 

προς τους καθηγητές (σελ. 234)

Γράφημα κ45β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 45 

προς τους καθηγητές (σελ. 234)

Γράφημα κ46α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 46 

προς τους καθηγητές (σελ. 235)

Γράφημα κ46β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 46 

προς τους καθηγητές (σελ. 236)

Γράφημα κ47α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 47 

προς τους καθηγητές (σελ. 237)

Γράφημα κ47β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 47 

προς τους καθηγητές (σελ. 237)

Γράφημα κ48α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 48 

προς τους καθηγητές (σελ. 238)

Γράφημα κ48β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 48 

προς τους καθηγητές (σελ. 239)

Γράφημα κ49α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 49 

προς τους καθηγητές (σελ. 240)

Γράφημα κ49β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 49 

προς τους καθηγητές (σελ. 240)

Γράφημα κ50α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 50 

προς τους καθηγητές (σελ. 241)

Γράφημα κ50β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 50 

προς τους καθηγητές (σελ. 242)

Γράφημα κ51α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 51 

προς τους καθηγητές (σελ. 243)

Γράφημα κ51β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 51 

προς τους καθηγητές (σελ. 243)

Γράφημα γΙα. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 1 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 245)

Γράφημα γΐβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 1 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 245)
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Γράφημα γ2α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 2 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 246)

Γράφημα γ2β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 2 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 247)

Γράφημα γ3α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 3 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 248)

Γράφημα γ3β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 3 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 248)

Γράφημα γ4α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 4 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 249)

Γράφημα γ4β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 4 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 250)

Γράφημα γ5α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 5 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 251)

Γράφημα γ5β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 5 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 251)

Γράφημα γ6α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 6 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 252)

Γράφημα γ6β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 6 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 253)

Γράφημα γ7α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 7 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 254)

Γράφημα γ7β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 7 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 254)

Γράφημα γ8α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 8 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 255)

Γράφημα γ8β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 8 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 256)

Γράφημα γ9α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 9 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 257)

Γράφημα γ9β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 9 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 257)

Γράφημα γΙΟα. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 10 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 258)

Γράφημα γΙΟβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 10
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προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 259)

Γράφημα γΐΐα. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 11 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 260)

Γράφημα γΐΐβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 11 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 260)

Γράφημα γ12α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 12 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 261)

Γράφημα γ12β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 12 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 262)

Γράφημα γ13α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 13 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 263 )

Γράφημα γ13β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 13 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 263)

Γράφημα γ14α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 14 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 264)

Γράφημα γ14β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 14 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 265)

Γράφημα γ15α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 15 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 266)

Γράφημα γ15β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 15 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 266)

Γράφημα γ16α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 16 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 267)

Γράφημα γ16β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 16 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 268)

Γράφημα γ17α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 17 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 269)

Γράφημα γ17β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 17 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 269)

Γράφημα γίδα. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 18 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 270)

Γράφημα γ18β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 18 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 271)

Γράφημα γ19α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 19 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 272)
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Γράφημα γ19β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 19 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 272)

Γράφημα γ20α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 20 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 273)

Γράφημα γ20β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 20 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 274)

Γράφημα γ21α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 21 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 275)

Γράφημα γ21β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 21 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 275)

Γράφημα γ22α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 22 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 276)

Γ ράφημα γ22β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 22 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 277)

Γράφημα γ23α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 23 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 278)

Γράφημα γ23β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 23 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 278)

Γράφημα γ24α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 24 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 279)

Γράφημα γ24β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 24 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 280)

Γράφημα γ25α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 25 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 281)

Γράφημα γ25β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 25 

προς τους γονείς των μαθητών (σελ. 281)

Γράφημα μία. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 1 

προς τους μαθητές (σελ. 282)

Γράφημα μΐβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 1 

προς τους μαθητές (σελ. 283)

Γράφημα μ2α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 2 

προς τους μαθητές (σελ. 284)

Γράφημα μ2β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 2 

προς τους μαθητές (σελ. 284)

Γράφημα μ3α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 3

18



προς τους μαθητές (σελ. 285)

Γράφημα μ3β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 3 

προς τους μαθητές (σελ. 286)

Γράφημα μ4α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 4 

προς τους μαθητές (σελ. 287)

Γράφημα μ4β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 4 

προς τους μαθητές (σελ. 287)

Γράφημα μ5α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 5 

προς τους μαθητές (σελ. 288)

Γράφημα μ5β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 5 

προς τους μαθητές (σελ. 289)

Γράφημα μ6α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 6 

προς τους μαθητές (σελ. 290)

Γράφημα μ6β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 6 

προς τους μαθητές (σελ. 290)

Γράφημα μ7α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 7 

προς τους μαθητές (σελ. 291)

Γράφημα μ7β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 7 

προς τους μαθητές (σελ. 292)

Γράφημα μ8α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 8 

προς τους μαθητές (σελ. 293)

Γράφημα μ8β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 8 

προς τους μαθητές (σελ. 293)

Γράφημα μ9α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 9 

προς τους μαθητές (σελ. 294)

Γράφημα μ9β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 9 

προς τους μαθητές (σελ. 295)

Γράφημα μΙΟα. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 10 

προς τους μαθητές (σελ. 296)

Γράφημα μίθβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 10 

προς τους μαθητές (σελ. 296)

Γράφημα μΐΐα. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 11 

προς τους μαθητές (σελ. 297)

Γράφημα μΐΐβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 11 

προς τους μαθητές (σελ. 298)
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Γράφημα μ12α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 12 

προς τους μαθητές (σελ. 299)

Γράφημα μ12β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 12 

προς τους μαθητές (σελ. 299)

Γράφημα μ13α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 13 

προς τους μαθητές (σελ. 300)

Γράφημα μ13β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 13 

προς τους μαθητές (σελ. 301)

Γράφημα μ14α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 14 

προς τους μαθητές (σελ. 302)

Γράφημα μ14β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 14 

προς τους μαθητές (σελ. 302)

Γράφημα μ15α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 15 

προς τους μαθητές (σελ. 303)

Γράφημα μ15β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 15 

προς τους μαθητές (σελ. 304)

Γράφημα μ16α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 16 

προς τους μαθητές (σελ. 305)

Γράφημα μ16β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 16 

προς τους μαθητές (σελ. 305)

Γράφημα μ17α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 17 

προς τους μαθητές (σελ. 306)

Γράφημα μ17β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 17 

προς τους μαθητές (σελ. 307)

Γράφημα μ18α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 18 

προς τους μαθητές (σελ. 308)

Γράφημα μ18β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 18 

προς τους μαθητές (σελ. 308)

Γράφημα μ19α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 19 

προς τους μαθητές (σελ. 309)

Γράφημα μ19β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 19 

προς τους μαθητές (σελ. 310)

Γράφημα μ20α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 20 

προς τους μαθητές (σελ. 311)

Γράφημα μ2θβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 20
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προς τους μαθητές (σελ. 311)

Γράφημα μ21α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 21 

προς τους μαθητές (σελ. 312)

Γράφημα μ21β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 21 

προς τους μαθητές (σελ. 313)

Γράφημα μ22α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 22 

προς τους μαθητές (σελ. 314)

Γράφημα μ22β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 22 

προς τους μαθητές (σελ. 314)

Γράφημα μ23α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 23 

προς τους μαθητές (σελ. 315)

Γράφημα μ23β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 23 

προς τους μαθητές (σελ. 316)

Γράφημα μ24α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 24 

προς τους μαθητές (σελ. 317)

Γράφημα μ24β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 24 

προς τους μαθητές (σελ. 317)

Γράφημα μ25α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 25 

προς τους μαθητές (σελ. 318)

Γράφημα μ25β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 25 

προς τους μαθητές (σελ. 319)

Γράφημα σΐ. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 

για τα «αδύναμα» χαρακτηριστικά (σελ.333)
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Έντυπο 28. 

Έντυπο 29. 

Έντυπο 30.

Ευρετήριο των εντύπων του παραρτήματος A

Dougherty process management system manual (σελ. 353) 

Emergency evacuation procedure for school buses (σελ. 381) 

Employee injury investigation (σελ. 382)

Leave request form (σελ. 383)

Freezer temperature monitoring and measurement (σελ. 384) 

Freezer temperature monitoring log (σελ. 386)

Overtime process (σελ. 387)

Vehicle accident information form (σελ. 389)

Travel procedure (σελ. 390)

Διαδικασία για την έκδοση του ελέγχου προόδου των μαθητών 

ανά τρίμηνο (ΕΠ001) (σελ. 392)

Έλεγχος προόδου (ΕΠ002) (σελ. 393)

Διαδικασία μετεγγραφών μαθητών (ΕΠ003) (σελ. 394) 

Υπηρεσιακό σημείωμα 1 (ΕΠ004) (σελ. 395)

Υπηρεσιακό σημείωμα 2 (ΕΠ005) (σελ. 396)

Αίτηση (ΕΠ006) (σελ. 397)

Αίτηση εγγραφής (ΕΠ007) (σελ. 398)

Ατομικό δελτίο (ΕΠ008) (σελ. 399)

Τίτλος σχολικής χρήσης (ΕΠ009) (σελ. 400)

Δελτίο στοιχείων μαθητή (ΕΠ010) (σελ. 401)

Διαδικασία σχετική με τις απουσίες / ποινές / αμοιβές των 

μαθητών (σελ. 402)

Φύλλο απουσιών (ΕΠ012) (σελ. 404)

Ενημέρωση ποινών / αμοιβών (ΕΠ013) (σελ. 405)

Υπηρεσιακό σημείωμα (ΕΠ014) (σελ. 406)

Διαδικασία σχετική με την έκδοση στατιστικών στοιχείων 

(ΕΠ015) (σελ. 407)

Μαθητές κατά τάξη, τμήμα, φύλλο (ΕΠ016) (σελ. 408) 

Συγκεντρωτικός πίνακας εγγραφών μαθητών (ΕΠ017) (σελ. 409) 

Αναλυτικός πίνακας εγγραφών μαθητών (σελ. 410)

Μαθητές κατά φύλο, τάξη και έτος γεννήσεως (ΕΠ019) (σελ. 411) 

Βεβαίωση σπουδών (ΕΠ020) (σελ. 412)

Τίτλος σχολικής χρήσης (ΕΠ021) (σελ. 413)
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Έντυπο 31. Ατομικό δελτίο (ΕΠ022) (σελ. 414)

Έντυπο 32. Απολυτήριο (ΕΠ023) (σελ. 415)

Έντυπο 33. Πιστοποιητικό (ΕΠ024) (σελ. 416)

Έντυπο 34. Πιστοποιητικό σπουδών (ΕΠ025) (σελ. 417)

Έντυπο 35. Αποδεικτικό απόλυσης (ΕΠ026) (σελ. 418)

Έντυπο 36. Βεβαίωση τελικής βαθμολογίας (ΕΠ027) (σελ. 419)

Έντυπο 37. Επαλήθευση τίτλου (ΕΠ028) (σελ. 420)

Έντυπο 38. Διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής εγγράφου στο πρωτόκολλο 

εγγράφων (ΔΕ001) (σελ. 421)

Έντυπο 39. Διαδικασία δημιουργίας πράξης μετά από μία συνεδρίαση του συλλόγου 

διδασκόντων, στο αντίστοιχο βιβλίο πράξεων (ΔΕ002) (σελ. 422) 

Έντυπο 40. Διαδικασία ενημέρωσης βιβλίου φοίτησης μαθητών (ΔΕ 003) (σελ. 423) 

Έντυπο 41. Διαδικασία ενημέρωσης μητρώου μαθητών έντυπο (ΔΕ004) (σελ. 424) 

Έντυπο 42. Ενημέρωση ατομικού δελτίου μαθητή (ΔΕ005) (σελ. 425)

Έντυπο 43. Καθήκοντα / αρμοδιότητες διευθυντών σχολείων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΔ001) (σελ. 426)

Έντυπο 44. Πρόσκληση συνεδρίασης συλλόγου καθηγητών (ΑΔ003) (σελ. 427) 

Έντυπο 45. Διαδικασία καθορισμού υπεύθυνων καθηγητών για τη διεκπεραίωση 

διεργασιών του σχολείου (ΑΔ003) (σελ. 428)

Έντυπο 46. Αίτηση άδειας απουσίας καθηγητή (ΑΔ004) (σελ. 429)

Έντυπο 47. Διαδικασία πραγματοποίησης πολυήμερων εκπαιδευτικών 

επισκέψεων (ΔΜ001) (σελ. 430)

Έντυπο 48. Διαδικασία πραγματοποίησης ολιγόωρων διδακτικών και εκπαιδευτικών 

επισκέψεων (ΔΜ002) (σελ. 431)

Έντυπο 49. Έγκριση διδακτικής επίσκεψης (ΔΜ003) (σελ. 432)

Έντυπο 50. Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος σε μαθητή στο σχολείο 

(ΑΜ001) (σελ. 433)

Έντυπο 51. Ενέργειες σε περίπτωση σεισμού (ΑΜ002) (σελ. 434)

Έντυπο 52. Ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς στο σχολείο (ΑΜ003) (σελ. 435) 

Έντυπο 53. Ενέργειες για την συνεχή καταγραφή του υλικού του σχολείου 

(ΟΔ0Θ1) (σελ. 436)

Έντυπο 54. Διαδικασία σύνταξης ετήσιας έκθεσης εσόδων - εξόδων του σχολείου 

(ΟΔΟΘ2) (σελ. 437)

Έντυπο 55. Ετήσια βεβαίωση αποδοχών (προσωπικού ασφαλισμένων 

στο Δημόσιο) (ΟΔΟΘ3) (σελ. 438)
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Έντυπο 56. Ετήσια βεβαίωση αποδοχών (προσωπικού ασφαλισμένων 

στο ΙΚΑ) (ΟΔ004) (σελ. 439)

Ευρετήριο των ερωτηματολογίων του παραρτήματος Β

Ερωτηματολόγιο 1. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τον διευθυντή) (σελ. 441) 

Ερωτηματολόγιο 2. «Πιλοτικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους καθηγητές) (σελ. 446) 

Ερωτηματολόγιο 3. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους καθηγητές) (σελ. 454) 

Ερωτηματολόγιο 4. «Πιλοτικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους γονείς των μαθητών) (σελ. 461) 

Ερωτηματολόγιο 5. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους γονείς των μαθητών) (σελ. 465) 

Ερωτηματολόγιο 6. «Πιλοτικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους μαθητές) (σελ. 468) 

Ερωτηματολόγιο 7. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους μαθητές) (σελ. 472) 

Ερωτηματολόγιο 8. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους τοπικούς κοινωνικούς 

φορείς) (σελ. 475)

Ερωτηματολόγιο 9. «Συγκεντρωτικό - Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής

αριστείας σε εκπαιδευτικό οργανισμό (σύμφωνα με τα

κριτήρια ποιότητας του EFQM) (σελ. 476)

Ερωτηματολόγιο 10. «Ερωτηματολόγιο σημαντικότητας» αποτελούμενο από τα
εννέα (9) βασικά «αδύναμα» χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 
οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ» (σελ. 484)

Ευρετήριο των πινάκων του παραρτήματος Γ

Πίνακας γπΐ. Στοιχεία συστημάτων ποιότητας ISO 9001 - 9004 (σελ. 486)

Πίνακας γπ2. Τομείς των στοιχείων που συνθέτουν ένα σύστημα 

διασφάλισης της ποιότητας (σελ. 487)

Πίνακας γπ3. Dougherty Process Management System — Documentation 

Master List (σελ. 488)

24



Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Αδαμάντιο 

Παπασταμάτη για τις πολύτιμες συμβουλές, την καθοδήγηση και τη συμπαράστασή 

του, καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής της παρούσης εργασίας. Επίσης τον εξεταστή 

καθηγητή μου κ. Αχιλλέα Καψάλη για τη γνώση και τη βοήθεια σε έντυπο 

πληροφοριακό υλικό, που ήταν αναπόσπαστο μέρος και πηγή γνώσης αυτής της 

εργασίας. Η συμβολή γνώσεων σε θέματα Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας και Διαδικασιών 

Διακίνησης Εκπαιδευτικών Εντύπων, του Διευθυντή μου στο σχολείο καθώς και τη 

βοήθεια σε έντυπο υλικό, των καθηγητών και καθηγητριών μου στα τρία πρώτα 

εξάμηνα του μεταπτυχιακού προγράμματος στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας ήταν 

πολύτιμη. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τη σύζυγό μου Αγγελική και τα δύο παιδιά μου 

Βασίλη και Απόστολο, για τη συμπαράσταση που μου έδειξαν και την ανεξάντλητη 

υπομονή τους κατά τη διάρκεια των δύο ετών του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού 

προγράμματος, καθώς και τον αδελφό μου Παναγιώτη για τη σημαντική βοήθειά του 

στη δημιουργία του συνοδευτικού cd-rom. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

διευθυντή, τους καθηγητές, τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, καθώς και τους μαθητές 

- και τους γονείς τους - του γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ», για την πραγματοποίηση της 

έρευνας.

25



Κεφάλαιο πρώτο 

Εισαγωγή

Στα 20 χρόνια που ήμουν μαθητής (από το νηπιαγωγείο έως και τις μεταπτυχιακές 

μου σπουδές), στα 11 χρόνια που είμαι καθηγητής Πληροφορικής σε σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στα 4 χρόνια που ήμουν εργαζόμενος σε 

πολυεθνική εταιρεία με εφόδιο τις πολύχρονες σπουδές, έχω ζήσει αρκετές αλλαγές στο 

εκπαιδευτικό μας σύστημα - ιδιαίτερα στον τομέα της αξιολόγησης - χωρίς όμως να 

έχει φανεί κάποια ουσιαστική διαφορά στην ικανοποίηση των γονέων, των μαθητών, 

των καθηγητών, των εργοδοτών και την κοινωνία γενικότερα για την εικόνα και τα 

ουσιαστικά αποτελέσματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και ιδιαίτερα η 

ενεργή παρακολούθηση των μαθημάτων του τρίτου εξαμήνου σπουδών που 

αφορούσαν ξεκάθαρα την διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών, μου κέντρισε το 

ενδιαφέρον για την εφαρμογή νέων ιδεών και μεθόδων - για τα ελληνικά δεδομένα - 

που έχουν σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Οργανισμών και ιδιαίτερα 

εκείνων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία υπηρετώ.

Τα σχολεία του 21ου αιώνα πρέπει να είναι «έξυπνα σχολεία», στα οποία η ηγεσία 

της εκπαίδευσης (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) - 

Κυβέρνηση) να παρέχει τα κατάλληλα κονδύλια στην εκπαίδευση, να μην αντιδρά σε 

πρωτοποριακές ιδέες των διευθυντών και σε τυχόν πρωτοβουλίες τους. Οι διευθυντές 

εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων θα πρέπει να παρέχουν τα μέσα στους δασκάλους 

και καθηγητές, έτσι ώστε αυτοί με τη σειρά τους να υποστηρίζουν τους μαθητές στην 

προσπάθειά τους να μαθαίνουν, να δημιουργούν και να αυτενεργούν. Η ηγεσία του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμβουλοι της εκπαίδευσης, 

διευθυντές, καθηγητές, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες και το κοινωνικό σύνολο 

γενικότερα θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στο μετασχηματισμό των σχολείων σε 

«σχολεία ποιότητας» (Ζαβλανός 2003).

Βασικός παράγοντας της ύπαρξης «σχολείων ποιότητας» κατά την προσωπική 

μου γνώμη - η οποία βρίσκει κατά την θητεία μου ως εκπαιδευτικός πάρα πολλούς 

υποστηρικτές στους «ενεργούς» καθηγητές και δασκάλους - είναι η αξιολόγηση. 

Βέβαια είναι δεδομένο πως οποιαδήποτε αυθαίρετη αξιολόγηση που έχει στόχο μόνο 

τους δασκάλους και καθηγητές ή μόνο τους διευθυντές ή μόνο τους μαθητές, και 

εφαρμόζεται χωρίς πρωτίστως τη σύμφωνη γνώμη τους και ταυτόχρονα χωρίς να
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βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους και εργαλεία, λογικό είναι πως θα βρει 

αντιμέτωπους τους αξιολογούμενους.

Έτσι θα πρέπει να υπάρξει ένα είδος αξιολόγησης του ίδιου του εκπαιδευτικού 

οργανισμού, με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης εταιρειών αλλά και 

εκπαιδευτικών οργανισμών. Δοκιμασμένα «εργαλεία» στις επιχειρήσεις αλλά και 

στους οργανισμούς, δεν είναι άλλα από τη διασφάλιση ποιότητας, καθώς και από 

εργαλεία ποιότητας που εφαρμόζονται στη διοίκηση ολικής ποιότητας, και το τελικό 

της στάδιο που είναι η εφαρμογή των κριτηρίων της επιχειρηματικής αριστείας και η 

βράβευση του οργανισμού. Εφόσον βέβαια κάνουμε τη βασική υπόθεση και 

«προσομοιώσουμε» τον εκπαιδευτικό οργανισμό (ή ακόμη και το σχολείο) σαν ένα 

ακόμη οργανισμό ή επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, (Τσιότρας 

2002, Kondo 1993, Stephens 1994, Placek 1992, Δενδρινός, Αντωνακάκης 1971, 

Ζαβλανός 2003, Κωτσίκης 1993, Μιχόπουλος 1993, Σαΐτης 1994, Σαΐτης 2000, Asaka, 

Ozeki 1990, Parsons 1994, Stufflebeam 1971, Worthen, Sanders 1987, Καραγιώργης 

1981, Conti 2001, Τσιότρας 1999, Schargel 1996 ) - μη ξεχνώντας φυσικά τις 

«ιδιαιτερότητες» των εκπαιδευτικών οργανισμών, των σχολείων, της μάθησης, της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης, των μαθητών, των γονέων, των καθηγητών, και 

γενικά όλων των παραμέτρων και των συμμέτοχων στην εκπαίδευση - τότε τα 

παραπάνω επιτυχώς δοκιμασμένα «εργαλεία» μπορούν να εφαρμοστούν και στον 

ίδιο ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των παραπάνω προτύπων είναι και 

μετρήσιμα σε σχέση με τη θέσπιση προδιαγραφών και αναγνωρίσιμα αναφορικά με την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Φυσικά όταν μιλάμε για την εφαρμογή 

τους στην εκπαίδευση τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά αρκεί τα μοντέλα να είναι 

ανθρωποκεντρικά και να υπάρχει σαφής διατύπωση των εννοιών των πελατών και των 

προμηθευτών στην εκπαίδευση, φυσικά με την προϋπόθεση της διαρκούς 

αυτοαξιολόγησης για διαρκή βελτίωση (Hillman 1994, Dahlgaard Jens, Park Dahlgaard 

2001, Conti 2001). Όπως επισημαίνει o Peters (1982) αυτό που μπορεί να μετρηθεί, 

μπορεί και να γίνει.

Έτσι μου γεννήθηκε το ερώτημα «γιατί όχι και στην Ελλάδα» και ειδικά σε 

δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η απάντηση δόθηκε από εμένα τον ίδιο 

θεωρώντας σημαντικό, στη συγκεκριμένη εργασία να ασχοληθώ - ειδικά στο 

ερευνητικό της μέρος - με την εφαρμογή του προτύπου διασφάλισης ποιότητας και με 

ταυτόχρονη εφαρμογή των κριτηρίων του προτύπου επιχειρηματικής αριστείας του 

Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας, στο γυμνάσιο «ΟΜΗΡΟΣ».
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Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η θεωρητική και η ερευνητική μελέτη της 

αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, όχι με μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν 

μέχρι σήμερα και είχαν στόχο μόνο τους καθηγητές ή μόνο τους μαθητές, αλλά με 

σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης ολόκληρου του εκπαιδευτικού οργανισμού. Αυτές 

είναι, η αυτοαξιολόγηση, η διασφάλιση ποιότητας, καθώς και η διοίκηση ολικής 

ποιότητας σύμφωνα με τα κριτήρια του πρότυπου επιχειρηματικής αριστείας του 

ευρωπαϊκού ιδρύματος για την ποιότητα.

Η εφαρμογή αξιολόγησης στην εκπαίδευση χωρίς τη συγκατάθεση των ίδιων των 

αξιολογούμενων φαίνεται και είναι όπως έχει αποδειχθεί αδύνατη (ΟΛΜΕ 1998). Η 

εφαρμογή της εύκολης λύσης που είναι η αξιολόγηση ατομικά του κάθε καθηγητή, ή 

του κάθε διευθυντή χωρίς αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, και ακόμη χειρότερα 

από άτομα που δεν αξιολογήθηκαν αντικειμενικά για την τοποθέτησή τους στην 

ευαίσθητη θέση του αξιολογητή και σε αρκετές περιπτώσεις δεν διαθέτουν τα 

κατάλληλα προσόντα, θα έχει ως αποτέλεσμα την δίκαιη αντίδραση των 

αξιολογούμενων. Ο προβληματικός θεσμός του επιθεωρητή παλαιότερα ή η έλλειψη 

ουσιαστικών αρμοδιοτήτων από τους σημερινούς σχολικούς συμβούλους έχουν 

ατονήσει και υποβιβάσει σε κάτι ανενεργό την αξιολόγηση στην εκπαίδευση.

Η επικέντρωση της αξιολόγησης στην εκπαιδευτικής μονάδα ως ολότητα με 

επιμέρους τμήματα φαίνεται σήμερα η μόνη λύση για την ενεργοποίηση του ίδιου του 

θεσμού της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Εφόσον υπάρχει ενημέρωση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στις καινούργιες έννοιες για την 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως πιστοποίηση, ολική ποιότητα, 

αυτοαξιολόγηση και επιχειρηματική αριστεία, τότε και μόνο τότε θα κατανοήσουν πως 

η αξιολόγηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού οργανισμού θα έχει ως αποτέλεσμα όχι 

την ποινή των ίδιων αλλά την βελτίωσή τους μέσα από τη βελτίωση ολόκληρου του 

εκπαιδευτικού οργανισμού.

Η ιστορική εξέλιξη της αξιολόγησης με βάση την ποιότητα έχει περάσει από τους 

παρακάτω σταθμούς :

• Επιθεώρηση : Υπάρχει σύγκριση των παραγόμενων προϊόντων ή 

υπηρεσιών με δεδομένες πρωτογενείς μορφές προδιαγραφών.

• Ποιοτικός έλεγγος : Δίνεται βάρος πλέον στο σύνολο των λειτουργικών 

τεχνικών διαδικασιών που επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή 

υπηρεσίας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών.

28



• Διασφάλιση ποιότητά : Το σύνολο των προγραμματισθέντων ή 

συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών, είναι απαραίτητες για να 

εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληροί ορισμένες 

προδιαγραφές.

• Διοίκηση ολικής ποιότητας : Το σύνολο των δραστηριοτήτων και 

μεθόδων που εφαρμόζονται από τον οργανισμό, έχουν στόχο την 

ικανοποίηση του πελάτη και ταυτόχρονα την ενεργοποίηση όλου του 

δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) του οργανισμού με το μικρότερο 

δυνατό κόστος (Τσιότρας 2002).

Το τελευταίο στάδιο στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και ταυτόχρονα διεθνώς 

αναγνωρισμένο πρότυπο αξιολόγησης εκπαιδευτικών οργανισμών και γενικά 

επιχειρήσεων είναι η Επιχειρηματική Αριστεία, που είναι η εφαρμογή ενός μοντέλου 

με προκαθορισμένα κριτήρια το οποίο βασίζεται στις παρακάτω έννοιες, οι οποίες όμως 

δεν είναι περιοριστικές αλλά αλλάζουν καθώς αναπτύσσεται ο οργανισμός : 

(Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης της Ποιότητας 

(EFQM) 2004).

• Προσανατολισμέ στα αποτελέσιιατα : Η αριστεία εξαρτάται από την 

ικανοποίηση των υπαλλήλων, των πελατών, των προμηθευτών, της 

κοινωνίας και αυτών που ενδιαφέρονται για τη χρηματοοικονομική 

κατάσταση της εταιρείας, η οποία επέρχεται μέσα από τα αποτελέσματα 

που πραγματοποιεί η επιχείρηση.

• Επικέντρωση στον πελάτη : Η επικέντρωση στις ανάγκες των πελατών 

είναι καθοριστική για την αφοσίωσή τους και τη διατήρηση του μεριδίου 

της αγοράς.

• Ηγεσία και σταθερότητα σκοπού : Η δέσμευση της ηγεσίας με πράξεις 

για την επιδίωξη αριστείας εμπνέει σαφήνεια και σταθερότητα σκοπού 

μέσα στον οργανισμό και δημιουργείται κατάλληλο κλίμα για την 

επίτευξή της.

• Διοίκηση ιιε βάση τα δεδομένα και τκ διαδικασίες : Προϋπόθεση για την 

καλή λειτουργία του οργανισμού είναι η κατανόηση των επιμέρους 

διαδικασιών και η διοίκηση και ο σχεδιασμός βελτιώσεων με βάση 

αξιόπιστες πληροφορίες για τις αντιλήψεις των συμμέτοχων.

• Ανάπτυξη και ειιπλοκή ανθρώπινου δυναμικού : Η αξιοποίηση του 

συνόλου του δυναμικού των υπαλλήλων επιτυγχάνεται με την ένδειξη
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εμπιστοσύνης και την ενδυνάμωσή τους για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών.

• Συνετής ιιάθηση. καινοτομία και βελτίωση : Η δημιουργία μιας 

κουλτούρας που είναι σύμφωνη με τις αρχές της μάθησης, της 

καινοτομίας και της διαρκούς βελτίωσης, και η ανάπτυξη διαύλων 

ανταλλαγής γνώσεων συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του 

οργανισμού.

• Δηιιιουργία συνεργασιών : Η ύπαρξη έμπιστων συνεργατών είναι 

χρήσιμη για την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και υποστήριξη της 

οργανωσιακής λειτουργίας και απόδοσης.

• Κοινωνική ευθύνη : Οι μακροχρόνιοι στόχοι του οργανισμού

επιτυγχάνονται καλύτερα όταν γίνονται σεβαστές οι αντιλήψεις και 

ρυθμίσεις της κοινωνίας.

Η παράθεση της παραπάνω ιστορικής εξέλιξης της αξιολόγησης είχε ως σκοπό να 

κατανοήσει ο αναγνώστης όλα τα βήματά της παγκοσμίως σε θέματα αξιολόγησης με 

βάση την ποιότητα, τόσο σε επιχειρήσεις και οργανισμού αλλά και ταυτόχρονα σε 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Έτσι θα γίνει ευκολότερα αντιληπτός το αντικείμενο, ο 

σκοπός και οι στόχοι της εργασίας και ιδιαίτερα της έρευνας.

Η δυνατότητα των προτύπων διασφάλισης ποιότητας και της πιστοποίησης των 

εκπαιδευτικών οργανισμών, μπορούν να αποτελόσουν μαζί την ταυτόχρονη εφαρμογή 

διοίκησης ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση, ένα πρώτο και καθοριστικό βήμα για την 

αντικειμενική αξιολόγησή τους, έτσι ώστε να αποκομίσουν και όλοι οι συμμετέχοντες 

στην εκπαιδευτική κοινότητα (γονείς, μαθητές, καθηγητές, κοινωνία), τα οφέλη που 

αποκομίζουν εδώ και χρόνια οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που εφάρμοσαν τις 

παραπάνω καινοτομίες (Hillman 1994).

Ειδικά η εφαρμογή τους σε ένα δημόσιο σχολείο αντιπροσωπευτικού τμήματος 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, θα αποτελέσει πρότυπο προς μίμηση, έτσι 

ώστε όταν εφαρμοστούν πλήρως, τα αποτελέσματα θα είναι πλέον ορατά τόσο στην 

ποιότητα των γνώσεων των μαθητών, όσο και στην διαρκή επιμόρφωση των 

καθηγητών, καθώς και στη καθιέρωση νέων πρακτικών διοίκησης από τα στελέχη της 

εκπαίδευσης. Έτσι προσδοκάται ότι τα πανεπιστήμια θα έχουν νέους φοιτητές με 

υψηλές επιδόσεις, οι επιχειρήσεις εργαζόμενους με ουσιαστικά εφόδια, οι γονείς θα 

είναι ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα που απέδωσαν οι κόποι και οι θυσίες για τα 

παιδιά τους και τέλος η κοινωνία γενικότερα θα αποτελείται από άξιους πολίτες.
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Για τη συγγραφή της εργασίας έγινε εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στα 

θέματα διασφάλισης ποιότητας, διοίκησης ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας. 

ελληνικά και ξένα βιβλία, ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ξένα άρθρα από περιοδικά ή 

βάσεις δεδομένων από βιβλιοθήκες ξένων και ελληνικών πανεπιστημίων αποτέλεσαν 

πολύτιμες πηγές γνώσης. Η μετάφραση των παραπάνω ξενόγλωσσων πηγών έγινε 

αρχικά με την καθοδήγηση των καθηγητριών ξένων γλωσσών του γυμνασίου 

«ΟΜΗΡΟΣ», και στην συνέχεια ζητήθηκε η πολύτιμη συμβολή καθηγητών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία στην ορολογία, που ήταν 

σχετική με το θέμα της εργασίας. Τελικά επιλέχθηκε, πιστεύω, η καλύτερη ελληνική 

και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία και έγινε η καλύτερη ταξινόμηση και 

αποδελτίωσή της για να είναι ουσιαστική και κατανοητή από όλους εκείνους που θα 

ενδιαφερθούν στο μέλλον να βασιστούν σε αυτή.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα που προέκυψε από την εργασία και την 

ενσωματωμένη σε αυτή έρευνα στην ελληνική πραγματικότητα, είναι το γεγονός πως το 

ελληνικό δημόσιο σχολείο μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό των υπόλοιπων ευρωπαϊκών 

σχολείων, εφαρμόζοντας, μέσα στα πλαίσια της μοναδικής ελληνικής κουλτούρας και 

πολιτισμού, νέες μεθόδους αξιολόγησης με βάση τεχνικές και μεθόδους με διεθνή 

αναγνώριση.

Γενικότερα οφέλη από την εφαρμογή των προτύπων της επιχειρηματικής 

αριστείας καθώς και της διασφάλισης ποιότητας στους ελληνικούς εκπαιδευτικούς 

Οργανισμούς μπορούν να προκύψουν μόνο εάν οι οργανισμοί και οι συμμέτοχοι σε 

αυτά, που θα τα εφαρμόσουν, κατανοήσουν πλήρως τόσο τις δυνατότητες όσο και τα 

όριά τους και δείξουν τη διάθεση να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν ουσιαστικά 

αυτά που τους προσφέρουν. Οι δυνατότητες και η προστιθέμενη αξία των προτύπων 

δεν πρέπει να αναζητείται στο περιεχόμενο των απαιτήσεών τους, αλλά στις προθέσεις, 

στη δέσμευση, και στον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής τους από τους οργανισμούς.

Το ενδιαφέρον της έρευνας εντοπίστηκε στην μελέτη της εφαρμογής των 

προτύπων της επιχειρηματικής αριστείας καθώς και της διασφάλισης ποιότητας σε 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, για να διαπιστωθεί πως τα παραπάνω πρότυπα είναι αποδεκτά και πλήρως 

εφαρμόσιμα στο εξωτερικό με εμφανή τα θετικά τους συμπεράσματα (Hillman 1994). 

Φυσικά, πάντα με την κατάλληλη μετατροπή στις απαιτήσεις της ελληνικής 

πραγματικότητας.

Μετά το τέλος της έρευνας τα θετικά αποτελέσματα που αναλύθηκαν και 

διαπιστώθηκαν σε ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο θεωρητικό μέρος, ήταν πλέον
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ορατά και στον ελληνικό εκπαιδευτικό οργανισμό στον οποίο εφαρμόστηκε η έρευνα. 

Ξεκίνησε η έρευνα από την αυτοαξιολόγηση του οργανισμού, στη συνέχεια 

επιτεύχθηκε η δέσμευση στην επιχειρηματική αριστεία, έγιναν ουσιαστικά βήματα με 

τη πιλοτική συγγραφή μέρους του εγχειριδίου ποιότητας και την περιγραφή ορισμένων 

διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους. Η αίτηση και τελική απόκτηση του 

ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας από τον εκπαιδευτικό οργανισμό που υπηρετώ ως 

καθηγητής πληροφορικής, αποτελεί ένα κρυφό όνειρο που πιστεύω πως θα γίνει πολύ 

σύντομα πραγματικότητα.

Παρακολουθώντας την εξελικτική πορεία των βιομηχανιών και γενικά των 

μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών ανά τον κόσμο, και τα τελευταία χρόνια και στην 

Ελλάδα (Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(ΕΕΔΕ) 2004), βλέπουμε πως ο καλύτερος τρόπος της αξιολόγησής τους, είτε σε σχέση 

με την ποιότητα των προϊόντων τους, είτε σε σχέση με την ικανοποίηση των πελατών 

τους εσωτερικών και εξωτερικών, είτε σε σχέση με την δέσμευση της διοίκησης για 

επιχειρηματική αριστεία, είτε με επίκεντρο την ελαχιστοποίηση του κόστους και τη 

βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, είναι το πέρασμα από τα παρακάτω τρία στάδια.

1) Πιστοποίηση της εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης 

ποιότητας ISO (ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ελληνικής εταιρείας 

διοίκησης επιχειρήσεων 2004).

2) Εφαρμογή των 14 σημείων του Deming που έχουν σχέση με την 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Deming 1986) και γενικά φιλοσοφία 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε όλη την εταιρεία.

3) Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία και επιλογή ενός μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας, είτε του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 

Διαχείρισης της Ποιότητας (EFQM) είτε του Αμερικάνικου Ιδρύματος 

Ποιότητας (Malcolm Baldrige Quality Foundation) με κοινό στόχο την 

απόκτηση των αντίστοιχων βραβείων ποιότητας (EQA) και (MBNQA) 

(Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του EFQM 2004).

Σε αυτήν την εργασία επιχειρείται η παρουσίαση του προτύπου διασφάλισης 

ποιότητας καθώς και η παρουσίαση της ολικής ποιότητας και της επιχειρηματικής 

αριστείας, κυρίως στην εφαρμογή τους στην εκπαίδευση και όπου κρίνεται απαραίτητο 

γίνεται εξειδίκευση στην εφαρμογή τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Κανόνας σε κάθε εργασία είναι να πραγματοποιείται μία εκτενής εισαγωγή 

(πρώτο κεφάλαιο), έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπει ομαλά στο πνεύμα της εργασίας, 

και να του κεντρίσει το ενδιαφέρον έτσι ώστε όχι απλώς να τη ξεφυλλίσει αλλά να γίνει
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οδηγός σε μελλοντικές εργασίες ή εφαρμογές της πιστοποίησης και της επιχειρηματικής 

αριστείας στην εκπαίδευση.

Ακολουθεί το θεωρητικό μέρος της εργασίας, όπου στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται 

περιγραφή της οργανωτικής δομής του εκπαιδευτικού (σχολικού) συστήματος, ενώ στο 

τρίτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των μεθόδων αξιολόγησης στην εκπαίδευση, τόσο 

αυτών που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν όσο και εκείνων που ακολουθούνται σήμερα, 

με επικέντρωση στην Ελληνική πραγματικότητα.

Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει τη διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση. 

Δίνονται περισσότεροι επεξηγηματικοί ορισμοί, αναφέρεται το όραμα της διασφάλισης 

ποιότητας στη εκπαίδευση, θέτονται οι στόχοι, αναλύονται τα κίνητρα καθώς και οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του, ειδικά σε ένα δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Τέλος αναλύονται τα αποτελέσματα που θα έχει η εφαρμογή της 

διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση και εξηγούνται τόσο τα πλεονεκτήματα όσο 

και τα μειονεκτήματα. Κύριος στόχος είναι να εντοπιστούν τα τελικά οφέλη που 

υπάρχουν γενικά για τον εκπαιδευτικό οργανισμό.

Το πέμπτο κεφάλαιο αναλύει την διοίκηση ολικής ποιότητας καθώς και το τελικό 

στάδιο αυτής που είναι η επιχειρηματική αριστεία - με ή χωρίς την επίτευξη απονομής 

βραβείου ποιότητας - και επικεντρώνεται φυσικά στην εκπαίδευση. Δίνονται 

περισσότεροι επεξηγηματικοί ορισμοί, αναφέρεται το όραμα της επιχειρηματικής 

αριστείας στη εκπαίδευση, θέτονται οι στόχοι, αναλύονται τα κίνητρα καθώς και οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του, ειδικά σε ένα δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Αναφέρονται τα 14 σημεία της φιλοσοφίας του Deming σε σχέση με την 

ολική ποιότητα, κάτω φυσικά από το πέπλο της εφαρμογής τους στην εκπαίδευση. 

Αποσαφηνίζονται ποιοι είναι οι πελάτες - προμηθευτές και το προϊόν στην εκπαίδευση. 

Αναλύονται τα αποτελέσματα που θα έχει η εφαρμογή των κριτηρίων ενός προτύπου 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση και εξηγούνται τόσο τα πλεονεκτήματα 

όσο και τα μειονεκτήματα. Κύριος στόχος είναι να εντοπιστούν τα τελικά οφέλη που 

υπάρχουν τόσο για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό οργανισμό όσο και για τους 

«συμμέτοχους» (γονείς, μαθητές, κοινωνία, καθηγητές κ.τ.λ.). Περιγράφεται ο 

προγραμματισμός υλοποίησης ΔΟΠ στην εκπαίδευση, (ο κύκλος επίλυσης 

προβλήματος σε σχολείο ολικής ποιότητας), καθώς και τα εργαλεία και οι τεχνικές 

επίλυσης προβλημάτων στη ΔΟΠ

Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται, το Ιαπωνικό μοντέλο επιχειρηματικής 

τελειότητας Dahlgaard, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EQA), το μοντέλο
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επιχειρηματικής αριστείας του EFQM, καθώς και το Αμερικάνικο Βραβείο Ποιότητας 

(MBNQA).

Στο έβδομο κεφάλαιο κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν και μελέτες 

περιπτώσεων (case studies) διασφάλισης ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας 

(ολικής ποιότητας) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κυρίως σε σχολεία εκτός Ελλάδος, 

γιατί ακόμη ο χώρος είναι «παρθένος» για παρόμοια εγχειρήματα στον Ελληνικό χώρο.

Στο όγδοο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μία τελική σύγκριση διασφάλισης 

ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας στην εκπαίδευση, έτσι ώστε να φανούν οι 

διαφορές τους αλλά κυρίως να γίνει κατανοητό πως η ταυτόχρονη εφαρμογή τους 

αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό.

Το ερευνητικό μέρος της εργασίας αποτελούν τα κεφάλαια εννέα και δέκα.

Στο ένατο κεφάλαιο υπάρχει το πρώτο μέρος της έρευνας που αφορά την πιλοτική 

εφαρμογή διασφάλισης ποιότητας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στη μέθοδο των άτυπων συνεντεύξεων, με 

συμμετοχή του Διευθυντή του σχολείου «ΟΜΗΡΟΣ». Φυσικά έγινε αναζήτηση κυρίως 

ξένων άρθρων και ιστοσελίδων, που αναφέρουν τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα 

των λιγοστών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διεθνώς που έχουν πιστοποιηθεί 

στην ποιότητα. Τα στοιχεία της παραπάνω αναζήτησης ήταν διαφωτιστικά και η 

συμβολή τους στην προσπάθεια προσαρμογής των στοιχείων στην Ελληνική 

πραγματικότητα πολύτιμη. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ένα πιλοτικό τμήμα του 

εγχειριδίου ποιότητας που περιγράφει αναλυτικά ενδεικτικές διεργασίες και των 

αντίστοιχων εντύπων τους, ενός Γυμνασίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο δέκατο κεφάλαιο υπάρχει το δεύτερο μέρος της έρευνας που αφορά την 

εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε ένα Εκπαιδευτικό Οργανισμού 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα την εφαρμογή των κριτηρίων του 

Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (EQA) του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης της 

Ποιότητας (EFQM), για την δέσμευση ενός Οργανισμού στην Επιχειρηματική 

Αριστεία, μέσα στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού οργανισμού 

«ΟΜΗΡΟΣ». Βέβαια υπήρξε η απαραίτητη προσαρμογή των κριτηρίων για την 

εφαρμογή τους σε εκπαιδευτικό οργανισμό και συγκεκριμένα σε ελληνικό σχολείο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία στο Ευρωπαϊκό 

Βραβείο, ενώ αντίθετα υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία στο Αμερικάνικο Βραβείο 

Ποιότητας Malcolm Baldrige (MBNQA) που αφορά την εκπαίδευση και εφαρμόζεται 

κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το πρότυπο Dahlgaard της Ιαπωνίας 

είναι θεωρητικό και δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν
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σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, να γίνει αναλυτική καταγραφή όλων των περιοχών 

προς βελτίωση, ιεράρχησή τους, και τέλος επιλογή τριών βελτιωτικών δράσεων 

κρίσιμων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του 

συγκεκριμένου σχολείου, και ανάθεσή τους σε υπεύθυνες ομάδες εργασίας. Φυσικά 

αναδείχθηκαν και τα ισχυρά σημεία του εκπαιδευτικού οργανισμού έτσι ώστε να 

διατηρηθούν στα ίδια τουλάχιστον υψηλά επίπεδα. Επιδίωξη η δέσμευση στην 

επιχειρηματική αριστεία.

Στο εντέκατο κεφάλαιο υπάρχουν τα τελικά συμπεράσματα - κυρίως - από το 

ερευνητικό μέρος της εργασίας, αναφέρονται τα προτεινόμενα θέματα που υπάρχουν 

για περαιτέρω έρευνα, και δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν επειδή πρακτικά θα 

ήταν απαραίτητος ο χρόνος μερικών ετών έρευνας και ανάλυσης για να γίνουν πράξη, 

και τελικά ο επίλογος «κλείνει» την συγκεκριμένη εργασία.

Η βιβλιογραφία, τα άρθρα και οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

συγγραφή της εργασίας υπάρχουν στο παράρτημα «Βιβλιογραφία».

Στο παράρτημα Α (εντύπων) παρατίθενται έντυπα που χρησιμοποιούνται σε 

ελληνικούς και ξένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στο παράρτημα Β 

(ερωτηματολογίων) παρατίθενται τα ερωτηματολόγια του δεύτερου μέρους της έρευνας 

και στο παράρτημα Γ (πινάκων) παρατίθενται στοιχεία της εργασίας σε μορφή 

πινάκων.

Ελπίζω ότι η έρευνα αυτή θα βοηθήσει ενεργά, βάζοντας ένα μικρό λιθαράκι, στο 

μετασχηματισμό των ελληνικών σχολείων σε «σχολεία ποιότητας», εφόσον 

εφαρμοστούν σε αυτά, ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας καθώς και διοίκηση 

ολικής ποιότητας.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο δεύτερο

Η οργανωτική δομή του εκπαιδευτικού (σχολικού) συστήματος 

Εννοιολογική προσέγγιση εκπαιδευτικών όρων

Ο όρος παιδεία θεωρείται συνήθως ως συνώνυμος με την αγωγή, τη μόρφωση και 

την εκπαίδευση. Οι έννοιες όμως διαφέρουν μεταξύ τους (Κωτσίκης 1993). Η αγωγή 

δηλώνει τη σκόπιμη επίδραση του ενήλικου στον ανήλικο και αναφέρεται κυρίως στην 

παιδική ηλικία, ενώ η μόρφωση εκφράζει το αποτέλεσμα της αγωγής και της παιδείας 

και η εκπαίδευση την οργανωμένη παιδεία, που παρέχεται στο σχολείο. Η παιδεία 

διαφέρει από τους παραπάνω όρους, επειδή δηλώνει την ενεργητική και ενσυνείδητη 

αλληλενέργεια, καθώς και τη σκόπιμα οργανωμένη κοινωνική λειτουργία της

διαμόρφωσης του ανθρώπου κάθε ηλικίας (Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 2004).

Ο όρος παιδεία χρησιμοποιήθηκε διαχρονικά από πολλούς ειδικούς και ερευνητές 

και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα με διάφορες σημασίες, άλλοτε ως έννοια 

συνώνυμη της αγωγής, οπότε ταυτίζεται με τη μόρφωση και άλλοτε για να δηλώσει τις 

συστηματικές προσπάθειες της πολιτείας για την οργάνωση της εκπαιδευτικής

διαδικασίας, δηλαδή ως εκπαίδευση ή εκπαιδευτικό σύστημα.

Η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί το μέρος της γενικής πολιτικής της

κυβέρνησης, που νόμιμα εκπροσωπεί την πολιτεία και υποστηρίζει την εκπαίδευση, 

προβαίνει στη χάραξη και το σχεδίασμά αρχών, κανόνων και διαφόρων επιλογών και 

προγραμματίζει δραστηριότητες, παρεμβάσεις, μέτρα και πειραματισμούς, για την 

αρτιότερη επιτυχία των σκοπών της. Φυσικά η χάραξη και η διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής (στόχοι, κανόνες, διαδικασίες, μέθοδοι εκτέλεσης, μέτρα, μέσα 

κ.τ.λ.) επηρεάζονται από παράγοντες πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και 

πολιτιστικούς. Στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί 

ο προσδιορισμός του προσανατολισμού της εκπαίδευσης, δηλαδή ο προσδιορισμός 

σαφών στόχων και σκοπών.

Η εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν τις εκπαιδευτικές αλλαγές και 

ρυθμίσεις, που πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής, που 

κάθε φορά εφαρμόζεται και αφορούν στοιχεία μιας ή περισσότερων βαθμιδών της 

εκπαίδευσης ή ακόμη και ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι εκπαιδευτικές
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μεταρρυθμίσεις μπορεί να είναι μερικές ή ολικές, εξωτερικές (διαρθρωτικές, δομικές) ή 

εσωτερικές (περιεχομένου, λειτουργίας κτλ).

Η εκπαιδευτική νομοθεσία αποτελεί το σύνολο των νομοθετικών μέτρων που 

λαμβάνονται για την άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η σχεδιασμένη 

εκπαιδευτική πολιτική υλοποιείται με τη λήψη και εφαρμογή διαφόρων Νόμων (Ν), 

Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ), Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ), Εγκυκλίων που 

δημοσιεύονται στα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και άλλων μέτρων 

της πολιτείας και αφορά στην όλη οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αποτελεί 

με άλλα λόγια το δίκαιο της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, το οποίο 

οφείλει να γνωρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός σε οποιαδήποτε βαθμίδα και αν ανήκει. 

Σημαντικό όφελος έχουν επίσης μαθητές, γονείς και κοινωνικοί φορείς, από την 

ενημέρωση που θα έχουν για θέματα που τους αφορούν σχετικά με την εκπαιδευτική 

νομοθεσία.

Τα εκπαιδευτικά ή σχολικά συστήματα

Εκπαιδευτικό σύστημα ή εκπαίδευση σημαίνει η συστηματική παιδεία που 

παρέχεται μέσω των σχολικών μονάδων. Το σύνολο δηλαδή των οργανωτικών δομών, 

διαδικασιών, μεθόδων και μέσων, με τη βοήθεια των οποίων η κοινωνία παρέχει στα 

μέλη της συστηματική και ελεγχόμενη εκπαίδευση, στους διάφορους τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, με σκοπό τη διατήρηση και αποδοχή των κοινωνικών 

δομών και των αξιών, οι οποίες τις δικαιώνουν. Τον όρο εκπαιδευτικό σύστημα 

μπορούμε να τον συναντήσουμε στη βιβλιογραφία και ως σχολικό σύστημα, που 

προσιδιάζει όμως ιδιαίτερα στο χώρο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Κωτσίκης 1993).

Το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελείται από μια σειρά σχολικών μονάδων, που 

συνδέονται μεταξύ τους με γενικούς σκοπούς και αναπτύσσονται από τη μία βαθμίδα 

στην άλλη, έτσι ώστε να προβλέπεται η συμπλήρωση της μιας για την είσοδο στην 

άλλη, ταυτόχρονα όμως το κάθε σχολείο της μιας βαθμίδας να διατηρεί την αυτοτέλειά 

του, δηλαδή να έχει τους δικούς του σκοπούς και στόχους. Τα εκπαιδευτικά συστήματα 

είναι δομημένα και οργανωμένα έτσι, ώστε να λειτουργούν με διάφορους τρόπους σε 

κάθε κοινωνία και σε κάθε χρονική στιγμή, ανάλογα με τις τοπικές επιδιώξεις και τις 

αντικειμενικές συνθήκες που επικρατούν. Μια τέτοια διάκριση που αφορά στη 

διαφοροποίηση του τρόπου οργάνωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι, 

σύμφωνα με τη παράδοση, η διάκριση σε ενιαία (δεν υπάρχουν βασικές διαφορές
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οργάνωσης μεταξύ των συστημάτων, η μάθηση προχωρεί κατά βαθμίδες, που 

στηρίζονται στην ηλικία των μαθητών και στο απλό ή σύνθετο περιεχόμενο των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των αξιών), παράλληλα (υπάρχουν διαφορετικά 

εκπαιδευτικά συστήματα ανάλογα με τους ιδιαίτερους σκοπούς των επιμέρους 

κοινωνικών ομάδων που απαρτίζουν την κοινωνία, για τις οποίες προορίζεται το 

εκπαιδευτικό σύστημα) και μικτά εκπαιδευτικά συστήματα (Δενδρινός και 

Αντωνακάκης 1971).

Η οργανωτική δομή ή διάρθρωση των σχολικών συστημάτων

Το εκπαιδευτικό σύστημα ή σχολικό σύστημα, ειδικότερα, περιλαμβάνει την 

οργάνωση των σχολείων όλων των βαθμιδών, τις σχέσεις μεταξύ των σχολείων, καθώς 

και των μαθητικών ομάδων, ώστε να πραγματοποιούνται αφενός οι σκοποί και οι 

στόχοι του κάθε σχολείου χωριστά και αφετέρου οι σκοποί και οι στόχοι του συνόλου 

της εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά - σχολικά συστήματα οργανώνονται σε βαθμίδες, 

υποβαθμίδες, κύκλους, σχολεία, τάξεις, τομείς, κλάδους, ειδικότητες και τύπους 

(ιστοσελίδα στο διαδίκτυο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

2004).

• Βαθιιίδες ονομάζονται τα τμήματα ενός εκπαιδευτικού συστήματος, τα 

οποία αποτελούνται από έναν ή περισσότερους τύπους σχολείων και 

είναι τοποθετημένα σε συνέχεια το ένα ύστερα από το άλλο και σε σειρά 

ηλικίας των μαθητών, με ανέλιξη της διδασκόμενης ύλης από το 

απλούστερο στο συνθετότερο, όπως για παράδειγμα πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές της ίδιας 

βαθμίδας έχουν περίπου την ίδια ηλικία και τα σχολεία της το ανάλογο 

εύρος μάθησης. Τα σχολεία της ίδιας βαθμίδας ανάλογα με το 

εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να είναι αντίστοιχα, αλλά όχι 

αναγκαστικά και ισότιμα.

• Οι βαθμίδες συνήθως χωρίζονται σε υποβαθμίδες με βάση την ηλικία 

και το περιεχόμενο της ύλης που διδάσκεται, όπως για παράδειγμα, η 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση που χωρίζεται σε προσχολική και σε 

δημοτική, η δευτεροβάθμια που χωρίζεται σε γυμνάσιο και σε λύκειο 

και η τριτοβάθμια που χωρίζεται στα ανώτερα τεχνολογικά ιδρύματα και 

στα πανεπιστήμια.
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• Κύκλοι ονομάζονται τα τμήματα ενός εκπαιδευτικού - σχολικού 

συστήματος, το καθένα από τα οποία έχει ολοκληρωμένο περιεχόμενο 

μάθησης, και το οποίο επαναλαμβάνεται με αυξημένη ανάπτυξη από 

τμήμα σε τμήμα ή από σχολείο σε σχολείο. Όπως για παράδειγμα 

δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο όπου γίνεται επανάληψη μαθημάτων, αλλά 

με βαθύτερη ανάλυση κάθε φορά.

• Σγολή είναι γενικά ο χρόνος που διατίθεται (ελεύθερος χρόνος) από την 

εργασία και την οικονομική ανάγκη, καθώς επίσης και ο χρόνος που 

διατίθεται για την οργανωμένη μάθηση (εκπαίδευση). Για παράδειγμα ο 

χρόνος της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και στη συνέχεια ο χρόνος της 

ενήλικης ζωής του ανθρώπου. Κυρίως όμως σημαίνει τον τόπο της 

μάθησης των μαθητικών ομάδων. Κατά συνεκδοχή ως σχολή εννοούνται 

όλες οι έννοιες μαζί, χρόνος, τόπος περιεχόμενο, σχέσεις διδασκαλίας 

και μάθησης, οργανωμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (σχολείο, 

πανεπιστήμιο). Σχολεία ονομάζονται οι βασικές οργανωτικές μονάδες 

του εκπαιδευτικού συστήματος, που ανήκουν σε μια βαθμίδα ή μια 

υποβαθμίδα ή έναν κύκλο. Τον όρο σχολή τον συναντάμε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ τον όρο σχολείο τον χρησιμοποιούμε 

κυρίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

• Τάξεις ονομάζονται οι βαθμίδες ενός μόνο σχολείου, οι οποίες είναι 

οργανωμένες, σύμφωνα με την ηλικία των μαθητών και τη συνέχεια της 

ύλης, που παρέχεται σε ένα διδακτικό έτος. Οι τάξεις διαιρούνται σε 

τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό ή την ικανότητα των μαθητών. Η τάξη 

δηλώνει την οργάνωση της προγραμματισμένης μάθησης σε μια μονάδα 

χρόνου, συνήθως ένα έτος και σπάνια ένα εξάμηνο, για μια ομάδα 

μαθητών της ίδιας περίπου ηλικίας και πνευματικής ικανότητας, που έχει 

τους ίδιους δασκάλους. Ο σκοπός και ο στόχος της κάθε τάξης είναι ο 

ίδιος.

• Τομείς ονομάζονται τα ευρύτερα τμήματα της εκπαίδευσης, τα οποία δεν 

έχουν συνέχεια μεταξύ τους, αν και μπορούν να έχουν κοινή αφετηρία. 

Για παράδειγμα οι τομείς γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

• Κλάδοι ονομάζονται οι ευρύτερες κατηγορίες ή το γενικό είδος ειδικών 

σχολών, ανάλογα με το περιεχόμενο της ύλης που διδάσκεται. 

Αναφέρονται κυρίως στη γενικότερη κατηγορία του επαγγέλματος που
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διδάσκεται, όπως για παράδειγμα, στα τεχνικά επαγγελματικά 

εκπαιδευτήρια υπάρχουν κλάδοι οικονομίας, πληροφορικής κτλ.

• Ειδικότητες ονομάζονται οι υποδιαιρέσεις των κλάδων και ειδικότερα 

είδη επαγγελμάτων, όπως ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, ψυκτικών κτλ.

• Τύποι σγολείων ονομάζονται οι τρόποι οργάνωσης, από την άποψη 

κυρίως του χρόνου φοίτησης και της μεθόδου λειτουργίας των σχολείων, 

όπως ημερήσια ή εσπερινά σχολεία, κτλ.

Η οργανωτική δομή των εκπαιδευτικών βαθμιδών

Η ηλικία των μαθητών, το περιεχόμενο της μάθησης, καθώς και ο σκοπός για τον 

οποίο παρέχεται η εκπαίδευση είναι τα κυριότερα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη, 

για την οργάνωση των εκπαιδευτικών σχολικών συστημάτων. Έτσι, το σύστημα που 

επικράτησε διεθνώς και στη χώρα μας για την οργάνωση των σχολικών συστημάτων, 

ιδιαίτερα στο παρελθόν αλλά και σήμερα, είναι η οργάνωση κατά εκπαιδευτικές 

βαθμίδες (Καραγιώργης 1981), όπως πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια. Η 

βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δημιουργήθηκε και προορίζεται, ακόμη και 

σήμερα, σε ορισμένες κοινωνίες για τον απλό λαό, που δεν έχει άλλες επιδιώξεις και 

βλέψεις, παρά μόνο την αυτοσυντήρηση και την έντιμη διαβίωσή του, ενώ η βαθμίδα 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προοριζόταν για το τμήμα εκείνο της κοινωνίας των 

νέων, που προετοιμάζονταν για τις ηγετικές θέσεις του κράτους, για τον κλήρο και τις 

επιστήμες. Η δε τριτοβάθμια αποτελούσε το συμπλήρωμα της δευτεροβάθμιας, επειδή 

είχε και έχει ιδιαίτερους σκοπούς, όπως την ανάπτυξη και πρόοδο των επιμέρους 

επιστημών με την έρευνα που διεξάγεται σε αυτή. Φυσικά σήμερα μόνο το πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν σημαίνει ταυτόχρονα και επαγγελματική εξασφάλιση, 

αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη και η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, ως βασικό εφόδιο για την κατοχύρωση μιας επιθυμητής θέσης εργασίας από 

τους νέους. (Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του Κέντρου Στήριξης Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2004).

Παρακάτω θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά την οργανωτική δομή της κάθε βαθμίδας 

χωριστά.

1) Η τοωτοβάθαια εκπαίδευση : Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει ως γενικό 

σκοπό την εισαγωγή κάθε νέας γενιάς παιδιών μιας κοινωνίας, στις 

παραδόσεις της και σε στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες, που είναι
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απαραίτητες, για να προσαρμοστούν σε αυτήν, έτσι ώστε να 

αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της ζωής ως άτομα και ως πολίτες. Με 

άλλα λόγια σκοπός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η αγωγή του 

νέου ατόμου, που πραγματοποιείται μέσω της μετάδοσης της 

κουλτούρας της κοινωνίας, ώστε να πετύχει την κοινωνική ένταξή του 

(κοινωνικοποίηση). Η κανονική ηλικία για αυτήν τη μάθηση είναι η 

παιδική δηλαδή έξι (6) έως δώδεκα (12) χρονών, οπότε αρχίζει και η 

εφηβική ηλικία, και πραγματοποιείται στο δημοτικό σχολείο. Τις 

τελευταίες δεκαετίες έχει δημιουργηθεί για λόγους κοινωνικής ανάγκης, 

η προσχολική αγωγή των πολύ μικρών παιδιών ηλικίας 4 έως 6 χρονών, 

που πραγματοποιείται στα νηπιαγωγεία και σε διάστημα δύο (2) ετών. 

Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οργανωμένα και 

διαρκούν κατά κανόνα έξι (6) έτη.

2) Η δευτεροβάθαια εκπαίδευση : Ο όρος δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

σημαίνει την εκπαίδευση, που παρέχεται μεταξύ της πρωτοβάθμιας και 

της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο όρος δευτεροβάθμια χρησιμοποιείται 

διεθνώς και δηλώνει τη δεύτερη βαθμίδα σπουδών μετά την 

πρωτοβάθμια και παρέχει ευρύτερη εκπαίδευση. Σκοπός της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι αφενός η προετοιμασία για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και αφετέρου η γενική ανθρωπιστική μόρφωση 

του εφήβου, σε ένα δεύτερο επάλληλο και ευρύτερο κύκλο, ώστε να 

εξελιχθεί σε ώριμο άτομο και ενεργό και δραστήριο πολίτη. Η 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει το σημερινό γυμνάσιο και 

λύκειο και διαρκεί έξι (6) έτη, (παιδιά ηλικίας δώδεκα (12) έως 

δεκαοκτώ (18) χρονών). Επίσης αν τα χωρίσουμε με βάση τον τρόπο 

οργάνωσής τους υπάρχουν σχολεία με ομοιόμορφο πρόγραμμα, σχολεία 

με τμήματα διαφόρων προγραμμάτων και σχολεία με πρόγραμμα, που 

περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές και 

μαθήματα ειδικότητας διαφόρων κατευθύνσεων. Τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει τάση για ενοποίηση των διαφόρων αυτών τύπων σχολείων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ενιαία δευτεροβάθμια σχολεία.

3) Η τριτοβάθμια εκπαίδευση : Έχει ως αποστολή την ειδίκευση στην 

επιστήμη για άσκηση ενός επιστημονικού επαγγέλματος, αλλά κυρίως 

στην επιστημονική έρευνα. Γι’ αυτό απαιτεί θεωρητική προετοιμασία, 

που πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στα γενικά γυμνάσια και λύκεια
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και κατά δεύτερο λόγο στους άλλους τύπους γυμνασίων και λυκείων. Οι 

ανώτατες σχολές διαφέρουν από τα υπόλοιπα σχολεία, επειδή έχουν 

αυτονομία διοίκησης και ιδιαίτερη οργάνωση, η δε φοίτηση σε αυτές 

διαρκεί από τέσσερα (4) έως έξι (6) έτη ή αντίστοιχα από οκτώ (8) έως 

δώδεκα (12) εξάμηνα. Το βασικότερο χαρακτηριστικό των 

πανεπιστημίων είναι ότι στους αποφοίτους τους απονέμουν 

επιστημονικά πτυχία ιεραρχικά από το κατώτερο μέχρι το ανώτερο 

πτυχίο ( πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα και διδακτορικό).

Λήψη αποφάσεων στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα

Θα πρέπει να επισημάνουμε πως η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε δύο 

κύκλους. Ο πρώτος κύκλος καλύπτεται από τα γυμνάσια και ο δεύτερος από το ενιαίο 

λύκειο, το ενιαίο εκκλησιαστικό λύκειο και τα τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια. 

Από το σχολικό έτος 1998-1999 λειτουργούν μουσικό και αθλητικό γυμνάσιο.

Σε ένα γραμμικό και συγκεντρωτικά οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα (Σαΐτης 

2000) όπως το ελληνικό, οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον εκάστοτε 

Υπουργό του ΥΠΕΓΤΘ, ενώ πρωτοβουλίες των περιφερειακών υπηρεσιών στήριξης της 

εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης περιορίζονται σε 

δευτερεύοντα διοικητικά θέματα. Η δομή του στηρίζεται στις γνωστές αρχές του Fayol 

της «ιεραρχικής κλίμακας» (Fayol 1949) και της «ενότητας της διευθύνσεως» 

(Ζαβλανός 1998). Στο σύστημα αυτό οργάνωσης κάθε εργαζόμενος υπόκειται σε ένα 

μόνο προϊστάμενο, μέσω του οποίου συνδέεται με τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια του 

οργανισμού. Η εξουσία πηγάζει από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΓΊΘ και καταλήγει 

στην κατώτερη ιεραρχική βαθμίδα, δηλαδή στο διευθυντή σχολικής μονάδας.

Η διοικητική οργάνωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

διακρίνεται σε τέσσερα (4) επίπεδα διοίκησης, στο εθνικό, το περιφερειακό, το 

νομαρχιακό και το σχολικό. Έτσι, ανάλογα με το βαθμό διοικητικής αποκέντρωσης 

προσδιορίζονται και τα νομικά πλαίσια λήψης αποφάσεων στο καθένα από τα 

παραπάνω επίπεδα διοίκησης της εκπαίδευσης.

Με οδηγό την ισχύουσα νομοθεσία Ν 2986/2002 (παλαιότεροι νόμοι : Ν 309/76, 

Ν 576/77, Ν 1304/82, Ν 1566/85, Ν 1824/88) και των ΠΔ 25/2002, ΠΔ 398/95 και 

ΠΔ 45/1993. (Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του Εθνικού Τυπογραφείου 2004, Ιστοσελίδα 

στο Διαδίκτυο της ελληνικής εκπαιδευτικής πύλης 2004), που καθορίζει τις
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αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης της εκπαίδευσης 

ισχύουν τα παρακάτω :

• Σε εθνικό επίπεδο : Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

έχει πέρα από τις γενικές αρμοδιότητες και μια σειρά από αποφασιστικές 

αρμοδιότητες, ΠΔ 25/2002, ΠΔ 398/95, ΠΔ 45/1993 (Ιστοσελίδα στο 

Διαδίκτυο του Εθνικού Τυπογραφείου 2004, Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο 

της ελληνικής εκπαιδευτικής πύλης 2004)), που αναφέρονται σε θέματα 

σπουδών όπως είναι η κατάρτιση των αναλυτικών προγραμμάτων, η 

επιλογή των σχολικών βιβλίων, ο καθορισμός της διδασκόμενης ύλης, 

οδηγίες για τις μεθόδους διδασκαλίας και τη σύνταξη των ωρολογίων 

προγραμμάτων, προσωπικού όπως είναι οι διορισμοί, οι μεταθέσεις και η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, διοικητικών υποθέσεων όπως είναι η 

ίδρυση και η κατάργηση των σχολικών μονάδων, η πρόσληψη 

καθαριστριών και επιστατών στα σχολεία, οικονομικών υποθέσεων όπως 

είναι η κατανομή των πιστώσεων για τη μισθοδοσία του διδακτικού και 

διοικητικού προσωπικού.

• Σε νοιιαρΥΐακό επίπεδο : Το οργανωτικό σχήμα της διοίκησης της 

εκπαίδευσης σε επίπεδο νομού το συγκροτούν οι διευθύνσεις και τα 

γραφεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς 

και τα διάφορα συλλογικά όργανα, όπως είναι τα περιφερειακά 

υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ). Οι διευθυντές διευθύνσεων και 

γραφείων εκπαίδευσης είναι όργανα με εποπτικές, ελεγκτικές και 

αποφασιστικές αρμοδιότητες (Μιχόπουλος 1993, Πουλής 1999). Σε ό,τι 

αφορά τις αρμοδιότητες των διευθυντών εκπαίδευσης και σύμφωνα με 

τις ρυθμίσεις των ΥΑ Αρ.Φ.353.1/324/105657/Δ 1, ΦΕΚ 1340β/16-10- 

2002, ΥΑ Στ.5/23/14-4-2000, ΦΕΚ 566, τ.Β’ και ΥΑ 6492/11-1-1985 

(Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του Εθνικού Τυπογραφείου 2004, Ιστοσελίδα 

στο Διαδίκτυο της ελληνικής εκπαιδευτικής πύλης 2004), ορίζουν 

αναπληρωτή διευθυντή διεύθυνσης και γραφείου, κυρώνουν πίνακες 

υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών 

επαγγελματικών κέντρων, ορίζουν αναπληρωτές διευθυντών σχολικών 

μονάδων, χορηγούν αναρρωτικές και κανονικές άδειες, εκτιμούν τις 

ανάγκες σε εποπτικά μέσα διδασκαλίας κτλ. Ένα μέρος των
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αρμοδιοτήτων σε σχέση με τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους 

ασκούνται και από τους προϊσταμένους γραφείων. Από την άλλη μεριά 

τα ΓΊΥΣΠΕ και τα ΠΥΣΔΕ δεν έχουν μόνο γνωμοδοτικές αρμοδιότητες 

σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διδακτικού προσωπικού, αλλά 

ασκούν και πειθαρχική δικαιοδοσία στους εκπαιδευτικούς της περιοχής 

τους, Π.Δ. 95/2002, ΠΔ 201/1997, ΠΔ 399/1995, ΦΕΚ 223, 

τ.Α’(Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του Εθνικού Τυπογραφείου 2004, 

Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο της ελληνικής εκπαιδευτικής πύλης 2004). 

Βέβαια ο θεσμός του σχολικού συμβούλου έστω και αν δεν 

συμπεριλαμβάνεται στη διοικητική πυραμίδα της σχολικής εκπαίδευσης, 

φαίνεται να ικανοποιεί δύο βασικές ανάγκες του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Αυτές είναι η ανάγκη για υπεύθυνο διάλογο σε ό,τι αφορά 

τα θέματα της σχολικής εκπαίδευσης και την ανάγκη για συνεχή 

ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με τις εκπαιδευτικές 

εξελίξεις στον ελληνικό και διεθνή χώρο (Σαΐτης 1999).

• Σε επίπεδο σχολείου : Καθημερινά υλοποιείται από το διευθυντή του 

σχολείου και το σύλλογο διδασκόντων το σύνολο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Τα ανώτερα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας 

αποφασίζουν, στα πλαίσια που καθορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, ποια 

προγράμματα και με ποιο τρόπο θα υλοποιηθούν, πώς θα καταμεριστεί 

το διδακτικό και εξωδιδακτικό έργο και πώς θα οργανωθεί η σχολική 

ζωή. Σε τοπικό επίπεδο λειτουργούν επίσης επιτροπές και συμβούλια, 

όπως είναι οι δημοτικές επιτροπές παιδείας, η σχολική επιτροπή και το 

σχολικό συμβούλιο, που συνδέεται με τη λειτουργία του σχολείου και 

αποτελούν όργανα λαϊκής συμμετοχής. Παρά βέβαια τις καλές προθέσεις 

του νομοθέτη, Ν 2986/2002, Ν 1566/1985 κ.α. (Ιστοσελίδα στο 

Διαδίκτυο του Εθνικού Τυπογραφείου 2004, Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο 

της ελληνικής εκπαιδευτικής πύλης 2004), τα συλλογικά αυτά όργανα 

δεν έχουν καμία διαμορφωτική δυνατότητα στην εκπαιδευτική πράξη 

και διαδικασία, γιατί η έλλειψη αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τα 

περιορίζει σε εισηγητικό ρόλο. Εξαίρεση αποτελεί η σχολική επιτροπή η 

οποία έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση των πιστώσεων 

που διατίθενται για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Σαΐτης 2000).
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Εν κατακλείδι, ένα αποτελεσματικό στέλεχος, πρέπει να εμπλέκεται σε ουσιώδη 

προκαταρκτική εργασία , πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Αναζητά περισσότερες 

πληροφορίες, διακρίνει τα γεγονότα από τις γνώμες και το σπουδαιότερο ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή των υφισταμένων του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε πολύπλοκους 

οργανισμούς, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, η αμφίδρομη επικοινωνία είναι 

απαραίτητη προκειμένου να μεταφραστούν οι αποφάσεις σε συγκεκριμένα εφαρμόσιμα 

προγράμματα.

Γυμνάσια (μας ενδιαφέρουν για τη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη)

Σκοπός του γυμνασίου είναι να προωθήσει, μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου 

σκοπού τη εκπαίδευσης, την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις 

δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής, 

Ν 2986/2002, Ν 1566/85 κ.α. (Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του Εθνικού Τυπογραφείου 

2004, Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο της ελληνικής εκπαιδευτικής πύλης 2004).

Τα γυμνάσια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά γυμνάσια 

γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι μαθητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 14° έτος της 

ηλικίας τους. Τα γυμνάσια είναι γενικής κατεύθυνσης για όλες τις τάξεις τους. Οι 

μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 35. Τάξεις με μαθητές 

περισσότερους από τριάντα πέντε διαιρούνται σε τμήματα. Με κοινή απόφαση των 

υπουργών εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων και οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο 

ανώτερος αριθμός μαθητών κατά τάξη.

Η φοίτηση στα γυμνάσια είναι τριετής και σ’ αυτά εγγράφονται χωρίς εξετάσεις 

οι μαθητές που αποφοίτησαν από τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στους 

μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριο σπουδών. Η φοίτηση είναι 

υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο εφόσον ο μαθητής δεν έχει 

υπερβεί το 16° έτος της ηλικία του.

Κατά τη διάρκεια του κάθε τριμήνου (σύνολο τρία τρίμηνα ανά έτος), ο μαθητής 

αξιολογείται με βάση προφορικές ή γραπτές ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιμασίες. Στο 

τέλος κάθε τριμήνου χορηγείται στους γονείς των μαθητών έλεγχος προόδου τους. Με 

βάση τους βαθμούς που πήραν οι μαθητές σε κάθε μάθημα και στα τρία τρίμηνα, και με 

τη ισάξια συμμετοχή του βαθμού από τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο 

τέλος του σχολικού έτους (εξεταστική περίοδος Ιουνίου), ο σύλλογος των καθηγητών 

αποφασίζει για την προαγωγή (Α’ και Β’ τάξεις) ή την απόλυσή τους (Τ’ τάξη). Οι 

μαθητές προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν πάρει τη βάση (βαθμός 10 με άριστα το
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20) σε όλα τα μαθήματα. Βασική προϋπόθεση να μην έχουν υπερβεί τις 64 ωριαίες 

αδικαιολόγητες απουσίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο κάθε μαθητής 

δικαιούται επίσης το πολύ 64 ωριαίες δικαιολογημένες απουσίες από γιατρό ή τον ίδιο 

τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού. Είναι δυνατόν ένας μαθητής να προαχθεί, όταν δεν 

έχει πάρει τη βάση μέχρι σε τέσσερα μαθήματα, εάν έχει γενικό μέσο όρο όλων των 

βαθμών των μαθημάτων 13. Σε αντίθετη περίπτωση παραπέμπεται για επανεξέταση στα 

συγκεκριμένα τέσσερα μαθήματα την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Αν δεν 

καταφέρει και τότε να πάρει τη βάση στα συγκεκριμένα μαθήματα, ο μαθητής 

παρακολουθεί τα μαθήματα της ίδιας τάξης στο νέο σχολικό έτος.

Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η 

Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η 

διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

Τα διοικητικά όργανα των σχολικών μονάδων των γυμνασίων είναι ο διευθυντής, 

ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων.
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Κεφάλαιο τρίτο 

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση

Εισαγωγή στην αξιολόγηση της εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση είναι το πιο παλιό, αλλά και το πιο νέο αντικείμενο ενδιαφέροντος 

στην ελληνική εκπαίδευση. Είναι το πιο παλιό, γιατί ανέκαθεν υπήρχαν μορφές 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης, έστω και αν περιορίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στην 

παραδοσιακή «εξέταση» των μαθητών και στην παραδοσιακή «επιθεώρηση» των 

εκπαιδευτικών. Είναι το πιο νέο, γιατί μόλις τώρα αρχίζει να γίνεται συνείδηση του 

εκπαιδευτικού κόσμου η ανάγκη για αναθεώρηση των μεθόδων και μέσων 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης (Δημητρόπουλος 1998).

Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να εστιάζεται μόνο στον μαθητή - 

όπως συμβαίνει σήμερα - αλλά κυρίως στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο εκπαιδευτικό 

έργο. Τα τελευταία χρόνια τόσο στη χώρα μας, όσο και σε πολλές άλλες χώρες, έντονο 

είναι το αίτημα για την εκπαιδευτική αξιολόγηση (Παπασταμάτης 2001, 

Δημητρόπουλος 1998, Broadfoot 1996).

Η καθιέρωση της αξιολόγησης είναι απαραίτητη, επειδή με την αξιολόγηση 

μπορούμε να διαπιστώνουμε αν και σε ποιο βαθμό υλοποιήθηκαν οι στόχοι του κάθε 

εκπαιδευτικού οργανισμού και γενικότερα της εκπαίδευσης. (Παπασταμάτης 2001, 

Δημητρόπουλος 1998). Επακόλουθο της έλλειψης αξιολόγησης είναι η μείωση της 

σημασίας την οποία αποδίδει η πολιτεία στην εκπαίδευση και στο σχολείο (Τρούλης 

1989).

Η έννοια της αξιολόγησης

Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ειδικών όσον αφορά στην έννοια και το 

περιεχόμενο του όρου αξιολόγηση. Με την πιο απλή έννοια ως αξιολόγηση θα 

μπορούσε να οριστεί η διαμόρφωση κρίσης για την ποιότητα ενός έργου ή μίας 

εργασίας (Παπασταμάτης 2001). Επίσης σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 25/2002 και 

σύμφωνα με τις πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις, με τον όρο αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης νοείται η συνεχής διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της, ΦΕΚ 

1340β/16-1-2002 και ΦΕΚ 189/1998, άρθρο 1, παρ.1 και (Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο
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του Εθνικού Τυπογραφείου 2004, Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο της ελληνικής 

εκπαιδευτικής πύλης 2004).

Παρακάτω δίνονται οι ορισμοί που δίνουν μερικοί θεωρητικοί για τον όρο 

αξιολόγηση. Οι Worthen και Sanders (1987) καθώς και οι Webster και Stufflebeam 

(1978) συμφωνούν πως αξιολόγηση είναι ο καθορισμός της αξίας κάποιου προσώπου ή 

πράγματος. Ο Guba (1969) εντοπίζει τρεις κατευθύνσεις στο περιεχόμενο των ορισμών 

της αξιολόγησης, η μέτρηση, η συμφωνία μεταξύ σκοπών και πράξεων και η 

επιστημονική κρίση. Κατά τον Stufflebeam (1971) αξιολόγηση είναι η διαδικασία της 

σχεδίασης, συλλογής και παροχής πληροφοριών οι οποίες αποσκοπούν στο να 

διευκολύνουν την επιλογή μεταξύ εναλλακτικών λύσεων. Κατά την άποψη του 

Galloway (1975) αξιολόγηση είναι μια συνεχή διαδικασία συλλογής πληροφοριών, 

κριτικής αυτών των πληροφοριών και λήψης αποφάσεων. Τέλος σύμφωνα με τον 

Dressel (1976) αξιολόγηση είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας καθορισμού της αξίας 

ή της επίδρασης προγράμματος, μιας ενέργειας, ενός περιστατικού ή ενός ατόμου.

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς μία συμβατική ταξινόμηση των «ειδικών 

αντικειμένων» αξιολόγησης στην εκπαίδευση μπορεί να υλοποιηθεί χωρίζοντας τα σε 

δύο κατηγορίες α) στους έμψυχους συντελεστές και β) στους μη έμψυχους παράγοντες 

(Δημητρόπουλος 1998).

α) Η αξιολόγηση των έμψυχων συντελεστών της εκπαίδευσης

Αναγκαία προϋπόθεση της ενασχόλησης με την αξιολόγηση των έμψυχων 

συντελεστών της εκπαίδευσης είναι να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιοι είναι. Θα 

θεωρήσουμε ότι εντάσσονται σε δύο ομάδες :

Α) το προσωπικό της εκπαίδευσης, το οποίο προσφέρει αμειβόμενη υπηρεσία 

στην εκπαίδευση με διάφορες σχέσεις εργασίας, και

Β) διάφορες ομάδες ατόμων που με διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους 

εμπλέκονται στη λειτουργία της εκπαίδευσης και επηρεάζουν άμεσα την 

αποτελεσματικότητά της.

1) Η παρακάτω ομαδοποίηση αναφέρεται στις ομάδες προσωπικού της 

εκπαίδευσης, που συναντώνται κυρίως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

• Εκπαιδευτικοί (διδακτικό) προσωπικό : όπου εντάσσονται όλοι οι 

εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως βαθμίδας και σχέσης εργασίας, οι οποίοι
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ασκούν διδακτικό έργο, στο σύστημα δημόσιας και ιδιωτικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας.

• Διοικητικό προσωπικό : Στην ομάδα αυτή εντάσσεται το τακτικό 

διοικητικό προσωπικό, που ανήκει δηλαδή στους τακτικούς διοικητικούς 

υπαλλήλους, όπως διοικητικοί υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας του 

ΥΠΕΠΘ, καθώς και αυτοί που υπηρετούν στις διάφορες 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, όπως Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης κτλ.

• Διευθυντικό προσωπικό : Ως διευθυντικό προσωπικό θεωρούνται οι 

διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, οι προϊστάμενοι 

τμημάτων, κέντρων κτλ. Το προσωπικό αυτό είναι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι επιλέγονται γι’ αυτές τις θέσεις επί θητεία και ασκούν αυτό το 

έργο παράλληλα με το διδακτικό τους σε διάφορες αναλογίες ωρών.

• Εποπτικό προσωπικό : Εδώ περιλαμβάνονται οι διευθυντές και οι 

προϊστάμενοι γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιλέγονται για αποκλειστική 

άσκηση αυτών των καθηκόντων επί θητεία. Σχετικές θέσεις είναι αυτές 

που έχουν ομάδες προσωπικού που αποτελούν τα συμβούλια, 

περιφερειακά ή κεντρικά, τα μέλη των οποίων είναι αιρετά ή 

διοριζόμενα.

• Συμβουλευτικό προσωπικό : Το αποτελούν οι σχολικοί σύμβουλοι 

καθώς και άλλες ομάδες, όπως προσωπικό του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου.

• Πολιτικό προσωπικό : Το πολιτικό προσωπικό παίζει καθοριστικό ρόλο 

στη λειτουργία της εκπαίδευσης και ουσιαστικά στον τρόπο που 

αξιοποιούνται όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Η πολιτική ηγεσία μαζί με το 

μετακλητό ή προσκολλώμενο προσωπικό, το οποίο και επί της ουσίας 

διοικεί την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της κάθε υπουργίας.

• Επικουρικό : Στο επικουρικό προσωπικό εντάσσεται το προσωπικό που 

ασκεί καθήκοντα, όπως για παράδειγμα είναι οι κλητήρες, οι επιστάτες, 

το τεχνικό προσωπικό, οι συντηρητές, οι φύλακες, το προσωπικό 

καθαριότητας κτλ.

2) Άλλοι έμψυχοι συντελεστές, που εμπλέκονται με κάποιον επίσημο τρόπο 

στη λειτουργία της εκπαίδευσης χωρίς να ανήκουν σε αυτήν.
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• Οι σύλλογοι και γενικά οργανώσεις γονέων και κηδειιόνων : Η 

νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους επίσημους ρόλους για τους γονείς 

στη λειτουργία του σχολείου, μέσα από τους συλλόγους γονέων και 

κηδεμόνων και τις ενώσεις συλλόγων κτλ.

• Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι : τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 

άλλων ομάδων, όπως των δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων του 

ΥΓΊΕΠΘ.

• Τα άτοιια ή όργανα me τοπικής αυτοδιοίκησης : τα οποία σχετίζονται με 

τη λειτουργία της εκπαίδευσης σε διάφορα επίπεδα, ιδίως στο επίπεδο 

της σχολικής μονάδας.

• Τα μαθητικά συιιβούλια : τα οποία με τις παρεμβάσεις τους κάποτε 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία του σχολείου.

Όλοι οι συμμέτοχοι του εκπαιδευτικού συστήματος θα πρέπει να αξιολογούνται 

αρκεί να βρεθεί ο σωστός τρόπος αξιολόγησης. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο στη λειτουργία της εκπαίδευσης και γι’ αυτό κατά κανόνα είναι 

εκείνος που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος. Υπάρχουν 

εκπαιδευτικοί και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, επομένως δεν θα πρέπει να γίνει 

διαφορετική αξιολόγηση ανά βαθμίδα, αλλά ενιαία, ανεξαρτήτως βαθμίδας 

εκπαίδευσης. Βέβαια δεν υπάρχει ομοφωνία στο θέμα της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού. Πολλοί έχουν σοβαρούς ενδοιασμούς αναφορικά με τη σκοπιμότητα 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Είναι γνωστή τα τελευταία χρόνια η αντιπαράθεση 

που υπάρχει μεταξύ εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και των ηγεσιών του ΥΠΕΠΘ, πάνω 

στο θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.

Βέβαια υπάρχουν επιχειρήματα κατά της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

(Δημητρόπουλος 1998), όπως το γεγονός πως ο εκπαιδευτικός είναι ένας επιστήμονας 

και διαθέτει την επάρκεια και ευσυνειδησία να ασκεί το έργο του σωστά. Δεν έχει 

αντίρρηση να αξιολογείται αρκεί να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της 

αξιολόγησης. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη επίσης στις διαδικασίες αξιολόγησης και τέλος 

η αξιολόγηση των μορφών συμπεριφοράς είναι πάρα πολύ δύσκολη και ταυτόχρονα 

προκαλεί άγχος τόσο στους αξιολογούμενους όσο και στους αξιολογητές.

Επίσης υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

(Δημητρόπουλος 1998), όπως το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί είναι ο βασικός 

παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας του εκπαιδευτικού συστήματος και θα πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς, μέσα από τη συνεχή αντικειμενική αξιολόγηση.
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Θα πρέπει η αυτοαξιολόγηση να συνδυαστεί με τη καθοδήγηση και τη συμβουλευτική 

διαδικασία έτσι ώστε να επανεξεταστούν πολλές από τις θέσεις και τις πρακτικές των 

εκπαιδευτικών, ο καλός εκπαιδευτικός μπορεί να γίνει καλύτερος. Θα πρέπει να 

εξομαλυνθούν οι διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών ή αν είναι ανέφικτο να 

εντοπίζονται εκείνοι που διακρίνονται ώστε να ανταμείβονται και να αξιοποιούνται 

ανάλογα. Σωστή αξιολόγηση σημαίνει εξασφάλιση αξιοκρατίας.

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είναι 

το κύρος των κριτηρίων με τα οποία θα αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί, τον 

προβληματισμό για το σκοπό της αξιολόγησης δηλαδή το πού, πώς, πότε, από ποιον και 

για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, είναι δύσκολο 

να αξιολογηθούν με τα ίδια κριτήρια διαφορετικές προσωπικότητες, η ιδιαιτερότητα 

που υπάρχει στο διδακτικό έργο.

β) Η αξιολόγηση των μη έμψυχων συντελεστών της εκπαίδευσης

Οι δυνατότητες ενός εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις προσδοκίες 

του κοινωνικού συνόλου και να υλοποιήσει τους σκοπούς που έχουν οριστεί δεν 

εξαρτάται μόνο από το έμψυχο υλικό, αλλά και από την ύπαρξη ανάλογων 

προϋποθέσεων σχετικών με μη έμψυχους συντελεστές εκπαίδευσης. Αυτοί οι μη 

έμψυχοι συντελεστές μπορεί να βρίσκονται και να λειτουργούν μέσα στο ίδιο το 

εκπαιδευτικό σύστημα ή έξω από αυτό.

Οι συντελεστές αυτοί είναι οι παρακάτω :

• Σκοποί της εκπαίδευσης

• Προγράμματα σπουδών

• Υλικοτεχνική υποδομή

• Σχολικά βιβλία και άλλο υλικό στήριξης

• Δομή, διάρθρωση και νομοθεσία της εκπαίδευσης

• Οικονομική στήριξη

• Μεθοδολογία

• Διδακτικά μέσα

• Σύστημα αξιολόγησης πιστοποίησης

Θα πρέπει να αξιολογούνται και οι μη έμψυχοι συντελεστές της εκπαίδευσης, 

γιατί αν συμβεί το αντίθετο, το αποτέλεσμα θα είναι η αρχή της μετατόπισης αιτιών και
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ευθυνών. Ένας ρεαλιστικός τρόπος αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση με βάση τέσσερα 

κριτήρια και ιδιότητες όπως είναι:

• η ύπαρξη : αν κάτι πολύ απλά υπάρχει ή όχι.

• τι επάρκεια - ποιότητα - καταλληλότητα : πόσο αυτό που υπάρχει είναι 

κατάλληλο για την εκπαίδευση και επαρκές, και αυτό συνήθως 

εξαρτάται σε ένα μεγάλο ποσοστό από την ποιότητά του.

• τι αξιοπιστία : ελέγχουμε αν γίνεται καθημερινή αξιοποίηση των υλικών 

και όχι αποθήκευσή τους σε κάποια αποθήκη λόγω έλλειψης 

εκπαίδευσης στη χρήσης τους.

• η αποτελεσ ιιατικότη τα χρήσης : ποιοτική και ποσοτική

αποτελεσματικότητα στην πράξη και στην επιστημονικότητα χρήσης του 

υλικού.

Η αξιολόγηση της αξιολόγησης

Είτε πρόκειται για την αξιολόγηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος 

είτε ενός μέρος του υπάρχει πάντοτε το ερώτημα της ποιότητας, της ορθότητας και της 

χρησιμότητας της αξιολόγησης. Δεν είναι δεδομένο πως ένα προβλεπόμενο σύστημα 

αξιολόγησης είναι σχεδιασμένο σωστά, όσο καλά και αν έχει σχεδιαστεί και 

υλοποιηθεί. Έτσι θα πρέπει μετά την αξιολόγηση να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, 

έτσι ώστε να υπάρξουν διαδικασίες αξιολόγησης της αξιολόγησης. Αυτό μπορεί να 

γίνει αν εφαρμοστούν τέσσερα κριτήρια:

• εκείνα που σχετίζονται με τη χρήση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης

• εκείνα που σχετίζονται με την εφικτότητα της αξιολόγησης

• εκείνα που σχετίζονται με την νομιμότητα και ορθότητα διεξαγωγής της 

αξιολόγησης

• εκείνα που σχετίζονται με την ακρίβειά της.

Δύο είναι οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται ότι θα γίνει αξιολόγηση της 

αξιολόγησης, α) Η ενσωματωμένη αξιολόγηση της αξιολόγησης με το ίδιο το σύστημα 

της αξιολόγησης ενός προγράμματος ως ένα φυσικό και ξεχωριστό μέρος του. Τότε 

δηλαδή που σχεδιάζεται η αξιολόγηση του προγράμματος, ενσωματώνονται και τα 

μέτρα της αξιολόγησης της αξιολόγησης. Κατά κανόνα στη δεύτερη φάση οι 

αξιολογητές είναι εξωτερικοί, αν και δεν αποκλείονται και άλλες σκέψεις, β) 

Ανεξάρτητη αξιολόγηση της αξιολόγησης που παραγγέλνεται ανεξάρτητα από την
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αρχική αξιολόγηση, λογικά από εκείνον ο οποίος έχει παραγγείλει και την αρχική, την 

αξιολόγηση δηλαδή που θα αξιολογηθεί στη δεύτερη αυτή αξιολόγηση.

Είδη και μορφές αξιολόγησης

Στην ελληνική πραγματικότητα όταν μιλάμε για αξιολόγηση επικεντρωνόμαστε 

στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών ή στην αξιολόγηση μαθητών. Ελάχιστες έως 

μηδαμινές είναι οι αναφορές στην αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης, καθώς και 

στην αξιολόγηση με βάση τις θεωρίες και τα κριτήρια ολικής ποιότητας, 

επαγγελματικής αριστείας και διασφάλισης ποιότητας. Με την τελευταία σε σειρά, 

αλλά όχι και τελευταία σε σημασία μορφή και είδος αξιολόγησης που αναφέρθηκε 

παραπάνω, θα ασχοληθούμε στα δύο επόμενα υποκεφάλαια. Προς το παρόν ας δούμε τι 

ίσχυε, αλλά και τι ισχύει ακόμη και σήμερα σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό στο πλαίσιο 

της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μαθητών στην εκπαίδευση.

A ) Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Η βιβλιογραφία προτείνει πολλές μορφές και πολλούς τρόπους αξιολόγησης. 

Διάφοροι επιστήμονες προτείνουν πολλές και διάφορες ταξινομήσεις και 

κατηγοριοποιήσεις όλων αυτών των μορφών και των τρόπων. Μία γνωστή 

κατηγοριοποίηση των μορφών αξιολόγησης είναι : η αρχική, η διαμορφωτική και η 

τελική αξιολόγηση (Παπασταμάτης 2001).

• Η αργική αξιολόγηση σκοπεύει να διαπιστώσει και να διαγνώσει την 

αφετηριακή κατάσταση, γι’ αυτό και ονομάζεται και «διαγνωστική».

• Η διαιιορφωτική αξιολόγηση ασκεί τις παιδαγωγικές λειτουργίες με την 

επανατροφοδότηση την οποία προσφέρει στον εκπαιδευτικό και όλους 

τους συμμέτοχους στην εκπαίδευση, και η οποία γίνεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια ενός προγράμματος ή μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

παρέχει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των διδακτικών 

δραστηριοτήτων και πράξεων.

• Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται ύστερα από την ολοκλήρωση 

ενός προγράμματος ή την περάτωση ενός κύκλου και αποσκοπεί στον 

τελικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.
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Συνηθέστεροι τρόποι αξιολόγησης είναι : η αξιολόγηση των υφισταμένων από 

τους προϊσταμένους, η αυτοαξιολόγηση, η αξιολόγηση από συναδέλφους, η 

αξιολόγηση από μαθητές και η αξιολόγηση από συμμέτοχους στην εκπαίδευση όπως 

γονείς και κοινωνικούς φορείς (Παπασταμάτης 1990).

• Στην αξιολόγηση των υφίσταιιένων από tooc προϊσταιιένουα. υπάρχει 

μια εξαρτημένη υπηρεσιακή σχέση των εκπαιδευτικών με τους 

παράγοντες εκείνους που καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική (π.χ. 

σώμα μονίμων αξιολογητών, σχολικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι, 

διευθυντές σχολείων). Ο προϊστάμενος, ο ανώτερος δηλαδή σε βαθμό 

εκπαιδευτικός, αξιολογεί τους υφισταμένους του. Το σύστημα αυτό 

αξιολόγησης εφαρμόστηκε επί πολλές δεκαετίες στη χώρα μας, με 

εκφυλιστικά φαινόμενα τα οποία οδήγησαν σε έντονη κριτική. Η 

αξιολόγηση έπασχε όσον αφορά την επιστημονική της εγκυρότητα, 

επειδή δεν βασιζόταν σε επιστημονικά κριτήρια, δεν είχε σαφείς στόχους 

και δεν γινόταν από ειδικά εκπαιδευμένους αξιολογητές. 

(Παλαιοκρασάς, Δημητρόπουλος, Κωστάκη και Βρεττάκου 1977). Έτσι 

είναι φυσιολογικό οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και γενικά όλοι οι 

συμμέτοχοι στην εκπαίδευση να είναι επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε 

μορφής αξιολόγηση.

• Η αυτοαξιολόγηση - κυρίως των εκπαιδευτικών - άρχισε να συζητιέται 

στις χώρες της Δύσης προς το τέλος του 1970, με πρώτη αναφορά στην 

εγκύκλιο Γ2/4791/7-9-1998 (Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του Εθνικού 

Τυπογραφείου 2004, Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο της ελληνικής 

εκπαιδευτικής πύλης 2004), του ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο της αξιολόγησης 

σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ο εκπαιδευτικός - και σε συνέχεια η ίδια 

η σχολική μονάδα - προβλέπεται να αξιολογεί τον εαυτό του βάσει 

προκαθορισμένων κριτηρίων, τα οποία καθορίζονται από τον ίδιο ή 

προβλέπονται από το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης του σχολείου. Έτσι 

γίνονται φανερά τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά σημεία του 

σχολικού οργανισμού, έτσι ώστε να βελτιωθεί η παιδαγωγική πράξη και 

οι διδακτικές μέθοδοι. Η θεωρητική βάση στηρίζεται στην ιδέα ότι ένα 

άτομο κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να είναι δημιουργικό και να 

συνδυάζει τους προσωπικούς του στόχους με εκείνους της υπηρεσίας 

(Θεοφιλίδης 1998).Η αυτοαξιολόγηση είναι μια πρακτική αυτονόητη σε

54



κάθε επάγγελμα και εργασιακό χώρο, και επιβάλεται να είναι ένας 

τρόπος αξιολόγησης που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης 

και από την πλευρά της πολιτείας. Η αυτοαξιολόγηση - στην 

εκπαίδευση ειδικότερα - είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία 

αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς και γενικά σε 

όλους τους συμμέτοχους στην εκπαίδευση, έτσι ώστε να είναι ικανοί να 

αντιμετωπίζουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους, να συνειδητοποιούν 

τις δυνατότητές και τις αδυναμίες τους και να προσδιορίζουν περιοχές 

περαιτέρω βελτίωσής τους (Παπασταμάτης 2001).

• Ένας πρωτοποριακός και όχι πάντα επιθυμητός τρόπος αξιολόγησης 

είναι η αξιολόγηση από συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Για να επιτύχουν 

καλύτερα επίπεδα αυτοαξιολόγησης και αυτογνωσίας μπορούν οι 

εκπαιδευτικοί να επισκέπτονται τις τάξεις άλλων συναδέλφων τους και 

να επιτρέπουν οι ίδιοι σε συναδέλφους τους να επισκεφτούν την τάξη 

τους και να συζητούν μαζί τους τις διδακτικές μεθόδους που 

εφαρμόζουν και τα διάφορα άλλα συναφή θέματα. Βέβαια υπάρχει ο 

κίνδυνος λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης η μοναδική βαθμολογία να 

είναι το άριστα, αλλά το παραπάνω μειονέκτημα μπορεί να εξαλειφθεί 

με τη σωστή οργάνωση της συγκεκριμένης αξιολόγησης από πλευράς 

ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ. Έτσι θα φανεί ο δυναμικός ρόλος των 

εκπαιδευτικών και θα γίνει πράξη η προσπάθεια να γίνουν υπεύθυνοι 

επαγγελματίες στο σύνολό τους. Όταν ένας εκπαιδευτικός παρακολουθεί 

τη διδασκαλία άλλου, τότε απορρέουν πολλά οφέλη τόσο για τον ίδιο 

όσο και για τον εκπαιδευτικό τον οποίο παρακολουθεί, επειδή υπάρχει 

άμεση εμπειρία του τρόπου με τον οποίο ο άλλος εκπαιδευτικός 

αντιμετωπίζει τα διδακτικά του προβλήματα (Stenhouse 1975).

• Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τους ιιαθητές δεν είναι εύκολη 

υπόθεση, γιατί η αξιολόγηση αποτελεί κρίση και η κρίση απαιτεί 

ωριμότητα και - κατά το δυνατόν - αποδέσμευση από υποκειμενικούς 

παράγοντες (Παπασταμάτης 2001). Η ιδιόρρυθμη σχέση μεταξύ του 

εκπαιδευτικού και του μαθητή δεν επιτρέπει πολλές φορές την αναγκαία 

αποστασιοποίηση, προϋπόθεση για αντικειμενική αξιολόγηση. Όμως 

εξαρτάται κυρίως από τη διάθεση των εκπαιδευτικών να αποδεχθούν την 

κρίση των μαθητών τους και να τη χρησιμοποιήσουν ως
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επανατροφοδοτική αφετηρία (Wragg 1987). Η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών από τους μαθητές μπορεί να γίνει είτε με ελεύθερη 

έκφραση της γνώμης τους, είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή 

κλιμάκων, για την αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού. Έρευνες τόσο 

στην Ελλάδα (Papastamatis 1988), όσο και στο εξωτερικό (Good and 

Trophy 1980) δείχνουν πως ακόμη και οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πόσο μάλλον της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, είναι σε θέση να εκτιμούν με σχετική αντικειμενικότητα 

πλευρές και διαστάσεις της παιδαγωγικής και διδακτικής ικανότητας των 

εκπαιδευτικών. Βέβαια υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις που 

υποστηρίζουν πως οι κρίσεις των μαθητών για τους εκπαιδευτικούς τους 

αποτελούν μάλλον ενδείξεις της δημοτικότητας των τελευταίων παρά 

εκτιμήσεις της διδακτικής τους ικανότητας (Cobum 1984).

• Στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και γενικά της εκπαίδευσης θα 

πρέπει να συααετέγουν και οι γονείς των ιιαθητών καθώς και οι φορείς 

της τoπικήc κοινωνίας. Βέβαια το συγκεκριμένο μοντέλο αξιολόγησης 

προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους 

ειδικούς και στους εκπαιδευτικούς. Τόσο από διαπιστώσεις της 

καθημερινής εμπειρικής παρατήρησης όσο και από σχετικά ερευνητικά 

δεδομένα, προκύπτει ότι οι γονείς των μαθητών όχι μόνο παίζουν 

σημαντικό ρόλο στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους, αλλά έχουν 

και άμεση γνώση της σχολικής πραγματικότητας και μπορούν να 

εκτιμήσουν την παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα της διδασκαλίας. 

Έτσι γίνεται φανερός ο σημαντικός ρόλος τον οποίο διαδραματίζουν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ζαβλανός 2002). Από την αντίθετη 

πλευρά πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να τα 

καταφέρουν οι γονείς απόλυτα στην ανατροφή των παιδιών τους, το 

γεγονός όμως αυτό δεν τους καθιστά αυτομάτως ειδικούς σε θέματα 

διδασκαλίας (Peterson 1989). Η κρίση στην εκπαίδευση τα τελευταία 

χρόνια οξύνεται ολοένα και περισσότερο, οπότε η άμεση συμμετοχή μη 

ειδικών στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να 

προκαλέσει άγχος και ανησυχία τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και 

στους μη ειδικούς αξιολογητές με μοιραία αποτελέσματα στην 

εκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά το συγκεκριμένο μοντέλο θα μπορούσε να
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εφαρμοστεί με επιτυχία και αποτελεσματικότητα, αν εξασφαλιζόταν 

μεγαλύτερη αυτονομία στο σχολείο και παράλληλα η τοπική 

αυτοδιοίκηση και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων οργανώνονταν 

κατάλληλα, ώστε να αναλαμβάνουν με την απαιτούμενη υπευθυνότητα 

το ρόλο αυτό (Παπασταμάτης 2001).

Ως κατακλείδα από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να 

συνοψίσουμε :

α) την ανάγκη για κοινή συνείδηση πως αντικειμενική αξιολόγηση μπορεί 

να επιτευχθεί μετά από επίσκεψη της ομάδας αξιολόγησης στην τάξη, 

β) οι στόχοι της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι σαφείς και ρεαλιστικοί, 

να έχουν συζητηθεί και να έχουν γίνει αποδεκτοί από τα εμπλεκόμενα· 

μέρη,

γ) να γίνει πειραματική εφαρμογή του συμφωνηθέντος μοντέλου 

αξιολόγησης,

δ) τα άτομα που θα αναλάβουν το δύσκολο έργο της αξιολόγησης θα 

πρέπει να έχουν επιλέγει με κατάλληλες αξιοκρατικές διαδικασίες και να 

έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση,

ε) να γνωστοποιηθούν στους εκπαιδευτικούς τα κριτήρια αξιολόγησης, 

ζ) εξασφάλιση της οργανωτικής ευκολίας και ύπαρξη λειτουργικής 

δυνατότητας,

η) συσχέτιση της αξιολόγησης και με τους υπόλοιπους παράγοντες που 

επηρεάζουν την εκπαίδευση, όπως διδακτικά εγχειρίδια, κτίρια, 

εξοπλισμός, μαθητές, βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση κ.τ.λ., 

θ) οι διαδικασίες και οι εκθέσεις της αξιολόγησης πρέπει να διακρίνονται 

από διαφάνεια και δυνατότητα διάρθρωσης, 

ι) ύπαρξη μηχανισμού αξιολόγησης των αξιολογητών καθώς και των 

αξιολογήσεων που διενεργούν.

Β ) Αξιολόγηση μαθητών

Ο διδάσκων πρέπει να προσπαθεί συνεχώς στη διδασκαλία του να αναπτύξει στο 

μαθητή τις διάφορες διανοητικές ικανότητες, όχι μόνο του χαμηλού επιπέδου αλλά και 

του υψηλού επιπέδου της νοητικής περιοχής (Bloom 1971). Τα επίπεδα αυτά από το 

χαμηλό στο υψηλό είναι:
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1) Το επίπεδο της γνώσης - απομνημόνευσης

2) Το επίπεδο της κατανόησης

3) Το επίπεδο της εφαρμογής και της επίλυσης του προβλήματος

4) Το επίπεδο της ανάλυσης και της λογικής ταξινόμησης

5) Το επίπεδο της σύνθεσης και της δημιουργίας

6) Το επίπεδο της αξιολόγησης και της εκτίμησης.

Για κάθε επίπεδο ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει με ποιο τρόπο θα διδάξει 

το μάθημα και πώς θα το αξιολογήσει, ώστε να διαπιστώσει ότι οι μαθητές απέκτησαν 

τις ικανότητες που χρειάζονται για το επίπεδο αυτό. Παράλληλα, οι μαθητές, με τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού, μπορούν να αξιολογήσουν τον εαυτό τους για να 

διαπιστώσουν και οι ίδιοι αν απέκτησαν τις ικανότητες τις οποίες χρειάζονται για το 

συγκεκριμένο επίπεδο.

1) Στο επίπεδο της γνώσης - αποιινηιαόνευσης : οι καθηγητές αξιολογούν 

με το να κάνουν διάφορες ερωτήσεις, ενώ οι μαθητές αξιολογούν τον 

εαυτό τους με το αν μπορούν να θυμηθούν κάποια πληροφορία.

2) Στο επίπεδο της κατανόησης : οι καθηγητές αξιολογούν με το να δίνουν 

οι μαθητές την ιδέα με δικές τους λέξεις, ενώ οι μαθητές αξιολογούν τον 

εαυτό τους με το αν κατανοούν αυτό που λένε.

3) Στο επίπεδο ττκ εφαριιογής και επίλυσης του προβλήιιαπκ : οι 

καθηγητές αξιολογούν με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων, ενώ οι 

μαθητές αξιολογούν τον εαυτό τους με την αξιολόγηση της ικανότητας 

να χρησιμοποιούν ιδέες, αρχές και θεωρίες σε νέες καταστάσεις.

4) Στο επίπεδο της ανάλυσης και λογικής τα£ινόιιηστκ : οι καθηγητές 

αξιολογούν με το να προσδιορίζουν αιτίες και αποτελέσματα, ενώ οι 

μαθητές αξιολογούν τον εαυτό τους με το να χρησιμοποιούν την 

προγενέστερη γνώση, την κατανόηση και την εφαρμογή.

5) Στο επίπεδο της σύνθεσης και της δημιουργίας : οι καθηγητές 

αξιολογούν με το να εξετάζουν προτάσεις, σχέδια και προϊόντα που είναι 

νέα για το μαθητή, ενώ οι μαθητές αξιολογούν τον εαυτό τους με το να 

μπορούν να συνθέτουν τα διάφορα μέρη σε ένα σύνολο.

6) Στο επίπεδο της αξιολόγησης και εκτίμησης : οι καθηγητές αξιολογούν 

με το να χρησιμοποιούν οι μαθητές τη γραπτή ή την προφορική 

παρουσίαση, σε σχέση με τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούν, ενώ οι 

μαθητές αξιολογούν τον εαυτό τους με το να αναπτύσσουν σαφή
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κριτήρια, να τα εφαρμόζουν στην πράξη και να μπορούν παράλληλα να 

εκτιμήσουν την αξία των ιδεών και των μεθόδων που χρησιμοποιούν.

Οι τρόποι αξιολόγησης των μαθητών μέσω της παρατήρησης είναι οι παρακάτω: 

(Ζαβλανός 2002)

1) Ανεπίσηuse εκθέσειο : όπου υπάρχει καθημερινή παρατήρηση από τον 

διδάσκοντα η οποία δίνει ικανοποιητικές πληροφορίες, όσον αφορά στη 

μάθηση και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών. Οι παρατηρήσεις 

βέβαια αποκτούν χρησιμότητα όταν βάσει αυτών καταρτίζονται και 

διατηρούνται «εκθέσεις» για κάθε μαθητή (ανεπίσημες εκθέσεις). Οι 

ανεπίσημες εκθέσεις κυρίως περιορίζονται στην περιοχή της κοινωνικής 

προσαρμογής. Έτσι θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει υπόψη τα εξής : 

α) Να περιορίζει τις παρατηρήσεις του σ’ εκείνες τις περιοχές 

συμπεριφοράς, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν με άλλο 

τρόπο, β) να περιορίζει τις παρατηρήσεις του σε μία μόνο μορφή 

συμπεριφοράς και γ) να περιορίζει τις παρατηρήσεις του σ' εκείνους 

τους μαθητές, οι οποίοι χρειάζονται περισσότερη και συστηματικότερη 

βοήθεια. Το σπουδαιότερο πλεονέκτημα είναι ότι αυτές οι εκθέσεις 

περιγράφουν τη συμπεριφορά του μαθητή, που έχει παρουσιαστεί σε 

φυσικές καταστάσεις. Σε αντίθεση, βασικά μειονεκτήματα είναι ότι 

απαιτείται χρόνος για την προετοιμασία των εκθέσεων, είναι δύσκολο να 

είναι ο εκπαιδευτικός πάντα αντικειμενικός και η λήψη ικανοποιητικών 

πληροφοριών παρουσιάζει δυσχέρειες.

2) Κλίιιακεο εκτίιιησικ : όπως για παράδειγμα αριθμητική κλίμακα (κατά 

πόσο ο μαθητής συμμετέχει στη συζήτηση, 1:κακά, 2:μέτρια, 3:καλά, 

4:πολύ καλά, 5:άριστα), γραφική κλίμακα (κατά πόσο ο μαθητής 

συμμετέχει στη συζήτηση, ποτέ, σπάνια, ευκαιριακά, συχνά, πάντοτε), 

περιγραφική γραφική κλίμακα (κατά πόσο ο μαθητής συμμετέχει στη 

συζήτηση, δεν συμμετέχει ποτέ παραμένει ήσυχος, συμμετέχει τόσο όσο 

και τα άλλα μέλη της ομάδας, συμμετέχει περισσότερο από κάθε άλλο 

μέλος της ομάδας).

3) Κατάλογοι ελέγγου : όπως για παράδειγμα, ο μαθητής θα πρέπει για να 

μετρήσει την αντίσταση με πολύμετρο να ακολουθήσει συγκεκριμένα 

βήματα σε μορφή αλγόριθμου. Η μέθοδος αυτή γενικά χρησιμοποιείται 

όταν πρέπει να κριθεί αν ένα υπό έλεγχο χαρακτηριστικό υπάρχει ή δεν 

υπάρχει.
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Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός τεστ που δίνεται στο μαθητή με σκοπό την 

αντικειμενική αξιολόγησή του θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστο τρία 

χαρακτηριστικά:

1) Εγκυρότητα : Η εγκυρότητα αναφέρεται στο αποτέλεσμα του τεστ ή 

στις μεθόδους αξιολόγησης και όχι στο τεστ καθ' εαυτό. Η εγκυρότητα 

κλιμακώνεται κατά βαθμίδες. Σε ένα τεστ δηλαδή είναι δυνατόν να 

υπάρχει υψηλή, ενδιάμεση ή χαμηλή εγκυρότητα. Η εγκυρότητα είναι 

πάντοτε συγκεκριμένη και αναφέρεται σε κάποια ειδική περιοχή, όπως 

στην επιστήμη της πληροφορικής και των μαθηματικών.

2) Αξιοπιστία ή πιστότητα : Η πιστότητα αναφέρεται στη σταθερότητα των 

μετρήσεων, δηλαδή στο πόσο σταθεροί παραμένουν οι βαθμοί ενός τεστ 

από μία μέτρηση σε μία άλλη. Η πιστότητα αναφέρεται στα 

αποτελέσματα, τα αποτελέσματα έχουν πιστότητα για διαφορετικές 

χρονικές περιόδους, για διάφορο δείγμα ερωτήσεων και για διαφόρους 

βαθμολογητές, η πιστότητα του τεστ είναι απαραίτητη, αλλά όχι 

επαρκής προϋπόθεση για την εγκυρότητά του, όπως η εγκυρότητα έτσι 

και η πιστότητα αποτελεί έννοια καθαρά στατιστική.

3) Χρησιιιότητα : Προκειμένου να δοθεί ένα τεστ, πρέπει να λαμβάνονται 

πολλοί παράγοντες υπόψη, όπως ο χρόνος του εκπαιδευτικού, η 

δυνατότητα χρησιμοποίησης του τεστ κτλ. Τα τεστ θα πρέπει να είναι 

εύχρηστα, εύκολα στη βαθμολογία, στην ερμηνεία και στην εφαρμογή 

τους.

Οι βαθμοί τέλος του τεστ θα γινόταν απλούστεροι, αν ήταν δυνατόν οι βαθμοί του 

τεστ να εκφράζονται σε μία κλίμακα, όμοια με εκείνες που χρησιμοποιούνται στη 

μέτρηση φυσικών μεγεθών. Στην ελληνική πραγματικότητα οι βαθμοί των τεστ ειδικά 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν να κάνουν με την ακέραια ή δεκαδική κλίμακα 

των αριθμών από το 1 έως το 20.
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Κεφάλαιο τέταρτο

Διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση

4.1 Ορισμοί

Παρακάτω παραθέτονται οι ορισμοί που δόθηκαν από τους «Γκουρού» της 

διασφάλισης ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Hillman (1994) επιθεώρηση είναι η διαδικασία ελέγχου και 

συμμόρφωσης του οργανισμού με συγκεκριμένες διαδικασίες εγχειριδίων ή προτύπων. 

Εκτίμηση είναι η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης εργασίας κάποιου σε σχέση με 

το σχέδιο ανάπτυξης.

Αν «επισκεφτούμε» την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο της Ελληνικής Εταιρείας της 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (2004), θα καταλάβουμε ότι: α) ποιότητα είναι το σύνολο των 

στοιχείων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που αφορούν στην 

ικανότητά του να ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες, β) διασφάλιση ποιότητας είναι το 

σύνολο των προγραμματισμένων και συστηματικών ενεργειών, που είναι απαραίτητες 

για να διασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή μία υπηρεσία θα πληροί καθορισμένες 

προδιαγραφές και γ) συστήματα διασφάλισης ποιότητας ονομάζουμε την οργάνωση, τα 

αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της 

διασφάλισης ποιότητας.

Η αξιολόγηση σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO ταυτίζεται με 

τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του προϊόντος (Van der Wiele, Dale, 

Williams, Kolb, Luzon, Zink και Schmidt 1998).

Ο διεθνής οργανισμός που ξεκίνησε τις πρώτες παγκόσμιες προσπάθειες 

πιστοποίησης και έχει την εποπτεία για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων και 

οργανισμών ονομάζεται «Διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης», ποιο γνωστός και σαν 

«ISO» (International Organization of Standardization) (ΕΛΟΤ 2003β).

Ο Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης είναι ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός 

Τυποποίησης). Ο ΕΛΟΤ έχει αναπτύξει ένα σύστημα για την αξιολόγηση και 

πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, βασισμένο στη σειρά προτύπων 

ΕΝ 29000 / ISO 9000, ανάλογο με τα συστήματα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο 

ΕΛΟΤ το 1992 υπέγραψε το ιδρυτικό μνημόνιο με το οποίο έγινε αποδεκτός στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας (European quality 

Network(EQNET)). Ο κύριος σκοπός του EQNET είναι η αμοιβαία αναγνώριση στις
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χώρες της Ευρώπης των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000, που 

χορηγούνται από τα μέλη του. Έτσι μέσω της συνεργασίας του EQNET, οι επιχειρήσεις 

που πιστοποιούνται από τον ΕΛΟΤ, θα είναι σε θέση να εξάγουν σε όλες τις 

Ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να υπάρχει ανάγκη επαναπιστοποίησής τους από τους 

αντίστοιχους οργανισμούς των χωρών αυτών (ΕΛΟΤ 2003β).

Ερμηνεία όρων των προτύπων του ISO 9000 στην εκπαίδευση

Οι παρακάτω όροι προσαρμόστηκαν, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητοί και στα 

πλαίσια των εκπαιδευτικών οργανισμών.

• Προμηθευτής : Αυτός που παρέχει ή αναπτύσσει εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

• Πελάτης : Μαθητής στην εκπαίδευση, ο εργοδότης ή ο εκπαιδευόμενος 

στην κατάρτιση.

• Ανώτατη διοίκηση : Γενικός διευθυντής, ,διευθυντής σχολείου, πρύτανης 

κ.τ.λ.

• Σύμβαση : Κάθε τύπου συμφωνία με πελάτες από την εγγραφή μαθητή σε 

μάθημα μέχρι τη συμφωνία για ειδική εκπαίδευση.

• Σγεδιασμ,ός : Καθορισμός των προδιαγραφών εκπαίδευσης, σχεδιασμός 

προγραμμάτων εκπαίδευσης, προσδιορισμός του περιεχομένου του 

εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιασμός υλικού για την αξιολόγηση των 

μαθητών.

• Αγορές Απόκτηση απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εξωτερικών καθηγητών.

• Διαδικασίες Αναφέρεται στην ανάπτυξη, σχεδίασμά, παροχή 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένης και της αξιολόγησης των 

μαθητών.

• Επιθεώρηση και έλεγγος : Η αξιολόγηση των μαθητών, προγραμμάτων, 

υλικού από τους μαθητές, εκπαιδευόμενους, εργοδότες.

• Διακρίβωση : Αναφέρεται στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των 

εργαλείων επιθεώρησης και ελέγχου.

• Μη-συ μ. μορφώσεις : Αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει 

κατά την ανάπτυξη και παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών

• Εκπαίδευση : Εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού 

του εκπαιδευτικού οργανισμού (Γκοτζαμάνη 2004).
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4.2 Όραμα, στόχοι και κίνητρα

Μέσα από τις παρακάτω ανάγκες για την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας, γίνονται φανεροί τόσο οι στόχοι όσο και τα κίνητρα όλων των επιχειρήσεων 

ή οργανισμών , μέσα από το όραμα που έχουν την επίτευξη αποτελεσμάτων ποιότητας 

(Γκοτζαμάνη 2000) :

1. Υν/ηλό κόστος και ανεπάρκεια της επιθεώρησης και του ποιοτικού 

ελέγγου: Στο παρελθόν η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας μιας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού εξασφαλίζονταν από την επιθεώρηση ή 

αργότερα από τον ποιοτικό έλεγχο, με δειγματοληψία και δοκιμή των 

προϊόντων στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. Την τελευταία 

δεκαετία όμως ο ποιοτικός έλεγχος άρχισε να γίνεται ανεπαρκής και 

εξαιρετικά ακριβός, επειδή δεν μπορούσε από μόνος του να εγγυηθεί 

στους πελάτες μιας επιχείρησης ή οργανισμού, την 100% συμμόρφωση 

των προϊόντων που ελάμβαναν. Η επιθεώρηση και ο ποιοτικός έλεγχος 

απλά ελαττώνουν, χωρίς να εξαφανίζουν, το ποσοστό των ελαττωματικών 

προϊόντων (Juran 1979, Deming 1986). Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί 

έπρεπε να υφίστανται όλες τις διαφορετικές επαληθεύσεις που γινόταν από 

τους διαφορετικούς πελάτες τους, με σημαντικό χάσιμο κόστους και 

χρόνου. Ο ποιοτικός έλεγχος από μόνος του γινόταν πολύ ακριβός, λόγω 

της αυξανόμενης επιτήδευσης των περισσοτέρων προϊόντων. Με τις νέες 

τεχνικές διασφάλισης ποιότητας γίνεται εστίαση στην πρόληψη, με στόχο 

τη διατήρηση υπό έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων που μπορεί να 

επηρεάζουν την ποιότητα, και τη γρήγορη επέμβαση στην παραγωγική 

διαδικασία, όταν εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα.

2. Ανάγκη σταθεροποίησης της πoιότηταc : Οι περισσότερες επιχειρήσεις και 

οργανισμοί παράγουν ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, που αποβλέπει στην 

ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών. Συχνά οι 

απαιτήσεις του πελάτη λαμβάνονται υπόψη στις προδιαγραφές των 

προϊόντων ή υπηρεσιών, χωρίς όμως να διασφαλίσει κανείς ότι δεν θα 

υπάρξουν ελλείψεις ή αδυναμίες κατά το σχεδίασμά και αστοχίες κατά την 

υλοποίηση, την παραγωγή, ή ακόμη και την εξυπηρέτηση των πελατών. Η 

ανάγκη της ύπαρξης σταθερότητας στην ποιότητα, και άμεσου εντοπισμού 

των ελλείψεων και αδυναμιών οδήγησε στη διαμόρφωση και εξέλιξη
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ποιοτικών προτύπων και οδηγιών, οι οποίες δρουν συμπληρωματικά στις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (Πλαστήρας 1993).

3. Ανταγωνιστικό πλεονέκτηιια - συνδυασικχ ποιότητας παραγωγικότητας : 

Μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός έχουν επιτύχει τους στόχους τους, εάν 

τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν ικανοποιούν καθορισμένες 

ανάγκες και χρήσεις, ικανοποιούν τις επιθυμίες και προσδοκίες των 

πελατών, είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές, είναι 

διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές τιμές, διασφαλίζονται οι θεσμικές 

απαιτήσεις τις κοινωνίας, χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εκτός από 

κοινωφελή και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το κόστος παραγωγής είναι 

τέτοιο που εξασφαλίζει κάποιο κέρδος απαραίτητο για την επιβίωσή τους. 

Απαιτείται δηλαδή ποιότητα και χρειάζεται η εφαρμογή κάποιου 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι 

ανάγκες του πελάτη, ενώ παράλληλα προστατεύονται τα συμφέροντα της 

επιχείρησης ή του οργανισμού (Πλαστήρας 1993). Η διεθνοποίηση της 

αγοράς και η τεράστια προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών κάθε είδους, 

έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών σε όλο τον κόσμο. Αυτό οδήγησε τις 

επιχειρήσεις στην ανάπτυξη προληπτικών μεθόδων διασφάλισης της 

ποιότητας και ολοκληρωμένων συστημάτων ποιότητας. Με την εφαρμογή 

τους υπάρχει ανακατανομή του κόστους, με τελικό αποτέλεσμα την 

μείωση του κόστους. Η κακή ποιότητα έχει κόστος. Δεν κοστίζει τόσο η 

ποιότητα όσο η μη-ποιότητα. Έχει υπολογιστεί ότι το 25% των πόρων 

ξοδεύονται κατά μέσο όρο σε επανεργασία ή απόρριψη. Η επένδυση 

λοιπόν στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας δεν είναι χωρίς κόστος, 

αλλά είναι αποδεδειγμένα η φθηνότερη επένδυση που μία επιχείρηση ή 

ένας οργανισμός μπορεί να κάνει, μία επένδυση που πάντα αποφέρει 

καρπούς (Καραγιάννης 1993).

4. Ανάγκη ανάπτυξηc ειαπιστοσύνικ : Η δημιουργία «προφίλ» ποιότητας σε 

μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό, σημαίνει δημιουργία εμπιστοσύνης 

στους πελάτες τους, αλλά και σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

που παρέχει. Αποτελεσματικό τρόπο για τη δημιουργία αυτής της 

εμπιστοσύνης αποτελεί η εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας, η ανάπτυξη του οποίου αποτέλεσε αυξανόμενη ανάγκη των 

επιχειρήσεων και οργανισμών σε διεθνές επίπεδο. Η πιστοποίηση του
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συστήματος από κάποιον τρίτο ανεξάρτητο φορέα, αποτελεί σπουδαίο 

βήμα για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης στους πελάτες της επιχείρησης ή 

του οργανισμού, και δηλώνει τη δέσμευσή της στην ποιότητα. Με την 

πιστοποίηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας, ο πελάτης νιώθει 

σίγουρος εκ των προτέρων ότι το προϊόν που θα χρησιμοποιήσει θα είναι 

σταθερά αυτό που επιθυμεί και που του υποσχέθηκε ο προμηθευτής. 

(Θεοφανόπουλος 1994)

5. Ανάπτυξη εναριιόνισης προτύπων : Ο Lamprecht (1991) αναφέρει ότι «τα 

πρότυπα της σειράς ISO 9000, αποτελούν ένα σύνολο κειμένων, τα οποία 

γράφτηκαν με σκοπό την εναρμόνιση ενός μεγάλου αριθμού εθνικών και 

διεθνών προτύπων συστημάτων ποιότητας». Πριν από την εμφάνιση των 

προτύπων, οι περισσότερες έννοιες σχετικά με την ποιότητα ήταν ασαφείς 

και αμφιλεγόμενες. Η ορολογία που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις 

και τους οργανισμούς για τα συστήματα ποιότητας που λειτουργούσαν, 

συχνά διέφερε και μερικές φορές ερχόταν σε αντίθεση από χώρα σε χώρα 

ή και από επιχείρηση σε επιχείρηση μέσα στην ίδια χώρα. Ήταν δύσκολη 

η επίτευξη συμβατότητας, έτσι για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης ο 

Διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης (ISO), δημιούργησε και έθεσε 

υπεύθυνη, την τεχνική επιτροπή ποιότητας TC 176. Αποτέλεσμα των 

προσπαθειών της επιτροπής ήταν η δημιουργία των πέντε προτύπων 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9000, και τη 

μετεξέλιξή τους στα πρότυπα της σειράς 9000:2000, που γεφύρωσαν το 

χάσμα που δημιούργησε η απελευθέρωση εθνικών και βιομηχανικών 

προτύπων (Stanley, Marquardt 1994).

6. Ενοποίηση ευρωπαϊκής αγοράς : Στον ευρωπαϊκό χώρο η ενοποίηση της 

αγοράς των κρατών μελών της ευρωπαϊκής κοινότητας, επέβαλε την 

ανάπτυξη ισοδύναμων συστημάτων ποιότητας από τις επιχειρήσεις και 

τους οργανισμούς. Στις διάφορες χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας, η 

καθιέρωση και η διατήρηση εθνικών προτύπων, τεχνικών κανονισμών και 

πιστοποιήσεων, χρησιμοποιούταν σε πολλές περιπτώσεις, για λόγους 

προστατευτισμού. Γι’ αυτό το λόγο, διαφάνηκε η ανάγκη να υπάρχει ένα 

κοινό πρότυπο για όλα τα μέλη της ευρωπαϊκής κοινότητας, ώστε να 

υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ατόμων, αγαθών και κεφαλαίων στις χώρες 

μέλη της. Σύμφωνα με τον Kochan (1993) εάν δεν επιτευχθεί διεθνής 

εναρμόνιση, τα πρότυπα ISO 9000 θα έχουν αποτύχει στο ρόλο τους να
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απομακρύνουν τα εμπόδια από την αγορά, Οι διαδικασίες αξιολόγησης 

και πιστοποίησης σε μία χώρα θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να 

γίνονται αποδεκτές από τις άλλες. Μια σειρά από εθνικούς και διεθνείς 

φορείς έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν το θέμα. Με παρόμοιο πνεύμα ο 

Θεοφανόπουλος (1994) επισημαίνει πως η πραγματοποίηση της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς, στηρίζεται ουσιαστικά στην εξάλειψη κάθε μορφής 

τεχνικών εμποδίων, τα οποία παρεμβαίνουν αρνητικά στην ελεύθερη 

διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, μεταξύ των 

χωρών της κοινότητας. Μεταξύ των εμποδίων, ουσιαστικής σημασίας, και 

αρκετά σύνθετα, είναι τα τεχνικο-οικονομικά εμπόδια, που σχετίζονται με 

τα πρότυπα και την πιστοποίηση. Έτσι λοιπόν στο χώρο των προτύπων, 

των ελέγχων και της πιστοποίησης, η προσοχή σήμερα είναι στραμμένη 

στα διεθνή πρότυπα της σειράς ISO 9000 και ISO 9000:2000, τα οποία 

εφαρμόζονται σε κάθε χώρα μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης (πριν και στις 

15, τώρα πλέον και στις 25), και ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν επίσημοι, 

διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης, έτσι ώστε η πιστοποίηση του 

συστήματος ποιότητας μιας επιχείρησης ή οργανισμού σε μία χώρα, να 

σημαίνει ταυτόχρονα την αναγνώριση της πιστοποίησης από τις άλλες 

χώρες - μέλη (Γκοτζαμάνη 2000).

Επιγραμματικά μετά από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούμε να 

ξεχωρίσουμε τους βασικούς στόχους των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και των 

προτύπων τους ως εξής :

• Αποσαφήνιση των διαφορών και των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ 

των κύριων αντιλήψεων περί ποιότητας.

• Κοινό σημείο αναφοράς, για να μιλάνε όλοι την ίδια γλώσσα και 

να ξεπεράσουν οι υπεύθυνοι το πρόβλημα της συνεννόησης.

• Σταθερότητα στην ποιότητα. Επίτευξη και διατήρηση του επιπέδου 

ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, έτσι ώστε 

αυτό να συμβαδίζει πάντα με τις εκπεφρασμένες ανάγκες του 

πελάτη.

• Δημιουργία εμπιστοσύνης στη διοίκηση, από τη λειτουργία της 

επιχείρησης ή του οργανισμού, ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα έχει - 

ή πρόκειται να - επιτευχθεί στο τελικό προϊόν ή υπηρεσία που θα 

λάβει.
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• Εξυπηρέτηση του ζητούμενου από τον πελάτη, με το μικρότερο 

κόστος, για τη μεγαλύτερη ικανοποίησή του, από την πρώτη φορά 

και κάθε φορά. Ο πελάτης δεν είναι αναγκασμένος και δεν 

προτίθεται να πληρώσει το αυξημένο κόστος παραγωγής 

οποιασδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού, λόγω μη ποιοτικής 

λειτουργίας της.

4.3 Προϋποθέσεις επιτυχημένης εφαρμογής

Για να μπορέσουν οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις και οι πιστοποιημένοι 

οργανισμοί να αντιληφθούν τα πραγματικά οφέλη των προτύπων, και να 

δημιουργήσουν ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας το οποίο μπορεί στη συνέχεια να 

εξελιχθεί σε σύστημα διοίκησης ολικής ποιότητας, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες 

βασικές προϋποθέσεις κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος. Οι 

προϋποθέσεις αυτές συνοψίζονται στις παρακάτω γραμμές :

1. Δέσμ,ευση και διαρκής υποστήριξη της διοίκησης : Η δέσμευση και η 

ενεργός συμμετοχή της διοίκησης προαπαιτείται και τελικά εξασφαλίζει 

την επιτυχία της. Η αναγνώριση του μεγέθους της προσπάθειας και η 

ειλικρινής δέσμευση της διοίκησης σε αυτήν, αποτελεί την πρώτη και 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή. Καθαρά για τις 

ανάγκες της πιστοποίησης, η δέσμευση της διοίκησης σημαίνει συνήθως 

δύο πράγματα : την υπογραφή της πολιτικής ποιότητας από τον γενικό 

διευθυντή και την ύπαρξη οργανογράμματος όπου το τμήμα διασφάλισης 

ποιότητας είναι υψηλά στην ιεραρχία. Ο ρόλος της διοίκησης δεν θα 

πρέπει να περιοριστεί απλά στον καθορισμό της πολιτικής ποιότητας και 

την παροχή των κατάλληλων μέσων για την επίτευξή της. Θα πρέπει κατ’ 

αρχήν η δέσμευσή της να γίνει γνωστή σε όλο το προσωπικό της 

επιχείρησης, αφού η απαραίτητη ευαισθητοποίησή του πετυχαίνεται 

μόνον όταν η διοίκηση αποδείξει πως έχει πιστέψει πραγματικά στη 

διασφάλιση ποιότητας και στα οφέλη της. Όπως επισημαίνει ο Lamprecht 

(1992) είναι απαραίτητο να συνειδητοποιεί η διοίκηση το λόγο για τον 

οποίο επιδιώκεται η πιστοποίηση. Είναι συχνά ευεργετικό για τη διοίκηση 

να συναντιούνται για να συζητήσουν αυτό το θέμα.
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2. Σωστή επιλογή των ανθρώπων που θα αναλάβουν το έργο και την 

εκπόνηση των κατάλληλων τεγνικών οδηγιών : Είναι απαραίτητη η 

τοποθέτηση έμπειρων στελεχών στη διαδικασία ανάπτυξης και εισαγωγής 

του συστήματος. Μια ομάδα ανθρώπων υψηλού επιπέδου μόρφωσης, 

γνώσεων και εμπειρίας, θα πρέπει να εργαστούν σοβαρά και μεθοδικά, με 

την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν τα θέματα ποιότητας, αλλά και όλες τις 

τεχνολογικές λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης ή 

του οργανισμού, ώστε το εγχειρίδιο ποιότητας που θα ετοιμάσουν να 

αποτελεί έναν πλήρη οδηγό για του εργαζόμενους, τους προμηθευτές και 

τους πελάτες. Ειδικότερα ο υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει 

να ορισθεί από την κορυφή της ιεραρχίας και να είναι κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένος για την αποτελεσματική εφαρμογή και διατήρηση του 

συστήματος ποιότητας. Πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς για όλους 

και για όλα που έχουν σχέση με την ποιότητα (Καραγιάννης 1993).

3. Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του προσωπικού : Σημαντικό ρόλο

στην επιτυχία ή αποτυχία της όλης προσπάθειας παίζει ο τρόπος που 

κοινοποιείται η απόφαση δημιουργίας και πιστοποίησης του συστήματος 

στο προσωπικό της επιχείρησης ή του οργανισμού που καλείται να την 

υλοποιήσει. Από τη στιγμή που η επιχείρηση αποφασίσει την 

προετοιμασία ανάπτυξης του συστήματος, είναι απαραίτητο να 

ενημερώσει και να προετοιμάσει κατάλληλα το προσωπικό όλων των 

βαθμιδών για το έργο που πρόκειται να ξεκινήσει και τη σπουδαιότητά 

του για την επιχείρηση ή τον οργανισμό, έτσι ώστε να μην το 

αντιμετωπίσουν σαν απειλή στον τρόπο εργασίας τους, ή σαν 

αναπόφευκτη και ανεπιθύμητη επιβολή του από εξωτερικούς παράγοντες. 

Οι στόχοι του προτύπου ISO 9000 θα πρέπει να κοινοποιηθούν σε όλους, 

και να συζητηθούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του με όλους και 

για όλους. Ειδική τεχνική επίτευξης των παραπάνω είναι η δημιουργία 

κλίματος που να ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση όλων των 

εργαζομένων, με σεβασμό στις απόψεις και στην εργασία τους, με 

συμμετοχικές διαδικασίες, κύκλους ποιότητας, και επιβράβευση των 

προσπαθειών, καθώς και πέρασμα της διοίκησης από το ρόλο του ομιλητή 

στο ρόλο του ακροατή. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια των 

προθέσεων, και κοινοποίηση των στόχων και ανησυχιών

(Ανδριανόπουλος 1993).
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4. Συνεργεία των εμπλεκομένων κατά τη διαμόρφωση και την εισαγωγή των 

διαδικασιών ποιότητας : Απαιτείται συμμετοχή και συνεργεία όλων των 

τμημάτων της επιχείρησης ή του οργανισμού και των φορέων που θα 

εφαρμόσουν το σύστημα, ώστε το προϊόν της σχεδίασης να έχει κοινή 

αποδοχή και συμφωνία πριν αρχίζει να εφαρμόζεται. Το εγχειρίδιο 

ποιότητας και οι επιμέρους διαδικασίες θα πρέπει να είναι κατανοητά και 

αποδεκτά από όλους όσους εμπλέκονται στη διασφάλιση ποιότητας, 

καθώς και να γίνονται οι σχετικές διορθώσεις και ενσωματώσεις, πριν από 

την τελική διατύπωση, όσων παρατηρήσεων και σχολίων προτείνονται 

από τους ενδιαφερομένους. Τέλος απαιτούνται εντατικές εσωτερικές 

εκπαιδεύσεις του προσωπικού, σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, 

σχετικά με τις αρμοδιότητες και υπευθυνότητες που τους κατανέμει το 

σύστημα, καθώς και τις επιμέρους διαδικασίες στων οποίων την 

εφαρμογή μπλέκονται. Οι άνθρωποι δεν αντιστέκονται στην αλλαγή, 

αντιστέκονται στο να τους αλλάζουν (Lamprecht 1992).

5. Καλή οργάνωση και σγεδιασικχ όλων των σταδίων εφαρμογής του

συστήματος : Χρειάζεται προγραμματισμός και σχεδίαση ενός

ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου τρόπου προσέγγισης της ποιότητας σε όλα 

τα επίπεδα (διοίκηση και χώρος εργασίας), ανάθεση καθηκόντων και 

ευθυνών, θέσπιση ρεαλιστικών στόχων και παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων τους, συνεχής έλεγχος και επανασχεδιασμός των 

διαδικασιών ποιότητας (Lamprecht 1992).

6. Αξιολόγηση και επανασγεδιασμός των διαδικασιών ποιότητας πριν την 

τεκμηρίωσή τους : Το σύστημα ποιότητας είναι τόσο καλό, όσο και κάθε 

μία από τις διαδικασίες του. Η απαίτηση των προτύπων για τεκμηρίωση 

των διαδικασιών, προσφέρει στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς μία 

μοναδική ευκαιρία επαναθεώρησης και αξιολόγησης των διαδικασιών 

της, για τον εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών βελτίωσης. Η 

ανάπτυξη του συστήματος εξαρτάται από την ανάπτυξη και τεκμηρίωση 

αποτελεσματικών και αποδοτικών διαδικασιών, που πρέπει να είναι το 

προϊόν έντονης μελέτης και συνεργασίας των αρμόδιων ατόμων ή 

τμημάτων της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Marash (1993) η διοίκηση 

θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο κύριος στόχος των προτύπων και της 

πιστοποίησης είναι η βελτίωση της ποιότητας, της παραγωγικότητας, και 

της κερδοφορίας, οπότε απλά η διατήρηση του υπάρχοντος συστήματος.
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δεν μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτά θα προκύψουν 

μόνο μέσα από τη προσεκτική ανάλυση των υφιστάμενων διαδικασιών 

και συστημάτων, με στόχο τη βελτίωσή τους, για να απομακρυνθούν τα 

άχρηστα, οι δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία, και τα εμπόδια του 

συστήματος στην αλλαγή.

7. Ρόλος του τιιήιιατος διασφάλισης πoιότητac : Η ισχύς του τμήματος 

διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να είναι ουσιαστική και όχι τυπική και 

να είναι σαφής ο διαχωρισμός του με το τμήμα ελέγχου ποιότητας. Το 

τμήμα διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να βρίσκεται ένα σκαλοπάτι 

κάτω από τη διεύθυνση στην ιεραρχία της επιχείρησης ή του οργανισμού, 

χωρίς όμως να θεωρείται το μόνο υπεύθυνο για την ανάπτυξη, υλοποίηση 

και συντήρηση του συστήματος (Ανδριανόπουλος 1993).

8. Αλλαγή me «εταιρικής κουλτούρας» : Η επιχείρηση ή ο οργανισμός θα 

πρέπει να έχει ωριμάσει αρκετά γύρω από τη σημασία της ποιότητας και 

της ικανοποίησης του προσωρινού πελάτη. Πρέπει να αλλάξουν θέματα 

νοοτροπίας σχετικά με τη χρησιμότητα του προϊόντος και την 

εξυπηρέτηση του πελάτη, σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Μεγάλη 

βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση προσφέρει η κατάλληλη εκπαίδευση 

των εργαζομένων και της διοίκησης σε θέματα ποιότητας, διασφάλισης 

της ποιότητας και βελτίωσης της ποιότητας (Conti 1993).

9. Συνεγής βελτίωση και προσαριιογή του συστή ιιατος διασφάλισης 

ποιότητας : Το σύστημα δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα 

λειτουργίας και ποιότητας, αλλά πρέπει η διοίκηση να προσπαθήσει 

περισσότερο για την εξέλιξη και τη βελτιστοποίησή του. Η ανάπτυξη του 

συστήματος αποτελεί μόνον την αρχή της όλης προσπάθειας. Τίποτα δεν 

είναι στάσιμο και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί και το σύστημα ποιότητας 

να μείνει στάσιμο. Ο κατάλληλος τρόπος προσαρμογής στις αλλαγές είναι 

μία συνεχής επανάληψη των βημάτων : τεκμηρίωση - αξιολόγηση - 

βελτίωση - τεκμηρίωση. Όπως επισημαίνει ο Marash (1993) το κλειδί για 

την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα είναι η χρήση των απαιτήσεων των 

προτύπων συστημάτων ISO 9000, σαν ένα μέσο ένωσης ολόκληρης της 

επιχείρησης ή του οργανισμού, μέσα από ένα ομοιόμορφο όραμα και 

σύνολο στόχων, για τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων και των 

διαδικασιών.
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10. Αξιοποίηση των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας / κατάλληλη 

επεξεργασία των στοiyβίων ποιότητας : Τα πρότυπα προβλέπουν και 

εσωτερικές επιθεωρήσεις. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας των 

επιθεωρήσεων είναι πολύ σημαντικός, αφού προσφέρουν μία μοναδική 

ευκαιρία για την ανώτατη διοίκηση να εντοπίζει και να αντιλαμβάνεται 

συστηματικά, θέματα ποιότητας που την επηρεάζουν. Ταυτόχρονα, 

διευκολύνουν τη βελτίωση των διαδικασιών και δίνουν στους 

εργαζόμενους την ευκαιρία να επανεξετάσουν και να βελτιώσουν την 

καθημερινή τους εργασία, με τον εντοπισμό αδύνατων σημείων και 

ευκαιριών βελτίωσης. Τέλος, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις μπορούν να 

συμβάλλουν στην αμοιβαία κατανόηση και στη βελτίωση της

επικοινωνίας και των ανθρώπινων σχέσεων, μεταξύ των εργαζόμενων, και 

μεταξύ των εργαζόμενων και της διοίκησης (Kondo 1990). Ωστόσο για να 

είναι αποδοτικές οι επιθεωρήσεις ποιότητας, θα πρέπει οι επιθεωρητές να 

είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι σε συστήματα ποιότητας και τεχνικές 

επιθεώρησης. Θα πρέπει να προγραμματίζουν και να εκτελούν την 

επιθεώρηση, έτσι ώστε να εντοπίζει τις αδυναμίες και τις

αναποτελεσματικές διαδικασίες, χωρίς να υποβιβάζει ή να προσβάλλει 

τους εργαζόμενους και τέλος να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στο 

κατάλληλο προσωπικό (Sakofsky 1994).

4.4 Παρουσίαση των προτύπων διασφάλισης ποιότητας

Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ως οδηγός στην πορεία μιας επιχείρησης ή 

οργανισμού για τη διασφάλιση της ποιότητας, αλλά και ως μέτρο για την αξιολόγησή 

τους, είναι αυτά της σειράς ISO 9000. Για την ευρωπαϊκή ένωση είναι ισοδύναμη με τη 

σειρά ΕΝ 29000, ενώ για τις ΗΠΑ με τη σειρά ANSI.

Η δομή της εφαρμογής των προτύπων της σειράς ISO 9000 παρουσιάζεται 

παρακάτω (ΕΛΟΤ2003β):

• Το πρότυπο 8402 περιέχει το λεξιλόγιο και τους ορισμούς όλων των όρων που 

χρησιμοποιούνται σε αυτά τα συστήματα ποιότητας. Είναι δηλαδή βοηθητικό 

πρότυπο ποιότητας.

• Η σειρά ISO 9000 είναι μία σειρά πέντε διεθνών προτύπων όσον αφορά τη 

διοίκηση της ποιότητας, τα συστήματα ποιότητας και τη διασφάλιση ποιότητας.
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Περιέχει πρότυπα με γενικές και όχι εξειδικευμένες οδηγίες. Αυτά τα πρότυπα 

ασχολούνται με τη δομή, τις διαδικασίες, τις απαιτήσεις και τα στοιχεία των 

συστημάτων διοίκησης / διασφάλισης της ποιότητας και είναι τα παρακάτω :

1) ISO 9000, Προδιαγραφές διοίκησης ποιότητας και διασφάλισης 

ποιότητας - οδηγίες για επιλογή και χρήση : Αυτό το πρότυπο περιέχει μια 

γενική εισαγωγή, ένα πακέτο ορισμών που προέρχονται από το πρότυπο ISO 

8402, τον ορισμό της συμβασιακής και μη συμβασιακής καταστάσεως, τους 

τύπους των άλλων προτύπων (9001-9004), την προσυμβολαιακή 

αξιολόγηση, οδηγίες για τη δημιουργία και επανεξέταση των συμβολαίων 

και μια αναφορική λίστα των στοιχείων του συστήματος ποιότητας. Ακόμη 

περιέχει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορεί να τεθεί σε 

λειτουργία ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

2) ISO 9001, Συστήματα ποιότητας - μοντέλο για τη διασφάλιση της 

ποιότητας στο σχεδίασμά / ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και 

εξυπηρέτηση (υπηρεσίες) : Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται όταν 

απαιτείται συμμόρφωση του προμηθευτή σε δεδομένες απαιτήσεις σε όλον 

κύκλο παραγωγής, από το σχεδίασμά μέχρι την εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση. Χρησιμοποιείται κυρίως όταν το συμβόλαιο, μεταξύ προμηθευτή 

και αγοραστή, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδίασμά και υπάρχουν 

ιδιαίτερες απαιτήσεις στην απόδοση του προϊόντος. Τέλος αυτό το μοντέλο 

περιέχει τις πλήρεις απαιτήσεις όλων των άλλων μοντέλων, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ISO 9004, στην πιο αυστηρή τους 

μορφή.

3) ISO 9002, Συστήματα ποιότητας - μοντέλο για τη διασφάλιση ποιότητας 

στην παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση : Το μοντέλο αυτό είναι 

περισσότερο συμπαγές. Χρησιμοποιείται όταν οι απαιτήσεις που αφορούν 

τα προϊόντα εκφράζονται σε σχέση με ένα ήδη κατασκευασμένο σχέδιο ή 

προδιαγραφή. Απαιτεί να παρουσιάζονται οι ικανότητες του προμηθευτή 

μόνο σε ό,τι αφορά την παραγωγή, την εγκατάσταση και την εξυπηρέτηση. 

Όλα τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που εμφανίζονται στο ISO 9004 

υπάρχουν και εδώ αλλά σε λιγότερο αυστηρή μορφή.

4) ISO 9003, Συστήματα ποιότητας - μοντέλο για τη διασφάλιση ποιότητας 

στην τελική επιθεώρηση και δοκιμή : Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται σε 

περιπτώσεις όπου μπορούν να παρουσιαστούν ικανοποιητικά οι ικανότητες 

του προμηθευτή στην επιθεώρηση και τον έλεγχο του τελικού προϊόντος. Σε
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αυτό περιέχεται μόνο ένας μικρός αριθμός από τα ποιοτικά στοιχεία του ISO 

9004 και σε χαμηλότερα επίπεδα αυστηρότητας σε σύγκριση με το 

προηγούμενο μοντέλο.

5) ISO 9004. Διοίκηση ποιότητας και στοιχεία συστήματος ποιότητας - 

κατευθυντήριες γραμμές : Αυτό το μοντέλο αποτελείται από ένα πακέτο από 

90 στοιχεία συστήματος ποιότητας τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

στο σχεδίασμά και την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας. Εξετάζει 

κάθε μία από τις ευρύτερες κατηγορίες των 22 στοιχείων ποιότητας, που 

υπάρχουν στον πίνακα γπΐ (βλέπε παράρτημα πινάκων), που αναφέρονται 

στο μοντέλο ISO 9000 και επίσης τις προδιαγραφές του συστήματος. 

Συνοπτικά το ISO 9004 περιέχει λεπτομερείς καταλόγους με τα στοιχεία 

που συνθέτουν το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας με αναφορά στους 

τομείς που υπάρχουν στον πίνακα γπ2 (βλέπε παράρτημα πινάκων)..

Η σειρά προτύπων ISO 9000 πήρε επίσημα τη νέα της μορφή το Νοέμβριο του 

2000. Η αναθεωρημένη βασική σειρά ISO 9000:2000 αποτελείται πλέον από τρία 

έγγραφα :

• ISO 9000:2000. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας - Βασικές έννοιες 

ποιότητας και λεξιλόγιο.

• ISO 9001:2000, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας - Απαιτήσεις (αυτό 

αντικαθιστά τα παλαιότερα πρότυπα ISO 9001, ISO 9000 και ISO 9003).

• ISO 9004, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας - Οδηγίες για βελτίωση της 

απόδοσης (δεν προορίζεται για πιστοποίηση εταιριών).

Σε αντίθεση με την προηγούμενη σειρά προτύπων η οποία απευθυνόταν κυρίως σε 

επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα, η νέα σειρά είναι περισσότερο φιλική για τις 

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών - συμπεριλαμβανομένων και 

των εκπαιδευτικών οργανισμών και των σχολείων ειδικότερα - και περισσότερο 

συμβατή με τις απαιτήσεις των προτύπων περιβαλλοντικής διασφάλισης ISO 14000.
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4.5 Διαδικασία Ανάπτυξης και πιστοποίησης ενός συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας

Η διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης ενός συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας - επιχείρησης ή οργανισμού (ακόμη και εκπαιδευτικού οργανισμού, π.χ. 

σχολείου) κατά ISO 9000 περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια (Αγγελόπουλος 1993):

1. Απόφαση και δέσιιευση της διοίκησης : Αρχικά απαιτείται η εκπαίδευση 

της διοίκησης πάνω σε θέματα ποιότητας και στη σημασία και τις 

απαιτήσεις των προτύπων ISO 9000. «Η δέσμευση στο ISO 9000 πρέπει 

να ξεκινάει από την κορυφή» (McQueen 1993). Δεν είναι δυνατό να 

επιτύχει η προσπάθεια εάν η ανώτατη διοίκηση πιστεύει ότι τα 

προγράμματα ποιότητας πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε επίπεδο 

τμημάτων, τα οποία φέρουν την ευθύνη της.

2. Λή\ι/η βασικών αποφάσεων πολιτικής από τη διοίκηση : Οι αποφάσεις 

πολιτικής μπορούν να αφορούν τη χρήση ή όχι εξωτερικού συμβούλου και 

το εύρος των καθηκόντων του, την επιλογή του κατάλληλου για την 

επιχείρηση ή τον οργανισμό προτύπου, την επιλογή του κατάλληλου 

φορέα πιστοποίησης, τον τρόπο επιλογής προμηθευτών, και άλλα.

3. Επιλογή εκπροσώπου της διοίκησης : Ο εκπρόσωπος της διοίκησης θα 

πρέπει να είναι κάποιο οικείο άτομο, μέσα στην επιχείρηση ή στον 

οργανισμό, το οποίο θα έχει καθημερινές αρμοδιότητες και θα 

συνεργάζεται με τους ειδικούς των διαφόρων τμημάτων. Στην αρχή της 

διαδικασίας, ο εκπρόσωπος της διοίκησης αναθέτει αρμοδιότητες στα 

κατάλληλα άτομα και συντονίζει όλες τις προσπάθειες για την 

πιστοποίηση, ενώ στο τέλος της προσπάθειας, ορίζεται συνήθως 

διευθυντής του τμήματος διασφάλισης ποιότητας.

4. Ορισιιός της συντονιστικής ομάδας : Η εφαρμογή ενός συστήματος 

ποιότητας απαιτεί ομαδική δουλειά και συνεργασία όλων όσων 

εμπλέκονται στην εφαρμογή του. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια 

συντονιστική ομάδα η οποία θα καθοδηγεί την προσπάθεια και θα παίρνει 

στρατηγικές αποφάσεις. Η ομάδα θα πρέπει να είναι μικρή, με όχι 

περισσότερα από 6 άτομα, και να βασίζεται στη βοήθεια των υπολοίπων 

ατόμων μέσα στην εταιρεία. Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσει η 

βασική εκπαίδευση της ομάδας στις γενικές αρχές και τη φιλοσοφία του
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ISO 9000, σε θέματα οργάνωσης της εργασίας, και στις ειδικές απαιτήσεις 

του ISO που αφορούν το τμήμα της.

5. Διαγνωστική επιθεώρηση της επιχείρησης ή του οργανισιιού / 

Επιθεωρήσει ποιότητας : Πρέπει να οριστεί το σημείο εκκίνησης και να 

παρακολουθείται συστηματικά η πρόοδος που επιτυγχάνεται, με ένα απλό 

σύστημα επιθεωρήσεων από εκπαιδευμένους ελεγκτές, οι οποίοι είναι 

ανεξάρτητοι από τον τομέα που επιθεωρούν. Μέσα από τη διαγνωστική 

επιθεώρηση επιχειρείται να γίνει εξακρίβωση της ισχύουσας οργανωτικής 

δομής της επιχείρησης ή του οργανισμού, των υφιστάμενων δομών 

ποιότητας, του ισχύοντος συστήματος ποιότητας, και των διαδικασιών και 

των εντύπων όλων των εργασιών που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την 

ποιότητα. Αξιολογούνται όλες οι διαδικασίες, με παρακολούθηση της 

εκτελούμενης εργασίας, με συζητήσεις και συνεντεύξεις με το προσωπικό, 

και με ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από στελέχη της εταιρείας. 

Ακολουθεί ανάλυση των στοιχείων και ανάπτυξη της στρατηγικής και του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

6. Μελέτη των απαιτήσεων του προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 : 

Σε αυτό το στάδιο, συγκρίνεται η ισχύουσα κατάσταση και το ισχύον 

σύστημα ποιότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου, εντοπίζονται τα κενά, 

και λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν 

και τις διαδικασίες που πρέπει να περιγραφούν, για την ανάπτυξη και 

καταγραφή του συστήματος.

7. Καταγραφή του συστήιιαπκ διασφάλισης ποιότητας : Αυτό το στάδιο 

περιλαμβάνει επεμβάσεις σε συνεργασία με τη διοίκηση στην υπάρχουσα 

οργανωτική δομή, περιγραφή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, καταγραφή 

των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ποιότητα, δημιουργία κατάλληλων 

εντύπων για την εκτέλεση των παραπάνω διαδικασιών, καταγραφή 

οδηγιών εργασίας και συγγραφή του εγχειριδίου ποιότητας της 

επιχείρησης ή του οργανισμού.

8. Ανάπτυξη και υλοποίηση προγράιιιιαπκ εκπαίδευσης προσωπικού : Σε 

αυτό το στάδιο απαιτείται η εκπαίδευση του προσωπικού στις απαιτήσεις 

του προτύπου και στις αντίστοιχες διαδικασίες εφαρμογής τους. Η 

εκπαίδευση των εργαζομένων, όχι μόνο στις απαιτήσεις και οδηγίες του 

προτύπου, αλλά και στη σημασία και τους στόχους της διασφάλισης
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ποιότητας για ολόκληρη την επιχείρηση ή τον οργανισμό, μπορεί να 

αυξήσει σημαντικά τη δέσμευση των εργαζομένων σε αυτήν.

9. Σταδιακή εφαοιιογή / δοκιμ,αστική λειτουργία του γραπτού συστήματος 

ποιότητας : Απαιτείται πλήρης τήρηση του γραπτού συστήματος από όλα 

τα εμπλεκόμενα τμήματα της επιχείρησης, με επισταμένη παρατήρηση για 

τον εντοπισμό δυσλειτουργιών, προβλημάτων και ατελειών, ώστε να 

γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

10. Οριστικοποίηση του ιιοντέλου : Επίλυση προβλημάτων εφαρμογής. 

Βελτιώσεις του συστήματος. Διόρθωση τυχόν ασυμβατοτήτων.

11. Κατάθεση αίτησης στον οργανισιιό πιστοποίησης : Κατάθεση επίσημης 

αίτησης, με το προκαταρκτικό ερωτηματολόγιο και το εγχειρίδιο 

ποιότητας της επιχείρησης ή του οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο η 

επιχείρηση ή ο οργανισμός ζητούν από μία ομάδα πιστοποιημένων 

ελεγκτών / επιθεωρητών ποιότητας, οι οποίοι ανήκουν σε ένα 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, να πιστοποιήσει τη συμφωνία του 

εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου.

12. Αξιολόγηση του συστήματος από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης : 

Αρχικά γίνεται επιθεώρηση του εγχειριδίου ποιότητας από το φορέα 

πιστοποίησης, για να καθοριστεί αν το σύστημα, όπως περιγράφεται από 

το εγχειρίδιο ποιότητας, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αντίστοιχου 

προτύπου για το οποίο γίνεται η αίτηση για πιστοποίηση. Εφόσον το 

αποδεχτεί, ορίζει από κοινού με την επιχείρηση ή τον οργανισμό την 

ημερομηνία επίσκεψης του φορέα πιστοποίηση, για να διαπιστωθεί επί 

τόπου αν όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο, εφαρμόζονται πράγματι και 

στην πράξη.

13. Απονοιιή πιστοποιητικού : Μετά τον έλεγχο από το φορέα, την 

καθορισμένη ημερομηνία και αφού διαπιστώνεται πως πράγματι έγιναν οι 

προτεινόμενες διορθώσεις, παραχωρείται το πιστοποιητικό και γίνεται η 

εγγραφή της επιχείρησης ή του οργανισμού στο αντίστοιχο μητρώο 

πιστοποιημένων εταιρειών. Το πιστοποιητικό είναι διάρκειας τριών ετών, 

και μέσα σε αυτό το διάστημα διενεργούνται επιθεωρήσεις για την 

επιτήρηση των οργανισμών από το φορέα πιστοποίησης.

Ωστόσο, παρόλο που η απονομή του πιστοποιητικού, αναφέρεται συνήθως ως το 

τελευταίο στάδιο της τυπικής διαδικασίας, δεν θα πρέπει να σημαίνει το τέλος της 

προσπάθειας. Τα στάδια ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού συστήματος ποιότητας δεν
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θα πρέπει να σταματούν με το στάδιο της πιστοποίησης, αλλά να συνεχίζονται μετά από 

αυτό, όπως γίνεται στις περισσότερες επιτυχημένες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η χρονική διάρκεια της πιστοποίησης εξαρτάται κυρίως από το ήδη υπάρχον 

σύστημα ποιότητας που λειτουργεί στην επιχείρηση ή στον οργανισμό. Αν 

εφαρμόζονται ήδη πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται από το πρότυπο σύστημα 

ποιότητας, τότε ο χρόνος που απαιτείται είναι σχετικά μικρός. Αντίθετα, ο χρόνος που 

απαιτείται είναι περισσότερος στην περίπτωση που η επιχείρηση ή ο οργανισμός δεν 

είχε προηγουμένως ένα πλήρες και τεκμηριωμένο σύστημα ποιότητας. Ο χρόνος 

μεγαλώνει αισθητά, αν ξεκινήσει η όλη προσπάθεια χωρίς την ενεργό συμμετοχή και 

δέσμευση της διοίκησης.

Το κόστος της πιστοποίησης εξαρτάται σημαντικά από το είδος της προσέγγισης 

που ακολουθείται. Η πιστοποίηση κατά ISO 9000 δεν κοστίζει πολύ, γιατί στα έξοδα 

συνήθως υπολογίζονται και χρήματα τα οποία δεν ξοδεύονται αποκλειστικά για την 

πιστοποίηση, αλλά θα ξοδεύονταν ούτως ή άλλως. Σπάνια απαιτείται δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας ή πρόσληψη νέου προσωπικού, ενώ τα μόνα πραγματικά έξοδα είναι 

τα τελικά έξοδα για τη διαδικασία της πιστοποίησης (Lamprecht 1992).

4.6 Εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας

Το εγχειρίδιο διασφάλισης της ποιότητας είναι το σημαντικότερο στοιχείο του 

συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Το εγχειρίδιο ποιότητας είναι συνήθως η 

πρώτη ένδειξη την οποία ο μελλοντικός πελάτης παίρνει για την προσέγγιση της 

επιχείρησης στη διασφάλιση ποιότητας. Είναι το έγγραφο που απεικονίζει τις προθέσεις 

της επιχείρησης και θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία (Ιστοσελίδα στο 

Διαδίκτυο του European Network for Quality System Assessment and Certification 

EQNET 2004) :

• Δήλωση της πολιτικής της εταιρείας

• Αρμοδιότητες και υπευθυνότητες

• Διάρθρωση του οργανισμού

• Περίγραμμα των στοιχείων του συστήματος ποιότητας

• Κατάλογο των διαδικασιών

Δεν θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερειακά τις διάφορες διαδικασίες, γιατί κάτι 

τέτοιο θα απαιτούσε μεγάλο κόστος για τη δημιουργία του και θα δημιουργούσε μεγάλο 

πρόβλημα στον περιοδικό εκσυγχρονισμό του. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι δυνατό
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να τροποποιηθούν χωρίς να επηρεάζεται το γενικό περίγραμμα του εγχειριδίου και θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμες για χρήση οπότε και όπου είναι απαραίτητο (Τσιότρας 

2002).

Μέσα στο εγχειρίδιο θα κωδικοποιηθούν οι διάφορες διαδικαστικές λεπτομέρειες 

όπως οι λειτουργικές διαδικασίες, τα χαρακτηριστικά προσόντα του ανθρώπινου 

δυναμικού και οι προδιαγραφές και ανοχές του προϊόντος. Τυπικές μορφές τέτοιων 

εγχειριδίων είναι:

• Το εγγειρίδιο ποιότητας διαδικασιών : αυτό περιέχει οδηγίες για τις 

διαδικασίες απόθεσης των υλικών, για τη συμπλήρωση των εγγράφων, για 

τη διατήρηση των αρχείων, για τις επιθεωρήσεις μέτρησης και για τις 

διαδικασίες κατάρτισης μελετών απόδοσης διαδικασιών.

• Το εγγειρίδιο εκπαίδευσης προσωπικού : Τα εγχειρίδια αυτού του τύπου 

αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση της ποιότητας του προσωπικού και 

είναι χρήσιμα για την εκπαίδευση νέου προσωπικού και για επιθεωρήσεις 

από πεπειραμένους εργαζόμενους.

Το εγχειρίδιο ποιότητας αποτελεί το παράθυρο για την ποιότητα (Ιστοσελίδα στο 

Διαδίκτυο της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων 2004). Το εγχειρίδιο 

ποιότητας παρουσιάζει σε γενικές γραμμές τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από μία 

εταιρεία για τη διασφάλιση της ποιότητας. Εκτός από την περιγραφή των διαδικασιών 

που πρέπει να ακολουθεί το κάθε τμήμα, καθορίζονται το «ποιος», «πώς», «πότε», 

«πού» και πιθανώς το «γιατί» κάθε δραστηριότητας. Δεν υπάρχει κάποια καθορισμένη 

μορφή εγχειριδίου. Η διοίκηση είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο στην απόφαση αν 

ένα τέτοιο έγγραφο απαιτείται και για ποιο σκοπό. Τα στοιχεία που είναι απαραίτητο να 

περιέχονται σε αυτό περιγράφτηκαν παραπάνω, και γενικά προτείνεται να περιλαμβάνει 

τα παρακάτω τρία κεφάλαια (Αγγελόπουλος 1993) :

• Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας

• Το περίγραμμα των στοιχείων του συστήματος ποιότητας

• Ο κατάλογος των διαδικασιών
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Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας

Θα πρέπει η εταιρεία ή ο οργανισμός να δεσμευτεί στην ποιότητα και να περιέχει 

τα παρακάτω :

• Δήλωση της πολιτικής της εταιρείας

• Γενική δήλωση όσον αφορά τους στόχους της ποιότητας

• Δήλωση που αφορά την αρμοδιότητα και την υπευθυνότητα για τη 

διασφάλιση της ποιότητας

• Λεπτομέρειες σχετικά με την εταιρική οργάνωση και την οργάνωση του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας

• Δήλωση που αφορά τις τροποποιήσεις, την επανέκδοση και τη διανομή 

του εγχειριδίου ποιότητας (ΕΔΟΤ 2003α).

Το περίγραμμα των στοιχείων του συστήματος ποιότητας

Θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα κατάλογο όλων των ελέγχων που πρέπει να γίνουν 

για να διασφαλίζεται έτσι η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πελάτη. Το 

σύστημα που περιγράφεται θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες αντιλήψεις και 

επίσης να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών προδιαγραφών που 

σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας.

Η παρουσίαση με κάθε λεπτομέρεια των διαφόρων διαδικασιών μέσα στο 

εγχειρίδιο ποιότητας πρέπει να αποφεύγεται για τους παρακάτω τρεις σημαντικούς 

λόγους :

• Η τεκμηρίωση των διαδικασιών είναι μια πολύ δυναμική διεργασία που 

απαιτεί συνεχή ανασκόπηση. Αν οι διαδικασίες περιγράφονται 

λεπτομερειακά μέσα στο εγχειρίδιο ο εκσυγχρονισμός του γίνεται πολύ 

δύσκολος και δαπανηρός. Αν αντίθετα, οι διαδικασίες τεκμηριώνονται σε 

διαφορετικά έντυπα, οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους θα αποτελούν 

μια ανεξάρτητη εργασία που δεν θα έχει καμία επίδραση στο περίγραμμα 

του εγχειριδίου.

• Γενικά, η μεγάλη πλειοψηφία των παραληπτών του εγχειριδίου δεν 

ενδιαφέρονται για τη λεπτομερειακή παρουσίαση διαδικασιών και 

λειτουργιών.

79



• Τα έγγραφα των διαδικασιών είναι ιδιόκτητα έγγραφα που χρειάστηκαν 

πολύ κόπο και προσπάθεια για να σχεδιαστούν και να προσαρμοστούν 

στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου οργανισμού ή της συγκεκριμένης 

εταιρείας. Προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση και δεν πρέπει να 

διατίθενται ελεύθερα σε τρίτους. Τα έντυπα περιγραφής των διαδικασιών 

θα πρέπει να διατίθενται μόνο σε αυτούς που πρόκειται να τις 

εφαρμόσουν. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις στον κανόνα, όταν οι 

διαδικασίες αναπτύσσονται και τεκμηριώνονται με στόχο τη συμμόρφωση 

με συγκεκριμένες απαιτήσεις στον πελάτη, οπότε αυτός έχει κάθε 

δικαίωμα να επιθεωρήσει ναι να αποφασίσει τη συμμόρφωσή του ή όχι σε 

αυτές τις διαδικασίες (ΕΛΟΤ 2003α).

Ο κατάλογος των διαδικασιών

Θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις διαδικασίες που είναι σχετικές με το 

σύστημα ποιότητας, αν και αξίζει τον κόπο να προστεθούν και οι λειτουργίες που 

σχετίζονται με τη διοίκηση. Ένας τέτοιος κατάλογος θα βοηθάει το προσωπικό να 

ακολουθεί τη σωστή διαδικασία για κάθε λεπτομέρεια. Οι πληροφορίες του καταλόγου 

πρέπει να περιλαμβάνουν τον τίτλο του εγγράφου και το σχετικό αριθμό. Οι 

αναθεωρήσεις των διαδικασιών πρέπει να ελέγχονται από το αντίστοιχο για αυτές 

τμήμα. Οι διαδικασίες για κάθε έγγραφο πρέπει να φέρουν τον αντίστοιχο αριθμό 

αναγνώρισης για να διευκολύνεται ο έλεγχος (ΕΛΟΤ 2003α).

4.7 Πλεονεκτήματα - Οφέλη εφαρμογής

Η σειρά προτύπων ISO 9000 όσο και η αναθεωρημένη σειρά προτύπων ISO 

9000:2000 έχουν τα πλεονεκτήματα και οφέλη από την εφαρμογή τους. Ειδικότερα το 

πρότυπο ISO 9004 που δεν προορίζεται για πιστοποίηση εταιρειών, αλλά αναφέρεται 

σε όρους όπως ολική ποιότητα, είναι ιδανική για εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

(Τσιότρας 2002, Γκοτζαμάνη 2000).

Τα πλεονεκτήματα και οφέλη που θα έχει η εφαρμογή των προτύπων σε μία 

επιχείρηση ή οργανισμό, χωρίζονται σε εσωτερικά και εξωτερικά :

Εσωτερικά πλεονεκτήματα :
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• Είναι μία καινούργια μέθοδος διοίκησης επιχειρήσεων ή οργανισμών με 

την οποία βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα χωρίς να γίνουν πρόσθετες 

επενδύσεις στον τεχνολογικό εξοπλισμό.

• Εκσυγχρονίζει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης ή 

του οργανισμού, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις.

• Βοηθάει στην αποσαφήνιση και τον καθορισμό των ευθυνών και των 

λειτουργικών κανόνων, μειώνοντας στο ελάχιστο τον αυτοσχεδιασμό από 

μέρους των εργαζομένων.

• Παρέχει σαφείς και καθαρές οδηγίες σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης 

ή του οργανισμού, μέσω προσεκτικά τεκμηριωμένων διαδικασιών. Έτσι 

διασφαλίζεται η ομοιόμορφη και επαρκής επικοινωνία και ο 

αποτελεσματικός έλεγχος όλων των διαδικασιών, ακόμη και σε 

περιπτώσεις μετακίνησης του προσωπικού σε διαφορετικές θέσεις 

εργασίας ή σε περιπτώσεις πρόσληψης νέων εργαζομένων.

• Προσφέρει μία ορθολογική και συστηματική προσέγγιση στην 

επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού όλων των βαθμιδών.

• Το ανώτερο και ανώτατο προσωπικό αποκτά τώρα περισσότερη ελευθερία 

για να ασχοληθεί με σημαντικά τεχνολογικά και ερευνητικά ζητήματα, 

αφού τα συνηθισμένα προβλήματα ανατίθενται πια στο κατώτερο 

προσωπικό.

• Η ευαισθησία του προσωπικού σε θέματα ποιότητας αυξάνεται. Τώρα όλοι 

μαζί δουλεύουν με κοινό όραμα την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη με το 

μικρότερο δυνατό κόστος για την επιχείρηση ή τον οργανισμό.

• Οι σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων βελτιώνονται με την 

αποσαφήνιση των αόριστων διατμηματικών καθηκόντων και ευθυνών. 

Επιπρόσθετα, βελτιώνονται τόσο οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και 

της διοίκησης, όσο και οι σχέσεις μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων 

αφού όλες πια είναι πλήρως καθορισμένες και τεκμηριωμένες.

• Η συστηματική προσέγγιση στις εργασιακές λειτουργίες και η επαρκώς 

καθορισμένη και εκσυχρονισμένη σύνδεση των διαφόρων λειτουργιών, 

έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων.

• Οι συχνές, περιοδικές επιθεωρήσεις (ανασκοπήσεις) του συστήματος 

ποιότητας, εξαλείφουν τις ελλείψεις, τα ελαττώματα και τις
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δραστηριότητες που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία, συνεισφέροντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο στη συνεχή βελτίωση και τη μείωση του 

λειτουργικού κόστους. Όλες οι γραπτές διαδικασίες εξετάζονται συνεχώς 

όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους και επανασχεδιάζονται, όποτε 

αυτό κρίνεται απαραίτητο.

• Εμφανίζεται σαφής μείωση της αστάθειας και βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών. Όταν τυποποιούνται οι διαδικασίες 

παραγωγής είναι επόμενο να τυποποιηθούν και τα προϊόντα που αυτές 

παράγουν.

• Εμφανίζεται σαφής μείωση των ελαττωματικών, των επανακατεργασιών 

και των επιστροφών με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους της ποιότητας.

• Η διατήρηση αρχείων στα οποία καταγράφονται όλες οι μετρήσεις των 

παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα, σύμφωνα με 

προδιαγεγραμμένες διαδικασίες, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα 

χέρια της διοίκησης, όσον αφορά την ανίχνευση των τυχόν προβλημάτων 

και τις αποφάσεις για μελλοντικές επενδύσεις. Όλες οι αποφάσεις 

βασίζονται πια σε τεκμηριωμένα πραγματικά στοιχεία και όχι στο 

ένστικτο της διοίκησης.

• Η μικρή χρονική περίοδος για την οποία το πιστοποιητικό ισχύει και οι 

συχνές επιθεωρήσεις του φορέα πιστοποίησης, υποχρεώνουν την κάθε 

πιστοποιημένη επιχείρηση ή τον οργανισμό να διατηρήσει και να 

αναπτύξει το δικό της σύστημα ποιότητας. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει 

κίνδυνος χαλάρωσης και αναποτελεσματικότητας.

• Η εφαρμογή της σειράς ISO 9000 ή της σειράς ISO 9000:2000 είναι το 

ορθολογικότερο και σταθερότερο υπόβαθρο για κάθε επιχείρηση ή 

οργανισμό που έχει ως στόχο να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός 

συστήματος ολικού ποιοτικού ελέγχου.

• Προωθείται η ομαδική εργασία και η διατμηματική συνεργασία με 

αποτέλεσμα την πλήρη ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών 

(εργαζομένων της επιχείρησης ή του οργανισμού).

Εξωτερικά πλεονεκτήματα

• Παρέχει ικανοποίηση της ζήτησης ή πίεση της αγοράς

• Η σταθερή ποιότητα δημιουργεί ικανοποιημένους και έλκει νέους πελάτες

• Προσφέρει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
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• Βελτιώνει την αξιοπιστία, τη φήμη και την εμπιστοσύνη στα προϊόντα της 

επιχείρησης ή στις υπηρεσίες του οργανισμού.

• Διευκολύνει και απλοποιεί τις σχέσεις προμηθευτή - πελάτη

• Ελαχιστοποιεί ή εξαλείφει τις απορρίψεις των προϊόντων ή υπηρεσιών από 

τους πελάτες

• Ενοποιεί τα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης της επιχείρησης ή του 

οργανισμού από τους πελάτες, αφού με δεδομένη την πιστοποίηση μία 

απλή επιθεώρηση είναι αρκετή για να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση της 

παραγωγικής διαδικασίας με τις υπάρχουσες προδιαγραφές. Επομένως 

ελαχιστοποιούνται οι περιττοί και χρονοβόροι έλεγχοι.

• Δίνει τη δυνατότητα καλύτερης και ευκολότερης αξιολόγησης των 

προμηθευτών λόγω της ύπαρξης σαφών και εξειδικευμένων κριτηρίων 

αξιολόγησης.

• Μειώνει το κόστος ελέγχου των εισερχόμενων υλικών

• Υποστηρίζει και διευκολύνει τις εξαγωγές όπου αυτές υπάρχουν και 

βοηθά γενικά στη διείσδυση σε νέες αγορές και σε αύξηση του μεριδίου 

της αγοράς.

• Δημιουργεί ένα πακέτο ομοιόμορφων και συνεπών (σταθερών) 

διαδικασιών λειτουργίας, στοιχείων και απαιτήσεων ποιότητας που 

εφαρμόζονται παγκοσμίως

• Παρέχει μια βάση για το σχεδίασμά, την αξιολόγηση, την εξακρίβωση και 

την πιστοποίηση ενός συστήματος διοίκησης / διασφάλισης της ποιότητας.

• Με ευρεία υιοθέτησή της θα δημιουργηθεί μια κοινή γλώσσα στο 

ευρωπαϊκό και στο διεθνές στερέωμα με τις αρχές της διασφάλισης 

ποιότητας.

• Προσφέρει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις που δεν έχουν πιστοποιηθεί.

4.8 Μειονεκτήματα - Δυσκολίες εφαρμογής

Τα μειονεκτήματα και οι δυσκολίες που θα έχει η εφαρμογή της σειράς προτύπων 

ISO 9000 όσο και της αναθεωρημένης σειράς προτύπων ISO 9000:2000 είναι τα 

παρακάτω (Τσιότρας 2002, Γκοτζαμάνη 2000):
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• Απαιτεί εκτεταμένες επενδύσεις σε διαρκή προγράμματα εκπαίδευσης των 

εργαζομένων στην εφαρμογή τέτοιων συστημάτων

• Δημιουργεί υπερβολική γραφειοκρατία

• Απαιτεί σημαντικές επενδύσεις για κατανάλωση πολλών ανθρωποωρών 

για την προετοιμασία για πιστοποίηση.

• Δεν εγγυάται βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών

• Προκαλεί αντίδραση των στελεχών και των εργαζομένων στις απότομες 

αλλαγές

• Η μορφοποίηση των γραπτών διαδικασιών παρουσιάζει σημαντικές 

δυσκολίες

• Στα πρώτα στάδια δημιουργίας του συστήματος απαιτείται πολύ δουλειά 

από όλους, κάτι που δημιουργεί ποικίλες αντιδράσεις τόσο από τους 

εργαζομένους όσο και από τα επαγγελματικά σωματεία

• Συνήθως προκύπτουν σημαντικές διαφωνίες και προβλήματα μεταξύ 

αυτών που σχεδιάζουν τα διάφορα έντυπα και αυτών που καλούνται να τα 

συμπληρώσουν

• Όταν κατά την προεργασία για την εισαγωγή του συστήματος 

ανακαλύπτονται τα τυχόν μεγάλα προβλήματα της επιχείρησης ή του 

οργανισμού, πολλοί είναι αυτοί που κυριεύονται από πανικό ή 

απογοήτευση

• Παρουσιάζονται σημαντικές δυσκολίες στην αλλαγή νοοτροπίας των 

υπευθύνων της επιχείρησης ή του οργανισμού σε διάφορα ζωτικά θέματα, 

όπως αυτό της μετάβασης από το «φθηνότερο» στο «καλύτερο» ή στο 

«καταλληλότερο»

• Σε μερικές χώρες (όπως και στην Ελλάδα) δεν υπάρχουν αρκετοί και 

πεπειραμένοι εσωτερικοί ελεγκτές ποιότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό 

πρόβλημα αν σκεφθεί κανείς τη σπουδαιότητα της εσωτερικής 

επιθεώρησης της ποιότητας.

• Τέλος υπάρχει σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά την επιλογή του 

κατάλληλου για τις ανάγκες της επιχείρησης ή του οργανισμού φορέα 

πιστοποίησης. Σήμερα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων φορέων και 

η κάθε επιχείρηση ή ο κάθε οργανισμός καλείται να επιλέξει τον 

καταλληλότερο για τις ειδικές δεδομένες ανάγκες, τον πιο αξιόπιστο και 

αυτόν με τη διεθνή αναγνώριση και εμπειρία.
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Η επιχείρηση ή ο οργανισμός θα πρέπει να μελετήσει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα από την εφαρμογή των προτύπων ISO 9000 σε όμορες επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, έτσι ώστε να επισημάνουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και

μειονεκτήματα αντίστοιχα, έτσι ώστε γίνει η απαραίτητη σύγκριση και 

ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων.

4.9 ISO 9000 στην εκπαίδευση

Η εφαρμογή του ISO 9000 ξεκίνησε στη χώρο της βιομηχανίας. Σήμερα υπάρχουν 

περισσότερες από 1000.000 πιστοποιημένες επιχειρήσεις και πιστοποιημένοι 

οργανισμοί, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων βρίσκονται στην Ευρώπη. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 ξεκίνησε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για το ISO 

9000. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν αρχικά τα πανεπιστήμια και στη συνέχεια τα 

επαγγελματικά κέντρα κατάρτισης και τα σχολεία γενικότερα. Σήμερα, περίπου 100 

εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9000, κυρίως 

στις χώρες : Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο και Δανία. Βέβαια 

υπάρχουν και ανασταλτικοί παράγοντες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, όπως οι περιορισμένοι πόροι και το μικρό τους συνήθως μέγεθος.

Πλεονεκτήματα και οφέλη εφαρμογής ISO 9000 στην εκπαίδευση

Σύμφωνα με την Γκοτζαμάνη (2004) οι κύριοι λόγοι για την επιδίωξη 

πιστοποίησης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι οι παρακάτω :

1. Προώθηση μιας εικόνας υψηλής ποιότητας και υψηλής αξιοπιστίας.

2. Ανταπόκριση σε εξωτερικούς παράγοντες.

3. Ανάπτυξη ενός πλήρους συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

4. Βελτίωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Προώθηση μιας εικόνας υψηλής ποιότητας και υψηλής αξιοπιστίας

Υπήρχε η ανάγκη στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την επίδειξη ή επιβεβαίωση του 

ρόλου του πρωτοπόρου σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Η πιστοποίηση είναι ένας 

τρόπος να κάνει κάποιος ορατή και εύκολα αξιολογήσιμη από του «πελάτες», την 

ποιοτική επίδοση του οργανισμού. Είναι έντονη η επιθυμία των παραδοσιακών
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δημόσιων σχολείων να θεωρηθούν αποτελεσματικοί οργανισμοί, ικανοί να 

ανταγωνιστούν τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα. Επίσης η πιστοποίηση του 

εκπαιδευτικού οργανισμού συμβάλλει στη διατήρηση ή αύξηση του μεριδίου του στην 

αγορά (ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί), και «τοποθετεί» μία «ταμπέλα» ποιότητας, 

εύκολα αναγνωρίσιμη σε εθνικό αλλά ακόμη και σε διεθνές επίπεδο.

Ανταπόκριση σε εξωτερικούς παράγοντες

Ένας οργανισμός-πελάτης, τα κυβερνητικά όργανα (π.χ. ΥΠΕΓΊΘ) απαιτούν ή 

προσδοκούν σήμερα από τα δημόσια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έχουν τα 

γνωρίσματα των πιστοποιημένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Τα 

πιστοποιημένα εκπαιδευτικά τμήματα των οργανισμών θέλουν την επέκταση του 

υπάρχοντος πιστοποιητικού και στα άλλα τμήματα του οργανισμού. Γίνεται 

ευκολότερη η ανάθεση των εργασιών σε ένα πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό. 

Τέλος η πιστοποίηση είναι ένας μηχανισμός αποφυγής εναρμόνισης με τοπικούς 

κανονισμούς.

Ανάπτυξη ενός πλήρους συστήματος διασφάλισης ποιότητας

Τα πρότυπα ISO 9000 παρέχουν ορατούς και κατανοητούς μηχανισμούς για τις 

εσωτερικές προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας ενός οργανισμού. Η προοπτική της 

επίσημης αναγνώρισης, μέσω ενός πιστοποιητικού, των προσπαθειών που έχουν γίνει, 

είναι πολύ σημαντική για το ηθικό των εργαζομένων. Τα πρότυπα ISO 9000 

υποχρεώνουν τον οργανισμό να τυποποιήσει το επίπεδο ποιότητάς του και να αναπτύξει 

διαδικασίες για τη διατήρηση και τη βελτίωσή του. Τέλος η εσωτερική οργάνωση του 

οργανισμού γίνεται περισσότερο αποτελεσματική, αποδοτική και σταθερή.

Βελτίωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του οργανισμού

Τα πρότυπα ISO 9000 βελτιώνουν τις υποστηρικτικές και λειτουργικές 

διαδικασίες του οργανισμού και υπάρχει καλύτερος έλεγχος των εξωτερικών 

συνεργατών - εκπαιδευτών. Αναπτύσσεται μια ξεκάθαρη διαδικασία σχεδιασμού και 

ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μαθημάτων. Τέλος πολύ σημαντική είναι 

η διασφάλιση ποιότητας στη διαδικασία των εξετάσεων και στην αξιολόγηση των 

μαθητών.
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Προβλήματα και μειονεκτήματα εφαρμογής ISO στην εκπαίδευση

Βέβαια, όπως επισημαίνει το Manchester Business School (2002) δεν πρέπει να 

παραβλέπονται και τα προβλήματα και τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή ISO 9000 

στην εκπαίδευση.

1. Προβλήματα εραηνείας

• Η χρησιμοποιούμενη ορολογία των προτύπων

• Η σειρά και η σχέση των διαφόρων απαιτήσεων

• Οι απαιτούμενες μέθοδοι και έκταση της διασφάλισης ποιότητας

• Ο ορισμός του προϊόντος

• Η προσαρμογή των εκπαιδευτικών διαδικασιών στις απαιτήσεις του 

προτύπου.

2. Ανεπαρκή σχέση ιιε την εκπαίδευση

• Τα πρότυπα δεν επιβάλλουν συμμόρφωση με κάποια ελάχιστα 

στάνταρ - οι οργανισμοί ορίζουν μόνοι τους το επίπεδο ποιότητας των 

στάνταρ

• Τα πρότυπα ISO 9000 δεν είναι ο καλύτερος τρόπος προς την ΔΟΠ

• Υπάρχουν κρίσιμα θέματα της εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από 

τα πρότυπα

• Η πολυπλοκότητα των στόχων της εκπαίδευσης δεν είναι εύκολο να 

τυποποιηθεί, σύμφωνα με τα πρότυπα

3. Δυσκολίες στην τυποποίηση

• Λόγω της αρχικής σχεδίασης των προτύπων για εφαρμογή τους από τη 

βιομηχανία

• Λόγω της αρχικής σχεδίασης των προτύπων για μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις

• Μικρή δυνατότητα τυποποίησης των εκπαιδευτικών διαδικασιών, 

ιδιαίτερα λόγω της εξάρτησης της ποιότητας της εκπαίδευσης, από τη 

συμμετοχή, το ενδιαφέρον και τη δέσμευση των μαθητών

• Κίνδυνος δημιουργίας ενός συστήματος γραφειοκρατίας.

4. Απαιτούιιενος ypovoc και κόστος

• Το μέγεθος του οργανισμού
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• Ο αριθμός βασικών διαφορετικών υπηρεσιών και επομένως των 

διαδικασιών που θα απαιτηθούν

• Η πολιτική ποιότητας που επικρατεί

• Η καταλληλότητα των υπαρχόντων εντύπων (διαδικασιών, φόρμες, 

λίστες ελέγχου)

• Οι υπάρχουσες διαδικασίες αξιολόγησης

• Η εμπειρία με τη διασφάλιση ποιότητας.

5. Διάφορα συγκεκριιιένα προβλύιιατα

• Ο ρυθμός των επιθεωρήσεων μπορεί να μη ταιριάζει με αυτόν του 

ακαδημαϊκού ή σχολικού έτους

• Η διάρκεια της περιόδου εφαρμογής - περίπου 2 χρόνια - απαιτεί τη 

δέσμευση της διοίκησης και του προσωπικού, μια και απρόβλεπτα 

προβλήματα μπορεί να παρουσιαστούν και το εξωτερικό περιβάλλον 

μπορεί να αλλάξει

• Θέματα κόστους δεν λαμβάνονται υπόψη από τα πρότυπα ISO 9000.

6. Σηιιαντικότερα προβλήματα για την πιστοποίηση

• Απαιτούμενος χρόνος για τη συγγραφή των εγχειριδίων ποιότητας και 

διαδικασιών

• Μεγάλος όγκος γραφικής δουλείας

• Υψηλό κόστος εφαρμογής

• Απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση

• Υψηλό κόστος διατήρησης του προτύπου

• Έλλειψη συνέπειας μεταξύ των ελεγκτών

• Απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας πριν τις επιθεωρήσεις

Συμπεράσματα

Τα πρότυπα ISO 9000 συνδυάζουν τέσσερα στοιχεία : α) ένα κατανοητό σύστημα 

ποιότητας, β) μία αξιόπιστη αξιολόγηση αυτού, γ) επίσημη τυποποίηση και αναγνώριση 

και δ) μία εγγύηση για συνεχή συντήρηση και βελτίωση. Η αξία των προτύπων ISO 

9000 εκτιμάται από τους διαφορετικούς πελάτες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τέλος 

τα πρότυπα ISO 9000 είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και προσφέρουν εθνική αλλά και 

παγκόσμια φήμη σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό.
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Κεφάλαιο πέμπτο

Επιχειρηματική αριστεία (Διοίκηση ολικής ποιότητας) στην εκπαίδευση

5.1 Ορισμοί

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι το σύστημα διοίκησης με βάση το 

οποίο επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου προϊόντος όπως αυτή 

γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη με την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων 

(Τσιότρας 2002). Οι βασικές υποθέσεις για τη μετάβαση από τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας στη Διοίκηση Ολικής Εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω :

1. Οι ιιαθητές θα πρέπει να θεωρούνται ως εργαζόιιενοι / προϊόντα.

• Εσωτερικοί πελάτες είναι καθηγητές που θα διδάξουν σε επόμενες τάξεις 

και σχολικά έτη τους μαθητές μας.

• Εξωτερικοί πελάτες είναι οι επιχειρήσεις που ενδεχομένως θα 

προσλάβουν τους αποφοίτους.

• Ο μαθητής είναι ταυτόχρονα και εργαζόμενος και προϊόν.

• Για τη βελτίωση του προϊόντος (μαθητή) πρέπει πρώτα να εξεταστεί η 

εκπαιδευτική διαδικασία.

• Τα εισερχόμενα είναι οι μαθητές και οι γνώσεις.

• Ο καθηγητής είναι μάνατζερ που καθοδηγεί τη διαδικασία μάθησης

• Εξερχόμενα είναι οι γνώσεις και οι ικανότητες που έχει αποκτήσει ο 

μαθητής.

2. Τα σγολεία και τα πανεπιστήιιια θεωρούνται οι προμηθευτές.

• Οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα προχωρούν 

(προμηθεύονται) σε επόμενα μαθήματα.

• Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια προμηθεύουν τις επιχειρήσεις με 

εργαζόμενους.

• Τα προϊόντα είναι οι απόφοιτοι που πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και 

ικανότητες που απαιτούνται από τους χώρους εργασίας.

3. Η πλειοιιηκρία των μαθητών έγει ικανότητες έτσι ώστε να λειτουργήσει σε 

κάποιο επίπεδο ποιότητας.

• Εάν οι επιδόσεις των μαθητών δεν είναι καλού επιπέδου, τότε εκείνο που 

πρέπει να εξετάσουμε είναι η εκπαιδευτική διαδικασία.
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• Κάθε μείωση στην επίδοση οφείλεται σε πρόβλημα της παραγωγικής 

διαδικασίας, που είναι ευθύνη των μάνατζερ, και όχι των εργαζομένων 

(μαθητών).

4. Η διδασκαλία δεν σηιιαίνει απαραίτητα αάθηση.

• Σαν μάνατζερ, οι καθηγητές θα πρέπει να δημιουργήσουν ανάλογο 

περιβάλλον, που θα επιτρέπει στους εργαζόμενους (μαθητές) να 

παράγουν προϊόντα ποιότητας (τους εαυτούς τους).

• Σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση είναι ευθύνη των καθηγητών 

να διδάσκουν και των μαθητών να μαθαίνουν.

• Σύμφωνα με τη ΔΟΠ είναι ευθύνη των καθηγητών να δημιουργήσουν το 

κατάλληλο περιβάλλον, που θα διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία 

(Γκοτζαμάνη 2004, Adrian, Me Wee και Palmer 1997).

Παρακάτω παραθέτονται οι ορισμοί που δόθηκαν από τους «Γκουρού» της ολικής 

ποιότητας.

Ο Hillman (1994) επισημαίνει πως βραβείο είναι χρηματική αμοιβή ή 

επιτιμητικός τίτλος ανάδειξης σε διαγωνισμό ανάμεσα στο συμμετέχοντες. Αξιολόγηση 

είναι η διαδικασία εκτίμησης των διαδικασιών, επιτευγμάτων και βελτιώσεων σε ένα 

οργανισμό αναφορικά με κάποιο μοντέλο διαρκής βελτίωσης.

Οι Van der Wiele, Dale, Williams, Kolb, Luzon, Zink και Schmidt (1998) 

ορίζουν την αξιολόγηση ως το αρχικό σημείο μιας τακτικής στρατηγικής ή 

λειτουργικής διαδικασίας με την οποία η εταιρεία επιτυγχάνει διαρκή βελτίωση της 

ποιότητας. Είναι η ευρύτερη επιθεώρηση της προόδου όλων των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης ως κάποιο μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας με σκοπό τη διαρκή 

βελτίωση.

Στο ίδιο πνεύμα ο Juran (1988) επισημαίνει ότι ποιότητα είναι η καταλληλότητα 

προς χρήση, ενώ ο Crosby (1994) ορίζει την ποιότητα ως τη συμμόρφωση του 

προϊόντος στις απαιτήσεις του πελάτη με παράλληλη ικανοποίηση των αναγκών του 

πελάτη και ο Taguchi (1981) ορίζει την ποιότητα ως την απώλεια που ένα προϊόν 

προξενεί στην κοινωνία μετά την αποστολή του.

Ο Deming (1986) επισημαίνει πως Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η συνεχής 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, σε συνεχώς χαμηλότερο κόστος, μέσα από 

την πλήρη δέσμευση όλων στην επιχείρηση ή τον οργανισμό. Ο Juran (1988) ορίζει πως 

η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση για τον 

καθορισμό και την ικανοποίηση στόχων ποιότητας σε ολόκληρη την επιχείρηση.
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Για την εκπαίδευση ολική ποιότητα είναι η διηνεκής προσπάθεια προσέγγισης 

προς το άριστο, την αριστεία (Ζαβλανός 2003).

Η αυτοαξιολόγηση χρησιμοποιείται όταν η αξιολόγηση πραγματοποιείται από 

πρόσωπα της ίδιας της επιχείρησης ή του οργανισμού και όχι από τρίτους (Van der 

Wiele, Dale, Williams, Kolb, Luzon, Zink και Schmidt 1998).

Από τους παραπάνω ορισμούς προκύπτει είναι προφανές, σύμφωνα με τους 

«Γκουρού» της ποιότητας, πως οι νέοι ορισμοί όπως ποιότητα, αυτοαξιολόγηση και 

διοίκηση ολικής ποιότητας έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς με 

ελπιδοφόρα θετικά αποτελέσματα.

5.2 Όραμα, στόχοι και κίνητρα

Η ΔΟΠ στην Εκπαίδευση εφαρμόζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα :

1. Στο χαμηλότερο επίπεδο δίνεται έμφαση στις διοικητικές λειτουργίες 

του σχολείου. Ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας 

με όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος.

2. Σε μεσαίο επίπεδο στόχος είναι η διδασκαλία της ΔΟΠ στους μαθητές. 

Τα περιεχόμενο της διδασκαλίας που καλύπτονται είναι η φιλοσοφία 

της ποιότητας, καθώς και οι μέθοδοι και τα εργαλεία της.

3. Στο υψηλότερο επίπεδο στόχος είναι η εφαρμογή της ολικής ποιότητας 

στη διδασκαλία. Αυτή είναι μια φιλοσοφία μάθησης που 

υποστηρίζεται από ένα χρήσιμο εργαλείο και καθοδηγείται από τους 

ίδιους τους μαθητές και το προσωπικό, έτσι ώστε να ανακαλύψουν, να 

αναλύσουν και να απομακρύνουν τα εμπόδια στο δρόμο για τη μάθηση 

(Butler 1996).

Από τις αρχές του περασμένου αιώνα έως και σήμερα δάσκαλοι ή «γκουρού» των 

επιστημών της διοίκησης έχουν αναπτύξει μια σειρά από αξιώματα και αρχές που 

πρέπει να ακολουθούνται κατά την εφαρμογή της ΔΟΠ σε έναν οργανισμό, ακόμη και 

αν αυτός είναι εκπαιδευτικός οργανισμός. Υπάρχουν επτά βασικές αρχές που πρέπει να 

επιτευχθούν ή ακόμη και να τροποποιηθούν σε ένα οργανισμό, έτσι ώστε να στηρίζουν 

την πολιτική ποιότητάς του:

1. Δέσιιευση της ηγεσίας : Τα κορυφαία στελέχη και κυρίως ο διευθυντής 

θα πρέπει να δεσμευτούν στις αρχές της ολικής ποιότητας, με την 

ανάληψη προσωπικά της ηγεσίας της προσπάθειας και της καθοδήγησης.
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2. Εφαρμογή σε έκταση : Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ποιότητα από όλα 

τα τμήματα του οργανισμού και όχι μεμονωμένα από κάποιο τμήμα του, 

έτσι ώστε να προσαρμοστεί η νοοτροπία όλων των τμημάτων και να 

δημιουργηθεί μία ιδιαίτερη οργανωτική κουλτούρα.

3. Υπευθυνότητα σε βάθος : Όλοι είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα, έτσι 

ώστε στο περιβάλλον ολικής ποιότητας να συμπεριληφθούν 

προμηθευτές, πελάτες, επενδυτές ακόμη και η τοπική κοινότητα.

4. Πρόληιι/η και ότι θεραπεία : Επιτυχία δηλαδή «με τη πρώτη» και με 

«μηδέν ελαττωματικά», αυτό έρχεται σαν αποτέλεσμα από την 

ενσωμάτωση της ποιότητας στη σχεδίαση του προϊόντος και των 

διαδικασιών παραγωγής.

5. Συνετής εκπαίδευση στη τρήση εργαλείων και ιιεθόδων βελτίωσης 

ποιότητας : οι εργαζόμενοι συμμετέχουν με την επιμόρφωσή τους στην 

κατανόηση στατιστικών διαγραμμάτων και εργαλείων που σχεδιάζουν 

και αξιολογούν τεχνικές ποιότητας.

6. Έλεντος ανταγωνιστικότητας : Οι ύπαρξη δεικτών απόδοσης καθορίζει 

την αποτελεσματικότητα του συστήματος του οργανισμού.

7. Συνετής βελτίωση : η οποία είναι και η κεντρική φιλοσοφία της ΔΟΠ. 

Με τη συνεχή βελτίωση γίνονται μικρά αλλά σταθερά βήματα με τη 

χρήση δοκιμαστικών τεχνικών και εργαλείων, με συμμετοχή των 

εργαζομένων.

Οι βασικοί σκοποί της ΔΟΠ είναι:

1. Η διατρονική πλήρης ικανοποίηση του πελάτη του οργανισιιού : 

αναφερόμαστε στον «εξωτερικό πελάτη», του οποίου ο βαθμός 

ικανοποίησης είναι σύνθετη έννοια και στις περισσότερες φορές 

υποκειμενική. Θα πρέπει επομένως ο οργανισμός να είναι 

αποτελεσματικός και όχι μόνο αποδοτικός με τον χρόνο να αποτελεί μια 

από τις βασικότερες παραμέτρους.

2. Η διατρονική πλήρης ικανοποίηση των εργα^οιιένων του οργανισμού 

στην προσπάθεια ικανοποίησης του πελάτη : οι εργαζόμενοι του 

οργανισμού αποτελούν υποσύνολο των πελατών και τους δίνεται η 

ονομασία «εσωτερικού πελάτη», επειδή οι παραλήπτες εργαζόμενοι του 

προϊόντος αποτελούν πελάτες του προηγούμενου σταδίου παραγωγής 

και προμηθευτές του επόμενου σταδίου παραγωγής.
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3. Η ανάπτυξη σταθερής νοοτροπίας στους εργα^όαενους της επιγείρησης. 

ώστε π προσπάθεια επίτευξης των παραπάνω στόγων να γίνεται σαν ιηα 

Φυσιολογική έκφραση της οργανωτικής «κουλτούραο) του οργανισιαού : 

Η επίτευξη των δύο πρώτων στόχων πιθανόν αποτελεί παροδικό 

φαινόμενο και θα πρέπει αυτή η νοοτροπία να γίνει φιλοσοφία του 

οργανισμού και των εργαζομένων του.

5.3 Τα 14 Σημεία του Deming στην εκπαίδευση

Βελτιώνοντας την ποιότητα αυξάνεται η παραγωγικότητα και κατά συνέπεια η 

ανταγωνιστική θέση της εταιρείας. Για να επιτευχθεί αυτό ο Deming (1986) 

επισημαίνει 14 σημεία τα οποία ονομάζει ουσία της ποιότητας στην εκπαίδευση.

Παρακάτω ακολουθεί η εφαρμογή των 14 σημείων του Deming στην εκπαίδευση 

όπως αναπτύχθηκε από το σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Amherst, στο 

New Hampshire. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που υιοθέτησαν τα 14 αυτά σημεία, 

σημείωσαν βελτιώσεις στα αποτελέσματα διοίκησης αλλά και στα αποτελέσματα των 

μαθητών. Τα σημεία αυτά καλούνται «η ουσία της ποιότητας στην Εκπαίδευση».

Το σημαντικό βέβαια της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι ότι έλαβε υπόψη τους 

πολιτικούς, νομικούς και πολιτιστικούς περιορισμούς της εκπαίδευσης, και δεν 

προσπάθησε απλώς να εφαρμόσει τα αυτούσια 14 σημεία του Deming, που αρχικά και 

για πολλά χρόνια προορίζονταν και εφαρμόστηκαν αποκλειστικά στον χώρο της 

βιομηχανίας με εντυπωσιακά αποτελέσματα (Ζαβλανός 2003, Ευθυμιάδου 2003).

1. Δηιιιουργία συνεγούς και συνεπούς προσπάθειας : σκοπό έχει τη 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προκειμένου το εκπαιδευτικό 

ίδρυμα να γίνει ανταγωνιστικό με ένα παγκοσμίου φήμης εκπαιδευτικό 

ίδρυμα.

2. Υιοθέτηση μιας Φιλοσοφίας ολικής ποιότητας : τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα καλούνται να ανταποκριθούν στην πρόκληση για ανταγωνισμό 

στην παγκόσμια κοινωνία. Έτσι κάθε μέλος του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος θα πρέπει να αποκτήσει νέες δεξιότητες, να είναι έτοιμο να 

αποδεχθεί την πρόκληση της ποιότητας, να αναλάβει ευθύνες για τη 

βελτίωση του προϊόντος και των υπηρεσιών που παρέχονται για 

εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και τελικά να μάθει να λειτουργεί 

αποδοτικά και παραγωγικά.
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3. Μείωση της ανάγκηc για έλεγγο : η μείωση της ανάγκης για έλεγχο θα 

παρέχει ένα μαθησιακό περιβάλλον που έχει ως αποτέλεσμα την 

ποιοτική απόδοση των φοιτητών.

4. Επιβράβευση του εκπαιδευτικού ιδρύιαατος ΐιε νέους τρόπους : έτσι ώστε 

να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος της εκπαίδευσης. Τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα θεωρούνται ως προμηθευτές μαθητών / φοιτητών 

από τη μία βαθμίδα στην επόμενη. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με 

τους γονείς και τους διαφόρους φορείς για τη βελτίωση των μαθητών 

που εισέρχονται στο σύστημα.

5. Βελτίωση τη ποιότητας και της παραγωγικότητας και αείωση του 

κόστους : με τη θέσπιση της διαδικασίας «σχεδιάζω - ελέγχω - 

αλλάζω», Περιγράφω τη διαδικασία που πρόκειται να βελτιωθεί, 

προσδιορίζω την αλυσίδα πελάτης - προμηθευτής, αναγνωρίζω τις 

περιοχές προς βελτίωση, αξιολογώ και μετρώ τα αποτελέσματα. Τέλος 

υπάρχει η πιθανότητα της έναρξης του κύκλου εκ νέου προκειμένου να 

επιτευχθούν ακόμη υψηλότερα επίπεδα ποιότητας.

6. Δια βίου μάθηση : έτσι ώστε η ποιότητα να αρχίζει και να τελειώνει με 

την εκπαίδευση, και να υπάρχει έτσι η παροχή των απαραίτητων 

εργαλείων στους συμμέτοχους του εκπαιδευτικού οργανισμού που θα 

τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις διαδικασίες εργασίας τους.

7. Ηγεσία στην εκπαίδευση : Είναι ευθύνη της διοίκησης να δίνει 

κατευθύνσεις, και οφείλουν τα στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης 

να αναπτύξουν ένα όραμα και στόχους για το ίδρυμα. Φυσικά το όραμα 

και τους στόχους θα πρέπει να υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι 

υπάλληλοι, οι μαθητές, οι γονείς και η κοινότητα γενικότερα.

8. Εξάλειψη φόβου : αποβολή του φόβου με τη δημιουργία περιβάλλοντος 

που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μιλήσουν ελεύθερα, έτσι ώστε όλοι 

να εργάζονται αποτελεσματικά για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος.

9. Εξάλειψη εμποδίων επιτυγίας : χρέος της διοίκησης είναι η εξάλειψη 

των εμποδίων έτσι ώστε να μην δρουν ανασταλτικά στην επιτυχία της 

εργασίας των στελεχών του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Δημιουργία 

ομάδων για την επίλυση προβλημάτων από κοινού και όχι μεμονωμένα.

94



10. Δηιηουργία κουλτούρας ποιότητας : είναι ευθύνη όλων η δημιουργία 

κουλτούρας ποιότητας έτσι ώστε η όλη δράση να μην εξαρτάται από ένα 

άτομο ή μία μοναδική ομάδα.

11. Διαδικασία βελτίωσης : καμιά διαδικασία δεν είναι τέλεια και πάντοτε 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσής της. Φυσικά υπάρχει αναγνώριση για τις 

ομάδες και τους ανθρώπους που επιτυγχάνουν συνεχείς βελτιώσεις.

12. Παρογτι βοήθειας στους ααθυτές νια την επιτυγία του€ : πρέπει οι 

μαθητές να έχουν βοηθούς τους διδάσκοντες και τους διοικητικούς 

υπαλλήλους και να αισθάνονται υπερηφάνεια για την ποιότητα της 

εργασίας τους. Στόχος είναι κυρίως η ποιότητα και όχι η ποσότητα.

13. Δέσιιευση : Η διοίκηση πρέπει να δεσμευτεί απέναντι στην κουλτούρα 

ποιότητας και να είναι πρόθυμη να υποστηρίξει την εισαγωγή στο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα νέων τρόπων και μεθόδων εργασίας, παρέχοντας τα 

απαραίτητα μέσα για την επίτευξή τους.

14. Υπευθυνότητα : όλοι στο εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να εργαστούν 

για να ολοκληρώσουν το μετασχηματισμό της ποιότητας.

5.4 Πελάτες - προμηθευτές και προϊόν στην εκπαίδευση

Ο πελάτης είναι σήμερα για τις επιχειρήσεις το σπουδαιότερο πρόσωπο. Πελάτης 

είναι οποιοδήποτε άτομο το οποίο χρησιμοποιεί ένα προϊόν ή μία παρεχόμενη υπηρεσία 

Η γνώση για το ποιος είναι ο πελάτης και τι περιμένει αυτός από την επιχείρηση είναι 

πολύ σπουδαίο γεγονός για να κατανοήσουμε την έννοια της ποιότητας (Ζαβλανός 

2003).

Διακρίνουμε δύο ειδών πελάτες, τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. 

Εσωτερικοί πελάτες είναι τα άτομα τα οποία αποτελούν μέρος της επιχείρησης, είναι 

δηλαδή τα άτομα μέσα στον οργανισμό τα οποία βοηθούν στην παραγωγή του 

προϊόντος καθώς επίσης και τα άτομα τα οποία επηρεάζονται από την εργασία. Η 

εξυπηρέτηση γίνεται μέσα στον οργανισμό. Οι εξωτερικοί πελάτες είναι αυτοί οι οποίοι 

αγοράζουν και χρησιμοποιούν το προϊόν του οργανισμού. Είναι δηλαδή τα άτομα τα 

οποία δεν αποτελούν μέρος της επιχείρησης, αλλά που επηρεάζονται από τα προϊόντα 

της. Η εξυπηρέτηση γίνεται έξω από τον οργανισμό (Juran 1988). Για το σχολείο αυτός 

ο πελάτης είναι ο οργανισμός ο οποίος δέχεται τους αποφοίτους του, δηλαδή το 

πανεπιστήμιο για τους αποφοίτους του Λυκείου και οι εταιρείες για τους αποφοίτους 

του πανεπιστημίου.
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Για το σχολείο το προϊόν δεν είναι ο μαθητής. Το προϊόν είναι η εκπαίδευση 

του μαθητή (Ζαβλανός 2003). Οι πελάτες για το εκπαιδευτικό σύστημα είναι:

• Ο μαθητής. ο οποίος πρέπει να ζήσει με το προϊόν που πήρε,

• Οι γονείς του ιιαθητή, οι οποίοι πληρώνουν για το προϊόν, την 

εκπαίδευση,

• Οι επιγειρήσεις, οι οποίες θα στηριχθούν στην εκπαίδευση των μαθητών 

μετά την αποφοίτησή τους,

• Η κοινωνία γενικότερα, στην οποία θα συνεισφέρει το άτομο αργότερα.

Είναι πολύ σπουδαίο να βρούμε ποιες είναι οι ανάγκες των πελατών - μαθητών.

Θα πρέπει να διαπιστώνουμε συνεχώς τις προσδοκίες τόσο των εσωτερικών πελατών 

όσο και των εξωτερικών πελατών της εκπαίδευσης. Για να ικανοποιήσουμε τον 

εξωτερικό πελάτη, θα πρέπει να ικανοποιήσουμε και τους εσωτερικούς πελάτες.

Οι οργανισμοί οι οποίοι δέχονται τους αποφοίτους των πανεπιστημίων είναι οι 

εξωτερικοί πελάτες του εκπαιδευτικού συστήματος. Ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να 

είναι το πανεπιστήμιο το οποίο δέχεται τους αποφοίτους του λυκείου, το δημόσιο, οι 

επιχειρήσεις κτλ. Η ποιότητα του σχολείου ορίζεται με βάση τις προσδοκίες του 

εξωτερικού πελάτη. Όλα τα άτομα τα οποία εργάζονται στα σχολεία είναι συνυπεύθυνα 

για το έργο του σχολείου και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν κυρίως στην εκπλήρωση 

των απαιτήσεων του εξωτερικού πελάτη και όχι των δικών τους προσωπικών 

ενδιαφερόντων.

Η έννοια του εσωτερικού πελάτη είναι δύσκολο να κατανοηθεί, επειδή οι 

οργανισμοί συνήθως δίνουν μεγάλη σημασία στις ανάγκες του εξωτερικού πελάτη. 

Κάθε άτομο μέσα στον οργανισμό εξαρτάται από κάποιο άλλο και το έργο το οποίο 

παράγει το ένα άτομο, το παίρνει για να συνεχίσει το έργο το επόμενο κοκ. Η επιτυχία 

του κάθε ατόμου εξαρτάται από το είδος των πηγών, των υπηρεσιών και των αγαθών τα 

οποία παρέχονται για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του δικού του εσωτερικού πελάτη. 

Ο κάθε εσωτερικός πελάτης εξυπηρετεί συγκεκριμένα κάποιον άλλον εσωτερικό 

πελάτη με απώτερο στόχο όλοι μαζί στο τέλος να εξυπηρετήσουν τον εξωτερικό 

πελάτη. Όλα τα άτομα τα οποία υπάρχουν στο σχολείο είναι εσωτερικοί πελάτες και 

όλοι μαζί επιδιώκουν να αυξήσουν την απόδοση του μαθητή.

Όλα τα άτομα μέσα στον οργανισμό πρέπει να συνεργάζονται με τους 

προμηθευτές τους είτε αυτοί τους προμηθεύουν τα υλικά τα οποία χρειάζονται στη 

διαδικασία της παραγωγής είτε τα αποτελέσματα των δικών τους διαδικασιών. Κάθε 

άτομο μέσα στον οργανισμό είναι προμηθευτής και πελάτης ταυτόχρονα. Η σχέση αυτή
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η ανατροφοδότηση παίζει σπουδαίο ρόλο, γιατί δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε 

αυτό το οποίο περιμένουν από εμάς, οι πελάτες. Την πληροφορία αυτή μπορούμε στη 

συνέχεια να τη δώσουμε στους προμηθευτές, οι οποίοι θα μας παράσχουν ό,τι 

χρειαζόμαστε με σκοπό να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας. Η επιτυχία του 

κάθε ατόμου σ’ αυτήν την αλυσίδα εξαρτάται από την προσφορά του άλλου, δηλαδή 

του προμηθευτή.

5.5 Προϋποθέσεις εφαρμογής

Από την εμφάνισή της η ΔΟΠ έχει δεχθεί πολύ κριτική. Οι επικριτές της 

στηρίζονται κυρίως σε μεμονωμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων και οργανισμών που 

εφάρμοσαν ΔΟΠ και απέτυχαν. Ωστόσο η έρευνα του ASQC Gallup to 1992 (Ryan 

1992) σε περισσότερους από 600 διευθυντές έδειξε ότι το 73% των επιχειρήσεων που 

επεδίωκαν βελτίωση της ποιότητας, ανέφεραν σημαντικά αποτελέσματα, ή τουλάχιστον 

ήταν ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματά τους, ενώ μόνο 27% ανέφεραν σύγχυση 

σχετικά με τα αποτελέσματα, ή δεν είχαν καθόλου αποτελέσματα.

Επίσης μία πιο πρόσφατη έρευνα του Conference Board (Yates 1994), η οποία 

ολοκληρώθηκε μετά από μια πενταετία σε εκατοντάδες αμερικάνικες επιχειρήσεις, 

έδειξε ότι η ΔΟΠ είναι ακόμη «ζωντανή», και μάλιστα, τα πάει πάρα πολύ καλά αφού 

πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί - συμπεριλαμβανομένων και εκπαιδευτικών 

οργανισμών - που έδωσαν έμφαση στην ολική ποιότητα είχαν θεαματικά 

αποτελέσματα. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί 

χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα χρόνια για να πείσουν τους εργαζομένους να δεχθούν 

τη φιλοσοφία της ΔΟΠ, και οκτώ με δέκα χρόνια για να αναπτυχθεί πλήρως η 

κουλτούρα της ολικής ποιότητας. Γι’ αυτό όσοι έχουν επενδύσει πολλά για τη βελτίωση 

της ποιότητας και την υιοθέτηση της ΔΟΠ, πρέπει να δείξουν υπομονή και επιμονή για 

να δουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πολλά «προγράμματα» ολικής ποιότητας έχουν 

«αποτύχει», αλλά δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη αρκετή θεωρία γύρω από την ολική 

ποιότητα ώστε να εξηγηθούν οι διαφορές μεταξύ των επιτυχημένων προσπαθειών 

(Γκοτζαμάνη 2000).

Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότεροι λόγοι αποτυχίας προγραμμάτων 

ολικής ποιότητας :
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• Εσφαλμένη αντίληψη σχετικά με την έννοια, τις αρχές και τα στοιχεία 

της ΔΟΓΊ.

• Η ασυνέχεια μεταξύ προθέσεων και έργων.

• Η μεμονωμένη εφαρμογή κάποιων ιδεών της ΔΟΠ.

• Η αποτυχία των επιχειρήσεων να αναγνωρίσουν ότι κάθε επιχείρηση 

καθώς και κάθε περιβάλλον είναι διαφορετικά.

• Η αποτυχία των επιχειρήσεων να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητές 

τους και να εισάγουν την ποιότητα μέσα σ’ αυτές.

• Η παράλειψη ανάπτυξης μέσων μέτρησης και αξιολόγησης της 

απόδοσης.

• Η αντίσταση κάποιων στελεχών.

• Η αδυναμία των επιχειρήσεων και οργανισμών να αλλάξουν.

• Η ποιότητα έγινε από μόνη της αυτοσκοπός. Εστίαση περισσότερο 

στις διαδικασίες παρά στα αποτελέσματα.

• Αδυναμίες αντίληψης.

• Ελαττώματα στο σχεδιασμό

• Αναποτελεσματική εφαρμογή

• Έλλειψη κατανόησης

• Έλλειψη δέσμευσης από την ανώτατη διοίκηση

• Έλλειψη διάθεσης της διοίκησης να μάθει και να αλλάξει

• Αποτυχία να ενσωματωθεί η ΔΟΠ στις λειτουργίες της επιχείρησης ή 

του οργανισμού. (Glover 1995, Smith, Tranfield, Foster και Whittle 

1994)

Μετά από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι σημαντικό να διαχωριστούν οι 

σημαντικότερες προϋποθέσεις, τα απαραίτητα στοιχεία, για την επιτυχημένη εφαρμογή 

ενός προγράμματος ολικής ποιότητας. Κατ' αρχήν η πρόοδος και η επιτυχία 

οποιουδήποτε προγράμματος ΔΟΠ μπορεί να προκύψει μόνο με δεσμευμένη διοίκηση. 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τη γνωστοποίηση μέσα στην 

επιχείρηση ή στον οργανισμό, του οράματος και της αποστολής, μέσα από τα οποία θα 

αποδεικνύεται η δέσμευσή της στην ποιότητα. Η διοίκηση θα πρέπει να δεχθεί την 

πρόκληση της αλλαγής, και να αποδεχθεί τον ηγετικό ρόλο στον ορισμό της πολιτικής 

ποιότητας, και στην παροχή των κατάλληλων μέσων και συνθηκών για τη συμμετοχή 

όλων (Γκοτζαμάνη 2000).
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Για την περίπτωση της εκπαίδευσης με τον όρο «διοίκηση» ή «ηγεσία» εννοούμε 

την ηγεσία του ΥΠΕΓΊΘ με αντιπροσώπους της τους διευθυντές των σχολικών μονάδων 

και των εκπαιδευτικών οργανισμών και γραφείων.

Η διοίκηση θα πρέπει να υιοθετήσει το νέο ρόλο για υποστήριξη, προγύμναση, 

καθοδήγηση, και συμβουλή των εργαζομένων, για να τους βοηθήσει να επιτύχουν. 

Επίσης, η διοίκηση θα πρέπει να δίνει έμφαση σε μακροπρόθεσμους και όχι 

βραχυπρόθεσμους στόχους, και να αφιερώνει χρόνο στη διασφάλιση της ποιότητας. Οι 

εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν την έγκριση και παρότρυνση της 

διοίκησης, για να ξοδέψουν χρόνο στη βελτίωση της ποιότητας (Collman 1995).

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την αλλαγή, 

επανακαθορίζοντας τη δομή και τον ρόλο της στη διαδικασία αλλαγής. Η ΔΟΠ 

αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για τις παραδοσιακές διοικητικές πρακτικές, αλλά επίσης 

για τις υποθέσεις και θεωρίες στις οποίες βασίζονται (Grant, Shani και Krishnan 1994)

Η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία ενός προγράμματος διασφάλισης και 

βελτίωσης της ποιότητας, όπως προαναφέρθηκε, είναι η δέσμευση της ανώτατης 

διοίκησης. Έτσι η διοίκηση θα πρέπει να προτείνει τις παρακάτω απαραίτητες 

πρωτοβουλίες για να επιτύχει η προσπάθεια (Juran 1993):

• Να θεσπίσει ευρύτερους στόχους ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων 

στόχων βελτίωσής της και να τους ενσωματώσει στο επιχειρησιακό πλάνο.

• Να διαθέσει τους κατάλληλους πόρους για την εκπαίδευση ολόκληρης της 

ιεραρχίας της επιχείρησης σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας.

• Να αναπτύξει τρόπους αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ποιότητας, σε 

σύγκριση με τους στόχους ποιότητας.

• Να προσφέρει αναγνώριση για την άριστη ποιοτική απόδοση.

• Να ανανεώνει το σύστημα επιβράβευσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

αλλαγές που συντελούνται στις εργασιακές λειτουργίες και στις 

αρμοδιότητες.

• Να ενσωματώσει τη διασφάλιση ποιότητας στη διαχείριση της επιχείρησης 

ή του οργανισμού.

• Να αντιμετωπίζει τη βελτίωση της ποιότητας ως μία ατέρμονη διαδικασία.

• Να αναπτύξει μέσα μέτρησης που θα τη διευκολύνουν να παρακολουθεί 

παραμέτρους όπως, η ικανοποίηση του πελάτη, η ποιότητά της σε σχέση 

με τους ανταγωνιστές, απόδοση των επιχειρησιακών διαδικασιών, κόστος 

κακής ποιότητας κ.λ.π.
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• Να παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευση και ενδυνάμωση 

που χρειάζονται, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδίασμά και στη 

βελτίωση της ποιότητας.

Ένας παράγοντας κλειδί στον οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση κατά την 

προσπάθεια μεταφοράς του πνεύματος της ολικής ποιότητας σε ένα οργανισμό ή 

επιχείρηση, είναι οι επενδύσεις σε εκπαίδευση. Οι καρποί της ολικής ποιότητας είναι 

μακροπρόθεσμοι και μόνο μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα αρχίζουν να 

φαίνονται, γιατί δεν πρόκειται για εφαρμογή απλών τεχνικών, αλλά για μια ολόκληρη 

διαδικασία, η οποία αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το βασικότερο παράγοντα 

του οργανισμού ή της επιχείρησης, τον παράγοντα άνθρωπο. Επομένως, οι ανθρώπινοι 

πόροι θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τη σημασία της ποιότητας και της 

ικανοποίησης του πελάτη, και να συνειδητοποιήσουν ότι η ΔΟΠ είναι μια ατέρμονη 

προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει εκπαίδευση στις βασικές 

τεχνικές και εργαλεία βελτίωσης της ποιότητας, ώστε να μπορέσει το ανθρώπινο 

δυναμικό στη συνέχεια να προσφέρει σημαντική βοήθεια (Γκοτζαμάνη 2000). Θα 

πρέπει να θέτονται στόχοι και να επιδιώκονται βελτιώσεις σε όλες τις λειτουργίες του 

οργανισμού ή της επιχείρησης. Είναι λανθασμένος ο περιορισμός του ενδιαφέροντος 

μόνο στο προϊόν, την παραγωγική διαδικασία, ή την άμεση επαφή με τον πελάτη 

(Hunicke 1994).

Σύμφωνα με τους Leonard και Sasser (1985) για να επιτύχει πραγματικά 

οποιοδήποτε πρόβλημα ποιότητας θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω :

• Στρατηγική υποστήριξη ττιο ανώτατης διοίκησης : η ανώτατη διοίκηση 

πρέπει να δεσμευτεί ανοιχτά και ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας, και 

τα θέματα ποιότητας πρέπει να αποτελούν κεντρικό στοιχείο του 

στρατηγικού σχεδιασμού τους.

• Οργανωτική ανάλυση : Οι μάνατζερ πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητα 

ανάλυσης των αποφάσεών τους σχετικά με τη ροή εργασίας και την 

οργανωσιακή δομή, οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα προϊόντων και 

υπηρεσιών και να είναι σε θέση να προβλέψουν την επίδραση των 

αποφάσεών τους σχετικά με την ποιότητα.

• Υπευθυνότητα σε όλους : Η ποιότητα πρέπει να είναι ευθύνη και στόχος 

ολόκληρης της επιχείρησης και όχι μόνο ενός τμήματος, ή μιας 

λειτουργίας.
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• Ανοιγτη συιαιιετογή : Θα πρέπει να διαμορφώνονται απλές ομάδες 

ανθρώπων που ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρίες, δεξιότητες, και 

ενδιαφέροντα, για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με την ποιότητα, και 

τη βελτίωσή της.

• ΛοΎΐσιιικό ποιότητας : Οι μάνατζερ θα πρέπει να επανεξετάσουν το 

λογισμικό με βάση το οποίο μετράνε, και αξιολογούν αποφάσεις σχετικά 

με την ποιότητα.

• Διασφάλιση και έλεγγος ποιότητας : Το γεγονός ότι η ποιότητα είναι 

ευθύνη της διοίκησης δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι χρειάζονται ειδικοί 

ποιότητας και αντίστοιχα τμήματα ποιότητας. Το κατάλληλο μέγεθος του 

τμήματος ποιότητας, η θέση του μέσα στην επιχείρηση, το εύρος των 

καθηκόντων του, και η φύση του ρόλου του στον στρατηγικό σχεδίασμά, 

είναι θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η ανώτατη διοίκηση.

• Εκπαίδευση και ανάπτυξη : Οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 

απαιτούν τεράστιες και συνεχείς επενδύσεις σε ενέργεια και πόρους. Το 

ιδανικό είναι να έχει ο κάθε εργαζόμενος μέσα στην επιχείρηση ή τον 

οργανισμό υπευθυνότητα για την ποιότητα των προϊόντων. Για το σκοπό 

αυτό είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν τόσο οι εργαζόμενοι, όσο οι 

προμηθευτές, αλλά και οι πελάτες του οργανισμού ή της επιχείρησης.

• Ηγετικές ικανότητες : Η βελτίωση της ποιότητας δεν αποτελεί πρόβλημα 

παρότρυνσης, αλλά θέμα προσωπικού στυλ διοίκησης και προσωπικών 

ικανοτήτων.

Πάντως στη βιβλιογραφία δεν αναφέρεται πουθενά και γι’ αυτό δεν μπορούμε να 

προτείνουμε μια ιδανική σειρά εφαρμογής των διαφόρων μεθόδων και τεχνικών της 

ΔΟΠ, παρά μόνο να προσεγγίσουμε το όλο θέμα, σύμφωνα πάντα με τον οργανισμό ή 

την επιχείρηση στην οποία εφαρμόζουμε την ΔΟΠ. Πραγματοποιήθηκε έρευνα για το 

ενδεχόμενο ύπαρξης κάποιας ιδανικής σειράς εφαρμογής των στοιχείων της ΔΟΠ, αλλά 

κατέληξε στο αποτέλεσμα ότι λόγω της ποικιλίας των κινήτρων και σημείων εκκίνησης 

για προγράμματα βελτίωσης ποιότητας στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, δεν 

είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένα σχέδιο εφαρμογής που θα καθορίζει τη σειρά με την 

οποία πρέπει να εκτελούνται οι διάφορες τεχνικές (Mann και Kehoe 1995).
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5.6 Προβλήματα εφαρμογής (ειδικά σε δημόσιο σχολείο)

Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο ώστε να είναι εφαρμόσιμο σε 

όλες τις επιχειρήσεις ή οργανισμούς όλων των κλάδων, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

Παρόλα αυτά, ο δημόσιος τομέας παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με το 

μοντέλο. Συγκεκριμένα οι δημόσιοι οργανισμοί είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη να 

εκπληρώσουν στόχους, οι οποίοι έχουν τεθεί από την κυβέρνηση και είναι υπόλογοι για 

τις δραστηριότητές τους σε πολιτικούς συμμέτοχους, όπως είναι οι υπουργοί και η 

βουλή.

Οι μετρήσεις της ικανοποίησης των πελατών αφορούν πελάτες αλλά και ομάδες 

πελατών. Οι πελάτες μπορεί να είναι ιδιώτες, ομάδες με κάποιο κοινό ενδιαφέρον ή η 

κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμα και οι σχέσεις ανάμεσα στους οργανισμούς αυτούς 

και τους πελάτες μπορεί να είναι διαφορετικές, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην 

περίπτωση των μονοπωλίων, ή γενικότερα όταν οι υπηρεσίες που παρέχονται έχουν 

κάποια υποχρεωτική ή περιοριστική ιδιότητα. Η ανάδραση από τους πελάτες θεωρείται 

καθοριστικής σημασίας στην προσπάθεια προσέγγισης της επιχειρηματικής 

τελειότητας. Η πολιτική και η στρατηγική αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες των 

πελατών, των πολιτικών και της κοινωνίας.

Οι διάφοροι περιορισμοί έχουν επίπτωση στην επιλογή των χειρισμών για την 

καλύτερη απόδοση του προσωπικού. Αλλά και η χρηματοοικονομική τους 

συμπεριφορά, λόγου χάρη η κατανομή πόρων για την παροχή των διαφόρων 

υπηρεσιών, ελέγχεται. Η διοίκηση επιδιώκει την καλύτερη δυνατή διαχείριση των 

προκαθορισμένων πόρων για την υποστήριξη της πολιτικής και στρατηγικής. Με βάση 

τις παραπάνω ιδιαιτερότητες, και με σκοπό την ανάπτυξη διοίκησης επιχειρηματικής 

τελειότητας στους δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, έχουν εισαχθεί, και 

αναφέρονται ειδικά σε αυτόν τον τομέα, κάποιες τροποποιήσεις στα κριτήρια 

(Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διασφάλισης της Ποιότητας 

2004).

5.7 Αποτελέσματα εφαρμογής (Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα)

Το μοντέλο επιχειρηματικής τελειότητας του EFQM αποτελείται από εννέα (9) 

κριτήρια (ηγεσία, πολιτική και στρατηγική, ανθρώπινο δυναμικό, πόροι και 

συνεργασίες, διαδικασίες, αποτελέσματα πελατών, αποτελέσματα προσωπικού, 

αποτελέσματα κοινωνικού συνόλου, βασικά αποτελέσματα απόδοσης), τα οποία
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αντιπροσωπεύουν εισροές (π.χ. όραμα ηγεσίας, πόροι, πληροφορίες, προσωπικό, 

προσδοκίες συμμέτοχων), διαδικασίες (π.χ. διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, σχεδιασμός 

στρατηγικής, διοίκηση διαδικασιών), και εκροές (π.χ. ικανοποίηση πελατών, επίδραση 

στην κοινωνία, χρηματοοικονομικά αποτελέσματα). Περιλαμβάνει με άλλα λόγια 

διαφορετικές συνιστώσες όχι μόνο του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Οι τελευταίοι μάλιστα, ενώ είναι δύσκολο να ληφθούν υπόψη σε 

μεγάλο βαθμό από τη διοίκηση χωρίς την εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου, 

επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα, συνεπώς και την 

επιβίωση, της επιχείρησης. Τέτοιοι παράγοντες είναι για παράδειγμα οι προσδοκίες των 

πελατών, οι αντιδράσεις της κοινωνίας, οι νομοθετικές ή άλλες ρυθμίσεις.

Το μοντέλο παρέχει μία συστηματική μέθοδο παρακολούθησης αυτών των 

παραγόντων και βελτιστοποίηση της λειτουργίας και απόδοσης της επιχείρησης (Black 

και Crumley 1997). Εκτός από το γεγονός ότι το μοντέλο εμπεριέχει τους κυριότερους 

παράγοντες γα την επιχειρηματική αριστεία, εισάγει και την αυτοαξιολόγηση, η οποία 

αποτελεί και το σημαντικότερο πλεονέκτημα από την εφαρμογή του μοντέλου. Με την 

αυτοαξιολόγηση ενισχύεται η συμμετοχή όλων, η ομαδική εργασία, η διοίκηση των 

διαδικασιών, οι μετρήσεις, οι επιθεωρήσεις, ο σχεδιασμός στρατηγικής. Η 

αυτοαξιολόγηση είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα της επιχείρησης. 

Σταδιακά η επιχειρηματική αριστεία ενσωματώνεται στην κουλτούρα της επιχείρησης 

(Black και Crumley 1997). Τα πλεονεκτήματα από τη χρησιμοποίηση του 

συγκεκριμένου μοντέλου για τη διενέργεια αξιολόγησης μπορούν να συνοψιστούν στα 

εξής (Hillman 1994, Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 

Διασφάλισης της Ποιότητας 2004) :

1. Σε αντίθεση με τα πρότυπα καλύπτει όλες τις πτυχές και κάθε μορφή 

επιχείρησης.

2. Διαπιστώνονται οι σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος.

3. Χρησιμεύει ως διαγνωστικό εργαλείο της επιχειρησιακής «υγείας».

4. Εστιάζει στα μετρήσιμα αποτελέσματα και άρα στην ορατή βελτίωση.

5. Παρέχεται εκπαίδευση για τη χρήση του μοντέλου.

6. Επιτρέπει τη σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις.

7. Η επαναλαμβανόμενη σε χρόνια βάση χρήση του μπορεί να αποδώσει 

αποτελέσματα σύγκρισης μέσα στην ίδια την επιχείρηση

8. Διευκολύνει την ανάπτυξη διαδικασιών ολικής βελτίωσης σε κάθε 

οργανισμό καθώς διαθέτει απλή σε κατανόηση μορφή και 

επικεντρώνεται στα αποτελέσματα
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Πλεονεκτήματα

1. Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM είναι ευρύτερο από τα 

πρότυπα πιστοποίησης (Ghobadian και Woo 1996) Η ποιότητα στα προϊόντα και τις 

διαδικασίες μπορεί να εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις, 

τουλάχιστον όσον αφορά την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά και την 

επιβίωση και διάκρισή της στον κλάδο που ανήκει. Σε αντίθεση με τα πρότυπα 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας όπως είναι π.χ. αυτά της σειράς ISO 9000, τα 

οποία περιορίζονται στην επιθεώρηση των διεργασιών, το βραβείο περιλαμβάνει 

ευρύτερα θέματα. Το μοντέλο, στο οποίο βασίζεται το βραβείο, υποθέτει ότι τα 

αποτελέσματα είναι συνέπεια διαφόρων αλληλοσυσχετιζόμενων διαδικασιών και 

ενεργειών των υπαλλήλων και της διοίκησης. Περιλαμβάνει τα θεμελιώδη στοιχεία 

που συγκροτούν τη φιλοσοφία της ΔΟΠ, χωρίς όμως να υποδεικνύει συγκεκριμένες 

μεθόδους, εργαλεία, ή πρακτικές. Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση 

ανάμεσα στις προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα, δίνει έμφαση στην εμπλοκή της 

διοίκησης για τη δημιουργία των κατάλληλων δομών, όπως επίσης και στην ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού και το σχεδίασμά, ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί 

στόχοι.

2. Καθιερώνει την πρακτική της αυτοαξιολόγησης και της μέτρησης (Shergold 

και Reed 1996) Οι αιτούντες έχουν διενεργήσει αυτοαξιολόγηση σύμφωνα με το 

μοντέλο EFQM. Η αυτοαξιολόγηση βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε 

υποθέσεις. Τα δεδομένα αυτά είναι τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα είναι τα κριτήρια του μοντέλου, οι εσωτερικές 

ικανότητες της επιχείρησης και η γνώση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. 

Με τη διενέργεια περιοδικών αξιολογήσεων, καθίσταται δυνατή και η παρακολούθηση 

της προόδου της επιχειρήσεως.

3. Συμβάλλει στη δημιουργία μιας κουλτούρας διαρκούς βελτίωσης (Shergold και 

Reed 1996, Reed 2002) Αποτέλεσμα μιας επιτυχούς αυτοαξιολόγησης είναι η 

κατάρτιση μακροχρόνιων σχεδίων δράσης και η δέσμευση του προσωπικού και της 

διοίκησης για την εφαρμογή αλλαγών και την επίτευξη βελτιώσεων. Οι στόχοι των 

σχεδίων δράσης θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Οι 

ενέργειες εφαρμογής τους και οι επιπτώσεις τους θα πρέπει επίσης να επιθεωρούνται.

4. Προωθεί την ενσωμάτωση πρωτοβουλιών ποιότητας στις λειτουργίες τις 

επιχείρησης (Shergold και Reed 1996) Η φιλοσοφία του μοντέλου και τα στοιχεία που 

αυτό περιλαμβάνει είναι σύμφωνα με τις αρχές της ΔΟΠ. Η επιχείρηση εξωθείται στην
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ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση περιοχών, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την 

ποιοτική λειτουργία της επιχείρησης και καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

5. Βοηθά στη συνολική θεώρηση των λειτουργιών και τμημάτων της επιχείρησης 

και όχι στις μεμονωμένες μετρήσεις (Steventon 1994) Τα αποτελέσματα είναι συνέπεια 

αλληλοσυσχετιζόμενων παραγόντων, γεγονός που αποτελεί τη φιλοσοφία του 

μοντέλου, και που ίσως δεν ήταν ορατό ή δεν εφαρμοζόταν από την επιχείρηση πριν 

από τη συμμετοχή στη διαδικασία του βραβείου (όπως π.χ. συνέβαινε στην εταιρεία 

D2D, βραβευμένη διαγωνιζόμενη το 1993, σύμφωνα με μαρτυρία του διευθυντή 

ποιότητας Dayvon Goodsell (EFQM 2003).

6. Η αξιολόγηση από έμπειρους αξιολογητές στο πλαίσιο του ευρέως 

διαδεδομένου μοντέλου EFQM επιτρέπουν την εκτίμηση της προόδου της λειτουργίας 

της επιχείρησης από ένα αξιόπιστο οργανισμό (EFQM 2003). Οι συμμετέχοντες 

λαμβάνουν ανάδραση από τους αξιολογητές με τα ισχυρά σημεία και τα σημεία προς 

βελτίωση της επιχείρησης. Οι αξιολογητές είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, διενεργούν 

την αξιολόγηση εθελοντικά και είναι διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων προερχόμενα 

από διάφορες χώρες.

7. Η ευρεία χρήση του μοντέλου (περισσότεροι από 20000 οργανισμοί στην 

Ευρώπη), καθιστούν δυνατή τη σύγκριση με άλλους οργανισμούς και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τη λειτουργία του συγκεκριμένου οργανισμού (EFQM 2003). Σε 

όλους τους υποψήφιους δίνεται φυλλάδιο με πρόσφατους συμμετέχοντες για τη 

διάδοση καλών πρακτικών. Οι νικητές του βραβείου θεωρούνται πρότυπα (“role 

models”) για τους άλλους οργανισμούς.

8. Οι νικητές του βραβείου αποκτούν εθνική και διεθνή καλή φήμη και 

αναγνώριση από την κοινωνία. (EFQM 2003). Σε συνδυασμό με την τελετή βράβευσης 

πραγματοποιούνται δημοσιεύσεις σε τοπικές και εθνικές εφημερίδες, ενώ οι νικητές 

μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα αναγνώρισης από τον EFQM στις εμπορικές και 

διαφημιστικές τους δραστηριότητες.

9. Το μοντέλο, στο οποίο βασίζεται το βραβείο, χρησιμοποιείται ως πλαίσιο για τη 

λήψη στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων (Leonard και McAdam 2002) 

Σύμφωνα με τον EFQM «η σύγκριση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων θα πρέπει 

να προκαλέσει την ανάλυση και το σχεδίασμά για την επίτευξη βελτιώσεων» 

(Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο του EFQM 2004). Παρόλα αυτά τα κριτήρια που 

αναφέρονται στην πολιτική και στρατηγική δεν ελέγχουν την αποτελεσματικότητα της 

στρατηγικής αλλά μόνο κατά πόσο μπορούν να ενσωματωθούν σ’ αυτήν.
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Μειονεκτήματα

1. Ένα από τα βασικά εμπόδια για τη συμμετοχή στη διαδικασία για το βραβείο 

είναι ότι απαιτεί την αφιέρωση χρόνου και πόρων και τη δέσμευση του προσωπικού και 

της διοίκησης (Bohoris 1995, Ghobadian και Woo 1996). Η οικονομική επένδυση και 

η επένδυση χρόνου του προσωπικού και της διοίκησης για την προετοιμασία της 

έκθεσης και την ανάληψη πρωτοβουλιών ποιότητας δεν είναι εύκολα 

πραγματοποιήσιμες ιδίως από τις μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, άλλοι ανασταλτικοί 

παράγοντες μπορεί να είναι ο φόβος για τη αυτοαξιολόγηση, η έλλειψη εκπαιδευμένων 

αξιολογητών, η αβεβαιότητα για το πώς είναι δυνατή η ενσωμάτωση του βραβείου στα 

προϋπάρχοντα σχέδια της επιχείρησης, η έλλειψη της δέσμευσης για τη χρησιμοποίηση 

των αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησης προς βελτίωση.

2. Σημαντική επίσης παρατήρηση είναι ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη 

διαδικασία για το βραβείο ενδέχεται να εστιάσουν την προσοχή τους στην επιβράβευση 

και όχι στην αυτοαξιολόγηση και την προσπάθεια για βελτίωση (Ghobadian και Woo 

1996). Συχνά η αυτοαξιολόγηση διενεργείται με αμυντική διάθεση από την πλευρά της 

επιχείρησης να παρουσιάσει τις δραστηριότητες στους διαφόρους τομείς έτσι ώστε να 

υπερτονίζονται τα ισχυρά σημεία και να καλύπτονται οι τυχόν ελλείψεις. Η έκθεση 

αυτοαξιολόγησης σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να παρεκκλίνει από την 

πραγματικότητα, γεγονός όμως που ίσως αποκαλυφθεί εν μέρει στην επιτόπια επίσκεψη 

των αξιολογητών για τη συλλογή επιπλέον αντικειμενικών στοιχείων. Αλλά και το ίδιο 

το προσωπικό της επιχείρησης φοβούμενο για τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις λόγω μη 

επαρκούς απόδοσης της εργασίας του είναι πιθανό να αποκρύψει ή να αλλοιώσει 

στοιχεία κατά την ενημέρωση της διοίκησης.

3. Ενδεχομένως να σημειωθούν κάποιες ελλείψεις ως προς διαστάσεις που θα 

μπορούσε επιπλέον να περιλαμβάνει το μοντέλο στο οποίο βασίζεται το βραβείο, όπως 

π.χ. καινοτομία, στρατηγική τοποθέτηση, έρευνα και ανάπτυξη, μάρκετινγκ (Leonard 

και McAdam 2002).

4. Το μοντέλο αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια και, κατά συνέπεια, το διάστημα 

που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο αναθεωρήσεις του μοντέλο κατά τη χρήση του ίσως να 

μην καλύπτει απόλυτα όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση 

και τις ανάγκες της αγοράς (Leonard και McAdam 2002).

5. Τέλος, έχουν παρατηρηθεί και προσπάθειες επιχειρήσεων που υιοθέτησαν το 

μοντέλο αλλά δεν σημείωσαν εμφανή πρόοδο (Leonard και McAdam 2002).
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5.8 Οφέλη

Η παγκοσμιοποίηση και ο ανταγωνισμός θα απαιτήσουν αλλαγές όχι μόνο στις 

επιχειρήσεις αλλά πλέον και στην εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση η εφαρμογή 

της ΔΟΠ όχι μόνο στην βιομηχανία αλλά και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η 

αλλαγή της κουλτούρας ποιότητας ξεκίνησε από την Ιαπωνία, πέρασε αναγκαστικά 

στον Δυτικό κόσμο με επακόλουθο την άφιξή της και στην Ελλάδα. Αν αποτύχουμε να 

μεταρρυθμίσουμε και να αναμορφώσουμε την εκπαίδευση, οι απόφοιτοι των σχολείων 

μας θα μείνουν έξω από τους χώρους εργασίας, γιατί ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός. 

Η πίστη πως οι αρχές της ΔΟΠ είναι ένα μέσο για την αναδιοργάνωση των 

εκπαιδευτικών οργανισμών είναι εμφανής σε όλο τον κόσμο τόσο της ανατολικής όσο 

και της δυτικής κουλτούρας. Συνεπώς η πρόκληση είναι να τροποποιήσουμε το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα τώρα διαφορετικά θα πληρώσουμε το κόστος αποτυχίας 

αργότερα.

Η ποιότητα των σχολείων προσδιορίζει και την ποιότητα του εκπαιδευτικού 

δυναμικού. Η ολική ποιότητα είναι μοναδική ευκαιρία και ίσως η μοναδική τεχνική 

έτσι ώστε να δημιουργηθούν ανταγωνιστικά σχολεία στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας τις 

επιτυχημένες αρχές του Deming στην εκπαίδευση όπως εφαρμόστηκαν με επιτυχία στις 

επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Για να γίνουν όλα τα παραπάνω πραγματικότητα θα 

πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα στους καθηγητές, γονείς, μαθητές και γενικά 

όλους τους συμμέτοχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος έτσι ώστε να γίνει 

αποδεκτή η νέα φιλοσοφία (Ζαβλανός 2003).

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί υιοθετούν σήμερα τη 

φιλοσοφία της ΔΟΠ αναγνωρίζοντάς την ως απαραίτητη τόσο για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όσο και για την επιβίωσή τους. Στα οφέλη που 

αποκομίζουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή της ΔΟΠ 

συμπεριλαμβάνονται και τα εξής :

• Συνεχής βελτίωση αντί στατικής βελτίωσης.

• Τα σφάλματα και τα προβλήματα εντοπίζονται και διορθώνονται στη ρίζα 

τους.

• Δίνεται έμφαση στην πρόληψη και άμεση επισήμανση παρά την 

επιθεώρηση.

• Επιχειρεί να εκθέσει προβλήματα παρά να τα καλύψει ή να τα κρύψει.
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• Δημιουργεί και ενθαρρύνει την απλότητα εξαλείφοντας δραστηριότητες 

μη προστιθέμενης αξίας.

• Αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει τις αιτίες των προβλημάτων και όχι τις 

συνέπειες τους.

Παρόλο που η ΔΟΠ αναπτύχθηκε αρχικά για επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων 

τα οφέλη της μπορούν να εκμεταλλευτούν και οργανισμοί και επιχειρήσεις που 

ανήκουν σε άλλους τομείς που περιλαμβάνουν το τρίπτυχο : εισροές - διαδικασία 

μετασχηματισμού - εκροές, συμπεριλαμβανομένου και της εκπαίδευσης (Eriksen 

1995).

5.9 Προγραμματισμός υλοποίησης ΔΟΠ στην εκπαίδευση 

(Ο κύκλος επίλυσης προβλήματος σε σχολείο ολικής ποιότητας)

Υπάρχουν πολλές και επιτυχημένες στρατηγικές για την υλοποίηση της ΔΟΠ 

στην εκπαίδευση. Θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια οι υπευθυνότητες των 

ατόμων τα οποία συμμετέχουν στις διαδικασίες λειτουργίας του σχολείου :

Α) Στα άτοιια που βρίσκονται στα υιι/τιλά κλιιιάκια me διοίκησης : Επίσκεψη των 

ατόμων αυτών στα διάφορα τμήματα του οργανισμού και συζήτηση με τους 

υπαλλήλους, εξασφάλιση απαιτούμενων πηγών, δημιουργία καλού κλίματος χωρίς να 

υπάρχουν εμπόδια φόβου για επικοινωνία, προγραμματισμός συνεχούς κατάρτισης και 

δια βίου εκπαίδευσης όλων των συμμέτοχων.

Β) Στους διδάσκοντες, διευθυντές, ιιαθητές και συιιβούλους : κάθε άτομο που 

εμπλέκεται στον μηχανισμό της εκπαίδευσης θα πρέπει να δεσμευτεί ότι επιθυμεί την 

εισαγωγή της ΔΟΠ στην λειτουργία του σχολείου. Οι διδάσκοντες και ο διευθυντής 

μεταφέρουν σε όλα τα άτομα το όραμα των ατόμων που βρίσκονται στα υψηλά 

κλιμάκια της διοίκησης, οι μαθητές προετοιμάζονται να δεχθούν την αυτοδιαχείριση, 

την υπευθυνότητα για αυτοπειθαρχία, τη μάθηση και τη συνεργασία με τους άλλους 

έτσι ώστε να κατανοήσουν πως ο σκοπός του σχολείου είναι η προσωπική τους 

ανάπτυξη και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Οι φάσεις της υλοποίησης που δεν είναι γραμμική, αλλά είναι κυκλική είναι οι 

παρακάτω:

Α) Ενημέρωση : Η διοίκηση του οργανισμού αποφασίζει για την εισαγωγή της 

φιλοσοφίας της ΔΟΠ στο σχολείο και
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• Ορίζει μια ικανή ομάδα κρούσης

• Γίνεται κατανοητή από τα άτομα της αλλαγής

• Οργανώνει επισκέψεις σε οργανισμούς

• Επιλέγει άτομα εξειδικευμένα στη ΔΟΠ για τη διεξαγωγή σεμιναρίων

• Συγκέντρωση των καλύτερων άρθρων και βιβλίων

• Δεσμεύεται να αποδεχθεί την εισαγωγή της ποιότητας στον οργανισμό

• Επιλέγει συντονιστή ποιότητας

• Σχηματίζει συμβούλιο ολικής ποιότητας

• Διατυπώνει μία πρόταση της αποστολής

• Δίνει έμφαση στις ανάγκες του πελάτη - μαθητή

• Αναλύει και μελετά καλύτερα κάθε διεργασία του οργανισμού

• Συντάσσει προϋπολογισμό για τις διαδικασίες υλοποίησης της 

ποιότητας

• Προχωρεί σε εκτίμηση των δυνατοτήτων του προσωπικού

Β) Γνώση - Δόιιηση -me ποιότητας : Η δόμηση της ποιότητα σημαίνει πως 

διδάσκεται σε όλους τους διευθυντές, καθηγητές και υπαλλήλους τα εργαλεία και οι 

τεχνικές βελτίωσης των διαδικασιών με τα παρακάτω βήματα

• Ανάπτυξη ανταγωνιστικών δεξιοτήτων για τους διευθυντές, τους 

καθηγητές και τους υπαλλήλους

• Πραγματοποίηση εκτίμησης της κουλτούρας

• Προσδιορισμός των πελατών και των προμηθευτών καθώς επίσης και 

των απαιτήσεών τους

• Διεξαγωγή εκπαίδευσης των συντονιστών των ομάδων και των μελών

• Προσδιορισμός των κριτηρίων ή των εκπαιδευτικών δεικτών

Γ) Υλοποίηση : σε αυτή τη φάση η διοίκηση αναλαμβάνει την ευθύνη εφαρμογής 

της διαδικασίας

Αρχίζει ο προγραμματισμός της ποιότητας για κάθε τμήμα

• Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση

• Γίνεται θεσμός η διαδικασία της εισαγωγής της ολικής ποιότητας

Δ) Αξιολόγηση : Φυσικά μετά την υλοποίηση χρειάζεται αξιολόγηση των 

διαδικασιών και να προταθούν αλλαγές, αν αυτό απαιτείται

• Να γίνει αξιολόγηση των φάσεων

• Να αναθεωρηθεί το αναλυτικό πρόγραμμα
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• Να γίνει αξιολόγηση των διαδικασιών από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

πελάτες

(Ζαβλανός 2003, Jerome 1995).

5.10 Εργαλεία και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων στη ΔΟΠ

Τα περισσότερα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται σε μια διαδικασία 

μπορούν να επιλυθούν με τη χρησιμοποίηση βασικών εργαλείων και τεχνικών 

επίλυσης.

1. Διάγραμμα ροής : το εργαλείο δείχνει τη γραφική παρουσίαση των 

διαδοχικών βημάτων μιας διαδικασίας η οποία έχει αρχή και τέλος και 

χρησιμοποιείται για να αναλύσει ένα πρόβλημα και να εντοπιστούν τα 

πιθανά λάθη.

2. Ιστόγραμμα : το ιστόγραμμα προσδιορίζει το σχήμα της κατανομής , τη 

διασπορά των αποτελεσμάτων και τη θέση της μέσης τιμής και 

χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το εύρος των μεταβολών καθώς και 

να προσδιορίσει αλλαγές ή μετακινήσεις στη διαδικασία.

3. Γραφήματα : καταγραφή της πορείας μιας διαδικασίας με τη πάροδο του 

χρόνου και χρησιμοποιείται για να παρέχει μία ένδειξη σχετικά με το αν 

η διαδικασία πραγματοποιείται με επιτυχία ή όχι ή παραμένει περίπου η 

ίδια.

4. Φύλλο ελέγγου : συγκέντρωση δεδομένων με τρόπο αξιόπιστο και 

οργανωμένο και χρησιμοποιείται για τη συστηματική καταγραφή και 

επεξεργασία δεδομένων ή παρατηρήσεων με σκοπό τη μείωση των 

σφαλμάτων.

5. Διάγραμμα αιτίας - αποτελέσματος : απεικονίζει γραφικά τη σχέση σε 

ένα αποτέλεσμα και όλων των πιθανών αιτιών που το προκαλούνται 

χρησιμοποιείται για να βρεθούν οι αιτίας δημιουργίας του προβλήματος 

καθώς και η μέθοδος επίλυσής του.

6. Διάγραμμα διασποράς : δείχνει τη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών και 

χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ενός 

προβλήματος και μίας λύσης.

7. Διάγραμμα Pareto : η διαπίστωση πως το 80% των προβλημάτων σε 

έναν οργανισμό οφείλεται στο 20% των αιτιών κατέληξε στη μέθοδο η
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οποία χρησιμοποιείται στην περίπτωση κατά την οποία θέλουμε να 

διαπιστώσουμε ποιοι παράγοντες έχουν μεγαλύτεροι επίδραση στο 

πρόβλημα.

8. Καταιγισικκ ιδεών (brainstorming) : Επιτρέπει στα άτομα τα οποία 

συμμετέχουν στην ομάδα να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους και 

χρησιμοποιείται επειδή βοηθάει στην παραγωγή ιδεών με στόχο τη 

βελτίωση της επίτευξης της βέλτιστης λύσης, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη 

δημιουργικότητα και ενθαρρύνει την ομαδική εργασία.

9. Διάγραμαα συνάφειας : συγκέντρωση και ομαδοποίηση ιδεών έτσι ώστε 

η ομαδοποίηση και η δόμηση των πληροφοριών να οδηγήσει στην 

κατανόηση του προβλήματος και την εύρεση της άριστης λύσης.

10. Τεχνική πολλαπλής ιι/ήφου : επιλογή των συνηθισμένων ή των 

σπουδαίων ιδεών από έναν κατάλογο έτσι ώστε γίνει ευκολότερη η 

επιλογή της βέλτιστης λύσης από μικρότερο αριθμό πιθανών λύσεων

(Ζαβλανός 2003, Jerome 1995).
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Κεφάλαιο έκτο

Μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας και βραβεία ποιότητας

6.1 Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Dahlgaard (Ιαπωνία)

Το μοντέλο βασίζεται σε ένα διαφορετικό ορισμό επιχειρηματικής τελειότητας, 

σύμφωνα με τον οποίο η τελειότητα επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα 4 στοιχεία : α) 

άνθρωποι, β) συνεργασίες, γ) διαδικασίες εργασίας και δ) προϊόντα / υπηρεσίες. Έτσι 

αναπτύσσεται η «ποιότητα στους ανθρώπους» και μπορεί να επιτευχθεί τελειότητα 

στον οργανισμό. Πιο αναλυτικά, τα πρώτα δύο στοιχεία σχετίζονται με τις βασικές 

αξίες και τις συναισθηματικές ικανότητες, ενώ τα δύο τελευταία στοιχεία σχετίζονται 

με τις διανοητικές ικανότητες. Με άλλα λόγια, για να αναπτυχθεί ποιότητα στους 

ανθρώπους, θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους «με ένα ισορροπημένο 

τρόπο». Οι βασικές αξίες ορίζονται ως «εκείνα τα πνευματικά/ ηθικά στοιχεία, τα οποία 

αποτελούν κατευθυντήριες αρχές για την καθοδήγηση του ανθρώπου και έχουν 

αποδειχτεί ότι είναι παντοτινές αξίες ανεξαρτήτως εθνικών διαφορών ή διαφορών 

κουλτούρας» (Dahlgaard Jens και Park Dahlgaard 2002), όπως η εμπιστοσύνη, ο 

σεβασμός, η δικαιοσύνη, η αφοσίωση, είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των 

πνευματικών αναγκών του ανθρώπου. Οι βασικές ικανότητες περιλαμβάνουν τις 

συναισθηματικές και διανοητικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για να 

ικανοποιηθούν οι διανοητικές ανάγκες του ανθρώπου (π.χ. ανάγκη του ανήκειν, 

ανάγκη για δημιουργία σχέσεων, αναγνώριση, δημιουργικότητα, αυτοεκτίμηση). Οι 

συναισθηματικές ικανότητες μπορούν να διακριθούν περαιτέρω στις εξής κατηγορίες:

1. Αυτογνωσία : η γνώση των εσωτερικών συναισθημάτων, των 

προτιμήσεων, της διαίσθησης, των δυνατών και αδύνατων σημείων.

2. Αυτοσυγκράτηση η ικανότητα ελέγχου των προσωπικών

συναισθημάτων, ορμών, της αγωνίας και των αλλαγών του 

περιβάλλοντος.

3. Παρακίνηση εαυτού : η ικανότητα παρακίνησης, η ικανότητα θέσης 

προσωπικών στόχων και επίτευξής τους.

4. Ικανότητα του να είναι κάποιος εικρατικός : η ικανότητα να γνωρίζει 

κάποιος τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις αγωνίες των άλλων.

5. Κοινωνικές ικανότητες : η ικανότητα δημιουργίας σχέσεων και 

επηρεασμού των άλλων. Οι διανοητικές ικανότητες περιλαμβάνουν την 

ικανότητα για γνώση, λογική, ή ανώτερης χρήσης της ευφυΐας.
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Η ποιότητα θα πρέπει να αναπτυχθεί στα ακόλουθα τρία επίπεδα:

1. Ατομικό επίπεδο.

2. Ομαδικό επίπεδο.

3. Οργανωσιακό επίπεδο.

Η επιχειρηματική αριστεία (τελειότητα) επιτυγχάνεται με τη συμβολή τεσσάρων 

παραγόντων:

1) Ηγεσία, 2) Ανάπτυξη ατόμων, 3) Ανάπτυξη ομάδων, 4) Ανάπτυξη οργανισμού, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Επίπεόα(παράγοντες) για την επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας(τελειότητας)

Οι συγγραφείς αναφέρουν επίσης 7 εργαλεία για κάθε έναν από τους παραπάνω 4 

παράγοντες, τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τους ηγέτες στην 

προσπάθειά τους να επιτύχουν επιχειρηματική τελειότητα στον οργανισμό τους 

(Dahlgaard Jens και Park Dahlgaard 2002).

Τα 7 εργαλεία για την ανάπτυξη ηγεσίας είναι:

1. Να έχει βαθιά γνώση του συστήματος και των ανθρώπων.

2. Να επικεντρώνεται στους ανθρώπους και να τους εμπνέει, και όχι μόνο 

να τους επιτηρεί.

3. Να βασίζεται στην εμπιστοσύνη αντί για τον έλεγχο.

4. Να αναπτύξει και να αποσαφηνίσει βασικές αξίες και κοινό όραμα αντί 

για τακτικές, χρονοδιαγράμματα και λεπτομερή βήματα.

5. Να ρωτάει τους ανθρώπους τι και γιατί αντί για πότε και πώς.

6. Να σκέφτεται μακροπρόθεσμα και όχι βραχυπρόθεσμα.

7. Να επιδιώκει την καινοτομία αντί για τη διατήρηση και την αποφυγή 

του πειραματισμού. Η χρήση του τρίτου προσώπου δηλώνει ακριβώς την 

παραίνεση προς τον ηγέτη να κάνει κάτι.
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Τα 7 εργαλεία για την ανάπτυξη του ατόμου (ανάπτυξη εαυτού, 

“selfdevelopment”):

1. Να αποσαφηνίσει ένα προσωπικό όραμα.

2. Να βλέπει καθαρά την πραγματικότητα και να είναι δημιουργικός.

3. Να είναι προνοητικός- να λαμβάνει πρωτοβουλίες και ευθύνες.

4. Να επικεντρώνεται στις θετικές πλευρές και να μετατρέπει την 

καταστροφή σε επιτυχία.

5. Να είναι εμφατικός όταν επικοινωνεί.

6. Να δίνει προσοχή σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.

7. Να γνωρίζει τις αμυντικές του συνήθειες και να επιδιώκει τη μάθηση.

Τα 7 εργαλεία για την ανάπτυξη της ομάδας:

1. Να παρέχει ένα κοινό σκοπό σε όλα τα μέλη της ομάδας (να 

μοιράζονται το όραμα).

2. Να κατανείμει ρόλους και να μεταδώσει την αίσθηση μιας αποστολής 

(να μοιράζονται την ευθύνη).

3. Να εργάζονται όλοι με σεβασμό για τις μεταξύ τους διαφορές (οι 

διαφορές είναι πηγή συνέργιας).

4. Να έχει ικανότητες διαπροσωπικών σχέσεων: να προωθεί την ισορροπία 

στο διάλογο και τη συζήτηση (απαίτηση και υποστήριξη).

5. Να έχει ως πρότυπο την τακτική «κερδίζω-κερδίζω» (σύγκριση και όχι 

ανταγωνισμός).

Τα 7 εργαλεία για την ανάπτυξη του οργανισμού:

1. Να αποσαφηνίσει τον επιχειρηματικό στόχο και σχέδιο.

2. Να αναπτύξει το επιχειρηματικό σχέδιο (ανάπτυξη πολιτικής).

3. Να εφαρμόσει διατμηματική διοίκηση.

4. Να παράσχει την αναγκαία εκπαίδευση και κατάρτιση.

5. Να ενδυναμώνει και να παρακινεί το προσωπικό.

6. Να εκτιμήσει την κατάσταση με βάση αποτελέσματα αυτοξιολόγησης.

7. Να αναλάβει δράση με βάση τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης

(Μαρκογιαννάκη 2003).
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6.2 Βραβείο Malcolm-Baldrige (ΗΠΑ)

Award
Recipients

Τον Ιανουάριο του 1992 μέλη της συμβουλευτικής 

επιτροπής για θέματα παιδείας του Προέδρου των ΗΠΑ 

πρότειναν να δημιουργηθεί βραβείο Baldrige για την

ir h αάια adam Εκπαίδευση. Αυτό επιτεύχθηκε με την διερεύνηση των κριτηρίων

Το 1995 έγινε πιλοτική εφαρμογή του στην εκπαίδευση με 7 κριτήρια :

1. Ηγεσία.

2. Πληροφόρηση και ανάλυση.

3. Στρατηγικός και Λειτουργικός σχεδιασμός.

4. Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και Διοίκηση.

5. Εκπαιδευτική και Επιχειρηματική διαδικασία Διοίκησης.

6. Αποτελέσματα σχολικής απόδοσης.

7. Επικέντρωση μαθητών και ικανοποίηση μαθητών και συμμέτοχων.

Ο τελικός στόχος των κριτηρίων είναι ο σχεδιασμός τους για να βοηθήσουν τον 

εκπαιδευτικό οργανισμό που τα χρησιμοποιεί και να προσεγγίσει σταδιακά τα 

εκπαιδευτικά επιτεύγματα που είναι:

• Βελτίωση πρακτικών οργανωτικών επιτευγμάτων, ικανοτήτων και 

αποτελεσμάτων.

• Διευκόλυνση της επικοινωνίας και της διάχυσης των βέλτιστων 

πρακτικών πληροφόρησης μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

• Λειτουργία ως κατάλληλο εργαλείο κατανόησης και διαχείρισης της 

αποδοτικότητας και ως καθοδηγητής του σχεδιασμού των οργανισμών 

και ευκαιριών για μάθηση.

• Παροχή για διαρκή βελτίωση της αξίας των φοιτητών και των άλλων 

συμμετεχόντων με τη συνεισφορά της βελτίωσης της ποιότητας στην 

εκπαίδευση.

• Προσωπική γνώση και γνώση του οργανισμού.

Από την θεσμοθέτηση του βραβείου το 1999 και μέχρι σήμερα η επιτροπή, που 

είναι υπεύθυνη για την έκδοση των κριτηρίων, κάθε χρόνο αναδιαρθρώνει τα κριτήρια

του υπάρχοντος βραβείου Baldrige για τις επιχειρήσεις.
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ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες της εποχής για την εκπαίδευση και τις απαιτήσεις 

των νέων προκλήσεων. Έτσι για το 2004 τα επτά κριτήρια αναδιαρθρώθηκαν ως εξής :

1. Ηγεσία.

• Ηγεσία οργανισμού.

• Κοινωνική ευθύνη.

2. Στρατηγικός σ/εδιασιιός.

• Διαμόρφωση στρατηγικής.

• Ανάπτυξη στρατηγικής.

3. Εστίαση στο ααθητή. στους συιιμετέγοντες και στην Αγορά.

• Γνώση του μαθητή, συμμετεχόντων και Αγοράς.

• Ανάπτυξη σχέσεων και ικανοποίηση του μαθητή και 

συμμετεχόντων.

4. Μέτρηση. Ανάλυση και Διαχείριση Πληροφοριών.

• Μέτρηση και Ανάλυση της Απόδοσης του οργανισμού.

• Πληροφόρηση και Διαχείριση πληροφοριών.

5. Εστίαση στο Διδακτικό. Επιστημονικό και λοιπό Προσωπικό.

• Συστήματα Εργασίας.

• Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Δραστηριοποίηση του Διδακτικού, 

Επιστημονικού και του λοιπού προσωπικού.

• Ευημερία και ικανοποίηση του συνόλου του προσωπικού.

6. Διαγείριση Διαδικασιών.

• Διαδικασίες Κέντρου Μάθησης .

• Διαδικασίες υποστήριξης.

7. Αποτελέσιιατα Απόδοσης του Οργανισιιού.

• Αποτελέσματα σχετικά με τη μάθηση των μαθητών.

• Αποτελέσματα με εστίαση στον μαθητή και συμμετέχοντα.

• Αποτελέσματα σχετικά με τον προϋπολογισμό, οικονομικά και 

την Αγορά.

• Αποτελέσματα σχετικά με το Διδακτικό, Επιστημονικό και λοιπό 

προσωπικό.

• Αποτελέσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

οργανισμού.

• Αποτελέσματα σχετικά με την Ηγεσία και την Κοινωνική 

Υπευθυνότητα.
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Σύμφωνα με το αμερικανικό βραβείο του Baldrige στην εκπαίδευση, ένας 

εκπαιδευτικός οργανισμός θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα πριν να 

ξεκινήσει να επικεντρώνεται στα παραπάνω 7 κριτήρια του βραβείου :

1. Οριοθέτηση του οργανισμού που πρόκειται να αξιολογηθεί 

(οργανόγραμμα)

2. Επιλογή επτά υπερασπιστών για κάθε ένα κριτήριο

3. Επιλογή του είδους και της ακτίνας δράσης της αυτοαξιολόγησης και 

του σχεδίου δράσης

4. Τα ηγετικά στελέχη και οι 7 υπερασπιστές ετοιμάζουν το προφίλ του 

οργανισμού

5. Συλλογή στοιχείων για την πρακτική της αυτοαξιολόγησης

6. Οι υπερασπιστές επιλέγουν την ομάδα εργασίας για την προετοιμασία 

των απαιτήσεων των κριτηρίων

7. Επικοινωνία μεταξύ των ομάδων για την εξεύρεση προβλημάτων και 

βελτίωση των διαδικασιών

8. Προτεραιότητα στις αδυναμίες και ευκαιρίες για βελτίωση του 

οργανισμού

1. Δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου δράσης για βελτίωση 

(Παπαδημητρίου 2004, Baldrige Award Education Criteria 2004)

/pMmt
7Ψ

Malcolm Baldrige

National 
Quality 

Award
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6.3 Βραβείο EQA (Ευρώπη)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαχείρισης της Ποιότητας (European Foundation for 

Quality Management (EFQM)) είναι μη κερδοσκοπικός και ιδρύθηκε από τους 

προέδρους 14 ηγετικών ευρωπαϊκών εταιρειών τον Οκτώβριο του 1989 με αποστολή 

την ενίσχυση των προσπαθειών των μελών του στη ΔΟΠ και την προώθησή της στην 

Ευρώπη. Σήμερα περιλαμβάνει ως μέλη περισσότερους από 800 ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς. Το όραμά του είναι η επιχειρηματική αριστεία των οργανισμών στην 

Ευρώπη (EFQM 2004).

Ο όρος επιχειρηματική αριστεία ορίζεται από τον EFQM ως «η εξέχουσα 

πρακτική όχι μόνο στην επίτευξη αριθμητικών αποτελεσμάτων αλλά και στη διοίκηση 

ενός οργανισμού» (Wade 2000). Τον Οκτώβριο του 1991 δημιουργήθηκε από τον 

EFQM σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας (EOQ) το Ευρωπαϊκό 

Βραβείο Ποιότητας (EQA), το οποίο είναι βασισμένο στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο 

Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM (Gadd 1995). To 1996 το βραβείο επεκτάθηκε, 

ώστε να περιλαμβάνει και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Το 1997 μπορούσαν να 

συμμετέχουν και λειτουργικές μονάδες όπως εργοστάσια, μονάδες ερευνών, 

λειτουργιών πωλήσεων και μάρκετινγκ. Το ίδιο έτος εισήχθησαν και οι κατηγορίες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή εκείνων με προσωπικό μικρότερο των 250 

σε αριθμό υπαλλήλων (Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 

Διαχείρισης της Ποιότητας 2004).

Στα τέλη του 2001 καθιερώθηκαν τα επίπεδα αναγνώρισης της επιχειρηματικής 

αριστείας (EFQM 2004β), τα οποία βασίζονται επίσης στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο 

Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM, καθώς και στις θεμελιώδεις έννοιες της 

αριστείας. Τα επίπεδα δεν είναι παρά σχέδια αναγνώρισης των προσπαθειών για 

ποιότητα με σκοπό την ενθάρρυνση για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Προάγουν την 

επικέντρωση στη μάθηση, την εκπαίδευση και τη συστηματική βελτίωση, και 

αποδεικνύουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σημαντικούς τομείς, στο προσωπικό, 

τους πελάτες και τους προμηθευτές (EFQM 2004δ). Συγκεκριμένα το επίπεδο 

«Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» (“Committed to Excellence”) αναγνωρίζει
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ότι ένας οργανισμός έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για ποιότητα και βρίσκεται στο 

στάδιο της δέσμευσης. Η «Αναγνώριση στην Επιχειρηματική Αριστεία» (“Recognised 

for Excellence”) αντιπροσωπεύει την ύπαρξη μιας καλής διοίκησης για την επίτευξη 

της επιχειρηματικής αριστείας To EQA τέλος, αντιστοιχεί στην υψηλότερη 

επιβράβευση οργανισμών, οι οποίοι κατέχουν εξέχουσα θέση αναφορικά με τη 

λειτουργία τους σε πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο (Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του 

Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης της Ποιότητας 2004).

Επίπεδα αναγνώρισης της επιχειρηματικής αριστείας

Δέσμευση στην επιχειρηματική αριστεία : Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο, 

το οποίο είναι σχεδιασμένο για οργανισμούς ή επιχειρήσεις που βρίσκονται στο 

ξεκίνημα της πορείας τους προς την επιχειρηματική αριστεία. Η συμμετοχή στη 

διαδικασία για την απόκτηση του τίτλου εκτός από την επιβεβαίωση της προόδου σε

τρίτους, με τη χρησιμοποίηση του ανάλογου εμβλήματος 

σε διαφημιστικές και εμπορικές προσπάθειες, δίνει επίσης 

τη δυνατότητα στον οργανισμό να κατανοήσει το τωρινό 

επίπεδό του και να θέσει προτεραιότητες βελτίωσης. Η 

εμπειρία από τη χρησιμοποίηση του μοντέλου EFQM, με 

απλουστευμένο τρόπο ώστε να είναι εφικτή, και η 

αξιολόγηση από έμπειρους αξιολογητές συμβάλλουν 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Πιο αναλυτικά η διαδικασία 

που ακολουθείται μπορεί να διαιρεθεί σε δύο στάδια: Στο 

πρώτο στάδιο οι αιτούμενοι πραγματοποιούν 

αυτοαξιολόγηση χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο, 

το οποίο βασίζεται στα εννέα κριτήρια του μοντέλου EFQM. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι 

οργανισμοί μπορούν να συγκρίνουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται με αυτό των 

πρότυπων οργανισμών, και να εντοπίσουν τα ισχυρά σημεία και τις περιοχές που
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επιδέχονται βελτίωση. Στο δεύτερο στάδιο αποδεικνύεται ότι πράγματι οι αιτούμενοι 

οργανισμοί ανέπτυξαν και υλοποίησαν σχέδια βελτίωσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της αυτοαξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο στάδιο με βάση τα 9 

κριτήρια. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται με μονοήμερη ή διήμερη επίσκεψη 

αξιολογητών του EFQM καθώς επίσης και μέσα από συναντήσεις, συζητήσεις και 

επιθεωρήσεις των κατάλληλων εγγράφων (EFQM 2001α).

Αναγνώριση στην επιχειρηματική αριστεία : Έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις ή

οργανισμούς με εμπειρία στη χρήση του μοντέλου EFQM 

και βασίζεται και στα 32 υποκριτήρια (ολοκληρωμένο 

μοντέλο). Παρέχει αναγνώριση της καλής διοίκησης, 

όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα μιας δομημένης 

προσέγγισης για την αναγνώριση των δυνατών σημείων 

και των περιοχών που επιδέχονται βελτίωση στην 

επιχείρηση. Η διαδικασία που ακολουθείται από τους 

υποψήφιους είναι παρόμοια με αυτή για το EQA με τη 

διαφορά ότι η έκθεση αυτοαξιολόγησης που 

υποχρεούνται να ετοιμάσουν είναι μικρότερη σε έκταση 

(52 σελίδες) βασισμένη σε προκαθορισμένο σχήμα. Η 

αίτηση αυτή υποβάλλεται σε ομάδα 2-5 εκπαιδευμένων από τον EFQM αξιολογητών 

για μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του οργανισμού διάρκειας 2-4 ημερών. Οι

αξιολογητές αξιολογούν την εταιρεία αρχικά ατομικά και 

στη συγκεντρώνονται για να συμφωνήσουν σε μία κοινή 

βαθμολογία και να προετοιμάσουν ερωτήσεις για την επί 

τόπου επίσκεψη. Η βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με το 

σύστημα RADAR και κυμαίνεται σε κλίμακα 0-1000 

βαθμών. Μετά την πραγματοποίηση της επίσκεψης η 

βαθμολογία αναθεωρείται. Αν η εταιρεία συγκεντρώσει 

400 βαθμούς αποκτά και τον τίτλο της «Αναγνώρισης 

στην Επιχειρηματική Αριστεία». Στην αντίθετη 

περίπτωση οι αξιολογητές κρίνουν αν η εταιρεία 

συγκεντρώνει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία ώστε να της αποδοθεί ο τίτλος της 

«Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία». : (EFQM 2001α)

Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας: Είναι το υψηλότερο επίπεδο επιχειρηματικής 

αριστείας. Αποτελεί ένα αυστηρό και απαιτητικό διαγωνισμό, σχεδιασμένο για 

οργανισμούς ή επιχειρησιακές μονάδες, οι οποίοι θεωρούνται εθνικά ή ευρωπαϊκά
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LEVEL FOUR
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πρότυπα οργανισμών και διαθέτουν πενταετές τουλάχιστον ιστορικό συνεχούς 

βελτίωσης. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν διενεργήσει αυτοαξιολόγηση με βάση 

το μοντέλο EFQM περισσότερο από μία φορά και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 

450 βαθμούς σε κλίμακα βαθμολογίας 0-1000. To EQA βασίζεται στο μοντέλο EFQM, 

το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση και για άλλα εθνικά και τοπικά βραβεία ποιότητας. 

Η διαδικασία συμμετοχής είναι η εξής. Οι υποψήφιοι συντάσσουν και υποβάλλουν 

στους αξιολογητές μία λεπτομερή έκθεση αυτοαξιολόγησης 75 σελίδων και μέσα σε 

ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με βάση το μοντέλο EFQM. Η ομάδα αξιολόγησης

συγκροτείται από ανεξάρτητους αξιολογητές του 

βραβείου, οι οποίοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Οι 

αξιολογητές συμμετέχουν στη διαδικασία εθελοντικά και 

χωρίς πληρωμή και είναι ανώτατα διοικητικά στελέχη 

προερχόμενα από διάφορες χώρες και βιομηχανίες. Ο 

αριθμός τους κυμαίνεται από 4-8, ανάλογα με το μέγεθος 

και την πολυπλοκότητα του οργανισμού. Εάν η έκθεση 

αυτοαξιολόγησης πετύχει βαθμολογία ανώτερη του ορίου 

που έχει θέσει η Επιτροπή Βραβείων, τότε η ομάδα των 

αξιολογητών θα επισκεφτεί τον οργανισμό για περισσότερο από μια εβδομάδα έτσι 

ώστε να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητες αποδείξεις όλα όσα αναφέρονται στην έκθεση 

και να επαληθευτεί η βαθμολογία. Η ίδια ομάδα μετά την πραγματοποίηση της 

επιτόπιας επίσκεψης συντάσσει μία έκθεση ανατροφοδότησης την οποία και καταθέτει

σε ειδική επιτροπή, η οποία αποφασίζει και τα επίπεδα 

αναγνώρισης για τους υποψηφίους. Οι συμμετέχοντες 

μπορούν να αναγνωριστούν ως «Φιναλίστ», το οποίο 

δηλώνει ένα υψηλό βαθμό αριστείας στη διοίκηση 

ποιότητας και συστηματική επιδίωξη της συνεχούς 

βελτίωσης. «Βραβευμένοι Διαγωνιζόμενοι», δηλαδή 

οργανισμοί, οι οποίοι υπερέχουν σε κάποια βασική έννοια 

επιχειρηματικής αριστείας. Τέτοιες βασικές έννοιες, οι 

οποίες τέθηκαν για το διαγωνισμό του 2003 είναι για 

παράδειγμα η ηγεσία και συνέπεια σκοπού, η επικέντρωση στον πελάτη, η 

ενσωματωμένη κοινωνική ευθύνη, η ανάπτυξη και ενδυνάμωση του προσωπικού, ο 

προσανατολισμός στα αποτελέσματα. «Νικητές βραβείου», είναι εξέχοντες οργανισμοί 

τιμώμενοι με την ανώτατη διάκριση και θεωρούμενοι ως πρότυποι. Για την καλύτερη 

κατανόηση του βραβείου ακολουθεί περιγραφή του μοντέλου EFQM, στο οποίο και
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βασίζεται, όπως επίσης και περιγραφή του όρου αυτοαξιολόγησης, που τόσο συχνά έχει 

αναφερθεί κατά την περιγραφή των επιπέδων αριστείας, τόσο γενικά όσο και στα 

πλαίσια του μοντέλου. (EFQM 2001α, EFQM 2001 β, EFQM 2003).

Περιγραφή του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας του EFQM

Η δημιουργία του μοντέλου επιχειρηματικής 

αριστείας ήταν αναγκαία. Το μοντέλο αποτελεί την πρώτη 

πρόταση πρακτικής ποιότητας στην Ευρώπη που 

αναφέρεται σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (Jeans 2000). Διαιρείται σε προϋποθέσεις 

και σε αποτελέσματα. Οι προϋποθέσεις αποτελούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

προκειμένου να επιτευχθούν τα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα «η ικανοποίηση των 

πελατών», «η ικανοποίηση των ανθρώπων» και «η επίδραση στην κοινωνία» 

επιτυγχάνονται μέσω της «ηγεσίας», «της πολιτικής και στρατηγικής», «της διοίκησης 

προσωπικού», «των πόρων» και των «διαδικασιών» και τελικά καθίσταται εφικτή η 

αριστεία στα επιχειρηματικά αποτελέσματα» (Gadd 1995). Παρόλο που δημιουργήθηκε 

το μοντέλο για το βραβείο ποιότητας, πολλοί οργανισμοί το χρησιμοποιούσαν για την 

αυτοαξιολόγησή τους και την ανάπτυξη προγραμμάτων βελτίωσης και ποιότητας (De 

Dommartin 2000).

Το μοντέλο βασίζεται στις παρακάτω θεμελιώδεις έννοιες της αριστείας, οι οποίες 

όμως δεν είναι περιοριστικές αλλά αλλάζουν καθώς αναπτύσσεται ο οργανισμός 

(Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης της Ποιότητας 

2004).

• Προσανατολισιιός στα αποτελέσιιατα : η αριστεία εξαρτάται από την 

ικανοποίηση των υπαλλήλων, των πελατών, των προμηθευτών, της 

κοινωνίας και αυτών που ενδιαφέρονται για τη χρηματοοικονομική 

κατάσταση της εταιρείας, η ποία επέρχεται μέσα από τα αποτελέσματα 

που πραγματοποιεί η επιχείρηση.

• Επικέντρωση στον πελάτη : Η επικέντρωση στις ανάγκες των πελατών 

είναι καθοριστική για την αφοσίωσή τους και τη διατήρηση του μεριδίου 

της αγοράς. Ηγεσία και σταθερότητα σκοπού. Η δέσμευση της ηγεσίας 

με πράξεις για την επιδίωξη αριστεία εμπνέει σαφήνεια και σταθερότητα
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σκοπού μέσα στον οργανισμό και δημιουργείται κατάλληλο κλίμα για 

την επίτευξή της.

• Διοίκηση με βάση τα δεδοιιένα και τις διαδικασίε£ : Προϋπόθεση για την 

καλή λειτουργία του οργανισμού είναι η κατανόηση των επιμέρους 

διαδικασιών και η διοίκηση και ο σχεδιασμός βελτιώσεων με βάση 

αξιόπιστες πληροφορίες για τις αντιλήψεις των συμμέτοχων. Ανάπτυξη 

και εμπλοκή ανθρώπινου δυναμικού. Η αξιοποίηση του συνόλου του 

δυναμικού των υπαλλήλων επιτυγχάνεται με την ένδειξη εμπιστοσύνης 

και την ενδυνάμωσή τους για την ανάληψη πρωτοβουλιών.

• Συνε;^ ιιάθηση. καινοτοιιία και βελτίωση : η δημιουργία μιας

κουλτούρας που είναι σύμφωνη με τις αρχές της μάθησης, της 

καινοτομίας και της διαρκούς βελτίωσης, και η ανάπτυξη διαύλων 

ανταλλαγής γνώσεων συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του 

οργανισμού.

• Δηιιιουρνία συνεργασιών : η ύπαρξη έμπιστων συνεργατών είναι 

χρήσιμη για την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και υποστήριξη της 

οργανωσιακής λειτουργίας και απόδοσης.

• Κοινωνική ευθύνη : οι μακροχρόνιοι στόχοι του οργανισμού 

επιτυγχάνονται καλύτερα όταν γίνονται σεβαστές οι αντιλήψεις και 

ρυθμίσεις της κοινωνίας.

Η λογική RADAR

Αποτελεί «την καρδιά» του μοντέλου. Τα αρχικά RADAR αντιστοιχούν στα εξής 

στοιχεία: Results (Αποτελέσματα) Approach (Προσέγγιση) Deployment (Εξάπλωση) 

Assessment (Αξιολόγηση) Review (Ανασκόπηση) ΛΟΓΙΚΗ RADAR (EFQM 1999“). 

Η λογική του μοντέλου προσομοιάζει με αυτή του κύκλου του Deming (“Plan-Do- 

Check-Act”), σύμφωνα με τον οποίο προηγείται ο σχεδιασμός δράσης, ακολουθεί η 

εφαρμογή του σχεδίου, η επιθεώρηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής και τέλος η 

ανασκόπηση για τη δημιουργία προτάσεων βελτίωσης. Με βάση την απόφαση του 

οργανισμού να βαθμολογήσει ή όχι την αξιολόγηση, θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

εκτίμησης η κάρτα RADAR. Ή η κάρτα PATHFINDER αντίστοιχα.
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ΛΟΠΚΗ RADAR.

·£>γή. EFQM ‘Th* ~χτ&3αα:β Model". LS99)

Η κάρτα RADAR

Χρησιμοποιείται και από τους αξιολογητές του EFQM κατά την αξιολόγηση των 

αιτήσεων. Τα στοιχεία «Αξιολόγηση» και «Ανασκόπηση» εφαρμόζονται για κάθε ένα 

υποκριτήριο της ομάδας των Προϋποθέσεων, ενώ το στοιχείο «Αποτελέσματα» για 

κάθε ένα κριτήριο της ομάδας των Αποτελεσμάτων. Η Προσέγγιση αφορά τα σχέδια 

δράσης του οργανισμού και τους λόγους για τους οποίους επιλέγονται αυτά τα σχέδια. 

Η προσέγγιση κρίνεται ως προς το αν είναι εμπεριστατωμένη και ενοποιημένη. 

Εμπεριστατωμένη είναι η προσέγγιση, η οποία απευθύνεται σε όλες τις διαστάσεις του 

υποκριτηρίου, και περιλαμβάνει διαδικασίες, οι οποίες επικεντρώνονται στα 

συμφέροντα των εμπλεκομένων. Ενοποιημένη είναι αντίστοιχα όταν ο βαθμός στον 

οποίο υποστηρίζει την πολιτική και στρατηγική αλλά και παράλληλα συνδέεται με 

άλλες προσεγγίσεις είναι ικανοποιητικός. Στην εξάπλωση εξετάζεται αν και κατά πόσο 

εφαρμόστηκε η προσέγγιση σε όλα τα σχετιζόμενα τμήματα και περιοχές του 

οργανισμού και η εφαρμογή έγινε με συστηματικό και δομημένο τρόπο, Η αξιολόγηση 

και ανασκόπηση δεν είναι παρά η επιθεώρηση των ενεργειών εφαρμογής της 

προσέγγισης και ο σχεδιασμός και η ιεράρχηση δράσης προς βελτίωση. Σε ένα 

οργανισμό του οποίου η λειτουργία θεωρείται ότι πλησιάζει την τελειότητα η 

επιθεώρηση θα είναι αντικείμενο μέτρησης, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 

επιμόρφωση, ενημέρωση της επιχείρησης όπως π.χ. σημείο αναφοράς 

(“benchmarking”), αλλά και οι κάθε είδους έλεγχοι χρησιμοποιούνται για να 

προσδιοριστούν οι καλύτερες πρακτικές και ευκαιρίες βελτίωσης, οι οποίες και 

πραγματοποιούνται. Τέλος τα αποτελέσματα είναι ό,τι επιτεύχθηκε κατά τη λειτουργία 

του οργανισμού. Οι τάσεις, συγκρίνουν δεδομένα αποτελεσμάτων κατά το πέρασμα του
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χρόνου. Μία θετική τάση δείχνει γενική βελτίωση στο χρόνο. Οι στόχοι αναφέρονται 

στους εσωτερικούς στόχους του οργανισμού. Οι συγκρίσεις αναφέρονται σε συγκρίσεις 

με εξωτερικούς οργανισμούς. Οι αιτίες αναφέρονται στο βαθμό που τα αποτελέσματα 

προκύπτουν ως η συνέπεια μίας ή πολλών συγκεκριμένων προσεγγίσεων. Η εμβέλεια 

δείχνει αν τα αποτελέσματα καλύπτουν τις σχετικές περιοχές. (EFQM 1999α, EFQM 

1999β)

Η κάρτα PATHFINDER

Χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς εφόσον είναι επιθυμητή η διενέργεια 

αυτοαξιολόγησης χωρίς όμως και να υπάρχει βαθμολογία. Στηρίζεται επίσης στη 

λογική RADAR που αναπτύχθηκε παραπάνω. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει ερωτήσεις 

τόσο για τις προϋποθέσεις όσο και για τα αποτελέσματα. Η χρήση της είναι απλή. Οι 

ερωτήσεις της κάρτας εφαρμόζονται σε κάθε κριτήριο ή υποκριτήριο από το αντίστοιχο 

κάθε φορά τμήμα των προϋποθέσεων ή των αποτελεσμάτων. Οι απαντήσεις 

υποδεικνύουν πιθανές περιοχές βελτίωσης όπως επίσης και αποκαλύπτουν τα ισχυρά 

σημεία της επιχείρησης. Για την ολοκλήρωση του σκοπού της αξιολόγησης ενδείκνυται 

η λήψη βελτιωτικών μέτρων στις περιοχές όπου διαπιστώθηκαν ελλείψεις. (EFQM 

1999α)

Τα Kpmjpia του μοντέλου και η βαρύτητά τους

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΓΤλΞΕΗΜΑ'ΠΚΗΣ ΤΕΛΕΚΠΗΙΑΙ EFQM 
(ϋρη: EFQM, Tie EFQM Εκ«Ι1«εμ MM*’", 1S99>

To μοντέλο περιλαμβάνει 9 κριτήρια, από τα οποία τα 5 πρώτα ανήκουν στην 

ομάδα των προϋποθέσεων και τα 4 τελευταία στην ομάδα των αποτελεσμάτων. Οι 

προϋποθέσεις αντιστοιχούν στις ενέργειες του οργανισμού γα να επιτευχθούν τα 

αποτελέσματα. Κάθε κριτήριο αποτελείται από υποκριτήρια για τα οποία παρατίθενται 

επιπλέον σημεία για την καθοδήγηση του οργανισμού σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις 

κατά την εφαρμογή του μοντέλου αλλά και τη διευκόλυνση του αξιολογητή στην 

εργασία του. Παρ’ όλα αυτά σημειώνουμε ότι η λίστα των σημείων αυτών δεν είναι
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εξαντλητική αλλά ούτε και υποχρεωτική. Ανάλογα με το είδος και τις ανάγκες του 

οργανισμού ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Σε κάθε κριτήριο αντιστοιχεί και 

ένας συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με τη σημαντικότητά του για την πορεία προς 

την επιχειρηματική τελειότητα, όπως αυτοί τέθηκαν από τον EFQM. Τόσο οι 

προϋποθέσεις όσο και τα αποτελέσματα συγκεντρώνουν το 50% της βαθμολογίας ώστε 

συνολικά το άθροισμά τους να είναι το 100%. Τα κριτήρια και η βαρύτητά τους, 

παριστάνονται στο παρακάτω σχήμα. Στη συνέχεια ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση 

των κριτηρίων και των υποκριτηρίων τους (EFQM 1999α).

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM

Προϋποθέσεις

■

■
-

1 Ηγεσία (Συντελεστής Βαρύτητας: 10%)

Εξετάζει την ανάπτυξη και τη υλοποίηση σε πράξη της αποστολής, του οράματος 

και των αξιών από τα ηγετικά στελέχη μέσα στον οργανισμό (Κριτήριο 1).

• Ειδικότερα εξετάζεται ο ρόλος της ηγεσίας στην ανάπτυξη της 

αποστολής, του οράματος και των αξιών, εμπνέοντας την ανάπτυξη μιας 

κουλτούρας επιχειρηματικής αριστείας στον οργανισμό, (Υποκριτήριο 1)

• στην εξασφάλιση της ανάπτυξης, υλοποίησης και διαρκούς βελτίωσης του 

συστήματος διοίκησης, (Υποκριτήριο 2)

• στην προσωπική επαφή με τους πελάτες, εταίρους και αντιπροσώπους της 

κοινωνίας, (Υποκριτήριο 3)

• στην παρακίνηση, αναγνώριση και υποστήριξη των προσπαθειών του 

προσωπικού. (Υποκριτήριο 4).
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2. Πολιτική και στρατηγική (Συντελεστής Βαρύτητας: 8%)

Εξετάζει πώς η στρατηγική του οργανισμού είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες 

των συμμέτοχων και υποστηριζόμενη από πολιτικές, σχέδια και διεργασίες προωθεί 

την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής του οργανισμού (Κριτήριο 2).

• Ειδικότερα εξετάζεται πώς η πολιτική και στρατηγική, βασίζονται στις 

παρούσες και μελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες των συμμέτοχων 

(Υποκριτήριο 1)

• βασίζονται σε πληροφορίες αναφορικά με μετρήσεις απόδοσης, έρευνας, 

δραστηριότητες σχετικές με τη μάθηση και τη δημιουργικότητα 

(Υποκριτήριο 2)

• αναπτύσσονται, ανασκοπούνται και ενημερώνονται (Υποκριτήριο 3).

• εφαρμόζονται μέσα από ένα πλαίσιο βασικών διαδικασιών (Υποκριτήριο

4)

• γνωστοποιούνται σε όλους μέσα στον οργανισμό και υλοποιούνται 

(Υποκριτήριο 5).

3.Ανθρώπινο Δυναιιικό (Συντελεστής Βαρύτητας: 9%)

Εξετάζει πώς διοικείται και σχεδιάζεται η ανάπτυξη των γνώσεων και 

δυνατοτήτων του προσωπικού σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο μέσα στον οργανισμό 

και η αξιοποίησή τους για την υποστήριξη της πολιτικής και στρατηγικής και την 

αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών (Κριτήριο 3).

• Ειδικότερα εξετάζεται πώς ο οργανισμός. σχεδιάζει, διαχειρίζεται και 

βελτιώνει τους ανθρώπινους πόρους (Υποκριτήριο 1)

• εντοπίζει, αναπτύσσει και διατηρεί τις γνώσεις και ικανότητες του 

προσωπικού (Υποκριτήριο 2)

• ενδυναμώνει και υποστηρίζει την εμπλοκή του προσωπικού σε 

δραστηριότητες (Υποκριτήριο 3)

• αναπτύσσει το διάλογο με τους υπαλλήλους (Υποκριτήριο 4)

• επιβραβεύει, αναγνωρίζει και φροντίζει τους εργαζομένους (Υποκριτήριο 

5).
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4. Πόροι και συνεργασίες (Συντελεστής Βαρύτητας: 9%)

Εξετάζει πώς σχεδιάζονται και τη διαχειρίζονται οι πόροι και οι εξωτερικές 

συνεργασίες προκειμένου να υποστηριχτεί η πολιτική και στρατηγική και να είναι 

αποτελεσματική η λειτουργία των διαδικασιών (Κριτήριο 4).

• Ειδικότερα εξετάζεται πώς γίνεται η διαχείριση των εξωτερικών 

συνεργασιών (Υποκριτή ριοί)

• των χρηματοοικονομικών (Υποκριτήριο 2)

• των κτιρίων, του εξοπλισμού και των υλικών (Υποκριτήριο 3)

• της τεχνολογίας (Υποκριτήριο 4)

• των γνώσεων και πληροφοριών (Υποκριτήριο 5).

5. Διαδικασίες (Συντελεστής Βαθύτητας: 14%)

Εξετάζει πώς σχεδιάζονται, διαχειρίζονται και βελτιώνονται οι διαδικασίες ώστε 

να υποστηρίζεται η πολιτική και στρατηγική και να δημιουργείται αυξανόμενη 

προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και λοιπούς συμμέτοχων (Κριτήριο 5).

• Ειδικότερα εξετάζεται αν ο οργανισμός σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις 

διαδικασίες με συστηματικό τρόπο (Υποκριτήριο 1)

• βελτιώνει όταν είναι απαραίτητο τις διαδικασίες προκειμένου να 

ικανοποιηθούν οι πελάτες και γενικά οι συμμέτοχοι (Υποκριτήριο 2)

• σχεδιάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες και 

προσδοκίες των πελατών (Υποκριτήριο 3)

• παράγει, παραδίδει τα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες ώστε οι πελάτες να 

μένουν ικανοποιημένοι (Υποκριτήριο 4)

• διαχειρίζεται και προάγει τις σχέσεις του με πελάτες (Υποκριτήριο 5).
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Αποτελέσματα

6. Αποτελέσμ,ατα πελατών (Συντελεστής Βαρύτητας: 20%)

Αφορά στο τι πετυχαίνει ο οργανισμός σχετικά με τους εξωτερικούς πελάτες.

Είναι το κριτήριο με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας (Κριτήριο 6).

• Ειδικότερα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα μετρήσεων που είναι σχετικά 

με. αντιλήψεις πελατών για τον οργανισμό όπως αυτά προκύπτουν για 

παράδειγμα από έρευνες πελατών, από ομάδες εστίασης, από επιδόσεις 

πωλητών, φιλοφρονήματα και παράπονα (Υποκριτήριο 1)

• εσωτερική παρακολούθηση της απόδοσης του οργανισμού ώστε να 

προβλέπονται και οι αντιλήψεις των εξωτερικών πελατών (Υποκριτήριο

2).

ί· Μ »ΐρ·
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7. Αποτελέσματα προσωπικού (Συντελεστής Βαρύτητας: 9%)

Αφορά στο τι πετυχαίνει ο οργανισμός σχετικά με το προσωπικό του (Κριτήριο

7)·

• Ειδικότερα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα μετρήσεων που είναι σχετικά 

με: αντιλήψεις του προσωπικού για τον οργανισμό όπως αυτές 

προκύπτουν για παράδειγμα από έρευνες, ομάδες εστίασης, συνεντεύξεις, 

δομημένες αξιολογήσεις (Υποκριτήριο 1)

• εσωτερική παρακολούθηση της απόδοσης του προσωπικού ώστε να 

προβλέπονται και οι αντιλήψεις του (Υποκριτήριο 2).
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8. Αποτελέσαατα κοινωνικού συνόλου (Συντελεστής Βαρύτητας: 6%)

Αφορά στο τι πετυχαίνει ο οργανισμός σχετικά με το τοπικό, εθνικό και διεθνές 

κοινωνικό περιβάλλον του. Είναι το κριτήριο με το μικρότερο συντελεστή βαρύτητας 

(Κριτήριο 8).

• Ειδικότερα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα μετρήσεων που είναι σχετικά 

με: αντιλήψεις της κοινωνίας για τον οργανισμό όπως αυτές προκύπτουν 

για παράδειγμα από έρευνες, αναφορές, δημόσιες συγκεντρώσεις, 

δημόσιους αντιπροσώπους, κυβερνητικές αρχές (Υποκριτήριο 1)

• εσωτερική παρακολούθηση της απόδοσης του οργανισμού με σκοπό τη 

βελτίωση και την πρόβλεψη των αντιλήψεων της κοινωνίας (Υποκριτήριο 

2).

9. Βασικά αποτελέσαατα απόδοσης (Συντελεστής Βαρύτητας: 15%)

Αφορά στο τι πετυχαίνει ο οργανισμός σχετικά με τη σχεδιασμένη απόδοσή του 

(Κριτήριο 9).

• Ειδικότερα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα μετρήσεων που είναι σχετικά 

με την απόδοση της επιχείρησης σε βασικές περιοχές χρηματοοικονομικές 

ή μη όπως π.χ. είναι οι πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς (Υποκριτήριο 1)

• λειτουργικούς δείκτες που παρακολουθούν τα βασικά αποτελέσματα 

σχετικά με την απόδοση της επιχείρησης που περιγράφτηκαν στο 

υποκριτήριο 1, με σκοπό την πρόβλεψη βελτιώσεων, όπως π.χ. ποσοστό 

ελαττωμάτων, στοιχεία ισολογισμού, βαθμός καινοτομίας, 

προσβασιμότητα στις πληροφορίες και γνώσεις (Υποκριτήριο 2) (EFQM 

2004γ).

Το 1993 σε σεμινάριο που έγινε στο Aarhus School of Business υπό την αιγίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε δεκτό ότι ο μοντέλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

επιτυχία στην εκπαίδευση και άρα και η εφαρμογή της ΔΟΠ στα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, με πρώτη εφαρμογή στο παραπάνω σχολείο.

Μετά την μετατροπή τους τα γενικά κριτήρια του Ευρωπαϊκού βραβείου για τους 

Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς είναι τα παρακάτω :
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1. Καθηγητική θέση : Το κριτήριο αυτό εξετάζει την προσπάθεια την οποία 

καταβάλει ο δάσκαλος για να διευθύνει τη μάθηση των μαθητών, σύμφωνα με 

τις αρχές της ΔΟΓΊ.

2. Σκοπός : Το κριτήριο αυτό εξετάζει τον προγραμματισμό και την εξάπλωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, των σκοπών και τη μεθοδολογία μάθησης.

3. Διοίκηση ιιαθητών : Το κριτήριο αυτό εξετάζει τη συμμετοχή των μαθητών 

γενικά στις διαδικασίες της μάθησης.

4. Πηγές : Το κριτήριο αυτό εξετάζει τον έλεγχο και τη διατήρηση των μέσων που 

χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία τους, έτσι ώστε να 

ικανοποιήσουν τους σκοπούς μάθησης.

5. Παιδαγωγικές πρακτικές : Το κριτήριο αυτό εξετάζει το μάνατζμεντ όλων των 

παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία στη μάθηση.

6. Εφαοιιογή : Το κριτήριο αυτό εξετάζει την ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα των εξωτερικών απαιτήσεων και προσδοκιών.

7. Ικανοποίηση ιιαθητών : Στο κριτήριο αυτό οι μαθητές αξιολογούν τη 

διδασκαλία και ακόμη αξιολογούν αν οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σύμφωνα με 

τις προσδοκίες και τις ανάγκες των μαθητών.

8. Επίδραση σε άλλες καταστάσεις ιιάθησης και διδασκαλίας : Το κριτήριο αυτό 

εξετάζει τη γενική εικόνα της διδασκαλίας, όπως αυτή παρατηρείται από άλλες 

πλευρές του εκπαιδευτικού προγράμματος των μαθητών ως συνόλου.

9. Αποτελέσματα ιιάθησης : Το κριτήριο αυτό εξετάζει τα αποτελέσματα της 

διδασκαλίας σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς

(Ζαβλανός 2003, Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο EFQM 2004).

Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν εφαρμόσει ή βρίσκονται στη 

διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω κριτηρίων των διεθνών οργανισμών ποιότητας. 

Αρκετές επιχειρήσεις αλλά και οργανισμοί έχουν αποκτήσει ένα διεθνές βραβείο 

ποιότητας. Στο επόμενο κεφάλαιο υπάρχουν παραδείγματα διασφάλισης ποιότητας και 

επιχειρηματικής αριστείας (διοίκησης ολικής ποιότητας) στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.
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Κεφάλαιο έβδομο

Παραδείγματα εφαρμογής διασφάλισης ποιότητας και επιχειρηματικής 

αριστείας (διοίκησης ολικής ποιότητας) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην

Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο

Παραδείγματα εφαρμογής διασφάλισης ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας 

(διοίκησης ολικής ποιότητας) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς υπάρχουν χιλιάδες σε 

ολόκληρο τον κόσμο, αλλά πλέον και αρκετά στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον για την 

παρούσα εργασία παρουσιάζουν τα παραδείγματα εφαρμογής διασφάλισης ποιότητας 

και επιχειρηματικής αριστείας (διοίκησης ολικής ποιότητας) στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ» στην Αθήνα

Μετά από συνέντευξη με τα στελέχη του εκπαιδευτικού ιδρύματος «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 

ΖΗΡΙΔΗ» στην Αθήνα παρατίθενται τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία της συνέντευξης, 

(α) Η ταυτότητα του Οργανισμού

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη είναι ένα καταξιωμένο ιδιωτικό σχολείο, με 70 χρόνια 

παράδοση. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

στην Ελλάδα και χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή καινοτομιών και παιδαγωγικών 

τάσεων αιχμής. Το σχολείο αποτελεί μέλος ενός ευρύτερου ομίλου ολοκληρωμένων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ακόμη το Εργαστήριο Ελευθέρων 

Σπουδών «Campus Arts & Sciences» και τη μονάδα Επιμόρφωσης Ενηλίκων «Praxis».

Το Σεπτέμβριο 2002 η Νέα Γενιά Ζηρίδη εγκαινίασε σε μια έκταση 80 

στρεμμάτων στα Σπάτα ένα πλήρες εκπαιδευτικό συγκρότημα (από Παιδικό Σταθμό 

μέχρι και Αύκειο) διεθνών προδιαγραφών, που φιλοδοξεί να σφραγίσει το μέλλον της 

παιδείας στη χώρα μας. Κατασκευασμένο με περιβαλλοντική ευαισθησία και τις 

υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και αισθητικής, αυτό το μοναδικό 

στην Ελλάδα οικολογικό σχολείο, διαπνέεται από παιδοκεντρική φιλοσοφία, με καθένα 

κτίριο σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στις δυνατότητες και 

στα ενδιαφέροντα της ηλικίας μαθητών, στους οποίους απευθύνεται. Προκειμένου δε 

οι μαθητές να έρθουν σε επαφή από μικρή ηλικία με τη φύση, η Νέα Γενιά Ζηρίδη 

διαθέτει μοναδικούς βοτανικούς κήπους με φυσικά θεματικά πάρκα και μια πραγματική 

φάρμα (!!!). Τέλος, το σχολείο, με τις πρωτοβουλίες κι εκδηλώσεις που αναλαμβάνει,
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αποτελεί «ζωντανό κύτταρο» της τοπικής κι ευρύτερης κοινότητας. Πέραν των 

πρωτοποριακών εγκαταστάσεων, η Νέα Γενιά Ζηρίδη εφαρμόζει μια σειρά 

καινοτομιών στην καθημερινή παιδαγωγική πρακτική, όπως :

• το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πολλαπλές Ευφυΐες» (κατά Sternberg, 

καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Harvard), με το οποίο ανιχνεύονται και 

καλλιεργούνται οι ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών, ώστε να 

μεγιστοποιείται το δυναμικό τους,

• ειδικές υπηρεσίες, που είναι σχεδιασμένες για την εξυπηρέτηση των 

ιδιαίτερων αναγκών μαθητών και γονέων (το «Κέντρο Ανάπτυξης 

Παιδιού» - για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη μαθησιακών και 

δυσκολιών των μαθητών, τα Τμήματα «Φροντίδας Μαθητών» και 

«Γονέων» - για την ύπαρξη ενός ανοιχτού δίαυλου επικοινωνίας και 

γόνιμης συνεργασίας του σχολείου με αυτές τις δύο κρίσιμες «ομάδες»), 

καθώς και

• τη λειτουργία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης, για την εφαρμογή 

των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

(β) Σταθερά προσανατολισμένοι στην ποιότητα

- Σύστημα ISO 9001:2000

- Δέσμευση της ηγεσίας στη διαρκή επιδίωξη της αριστείας

- Πεποίθηση ότι η ποιότητα σε όλες τις λειτουργίες και τα επίπεδα του 

οργανισμού κατακτάται ως αποτέλεσμα της ατομικής και ομαδικής συνεπούς 

προσπάθειας

- Καλλιέργεια και διάχυση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης στο σύνολο του 

οργανισμού

- Παραγωγή συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων, μέσω 

εστιασμένης και συστηματικής δράσης σε έργα αιχμής για τον οργανισμό 

Η ΑΥΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Μέθοδος

Διήμερο workshop αυτοαξιολόγησης Οργανισμού (τέλη Οκτωβρίου 2002) 

ΣυαιιετέΥοντες

Εκπαιδευτικοί, Διευθυντές και Ανώτερα Διοικητικά στελέχη 

Στόγος

Συνολική διάγνωση της κατάστασης του οργανισμού, με βάση τα κριτήρια του 

μοντέλου EFQM
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-Ηγεσία

-Πολιτική και Στρατηγική 

-Ανθρώπινο Δυναμικό 

-Συνεργασίες 

-Διαδικασίες 

-Αποτελέσματα Πελατών 

-Αποτελέσματα Ανθρώπινου Δυναμικού 

-Αποτελέσματα της Κοινωνίας 

Κύρια Αποτελέσιιατα Απόδοσης 

Αποτελέσματα

-Αναλυτική καταγραφή όλων των περιοχών προς βελτίωση 

-Ιεράρχησή τους

-Επιλογή τριών βελτιωτικών δράσεων, κρίσιμων για τον Οργανισμό, και 

ανάθεσή τους σε υπεύθυνες ομάδες εργασίας 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ 3 ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

1 ° Φίλτρο

Ορισμός κριτηρίων με βάση τα οποία οι βελτιωτικές δράσεις ιεραρχούνται ως

προς την κρισιμότητά τους για τον Οργανισμό

(α) Ικανοποίηση γονέων

(β) Βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων

(γ) Συμμετοχή των εργαζομένων σε δραστηριότητες συνεχούς βελτίωσης 

2° Φίλτρο

Ιεράρχηση βελτιωτικών δράσεων, αναλόγως:

_του αναγκαίου χρόνου προς παραγωγή αποτελέσματος και 

_του εύρους επίδρασης στον Οργανισμό 

Οι τελικά επιλεχθείσες Βελτιωτικές Δράσεις:

1. Βελτίωση Διακίνησης Μαθητών

- Η διακίνηση των μαθητών αποτελεί τη πιο βασική διοικητική υπηρεσία του 

σχολείου κι οφείλει να γίνει πιο αποτελεσματική, προκειμένου να συνεισφέρει 

περισσότερο στην ικανοποίηση των γονέων και τη βελτίωση της σχέσης τους με 

το σχολείο.

2. Εξυπηρέτηση Πελατών και Αξιοποίηση Πληροφοριών

- Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης ενός οργανωμένου συστήματος που θα 

ανταποκρίνεται και θα επιλύει άμεσα και μεθοδευμένα τα θέματα των γονέων,
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με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών τους, την ενεργή συμμετοχή τους στη 

ζωή του σχολείου και τελικά την αφοσίωσή τους σ’ αυτό.

3. Προσέλκυση νέων ιιαθυτών

- Κατά την ίδρυση του σχολείου, υπήρξε σημαντική απόκλιση του αριθμού των 

μαθητών σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί στο επιχειρηματικό πλάνο. 

Το πρόγραμμα προσέλκυσης νέων μαθητών απαντάει άμεσα στη βελτίωση των 

οικονομικών μεγεθών του Οργανισμού

(γ) Τα οφέλη από την συμμετοχή μας στα Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας-EFQM 

Η συμμετοχή της Νέας Γενιάς Ζηρίδη στα Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας- 

EFQM αποτέλεσε για τον οργανισμό μας, φυσική συνέχεια μιας μακρόχρονης πορείας, 

σταθερά προσανατολισμένης στην ποιότητα. Βασίστηκε στη «συγγένεια» των κύριων 

αρχών του μοντέλου EFQM με τη φιλοσοφία ποιότητας της Νέας Γενιάς Ζηρίδη, η 

οποία αποτυπώνεται στα εξής:

• Δέσμευση της ηγεσίας στη διαρκή επιδίωξη της αριστείας

• Πεποίθηση ότι η ποιότητα σε όλες τις λειτουργίες και τα επίπεδα του 

οργανισμού κατακτάται ως αποτέλεσμα της ατομικής και ομαδικής 

συνεπούς προσπάθειας

• Καλλιέργεια και διάχυση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης στο σύνολο 

του οργανισμού

• Παραγωγή συγκεκριμένων και μετρούμενων αποτελεσμάτων σε έργα 

αιχμής για τον οργανισμό.

Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή της Νέας Γενιάς Ζηρίδη στα Επίπεδα 

Επιχειρηματικής Αριστείας-EFQM, προσέφερε στον οργανισμό τα εξής οφέλη:

• «Ειλικρινή», «εκ βαθέων» και πλήρη αυτοαξιολόγηση του οργανισμού 

από τα στελέχη του, στη διάρκεια του σχετικού διήμερου workshop κατά 

την έναρξη της διαδικασίας, όπου εντοπίστηκαν στρατηγικά 

πλεονεκτήματα και περιοχές βελτίωσης, οι οποίες ιεραρχήθηκαν στη 

συνέχεια αναλόγως της κρισιμότητάς τους για τον οργανισμό.

• Εστίαση της δημιουργικότητας και των πόρων σε σημαντικά έργα 

άμεσης ανταπόδοσης στον οργανισμό («βελτίωση του συστήματος 

διακίνησης των μαθητών με τα σχολικά οχήματα», «συστηματοποίηση 

και περαιτέρω αξιοποίηση της επικοινωνίας των γονέων με το Τμήμα 

Φροντίδας Γονέων», και τέλος «προσέλκυση νέων μαθητών στο 

σχολείο»).
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• «Πρακτική εφαρμογή κι εξάσκηση» αρχών και διαδικασιών ποιότητας 

από όλους τους εμπλεκόμενους, μέσω της συστηματικής & 

μεθοδευμένης επίτευξης του τελικού μετρήσιμου στόχου από τις 

υπεύθυνες ομάδες εργασίας. Τα μέλη των ομάδων αυτών έχουν πλέον 

εξοικειωθεί με την αντίστοιχη μεθοδολογία και στο μέλλον μπορούν να 

λειτουργούν αποτελεσματικά ως ηγέτες ποιότητας σε λοιπά βελτιωτικά 

έργα του οργανισμού.

Συνοψίζοντας, το κύριο όφελος από τη συμμετοχή μας στα Επίπεδα 

Επιχειρηματικής Αριστείας-EFQM, είναι η συνειδητή εμπλοκή σε μια αέναη 

προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης, η οποία είναι μακροχρόνια κι απαιτητική, αλλά 

συγχρόνως απόλυτα ανταποδοτική, καθώς βήμα-βήμα προσεγγίζουμε, τόσο σε ατομικό 

όσο και σε επίπεδο οργανισμού, το στόχο της αριστείας (Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά 

Ζηρίδη» 2004).

Γυμνάσιο του Mi. Edgecumbe στην περιοχή Sitka της Αλάσκα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγμα του προγράμματος ποιότητας του 

συγκεκριμένου σχολείο όπου φοιτούν 300 μαθητές. Για την επίτευξη των στόχων όλοι 

οι μαθητές διδάσκονται και μαθαίνουν τη φιλοσοφία της ΔΟΠ, τεχνικές και εργαλεία 

της ΔΟΠ, εκπαιδευτικές θεωρίες και πρακτική ψυχολογία. Οι μαθητές ενημερώνονται 

για να κατανοήσουν γιατί διδάσκονται κάποιο αντικείμενο και συμμετέχουν άμεσα στα 

μελλοντικά προγράμματα σπουδών.

Χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου σχολείου αποτελεί η επιχείρηση παραγωγής 

καπνιστού σολομού η οποία επιφέρει χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο από τις Ασιατικές 

χώρες και την οποία λειτουργούν οι ίδιοι οι μαθητές. Οι ίδιοι οι μαθητές 

παρακολουθούν τις επιδόσεις τους, αποφεύγοντας τυποποιημένες εξετάσεις, σε όφελος 

της συνεχούς αξιολόγησης.

Τα συνοπτικά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι εμφανή καθώς 68% 

των αποφοίτων συνεχίζουν σε κολέγια ή πανεπιστήμια, 28% συνεχίζουν σε τεχνικά / 

εμπορικά σχολεία. Το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο είναι 0- 

0,5 %, ενώ το 97% των μαθητών πιστεύει πως η ποιότητα της εκπαίδευσης τους είναι 

υψηλότερη από αυτήν των τοπικών σχολείων, το 92% των αποφοίτων του 1992 

επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο ίδιο σχολείο, το 75% των αποφοίτων 

πιστεύει ότι το σχολείο έκανε καλή δουλειά προετοιμάζοντάς τους για τη συνεχιζόμενη
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εκπαίδευση, τα ποσοστά χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ μειώθηκαν σημαντικά, σε 

αντίθεση με την ικανοποίηση των γονέων η οποία αυξήθηκε. (Τσιότρας 2002)

Γυμνάσιο George Westinghouse στο Brooklyn της Νέας Υόρκης

Το πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας του Τεχνικού και Επαγγελματικού 

Γυμνασίου George Westinghouse, ενός Γυμνασίου της Νέας Υόρκης στο κέντρο του 

Brooklyn, επέφερε μείωση του ρυθμού εγκαταλείψεων του σχολείου, αύξηση του 

αριθμού των μαθητών που συνεχίζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αύξηση της 

συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, βελτίωσε το σχεδίασμά 

συνεργασιών μεταξύ σχολείου και επιχειρήσεων και την ανάπτυξη ενός βελτιωμένης 

ποιότητας προγράμματος σπουδών.

Σημαντικό είναι το γεγονός πως από τους 1800 εγγεγραμμένους μαθητές το 0,5% 

είναι λευκοί, ενώ οι υπόλοιποι είναι κυρίως μαύροι, λατινοαμερικάνοι και ασιάτες και 

μάλιστα πολλοί από τους μαθητές ανήκουν σε οικογένειες με ένα μόνο γονιό, ενώ το 

62,1% είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας (Τσιότρας 2002, Schargel 1996).

2001 Malcolm Baldrige National Quality Award, Education Application,

Pearl River School District

To εκπαιδευτικό ίδρυμα Pearl River School District, έλαβε το 2001 το Αμερικάνικο 

Malcolm Baldrige National Quality Award, και τα οργανωτικά αποτελέσματα 

απόδοσης περιγράφονται παρακάτω εν συντομία :

• τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών στις εξετάσεις για το Regent 

Diploma τα έτη 1996-2000, όπου φαίνεται ξεκάθαρα άνοδος του 

ποσοστού των επιτυχιών στο 79%,

• οι επιδόσεις των σπουδαστών της 9ης τάξης, όταν ήταν μαθητές της 6ης, 

7ης και 8ης τάξης κατά τα έτη 1997-1999 στο CTP III test, βελτιώθηκαν 

σημαντικά,

• υπήρξε αύξηση της απόδοσης στο μάθημα της ανάγνωσης που έφτασε 

στο 85%, με ταυτόχρονη άνοδο της απόδοσης στα μαθηματικά στο 87%,

• τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το Regent Diploma σε 8 

διαφορετικές θεματικές ενότητες κατά τα έτη 1998-2000, ήταν κάτι
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παραπάνω από τα αναμενόμενα ιδιαίτερα σε σχέση με τα αποτελέσματα 

των «παρόμοιων σχολείων»,

• έχει γίνει ξεκάθαρη η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων του μαθητικού 

δυναμικού του οργανισμού ανά έτος και είναι προφανές δεν αποτελεί 

μεμονωμένο φαινόμενο,

• η παρακολούθηση προαιρετικών μαθημάτων είναι σημαντική επειδή 

υπάρχουν εκθέσεις που δείχνουν και την αντίστοιχη βοήθεια που 

παρέχει στους σπουδαστές για την προετοιμασία τους μετά την είσοδό 

τους στο κολέγιο,

• στις εξετάσεις των προαιρετικών μαθημάτων φαίνεται αύξηση της 

επιτυχίας από το 29% το 1996 στο 70% το 2000,

• τα ποσοστά των αποφοίτων των ετών από το 1995 έως το 2001 που 

παρακολουθούν μαθήματα σε κάποιο κολέγιο,

• η ετήσια αύξηση του ποσοστού είναι στο 9% με 96% των αποφοίτων του 

2001 που παρακολουθούν μαθήματα σε κάποιο κολέγιο,

• αυξήθηκαν τα ποσοστά συμμετοχής των σπουδαστών στις εξετάσεις 

SAT I και SAT II τα έτη 1997 - 2000, που είναι απαραίτητες για την 

είσοδό τους σε κολέγια,

• Στο λεκτικό τμήμα υπάρχει μία αύξηση της βαθμολογίας της τάξης του 

10%, ενώ αντίστοιχα στα μαθηματικά η αύξηση είναι στο 13%, χωρίς να 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις ανάμεσα στα 2 φύλα,

• πλήρη ικανοποίηση των σπουδαστών από το Σχολείο σήμερα σε σχέση 

με το 1998,

• ικανοποίηση των σπουδαστών στους τρεις βασικούς παράγοντες 

(καθηγητές, περιβάλλον, τεχνολογία),

• το ποσοστό των σπουδαστών που κάνει χρήση ουσιών έχει μειωθεί 

σημαντικά και είναι προφανές πως η μείωση του ποσοστού από το 1996 

έως το 1999 ήταν εντυπωσιακή τόσο μέσα στο σχολείο όσο και σε σχέση 

με τα εθνικά ποσοστά,

• η ικανοποίηση των σπουδαστών φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τα 

ποσοστά αποχώρησης και παραμονής στο σχολείο,

• ενασχόλησή των μαθητών με εξωσχολικές δραστηριότητες όπως 

συμμετοχή σε club και αθλοπαιδιές,
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• ικανοποίηση των γονέων που περιλαμβάνονται στους βασικούς 

συμμέτοχους. Από το 1996 έως σήμερα το ποσοστό των ικανοποιημένων 

γονέων έφτασε στο 96%,

• αύξηση του ποσοστού των μαθητών που είχαν τα εφόδια για την αγορά 

εργασίας έφτασε από το 43% στο 100%,

• υψηλά ήταν τα ποσοστά των αποφοίτων που ήταν επαρκώς 

προετοιμασμένοι για τη φοίτησή τους σε κολέγιο, μετά από έρευνα που 

έγινε στα κολέγια,

• η διακριτή αξία του Σχολείου στην περιφέρεια φαίνεται και από τον 

αριθμό των αιτήσεων για πληροφορίες από πιθανούς ιδιοκτήτες σπιτιών. 

96% από τους νέους ιδιοκτήτες σπιτιών στην περιοχή θεώρησαν την 

ποιότητα του Σχολείου σαν έναν παράγοντα για να μετακινηθούν εδώ,

• το ποσοστό της εκτίμησης των νέων οικογενειών για το σχολείο είναι σε 

εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα,

• αύξηση των εξόδων για διδακτικούς λόγους (βιβλία, Η/Υ, εξοπλισμό 

αιθουσών, αθλητικό εξοπλισμό) σαν ποσοστό του συνολικού 

προϋπολογισμού,

• η σταθερή αύξηση της προτίμησης για τα Δημόσια Σχολεία δείχνει τη 

θετική εικόνα που έχουν οι γονείς για την ποιότητα των Δημόσιων 

Σχολείων,

• τα μέτρα υγείας και ασφάλειας είναι μια σημαντική ένδειξη της 

αποτελεσματικότητας των χώρων εργασίας,

• υψηλά ποσοστά, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, της ικανοποίησης του 

προσωπικού για το σχολείο αλλά ταυτόχρονα και της ικανοποίησης για 

τις ικανότητες του προσωπικού από το σχολείο,

• το ποσοστό της ροής ανανέωσης προσωπικού είναι πολύ χαμηλό στο 

σχολείο σε αντίθεση με τα υπόλοιπα σχολεία,

• τα τελευταία χρόνια έχουν συγκροτηθεί ομάδες ηγεσίας που 

αποτελούνται από αντιπροσώπους από όλες τις ομάδες υπαλλήλων,

• αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της σχεδίασης και παράδοσης 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

• πολύ υψηλό ποσοστό (88%) της ικανοποίησης των σπουδαστών σε 

θέματα καθοδήγησης και παροχής επαγγελματικών συμβουλών,

139



• τα ποσοστά των σπουδαστών του Pearl River σε σχέση με τα σχολεία 

των 7 γειτονικών περιοχών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα 

ειδικής παιδείας και το ποσοστό του σχολείου φαίνεται πως είναι το 

χαμηλότερο και των 7 περιοχών,

• το Pearl River υπερέχει απέναντι στα «παρόμοια σχολεία» των 

γειτονικών περιοχών 1 και 2 στον αριθμό των αθλητικών ομάδων, που 

είναι και ένας δείκτης αποτελεσματικότητας στα αθλητικά 

προγράμματα,

• από το 1997 ο αριθμός των σπουδαστών που επιλέγουν να τους 

μεταφέρουν από και προς το σχολείο έχει αύξηση 24%, ενώ το κόστος 

ανά λεωφορείο έχει μείωση 19%,

• το κόστος μεταφοράς ανά σπουδαστή του Pearl River και των άλλων 

σχολείων των όμορων περιοχών, το οποίο έχει και το χαμηλότερο 

κόστος ανά σπουδαστή στη μεταφορά του,

• ο αριθμός των ατυχημάτων κατά την μεταφορά των σπουδαστών των 

παρόμοιων σχολείων της περιοχής, όπου και εδώ το Pearl River έχει 

σχεδόν μηδενικά νούμερα. Αυτό επιτυγχάνεται με τον συνεχή έλεγχο 

έτσι ώστε τα σχολικά λεωφορεία να είναι ασφαλή από όλες τις πλευρές 

της ασφάλειας,

• ο κύκλος ζωής εντολών αγοράς από 5 ημέρες το 1996 μειώθηκε σε 1,7 

ημέρες το 2001. Αυτό έγινε γεγονός με ενέργειες όπως αγορές μέσω του 

web, εσωτερική υποστήριξη μισθοδοτικών υπηρεσιών κ.ά.,

• τα τελευταία 4 χρόνια το σχολείο έχει αυξήσει την αποτελεσματικότητα 

των αντιγραφικών μηχανημάτων, με τον διπλασιασμό τους αλλά και με 

ταυτόχρονη μια μικρή αύξηση 2% στο συνολικό κόστος,

• η αποδοτικότητα του προγράμματος τεχνολογίας πληροφοριών μέσω της 

ανάπτυξης τοπικού δικτύου υψηλής ταχύτητας και καινοτόμων και 

αποδοτικών υπηρεσιών που ανέβασε το δείκτη ικανοποίησης των 

σπουδαστών στο 92% και το ποσοστό των εργασιών που 

ολοκληρώθηκαν εγκαίρως στο 95%,

• αν και οι εγγραφές αυξήθηκαν ραγδαία από το 1993 έως και σήμερα 

κατά 26%, η αναλογία καθηγητών / σπουδαστών διατηρήθηκε η ίδια με 

την πρόσληψη αντίστοιχων καθηγητών,
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• η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του σχολείου σε θέματα 

ασφαλείας των σπουδαστών μπορεί να μετρηθεί από τον αριθμό των 

παραβάσεων σε θέματα ασφάλειας που παρατηρήθηκαν στον έλεγχο που 

γίνεται από τους κρατικούς φορείς σε όλα τα σχολεία της περιοχής,

• τα τελευταία 10 χρόνια το σχολείο είναι 100% συμβατό σε θέματα 

ασφαλείας. Η επιθεώρηση βρήκε τα κτήρια 100% ασφαλή, έγιναν 

ανελλιπώς σεμινάρια σε θέματα ασφαλείας, και ήταν το μοναδικό 

σχολείο χωρίς κανένα κρούσμα βίας,

• η 100% συμμόρφωση σε θέματα ασφαλείας, και το απόλυτο μηδέν σε 

περιστατικά παρενοχλήσεων, βίας κ.ά. είναι δείκτες ποιότητας,

• ο αριθμός των παραπόνων από το κοινό βρίσκεται φέτος στο απόλυτο 

μηδέν,

• είναι ξεκάθαρη η αύξηση των ποσοστών τόσο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

όσο και της συμμετοχής γονέων σε Πανεπιστημιακά προγράμματα

(Γκαλένης και Ματζιάρης 2004).

Πιλοτική εφαρμογή της ΑΟΠ στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στην Ελλάδα ξεκίνησε μία πρωτοπόρα προσπάθεια μέσω ενός προγράμματος 

κινητικότητας του ΥΠΕΠΘ. Στην αρχή διοργανώθηκε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, που 

οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με θέμα τη ΔΟΠ στην εκπαίδευση, το 

οποίο παρακολούθησαν 20 καθηγητές της δευτεροβάθμιας.

Σαν συνέχεια του πρώτου και του προγράμματος Πιλοτικής Εφαρμογής της 

ΔΟΠ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα πλαίσια του οποίου έξι σχολεία της 

Ελληνικής περιφέρειας (Ενιαίο Λύκειο Σ.Σ.Μουριών, 2° Ε.Λ. Κιλκίς, 1° Ε.Λ. Έδεσσας, 

1° ΤΕΕ Συκεών Θεσσαλονίκης και το Γυμνάσιο Αντιμάχειας Κω), σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εφάρμοσαν στην πράξη πρακτικές και εργαλεία ΔΟΠ στην 

καθημερινή λειτουργία τους.

Τα αποτελέσματα ήταν ελπιδοφόρα, και το πρόγραμμα αυτό επιλέχθηκε ανάμεσα 

σε άλλα του προγράμματος κινητικότητας από το ΥΠΕΠΘ, για να παρουσιαστεί μέσα 

από μια ταινία video για τον σκοπό αυτό και σε άλλα σχολεία (Τσιότρας 1999, 

Τσιότρας 2002, ΕΠΕΑΕΚ / ΥΠΕΠΘ 1998).

Ένα αντιπροσωπευτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ξεχωρίζει 

παγκόσμια για την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το
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πρότυπο ISO 9001.To Dougherty country school (Georgia USA), το οποίο έχει και 

πληρέστατη σελίδα στο διαδίκτυο (www.dougherty.kl2.ga.us). Στο παράρτημα των 

εντύπων παρατίθενται το ενδιαφέρον για τα ελληνικά σχολεία «Dougherty process 

management system manual», Έντυπο 1 (βλέπε παράρτημα εντύπων), καθώς και 

ενδεικτικά έντυπα διαδικασιών ή φορμών από την «Dougherty documentation master 

list», Έντυπα 2-9 (βλέπε παράρτημα εντύπων), ενώ στο παράρτημα των πινάκων 

παρατίθεται η ίδια η «Documentation master list», Πίνακας γπ3 (βλέπε παράρτημα 

πινάκων).
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Κεφάλαιο όγδοο

Σύγκριση, αλλά και συνδυασμός διασφάλισης ποιότητας και 

επιχειρηματικής αριστείας (ολικής ποιότητας) στην εκπαίδευση

Αφού έγινε αναλυτική περιγραφή των προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 

9000, αλλά και του αμερικάνικου βραβείου ποιότητας MBNQA και του ευρωπαϊκού 

βραβείου ποιότητας, είναι απαραίτητη και η σύγκριση μεταξύ τους έτσι ώστε να γίνουν 

διακριτές οι διαφορές τους, οι ομοιότητές τους και τα αποτελέσματα από τον 

συνδυασμό τους.

Σύγκριση ISO 9000, MBNQA και EQA

Το σύστημα ISO 9000 συγκρίνεται σε σχέση με τα MBNQA και EQA, και οι 

υποστηρικτές των δύο βραβείων θεωρούν πως οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 9000 

είναι πολύ λιγότερες από αυτές των MBNQA και EQA, και άρα δεν μπορούν να 

προσφέρουν αρκετά στην επιχείρηση ή σε κάποιο εκπαιδευτικό οργανισμό, ώστε να 

κερδίσει διεθνή φήμη ποιότητας που κερδίζει με την διοίκηση ολικής ποιότητας. 

Αντίθετα οι υποστηρικτές του πρώτου, υποστηρίζουν ότι οι απαιτήσεις του είναι πολύ 

πιο ξεκάθαρες και πιο ξεκάθαρες και πιο εύκολα εφαρμόσιμες από αυτές των MBNQA 

και EQA (Γκοτζαμάνη 2000).

To ISO 9000 σε σχέση με τα MBNQA και EQA, θεωρείται διαφορετικό εργαλείο, 

αν και μπορούν να συνεισφέρουν μεταξύ τους αν χρησιμοποιηθούν σωστά. Τα 

MBNQA και EQA προχωρούν πολύ πιο μακριά από αυτά του ISO 9000, το οποίο δεν 

προνοεί άμεσα για τη συνεχή βελτίωση και την ικανοποίηση του πελάτη. Πολλές 

επιχειρήσεις και οργανισμοί όμως χρησιμοποιούν το ISO 9000 μαζί με ένα από τα δύο 

βραβεία συμπληρωματικά, είτε ακολουθώντας το ένα μετά το άλλο, είτε ακολουθώντας 

τα ταυτόχρονα.

Τα πρότυπα ISO 9000 εστιάζουν στην συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές 

(εσωτερική ποιότητα), τα άλλα δύο βραβεία εστιάζουν στη λειτουργική απόδοση της 

επιχείρησης και στην ποιότητα όπως αυτήν ορίζεται από τον πελάτη (εξωτερική 

ποιότητα). Τα πρότυπα ISO 9000 έχουν πολύ πιο περιορισμένο ορίζοντα από τα άλλα 

δύο βραβεία ποιότητας, δίνοντας περισσότερο έμφαση στην τεκμηρίωση και στην 

τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής.
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Διαφορές απαιτήσεων ISO 9000, MBNQA και EQA

Μπορούμε να εντοπίσουμε τις παρακάτω διαφορές όσον αφορά τις απαιτήσεις 

των προτύπων ISO 9000 και τα πολύ ευρύτερα κριτήρια των βραβείων ποιότητας 

MBNQA και EQA (Evans και Lindsay 1996) :

• Τα MBNQA και EQA εστιάζουν στην απόδοση της επιχείρησης ή του 

οργανισμού, στην ανταγωνιστικότητα και στην αξία που προσφέρεται 

στον πελάτη, ενώ η σειρά ISO 9000 εστιάζει στη συμμόρφωση με τις 

πρακτικές που αναφέρονται στο σύστημα ποιότητας της επιχείρησης ή του 

οργανισμού.

• Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 δίνουν έμφαση στο ρόλο της 

επιθεώρησης και της δοκιμής, ενώ αντίθετα τα άλλα δύο βραβεία τονίζουν 

την ανάγκη να αντικατασταθεί η επιθεώρηση και η δοκιμή με την 

πρόληψη.

• Μαζί με την επιθεώρηση και τη δοκιμή, η συμμόρφωση και η τεκμηρίωση 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή των προτύπων, ενώ δεν δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτά από τα άλλα δύο βραβεία. Η διαφορά αυτή 

οφείλεται κυρίως στο ότι τα MBNQA και EQA αναγνωρίζουν ότι η 

ποιότητα καθορίζεται από τον πελάτη, ενώ η σειρά ISO 9000 την ορίζει 

σαν συμμόρφωση στις γραπτές προδιαγραφές.

• Για τα MBNQA και EQA, η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί πολύ 

σημαντικό στοιχείο επιτυχίας, ενώ η σειρά ISO 9000 δεν εξετάζει κρίσιμα 

στοιχεία της ποιότητας υπηρεσιών, όπως η διαχείριση της σχέσης με τους 

πελάτες.

• Στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, η διοίκηση δεν εμπλέκεται 

τόσο ενεργά, δεν είναι απαραίτητα τόσο αφοσιωμένη, και δεν απαιτείται 

να παίζει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών στόχων 

βελτίωσης της ποιότητας, όπως απαιτείται από τα άλλα δύο βραβεία. Το 

μόνο που οφείλει είναι να δεσμευτεί στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός 

τεκμηριωμένου συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 9000.

• Το ίδιο ισχύει και για την αφοσίωση στην ικανοποίηση του πελάτη. Δεν 

είναι απαραίτητο για τα πρότυπα ISO 9000 να εξεταστεί εκτενώς η σχέση 

της επιχείρησης ή του οργανισμού με τους πελάτες της, καθώς και η
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επαρκής μελέτη και κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών τους και 

των κρίσιμων ποιοτικών παραγόντων για την ανταγωνιστικότητά τους, 

όπως απαιτείται από τα άλλα δύο βραβεία ποιότητας.

• Η ανάπτυξη και διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η συμμετοχή και 

συνεργασία των εργαζομένων, τα οποία αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών βελτίωσης της ποιότητας 

στα δύο βραβεία ποιότητας, δεν καλύπτονται και δεν απαιτούνται από τα 

πρότυπα.

• Επίσης, ο στρατηγικός σχεδιασμός ποιότητας, ο οποίος καλύπτεται 

εκτενώς από τα άλλα δύο βραβεία ποιότητας, δεν απαιτείται από τα 

πρότυπα ISO 9000 για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος 

ποιότητας.

• Τα πρότυπα δεν απαιτούν αποδείξεις ικανοποιητικής απόδοσης της 

επιχείρησης ή του οργανισμού. Τα MBNQA και EQA δίνουν μεγάλη 

έμφαση στα αποτελέσματα και στις βελτιώσεις που επιφέρει το σύστημα 

ποιότητας, ενώ η σειρά ISO 9000 δεν αξιολογεί τα αποτελέσματα και τις 

πραγματικές βελτιώσεις που πετυχαίνει το σύστημα. Ακόμη, δεν 

απαιτείται από τα πρότυπα να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων και 

της απόδοσης της εταιρείας με αυτήν των ανταγωνιστών, όπως απαιτούν 

τα άλλα δύο βραβεία.

• Σχετικά με τα στοιχεία που συλλέγονται από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις 

ποιότητας, τους ελέγχους και δοκιμές των προϊόντων / υπηρεσιών, τις 

επιθεωρήσεις της διοίκησης, την εκπαίδευση, τις μη-συμμορφώσεις, και 

άλλα που συλλέγονται για να επιβεβαιώσουν το επιθυμητό επίπεδο 

ποιότητας, δεν είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση να γίνεται 

συστηματική παρατήρηση και ανάλυσή τους για παρατήρηση τυχόν 

τάσεων, για προβλέψεις ή για μετρήσεις συγκριτικών επιδόσεων σε σχέση 

με άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις.

• Τα MBNQA και EQA καλύπτουν όλες τις εργασίες και όλα τα τμήματα 

της επιχείρησης, ενώ η σειρά ISO 9000 καλύπτει μόνον τον σχεδίασμά / 

ανάπτυξη, την παραγωγή, την εγκατάσταση, και την εξυπηρέτηση μετά 

την πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
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• Τα κριτήρια των MBNQA και EQA χρησιμοποιούνται κυρίως για 

εσωτερική χρήση και αξιολόγηση, αντίθετα από τα κριτήρια της σειράς 

ISO 9000 που εξυπηρετούν κυρίως εξωτερική χρήση, ως προς τρίτους.

• Τέλος, η συνεχής βελτίωση αποτελεί κεντρικό στοιχείο των άλλων δύο 

βραβείων ποιότητας, αλλά δεν τονίζεται εξίσου από τα πρότυπα ISO 9000. 

Ωστόσο, η συνεχής βελτίωση πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις του ISO 

9000 είναι απαραίτητη για την επίτευξη ολικής ποιότητας.

Συνδυασμός διασφάλισης ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας (ολικής 

ποιότητας)

Οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 9000 παρέχουν μια κατανοητή και πλήρη 

προσέγγιση στην τεκμηρίωση των ποιοτικών διαδικασιών, και στη μέτρηση και 

αξιολόγηση της απόδοσής τους. Τα πρότυπα, μπορούν να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες 

και εργασίες τους για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος ποιότητας το 

οποίο θα αποτελέσει μια πλατφόρμα για συνεχή βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. Μ’ αυτό τον τρόπο μπορούμε να 

επιτύχουμε μι αποτελεσματική και σταδιακή προσέγγιση της ολικής ποιότητας. Γι’ 

αυτό το λόγο προτείνουμε οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να ξεκινάνε με την 

ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000, 

και στη συνέχεια να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές βελτίωσης της 

ποιότητας, για την ικανοποίηση των άλλων δύο βραβείων (Tummala και Tang 1996).

Στα δύο επόμενα κεφάλαια γίνεται μία πρώτη προσπάθεια στον Ελληνικό χώρο να 

ξεκινήσει πειραματικά και ερευνητικά, στο γυμνάσιο «ΟΜΗΡΟΣ», ένας συνδυασμός 

προτύπου διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το ISO 9000, των διαδικασιών και 

εγγράφων του γυμνασίου, καθώς και προτύπου διοίκησης ολικής ποιότητας, με τη 

δέσμευση στην ποιότητα του γυμνασίου, σύμφωνα με τα κριτήρια του EFQM.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κεφάλαιο ένατο

Αξιολόγηση μέσω της διασφάλισης ποιότητας, σχεδιασμός εφαρμογής 

διασφάλισης ποιότητας σε ελληνικό δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Δημιουργία ενδεικτικού τμήματος εγχειριδίου ποιότητας, αναλυτικά 

παραδείγματα τυποποιημένων διεργασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους)

9.1 Εισαγωγή στην έρευνα

Η έρευνα που αναλύεται παρακάτω στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, στηρίχθηκε κατά 

κύριο λόγο σε διαδοχικές άτυπες συνεντεύξεις με τον διευθυντή ενός εκπαιδευτικού 

οργανισμού (γυμνάσιο «ΟΜΗΡΟΣ»), καθώς και στη νομοθεσία της εκπαίδευσης 

(νόμοι, νομοσχέδια, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι) από τον 

πρώτο νόμο που αφορούσε την εκπαίδευση έως και την τελευταία εγκύκλιο του έτους 

2004. (Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο ΥΠΕΠΘ 2004, Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο Ελληνικού 

Τυπογραφείου 2004).

Αφού έγινε ξεκάθαρη η δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού (σχολικού) 

συστήματος στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, σημαντικό για τη διασφάλιση 

ποιότητας στην εκπαίδευση είναι ο εντοπισμός των επίσημων βιβλίων και εντύπων στα 

σχολεία.

Τα επίσημα βιβλία και έντυπα που τηρούνται από τη διεύθυνση των γυμνασίων 

είναι βάσει του ΠΔ104/1979, ΦΕΚ 23, τ.Α’ (Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ελληνικού 

τυπογραφείου 2004), τα εξής :

Βιβλία :

• Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα και 

εξερχόμενα έγγραφα του σχολείου.

• Βιβλίο πράξεων διευθυντή.

• Βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων.

• Ημερολόγιο λειτουργίας σχολείου, στο οποίο καταγράφονται συνοπτικά 

κατά την κρίση του διευθυντή σημαντικά γεγονότα.

• Βιβλία διδασκόμενης ύλης μαθημάτων, κατά τμήματα τάξης.

• Βιβλίο μισθοδοσίας προσωπικού.

• Βιβλίο βιβλιοθήκης.
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• Βιβλίο υλικού.

• Μητρώο μαθητών.

• Ευρετήριο, στο οποίο αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία όλων των 

εγγεγραμμένων μαθητών.

• Βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο).

• Βιβλίο επιβολής κυρώσεων.

Έντυπα :

• Ατομικά δελτία μαθητών

• Έντυπα ημερησίων δελτίων φοίτησης των μαθητών κατά τμήματα τάξης.

• Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων.

• Τίτλοι σπουδών.

• Έντυπα επαληθεύσεων τίτλων.

• Υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής μαθητών.

• Έντυπα εισήγησης ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

• Καταστάσεις βαθμολογίας.

• Δελτία κίνησης προσωπικού.

• Καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού.

Για να επιτευχθεί η διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO:9001, ο 

εκπαιδευτικός οργανισμός θα πρέπει μεταξύ άλλων να δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο 

ποιότητας που θα αναλύει τις τυποποιημένες διεργασίες στους επιμέρους τομείς του 

οργανισμού και θα παραθέτει τα αντίστοιχα έντυπά τους. Οι τομείς αυτοί δεν είναι 

προκαθορισμένοι και δεσμευτικοί από το πρότυπο ISO:9001, αλλά μετά από την 

αναζήτηση που προαναφέρθηκε στο παγκόσμιο πληροφοριακό ιστό, ορισμένοι από 

αυτούς είναι για παράδειγμα η οικονομική διαχείριση, η εξυπηρέτηση πελατών, το 

ανθρώπινο δυναμικό, οι μετακινήσεις μαθητών και καθηγητών, η ασφάλεια, οι 

προμήθειες, διακίνηση εγγράφων.

Η έρευνα έλαβε χώρα στο γυμνάσιο «ΟΜΗΡΟΣ», ένα τυπικό ημιαστικό σχολείο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με πληθυσμό 242 μαθητών και 27 καθηγητών, ένα 

πληθυσμό σχετικά κοντά στο μέσο όρο όλων των σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας. Μέσος όρος 160 μαθητές ανά γυμνάσιο, 

μέσος όρος 18 καθηγητές ανά γυμνάσιο. (Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο του ΥΠΕΠΘ 

2004).

Φυσικά έγινε αναζήτηση κυρίως ξενόγλωσσων άρθρων και ιστοσελίδων (λόγω 

έλλειψης ελληνόγλωσσων), που αναφέρουν τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα των
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λιγοστών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διεθνώς που έχουν πιστοποιηθεί κατά 

το πρότυπο ISO:9001. Τα στοιχεία της παραπάνω αναζήτησης ήταν διαφωτιστικά και η 

συμβολή τους στην προσπάθεια προσαρμογής των στοιχείων στην ελληνική 

πραγματικότητα πολύτιμη. (ιστοσελίδα στο διαδίκτυο σχολείων Guilford Country 

USA 2004, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο σχολείου Dougherty country school 2004, 

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο εκπαιδευτηρίων νέα γενιά Ζηρίδη 2004).

9.2 Ενδεικτικό τμήμα εγχειριδίου ποιότητας γυμνασίου με τυποποιημένες διεργασίες 

και έντυπα

Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν αντιπροσωπευτικές διεργασίες και τα έντυπα 

που τις αντιστοιχούν (αναφέρθηκαν παραπάνω τα υποχρεωτικά έντυπα και βιβλία για 

τα γυμνάσια), για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εγχειριδίου ποιότητας που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο σύνολο των δημόσιων σχολείων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της χώρα, έτσι ώστε να πιστοποιηθούν στη διασφάλιση ποιότητας.

Παρακάτω αναφέρονται οι αντιπροσωπευτικές διεργασίες και τα αντίστοιχα 

έντυπά τους. Επίσης υπάρχουν και οι αντίστοιχοι κωδικοί τους έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η εύρεσή τους στο Παράρτημα Εντύπων. Αναφέρονται οι νόμοι, τα νομοσχέδια, 

τα προεδρικά διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις ή οι εγκύκλιοι βάσει των οποίων 

δημιουργήθηκαν τα έντυπα διεργασιών ή φορμών του γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ». Φυσικά 

υπάρχει συνεχής ανανέωση των εντύπων (βασικός κανόνας των εγχειριδίων ποιότητας 

επιχειρήσεων και οργανισμών) κυρίως με την αποστολή ΦΕΚ στα σχολεία από το 

ΥΠΕΠΘ.

Έντυπα 10 — 56 (βλέπε παράρτημα εντύπων) :

1. Διεργασίες εξυπηρέτησης πελατών.

Α. Έκδοση ελέγχου προόδου των μαθητών ανά τρίμηνο.

(ΠΔ 465/81 ΑΡΘΡΑ 4,5).

Έντυπο ΕΠ001 : Διαδικασία για την έκδοση του ελέγχου προόδου 

των μαθητών ανά τρίμηνο, έντυπο 10 (βλέπε 

παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΕΠ002 : Έλεγχος προόδου, έντυπο 11 (βλέπε παράρτημα 

εντύπων).

Β. Μετεγγραφή μαθητή από και προς άλλο σχολείο.
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(ΠΔ 104/79 ΑΡΘΡΑ 14,15,16,17,18,19).

Έντυπο ΕΠ003 : Διαδικασία μετεγγραφών μαθητών, έντυπο 12 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΕΠ004 : Υπηρεσιακό σημείωμα 1, έντυπο 13 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΕΠ005 : Υπηρεσιακό σημείωμα 2, έντυπο 14 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΕΠ006 : Αίτηση , έντυπο 15 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΕΠ007 : Αίτηση εγγραφής, έντυπο 16 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΕΠ008 : Ατομικό δελτίο, έντυπο 17 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΕΠ009 : Τίτλος σχολικής χρήσης , έντυπο 18 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΕΠΟ 10 : Δελτίο στοιχείων μαθητή , έντυπο 19

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Γ. Ενημέρωση γονέων για τις απουσίες / ποινές / αμοιβές μαθητών.

(ΠΔ 104/79 ΑΡΘΡΑ 20,21,22,23, ΠΔ 485/83 ΑΡΘΡΑ 2,3).

Έντυπο ΕΠΟ11 : Διαδικασία σχετική με τις απουσίες / ποινές / αμοιβές

Έντυπο ΕΠΟ 12

των μαθητών, έντυπο 20 (βλέπε παράρτημα εντύπων). 

: Φύλλο απουσιών, έντυπο 21 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΕΠΟ 13 : Ενημέρωση ποινών / αμοιβών, έντυπο 22 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΕΠΟ 14 : Υπηρεσιακό σημείωμα, έντυπο 23 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Δ. Έκδοση στατιστικών στοιχείων. 

(ΥΠΕΠΘ ΥΑ 6492/11-1-83).

Έντυπο ΕΠΟ 15 : Διαδικασία σχετική με την έκδοση στατιστικών 

στοιχείων, έντυπο 24 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΕΠΟ 16 : Μαθητές κατά τάξη, τμήμα, φύλλο, έντυπο 25 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΕΠΟ 17 : Συγκεντρωτικός πίνακας εγγραφών μαθητών, 

έντυπο 26 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΕΠΟ 18 : Αναλυτικός πίνακας εγγραφών μαθητών.
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έντυπο 27 (βλέπε παράρτημα εντύπων). 

Έντυπο ΕΠ019 : Μαθητές κατά φύλο, τάξη και έτος γεννήσεως, 

έντυπο 28 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

Ε. Έκδοση τίτλων σπουδών.

(ΠΔ 465/81 ΑΡΘΡΟ 

Έντυπο ΕΠ020

Έντυπο ΕΠ021

Έντυπο ΕΠ022

Έντυπο ΕΠ023 

Έντυπο ΕΠ024

Έντυπο ΕΠ025

Έντυπο ΕΠ026

Έντυπο ΕΠ027

Έντυπο ΕΠ028

1,2,3,4,5,6).
: Βεβαίωση σπουδών, έντυπο 29 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

: Τίτλος σχολικής χρήσης, έντυπο 30 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

: Ατομικό δελτίο, έντυπο 31 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

: Απολυτήριο, έντυπο 32 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

: Πιστοποιητικό, έντυπο 33 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

: Πιστοποιητικό σπουδών, έντυπο 34 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

: Αποδεικτικό απόλυσης, έντυπο 35 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

: Βεβαίωση τελικής βαθμολογίας, έντυπο 36 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

: Επαλήθευση τίτλου, έντυπο 37 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

2. Διεργασίες σε σχέση με τη διακίνηση εγγράφων.

(ΠΔ 104/1979 ΑΡΘΡΑ 3,4,5,6).

Α. Εισαγωγή και εξαγωγή εγγράφου στο πρωτόκολλο.

Έντυπο ΔΕ001 : Διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής

εγγράφου στο πρωτόκολλο εγγράφων, έντυπο 38 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Β. Πράξη συνεδρίασης συλλόγου διδασκόντων.

Έντυπο ΔΕ002 : Διαδικασία δημιουργίας πράξης μετά από μία 

συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, στο 

αντίστοιχο βιβλίο πράξεων, έντυπο 39 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Γ. Ενημέρωση βιβλίου φοίτησης μαθητών.
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Έντυπο ΔΕ003 : Διαδικασία ενημέρωσης βιβλίου φοίτησης μαθητών, 

έντυπο 40 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

Δ. Ενημέρωση βιβλίου μητρώου μαθητών.

Έντυπο ΔΕ004 : Διαδικασία ενημέρωσης μητρώου μαθητών 

έντυπο 41 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

Ε. Ενημέρωση ατομικού δελτίου μαθητή.

Έντυπο ΔΕ005 : Ενημέρωση ατομικού δελτίου μαθητή, 

έντυπο 42 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

3. Διεργασίες σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό.

(ΥΠΕΠΘ ΥΑ 18726/22-2-78).

Α. Καθήκοντα / αρμοδιότητες διευθυντών σχολείων μέσης εκπαίδευσης.

Έντυπο ΑΔ001 : Καθήκοντα και αρμοδιότητες διευθυντών

σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έντυπο 43 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Β. Πρόσκληση συνεδρίασης συλλόγου καθηγητών.

Έντυπο ΑΔ002 : Πρόσκληση συνεδρίασης συλλόγου καθηγητών, 

έντυπο 44 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

Γ. Καθορισμός υπεύθυνων καθηγητών για τη διεκπεραίωση διεργασιών 

του σχολείου.

Έντυπο ΑΔ003 : Διαδικασία καθορισμού υπεύθυνων καθηγητών 

για τη διεκπεραίωση διεργασιών του σχολείου, 

έντυπο 45 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

Δ. Αίτηση άδειας απουσίας καθηγητή από το σχολείο.

Έντυπο ΑΔ004 : Αίτηση άδειας απουσίας καθηγητή, έντυπο 46 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

4. Διεργασίες που αφορούν μετακινήσεις.

Α. Πολυήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις.

(ΥΠΕΠΘ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ2/4446/16-11-2000).

Έντυπο ΔΜ001 : Διαδικασία πραγματοποίησης πολυήμερων 

εκπαιδευτικών επισκέψεων, έντυπο 47 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Β. Ολιγόωρες διδακτικές / εκπαιδευτικές επισκέψεις.

(ΥΠΕΠΘ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ1/866/19-8-98 αρθρ. 1,2, ΥΠΕΠΘ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
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Γ2/4757/23-11-2000, ΥΠΕΠΘ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ2/5959/6-11-2001).

Έντυπο ΔΜ002 : Διαδικασία πραγματοποίησης ολιγόωρων 

διδακτικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων, 

έντυπο 48 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΔΜ003 : Έγκριση διδακτικής επίσκεψης, έντυπο 49 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

5. Διεργασίες απαραίτητες για την ασφάλεια κτιρίων και ανθρώπινου δυναμικού.

(ΥΠΕΠΘ ΥΑ 6492/11-1-83).

Α. Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος σε μαθητή στο σχολείο.

Έντυπο ΑΜ001 : Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος σε μαθητή,

στο σχολείο, έντυπο 50 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

Β Ενέργειες σε περίπτωση σεισμού.

Έντυπο ΑΜ002 : Ενέργειες σε περίπτωση σεισμού, έντυπο 51 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Γ. Ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς στο σχολείο.

Έντυπο ΑΜ003 : Ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς στο σχολείο, 

έντυπο 52 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

6. Διεργασίες σε σχέση με την οικονομική διαχείριση.

(ΥΠΕΠΘ ΥΑ 6492/11-1-83).

Α. Συνεχής καταγραφή υλικού του σχολείου.

Έντυπο ΟΔ001 : Διαδικασία συνεχούς καταγραφής υλικού του υλικού 

του σχολείου, έντυπο 53 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

Β. Ετήσια έκθεση εσόδων - εξόδων του σχολείου.

Έντυπο ΟΔ002 : Διαδικασία σύνταξης ετήσιας έκθεσης εσόδων - 

εξόδων του σχολείου, έντυπο 54 

(βλέπε παράρτημα εντύπων).

Γ. Έκδοση ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών διδασκόντων και λοιπού προσωπικού.

Έντυπο ΟΔΟΘ3 : Ετήσια βεβαίωση αποδοχών

(προσωπικού ασφαλισμένων στο δημόσιο), 

έντυπο 55 (βλέπε παράρτημα εντύπων).

Έντυπο ΟΔΟΘ4 : Ετήσια βεβαίωση αποδοχών

(προσωπικού ασφαλισμένων στο ΙΚΑ), 

έντυπο 56 (βλέπε παράρτημα εντύπων).
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Κεφάλαιο δέκατο

Αξιολόγηση μέσω των κριτηρίων του προτύπου της επιχειρηματικής αριστείας, 

εφαρμογή διοίκησης ολικής ποιότητας σε ελληνικό δημόσιο σχολείο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δέσμευση στην επιχειρηματική αριστεία σύμφωνα 

με τα κριτήρια του ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας (EQA) του ευρωπαϊκού

ιδρύματος ποιότητας (EFQM)

10.1 Εισαγωγή στην έρευνα

Η έρευνα που αναλύεται παρακάτω στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι και το 

πρώτο βήμα για μια μελλοντική εφαρμογή διοίκησης ολικής ποιότητας σε ελληνικό 

δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απόκτηση του ευρωπαϊκού βραβείου 

ποιότητας. Η προσπάθεια της δέσμευσης στην επιχειρηματική αριστεία σύμφωνα με τα 

κριτήρια του ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας (EQA) του ευρωπαϊκού ιδρύματος 

ποιότητας (EFQM)), στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία ερωτηματολογίων. 

Το μοίρασμά τους προς συμπλήρωση στον διευθυντή του γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ», 

στους καθηγητές του σχολείου, στους μαθητές και στους γονείς τους καθώς και σε 

φορείς της τοπικής κοινωνίας του σχολείου, έγινε πραγματικότητα σε σχετικά μικρό 

χρονικό διάστημα, αλλά η εξαγωγή συμπερασμάτων αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα 

και κοπιαστική υπόθεση, αλλά με χρήσιμα συμπεράσματα και αποτελέσματα.

Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες

Ανάλογα με το είδος των δεδομένων της, ποσοτικών (πηγή της έρευνας είναι ένα 

μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται) ή ποιοτικών (πηγή της 

έρευνας είναι ένα μικρό δείγμα του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται, του οποίου η 

επιλογή πραγματοποιήθηκε με βάση επιστημονικά κριτήρια), η έρευνα διακρίνεται σε 

ποσοτική και ποιοτική. Σήμερα επικρατεί η τάση να γίνεται συνδυασμός ποιοτικών και 

ποσοτικών δεδομένων. (Ηλιού 1986, Γκότοβος 1986)

Η τεχνική του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης

Κάθε έρευνα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες από τις οποίες εξαρτάται η επιλογή 

των τεχνικών συλλογής των δεδομένων (Ψαρρού και Ζαφειρόπουλος 2001). Η φύση
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του θέματος προς μελέτη, ο σκοπός της έρευνας, ο βαθμός της συνεργασίας με το κοινό 

στο οποίο απευθύνεται, ο διαθέσιμος χρόνος, είναι τα βασικότερα στοιχεία που 

συνυπολογίζονται στην επιλογή των τεχνικών έρευνας. Στο θεωρητικό μέρος της 

παρούσης εργασίας, προσδιορίστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας και έγινε 

αναλυτική επεξεργασία του θεωρητικού πλαισίου, στο οποίο αποσαφηνίστηκε η σχέση 

της συγκεκριμένης έρευνας με τη θεωρία. Οι μεταβλητές που ορίστηκαν - όπως για 

παράδειγμα σε ποιους απευθύνεται - καθόρισαν και την εφαρμογή σε μεγάλο βαθμό 

της τεχνικής του ερωτηματολογίου (καθηγητές, γονείς, μαθητές), με την αποστολή 

αντίστοιχων ερωτηματολογίων καθώς και της τεχνικής της συνέντευξης, μέσα στα 

πλαίσια συγκεκριμένου ερωτηματολογίου (διευθυντής, τοπικοί κοινωνικοί φορείς). Το 

ερωτηματολόγιο είναι ένα σύνολο ερωτήσεων οι οποίες είναι καλά διατυπωμένες 

(ειδικά στην περίπτωση αποστολής του ερωτηματολογίου) ή πιο ευέλικτες (στην 

περίπτωση της εφαρμογής της τεχνικής της συνέντευξης). Το ερωτηματολόγιο αποτελεί 

στην περίπτωση αυτή το κύριο μέσο επικοινωνίας και κίνητρο για τον ερωτώμενο, από 

τον οποίο προσδοκάται η συλλογή των κατάλληλων πληροφοριών (Javeau 1996). Ένα 

ερωτηματολόγιο σωστά διατυπωμένο βοηθά τον ερευνητή και τον ερωτώμενο. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες τεχνικές απαραίτητες για τη σωστή διαμόρφωση 

του ερωτηματολογίου.

Τεχνικές σωστής διαμόρφωσης ερωτηματολογίου

Α. Κατασκευή του ερωττιιιατολογίου: Το ερωτηματολόγιο έχει ένα περιεχόμενο, 

το οποίο προκύπτει από την ανάλυση του θέματος της έρευνας και επομένως από την 

ανάλυση των κατηγοριών που το συνθέτουν (Miller 1991). Πρέπει να καθοριστεί ο 

χαρακτήρας των δεδομένων και ο τύπος των πληροφοριών που θα συγκεντρωθούν 

(Javeau 1996) (στην παρούσα έρευνα επικέντρωση σε εννέα (9) κατηγορίες κριτήρια).

Β. Τρόπος απόκτησης απαντήσεων : Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι ανοιχτές ή 

κλειστές. Στις ανοιχτές ερωτήσεις υπάρχει επιλογή ελεύθερης έκφρασης και για αυτό οι 

απαντήσεις κατηγοριοποιούνται δύσκολα. Συνήθως η απάντηση δεν είναι εύκολη ούτε 

και γρήγορη. Στις κλειστές ερωτήσεις δίνεται ελάχιστη επιλογή ελεύθερης έκφρασης. 

Επιδιώκεται να δοθούν πληροφορίες για συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι οποίες έχουν 

κατηγοριοποιηθεί εκ των προτέρων. Οι κλειστές ερωτήσεις είναι προτιμότερες όταν 

αγνοούμε το επίπεδο πληροφόρησης των ερωτώμενων και το βαθμό εκπαίδευσής τους 

(στην παρούσα έρευνα προτιμήθηκε ο συγκεκριμένος τρόπος απόκτησης απαντήσεων, 

λόγω του διαφορετικού βαθμού εκπαίδευσης των γονέων των μαθητών, της μικρής
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σχετικά ηλικίας των μαθητών, αλλά και του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου που 

έχουμε σήμερα). Με μια αρνητική απάντηση (στην παρούσα έρευνα και στα πιλοτικά 

ερωτηματολόγια με την επιλογή «0», δεν γνωρίζω) αποφεύγονται άλλες ερωτήσεις που 

έπονται και συσχετίζονται με αυτήν (Loubet και Jean 1991).

Γ. Ερωτη ιιατολόγια ιιε εναλλακτικές ερωτήσεις : Σκόπιμο είναι πριν να 

πραγματοποιηθεί η κυρίως έρευνα, να πραγματοποιηθεί πιλοτική έρευνα σε πολύ μικρό 

δείγμα του συνολικού πληθυσμού με τη βοήθεια πιλοτικών ερωτηματολογίων. Έτσι αν 

στην πιλοτική έρευνα υπερίσχυσε η αρνητική απάντηση (για παράδειγμα «δεν 

γνωρίζω») σε κάποια ερώτηση, θα πρέπει στην κύρια έρευνα η συγκεκριμένη ερώτηση 

να αφαιρεθεί από το ερωτηματολόγιο ή να αλλάξει η σύνταξη της ερώτησης με 

προσοχή στην επιλογή των σωστών λέξεων. Η σωστή διατύπωση υποκινεί τον 

ερωτώμενο να δώσει με την απάντησή του την επιθυμητή πληροφορία (Javeau 1996).

Δ. Η τεγνική της συνέντευξης : Η συνέντευξη είναι επιστημονικά

συστηματοποιημένη, προετοιμάζεται με κάθε λεπτομέρεια, διατυπώνεται εγγράφως και 

πρέπει να προβλέπει τη διατύπωση των θεμάτων υπό μορφή ερωτήσεων, την 

προσαρμογή των θεμάτων στο πνευματικό επίπεδο των ατόμων στα οποία απευθύνεται 

χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους όρους και την ενημέρωση όσων θα υποβληθούν σε 

συνέντευξη (συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα με τον διευθυντή 

του σχολείου και ορισμένους τοπικούς κοινωνικούς φορείς). Τα είδη της συνέντευξης 

εξαρτώνται από τον τύπο της επικοινωνίας που θέλουμε, από το είδος της έρευνας και 

από το βαθμό ελευθερίας που έχει ο ερωτώμενος στις απαντήσεις (Miller 1991).

Σχεδιασμός της έρευνας

Ο σχεδιασμός της έρευνας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες :

Α. Η δημιουργία ενός ΥΡονοδιαΎΡάιιιιατοο : Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος 

εξαρτάται από τον αποτελεσματικό συντονισμό της ερευνητικής εργασίας. Υπάρχουν 

διάφορες τεχνικές για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο κάθε τύπου εργασίας οι 

οποίες εξασφαλίζουν την αρμονική σύνδεση των διαφορετικών εργασιών. Για 

παράδειγμα έχουμε τη μέθοδο PERT (Program Evaluation and Review Technique) και 

τη μέθοδο CPM (Critical Path Scheduling), οι οποίες βασίζονται στη θεωρία των 

γραφημάτων και γενικότερα στη θεωρία των συνόλων (Asaka και Ozeki 1990).

Β. Σε πολύπλοκες έρευνες δπαιουργείται το συμβολικό ιιοντέλο με το οποίο 

μεταφράζεται το διάγραμμα ή η ροή της έρευνας σε γλώσσα του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (Ζαβλανός 2003).
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Γ. Το κόστος της έρευνας : Όταν παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα έρευνας είναι 

απαραίτητο να συνοδεύεται πάντοτε από τη μελέτη του προϋπολογισμού των εργασιών 

του (Ψαρρού και Ζαφειρόπουλος 2001). Ο προϋπολογισμός γενικά περιλαμβάνει, το 

κόστος σε προσωπικό (ποιος και πόσο θα εργαστεί), τα έξοδα μετακίνησης (μεταφορά, 

κατάλυμα και τροφή προσωπικού), τα έξοδα για υλικό (βιβλία, περιοδικά, μελέτες, 

παρουσιάσεις απαραίτητες για την έρευνα), τα έξοδα για γραφείο (ενοίκια, τηλέφωνα, 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κ.τ.λ.), τα έξοδα δημοσίευσης των αποτελεσμάτων καθώς 

και τα διάφορα απρόβλεπτα έξοδα.

Δ. Σγηματισιυχ και οργανωτική δομή της ερευνητικής οιιάδας : Στις σύγχρονες 

έρευνες κρίνεται υποχρεωτική η συμμετοχή στην έρευνα προσωπικού με ειδικές 

γνώσεις οργάνωσης για πολύπλοκες εργασίες, όπως διευθυντές έρευνας, ερευνητές και 

σύμβουλοι έρευνας, ομάδα στατιστικής και βοηθητικών τεχνικών, ομάδα αποστολής 

του ερωτηματολογίου, ομάδα κωδικοποίησης και μηχανογράφησης, ομάδα διαχείρισης 

και γενικών υπηρεσιών.

Καθορισμός του δείγματος. Συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων.

Στην περίπτωση που η έρευνα γίνεται με μελέτη του πληθυσμού στο σύνολό του, 

πρόβλημα δειγματοληψίας δεν τίθεται. Στις περισσότερες όμως έρευνες είναι αδύνατη η 

συλλογή δεδομένων από ολόκληρο τον πληθυσμό ο οποίος μας ενδιαφέρει. Εξαιτίας 

αυτού του περιορισμού επινοήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας, η οποία μας 

επιτρέπει να καταλήξουμε σε μια κρίση για το όλον, το οποίο ονομάζεται σύνολο, με 

βάση την ανάλυση των δεδομένων που αφορούν ένα μέρος του, το οποίο ονομάζεται 

«δείγμα». Η τυποποίηση των στοιχείων που συλλέγονται, η δυνατότητα προσέγγισης 

μεγάλου μέρους του πληθυσμού, η επιδεκτικότητα των στοιχείων σε στατιστικές 

μεθόδους ανάλυσης συγκριτικά μικρότερη επένδυση χρόνου που χρειάζεται από τον 

ερευνητή, καθιστούν τη δειγματοληπτική έρευνα την πλέον καθιερωμένη μέθοδο για τη 

μελέτη των κοινωνικών φαινομένων (Κυριαζή 1998). Όπως επισημαίνει ο Βάμβουκας 

(1998) η αναγκαιότητα της δειγματοληψίας προκύπτει από τους παρακάτω λόγους :

Α. Η δειγματοληπτική έρευνα απαιτεί λιγότερο χρόνο από την απογραφική. Αν 

μάλιστα επείγει να γίνουν γνωστά ορισμένα στοιχεία, η δειγματοληπτική έρευνα 

αποτελεί τη μοναδική λύση.

Β. Η απογραφική έρευνα συχνά είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί για λόγους 

αντικειμενικούς, αφού το κόστος της έρευνας είναι συνάρτηση του αριθμού των 

υποκειμένων ή περιπτώσεων που εξετάζονται.
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Γ. Η ευρύτητα του πεδίου της έρευνας, επειδή απευθύνεται σε λιγότερα 

υποκείμενα από την απογραφική, πράγμα που επιτρέπει τη συγκέντρωση πληροφοριών 

για περισσότερα χαρακτηριστικά του δείγματος.

Δ. Συχνά η δειγματοληπτική έρευνα είναι πιο ακριβής από την απογραφική. Η 

περιορισμένη έκτασή της επιτρέπει τη χρησιμοποίηση ειδικευμένου προσωπικού και 

έτσι τα σφάλματα παρατήρησης και μέτρησης περιορίζονται.

Το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος είναι από τα πιο κρίσιμα 

σημεία στην ερευνητική διαδικασία. Βασική προϋπόθεση για την εκλογή ενός 

αντιπροσωπευτικού δείγματος είναι ο πληθυσμός της έρευνας να ορίζεται με σαφήνεια 

και ακρίβεια, ώστε να ξέρει κανείς αν κάθε υποκείμενο που απαντάται ανήκει ή όχι 

στον πληθυσμό. Η ομοιογένεια του πληθυσμού είναι μια άλλη αναγκαία προϋπόθεση 

για την επιτυχή δειγματοληψία.

Παράλληλα με τον καθορισμό του πληθυσμού, ο ερευνητής θα πρέπει να ορίσει 

και το πλαίσιο δειγματοληψίας. Πρόκειται για έναν κατάλογο όλων των ατόμων του 

πληθυσμού. Για παράδειγμα ο κατάλογος των μαθητών του σχολείου ονομάζεται 

πλαίσιο δειγματοληψία των μαθητών του σχολείου, γιατί οριοθετεί την περιοχή που θα 

μελετηθεί ή τον πληθυσμό από τον οποίο θα ληφθεί το δείγμα. Το δείγμα - ειδικά για 

την πιλοτική έρευνα - θα πρέπει να είναι τυχαίο και όχι ιδιαίτερα μεγάλο (Nisbet και 

Entwistle 1978). Βέβαια όσο μεγαλύτερο το μέγεθος του δείγματος στην τελική έρευνα, 

τόσο μεγαλύτερος και ο βαθμός ακρίβειας της έρευνας.

Ο Φίλιας (1977) τονίζει η έρευνα έχει αξία, όταν οι στατιστικές του δείγματος 

επιτρέπουν την εκτίμηση των παραμέτρων του πληθυσμού με ακρίβεια και το 

μικρότερο δυνατό κόστος σε χρόνο και χρήμα.

Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής δειγματοληψίας είναι ένα από τα βασικά 

προβλήματα για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων τη έρευνας. Γι’ αυτό σε μεγάλης 

σημασίας προγνωστικές έρευνες πρέπει να ζητείται η γνώμη και η βοήθεια έμπειρων 

στατιστικολόγων για την εκλογή του κατάλληλου δείγματος. Παρακάτω αναφέρονται οι 

διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας (Βάμβουκας 1998) :

Α. Η απλή και τυγαία δειγιιατοληιι/ία : όπου όλα τα άτομα του πληθυσμού έχουν 

ίσες πιθανότητες να επιλεγούν ως υποκείμενα του δείγματος. Οι τεχνικές της τυχαίας 

δειγματοληψίας είναι:

• η κλήρωση του δείγματος μέσα από το πλαίσιο δειγματοληψίας,
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• η χρήση τυχαίων αριθμών όταν αριθμήσουμε τυχαία, για παράδειγμα 

τους 300 μαθητές ενός σχολείου με τους αριθμούς 1-300 και στη 

συνέχεια επιλέξουμε για παράδειγμα 10 τυχαίους αριθμούς,

Β. Η συστηιιατική δεηοιατοληνία : όπου όλα τα άτομα του πληθυσμού 

καταχωρούνται σε ένα κατάλογο με βάση ένα κριτήριο, όπως για παράδειγμα το 

έτος γέννησής τους ή το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους και στη συνέχεια 

γίνεται επιλογή τυχαίων αριθμών. Όμως αν ταξινομήσουμε τους μαθητές 

σύμφωνα με την επίδοσή τους και στη συνέχεια επιλέξουμε «τυχαία» το δείγμα 

μας δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό.

Γ. Η στρωιιατοποιηιιένη δειγματοληψία : όπου τα άτομα του πληθυσμού 

χωρίζονται σε υποπληθυσμούς, με βάση, για παράδειγμα, το γεωγραφικό 

διαμέρισμα που ανήκει το σχολείο.

Δ. Η ειιπειρική δειγματοληψία : Όταν δεν είναι δυνατή η δημιουργία 

δειγματοληπτικού πλαισίου ή ο χρόνος για την έρευνα είναι περιορισμένος, τότε ο 

ερευνητής είναι ελεύθερος να επιλέξει το δείγμα του βάσει της εμπειρίας του και 

μόνο.

Ε. Η γρονική δειγιιατοληνι/ία : όταν επιλέγουμε το δείγμα βάσει μορφών 

συμπεριφοράς των ατόμων του πληθυσμού κατά προκαθορισμένες χρονικές 

στιγμές.

Ζ. Η δειγιιατοληψία καταστάσεων : Όταν διεξάγουμε δειγματοληψία όχι ατόμων 

αλλά καταστάσεων, στις οποίες βρίσκονται τα άτομα, με την ευκαιρία των οποίων 

γίνονται οι αναγκαίες για την έρευνα παρατηρήσεις.

Επικέντρωση στην έρευνα της παρούσης εργασίας.

Για την πραγματοποίηση της παρούσης έρευνας υπήρξε η απαραίτητη 

προσαρμογή των κριτηρίων στην ελληνική πραγματικότητα και σε Εκπαιδευτικό 

Οργανισμό (δεν υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία στο Ευρωπαϊκό Βραβείο, ενώ αντίθετα 

υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία στο Αμερικάνικο βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige 

(MBNQA) που αφορά την εκπαίδευση και εφαρμόζεται κυρίως στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής).

Η στήριξη της παρούσης έρευνας έγινε με τη βοήθεια ξεχωριστών 

ερωτηματολογίων που δόθηκαν αντίστοιχα στους καθηγητές του σχολείου, στους
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μαθητές του σχολείου καθώς και στους γονείς και κηδεμόνες τους, στον διευθυντή του 

σχολείου και σε φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Οι ερωτήσεις ανά κριτήριο, καθώς και τα ξεχωριστά «πιλοτικά» και «τελικά» 

ερωτηματολόγια ανάλογα με τον αποδέκτη τους παρατίθενται στο Παράρτημα 

Ερωτηματολογίων.

Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στα 9 κριτήρια του μοντέλου επιχειρηματικής 

αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης της Ποιότητας (EFQM) που 

ακολουθούνται από έναν οργανισμό στην επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας σε 

οποιαδήποτε επίπεδο, από την δέσμευση μέχρι και την απόκτηση του βραβείου. 

(Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης της Ποιότητας 2004).

Έτσι:

• Υπάρχουν ερωτήσεις, που αφορούν τους καθηγητές του σχολείου, για το 

1° κριτήριο (με 5 υποκριτήρια) και ήταν επικεντρωμένες στην ηγεσία 

(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων).

• Υπάρχουν ερωτήσεις, που αφορούν τους καθηγητές του σχολείου, για το 

2° κριτήριο (με 5 υποκριτήρια) και ήταν επικεντρωμένες στην πολιτική 

και στρατηγική της ηγεσίας.

• Υπάρχουν ερωτήσεις, που αφορούν τους καθηγητές του σχολείου, για το 

3° κριτήριο (με 5 υποκριτήρια) και ήταν επικεντρωμένες σε θέματα 

ανθρώπινου δυναμικού.

• Υπάρχουν ερωτήσεις για τον διευθυντή, που αφορούν την ηγεσία του 

σχολείου, για το 4° κριτήριο (με 5 υποκριτήρια) και ήταν επικεντρωμένες 

σε θέματα πόρων και συνεργασίες.

• Υπάρχουν ερωτήσεις, που αφορούν τους μαθητές και τους γονείς τους 

καθώς και τους καθηγητές του σχολείου, για το 5° κριτήριο (με 5 

υποκριτήρια) και ήταν επικεντρωμένες σε θέματα διαδικασιών.

• Υπάρχουν ερωτήσεις, που αφορούν τους μαθητές του σχολείου καθώς 

και τους γονείς τους, για το 6° κριτήριο (με 2 υποκριτήρια) και ήταν 

επικεντρωμένες σε αποτελέσματα πελατών της εκπαίδευσης.

• Υπάρχουν ερωτήσεις, που αφορούν τους καθηγητές του σχολείου, για το 

7° κριτήριο (με 2 υποκριτήρια) και ήταν επικεντρωμένες σε 

αποτελέσματα προσωπικού του σχολείου.
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• Υπάρχουν ερωτήσεις, για τους φορείς της τοπικής κοινωνίας του 

σχολείου, για το 8° κριτήριο (με 2 υποκριτήρια) και ήταν επικεντρωμένες 

σε αποτελέσματα του κοινωνικού συνόλου.

• Υπάρχουν ερωτήσεις για τον διευθυντή του σχολείου, για το 9° κριτήριο 

(με 2 υποκριτήρια) και ήταν επικεντρωμένες στα βασικά αποτελέσματα 

απόδοσης.

(Τα κριτήρια και υποκριτήρια αναλύθηκαν στο θεωρητικό μέρος της παρούσης 

εργασίας).

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο η βαρύτητα των κριτηρίων έχει 

ως εξής:

Το 1° κριτήριο είχε βαρύτητα 10%.

Το 2° κριτήριο είχε βαρύτητα 8%.

Το 3° κριτήριο είχε βαρύτητα 9%.

Το 4° κριτήριο είχε βαρύτητα 9%.

Το 5° κριτήριο είχε βαρύτητα 14%.

Το 6° κριτήριο είχε βαρύτητα 20%.

Το 7° κριτήριο είχε βαρύτητα 9%.

Το 8° κριτήριο είχε βαρύτητα 6%.

Το 9° κριτήριο είχε βαρύτητα 15%.

(ιστοσελίδα στο διαδίκτυο Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης της Ποιότητας 

2004).

Κάθε δήλωση αξιολογήθηκε με βάση το βαθμό συμφωνίας της σημαντικότητάς 

της σε κλίμακα Likert με διαβάθμιση 1-5.

Σκοπός της έρευνας είναι σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και την αντίστοιχη 

βαρύτητά τους, να γίνει αναλυτική καταγραφή όλων των περιοχών προς βελτίωση, 

ιεράρχησή τους και τέλος επιλογή τριών (3) βελτιωτικών δράσεων κρίσιμων για τον 

εκπαιδευτικό οργανισμό, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα φίλτρα του συγκεκριμένου 

σχολείου. Τελικά επιτακτική είναι η ανάθεσή τους σε υπεύθυνες ομάδες εργασίας για 

την έμπρακτη εφαρμογή κατάλληλων δράσεων για την μετατροπή τους από «αδύναμα» 

σε «ισχυρά» χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού οργανισμού, με αναμενόμενα τα 

θετικά αποτελέσματα. Φυσικά αναδείχθηκαν και τα ισχυρά σημεία του εκπαιδευτικού 

οργανισμού έτσι ώστε να διατηρηθούν στα ίδια τουλάχιστον υψηλά επίπεδα.

Όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος της παρούσης εργασίας οι πελάτες 

της εκπαίδευσης θεωρούνται τόσο οι μαθητές του σχολείου και οι γονείς τους, όσο και
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η κοινωνία γενικότερα. Επίσης εσωτερικοί πελάτες θεωρούνται και ουσιαστικά είναι οι 

καθηγητές του σχολείου. Έτσι υπάρχουν πολυάριθμες ομάδες ενδιαφερομένων με 

παρόμοιες, αλλά πολύ συχνά και αντικρουόμενες απαιτήσεις, ενδιαφέροντα και 

προσδοκίες.

Για την επιλογή των κατάλληλων ερωτήσεων για τα ερωτηματολόγια έγινε 

αναζήτηση ξενόγλωσσης και ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας, καθώς και άρθρων και 

ιστοσελίδων. Μετά από αρκετή προσπάθεια βρέθηκαν ερωτήσεις οι οποίες 

προσαρμόστηκαν στα ελληνικά δεδομένα και μάλιστα για ένα δημόσιο σχολείο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Nibet και Entwistle 1978, Parsons 1994)

Οι ερωτήσεις σε πρώτο στάδιο ταξινομήθηκαν ανάλογα με τα κριτήρια του 

ευρωπαϊκού ιδρύματος ποιότητας, έτσι ώστε στο τέλος να είναι δυνατή η αξιολόγηση 

των απαντήσεων από τη συγκεκριμένη σκοπιά και σύμφωνα με τις βαρύτητες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω.

Βέβαια στη συνέχεια οι ερωτήσεις ταξινομήθηκαν ανάλογα με τον αποδέκτη τους, 

έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα πρώτα πιλοτικά ερωτηματολόγια που απευθύνονταν 

αντίστοιχα στους μαθητές του σχολείου, στους γονείς των μαθητών, στους καθηγητές 

του σχολείου, στον διευθυντή του σχολείου καθώς και στους φορείς της τοπικής 

κοινωνίας.

Για τη συλλογή στοιχείων α) επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος μέσω συνεντεύξεων, 

βάση προκαθορισμένου ερωτηματολογίου, προς τους διευθυντές και τους τοπικούς 

κοινωνικούς φορείς και β) επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος με την αποστολή 

ερωτηματολογίων σε όλους τους καθηγητές, μαθητές και γονείς των μαθητών του 

συγκεκριμένου σχολείου.

Τα πρώτα ερωτηματολόγια είχαν αξιολόγηση με βάση το βαθμό συμφωνίας της 

σημαντικότητάς της σε κλίμακα Likert με διαβάθμιση 1-5. Ταυτόχρονα υπήρχε και η 

διαβάθμιση 0 (δεν γνωρίζω) στα «πιλοτικά» ερωτηματολόγια έτσι ώστε να φανούν οι 

άστοχες ερωτήσεις τόσο από πλευράς αποδέκτη (προτιμότερος αποδέκτης 

συγκεκριμένης ερώτησης ο γονέας και όχι ο μαθητής), όσο και από πλευράς ουσίας της 

ερώτησης βάσει των εννέα (9) κριτηρίων του EFQM. Επιλέχθηκε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού πληθυσμού με τη μέθοδο της τυχαίας 

επιλογής, ( δύο αγόρια και δύο κορίτσια από κάθε τμήμα όλων των τάξεων του 

σχολείου και των γονέων τους, καθώς και δύο άντρες και δύο γυναίκες από τους 

καθηγητές). Στη συνέχεια έγινε ανάλυση των απαντήσεων και απορρίφθηκαν οι 

ερωτήσεις που είχαν απάντηση από μεγάλο ποσοστό του δείγματος την επιλογή 0 (δε 

γνωρίζω) ή άλλαξαν αποδέκτη. Τελικά έγινε σύνταξη των τελικών ερωτηματολογίων.
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τα οποία μοιράστηκαν σε ολόκληρο τον πληθυσμό (και όχι σε δείγμα του πληθυσμού), 

αφού το νούμερο 242 για αριθμό μαθητών και γονέων (συμπληρώνει το 

ερωτηματολόγιο ο ένας από τους δύο γονείς του μαθητή ή από κοινού και οι δύο), 

καθώς και το νούμερο 27 για τους καθηγητές δεν είναι υπερβολικό. Επίσης κρίθηκε 

απαραίτητο να απαντηθούν οι ερωτήσεις των τελικών ερωτηματολογίων από ένα 

ικανοποιητικό ποσοστό του συνόλου του πληθυσμού των καθηγητών, μαθητών και 

γονέων, τόσο για τον μηδενισμό του περιθωρίου λάθους στα αποτελέσματα της έρευνας 

όσο και για το γεγονός πως θα πρέπει να τονιστεί ο σεβασμός στη γνώμη ΟΛΩΝ, που 

είναι και βασικός σκοπός της ελληνικής κουλτούρας και μάλιστα σε έναν ευαίσθητο 

τομέα όπως αυτός της παιδείας.

Θεωρείται δεδομένο πως η διαδικασία χορήγησης και συλλογής 

ερωτηματολογίων, ακόμη και με συστημένη επιστολή, όπως έγινε στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα καθώς δεν είναι λίγοι, ιδιαίτερα οι 

γονείς, που υποστηρίζουν ότι ο ελεύθερος χρόνος τους είναι ελάχιστος ή έχουν την 

αίσθηση πως παραβιάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Βέβαια όταν πρόκειται για 

ένα κρίσιμο θέμα, όπως είναι το σχολείο του παιδιού κάποιου , τότε ως γονέας 

αφιερώνει λίγο χρόνο για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, αρκεί να πειστεί πως 

τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν πηγή δεδομένων με σκοπό της βελτίωση 

της ποιότητας ζωής στο σχολείο του παιδιού του. Έτσι μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στο 

ξεκάθαρο καθορισμό του σκοπού και των στόχων των ερωτήσεων προς τους 

ενδιαφερομένους αποδέκτες.

Τα πιλοτικά ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν σε δείγμα του πληθυσμού των 

αποδεκτών, καθώς και τα τελικά ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν ταξινομημένα ανάλογα 

με τους αποδέκτες τους. Επίσης στο παράρτημα ερωτηματολογίων υπάρχουν οι 

ερωτήσεις ταξινομημένες σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας του ευρωπαϊκού 

ιδρύματος ποιότητας (βλέπε παράρτημα ερωτηματολογίων). Οι δύο διαφορετικοί 

τρόποι ταξινόμησης ερωτήσεων και ερωτηματολογίων ήταν αναγκαίοι, σύμφωνα με τα 

κριτήρια που αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο του προτύπου ποιότητας του 

EFQM.

Τελικά, από τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στο γυμνάσιο «ΟΜΗΡΟΣ» 

απαντήθηκαν :

• 1 ερωτηματολόγιο από τον διευθυντή του γυμνασίου,
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• 7 (από τα 9) ερωτηματολόγια από τοπικούς κοινωνικούς φορείς, ποσοστό 

78% επί του συνόλου των ερωτηματολογίων που απευθύνονταν προς τους 

τοπικούς κοινωνικούς φορείς.

• 27 (από τα 27) ερωτηματολόγια από τους καθηγητές του γυμνασίου, 

ποσοστό 100% επί του συνόλου των ερωτηματολογίων που απευθύνονταν 

προς τους καθηγητές.

• 182 (από τα 242) ερωτηματολόγια από τους μαθητές του γυμνασίου, 

ποσοστό 75% επί του συνόλου των ερωτηματολογίων που απευθύνονταν 

προς τους μαθητές και

• 161 (από τα 242) ερωτηματολόγια από τους γονείς των μαθητών του 

γυμνασίου, ποσοστό 67% επί του συνόλου των ερωτηματολογίων που 

απευθύνονταν προς τους γονείς.

Στις επόμενες σελίδες γίνεται παρουσίαση, μέσω γραφημάτων και συνοπτικών 

αλλά ουσιωδών σχολίων, των συμπερασμάτων που προήλθαν από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν στις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων, των συμμέτοχων στην εκπαίδευση.

10.2 Αποτελέσματα του ερωτηματολογίου προς τον διευθυντή του γυμνασίου 

«ΟΜΗΡΟΣ»

Σύμφωνα με την άποψη του διευθυντή του γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ», ο οποίος 

σημειωτέον έχει διδακτική εμπειρία 19 ετών ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και διοικητική εμπειρία 15 ετών ως διευθυντής σχολείων και γραφείων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και στην άτυπη 

συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του, προκύπτουν τα παρακάτω :

1. Ba9uoc larOoc «πάρα πολύ». Ισχύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα παρακάτω :

• χρησιμοποιείται στο γυμνάσιο καινοτόμος και φιλική προς το 

περιβάλλον τεχνολογία,

• γίνεται συστηματική συλλογή και επεξεργασία της πληροφορίας της 

γνώσης που υποστηρίζουν την πολιτική και στρατηγική του 

οργανισμού και επίσης

• πραγματοποιείται συλλογή στοιχείων που αφορούν καθηγητές, 

μαθητές και γονείς.

2. Βαθμός ισνύος «πολύ». Ισχύουν σε μεγάλο βαθμό τα παρακάτω :
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• προβλέπεται και απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικών ποιότητας από 

τους συνεργάτες,

• γίνεται κατανομή και χρήση των οικονομικών πόρων με τρόπο που 

να υποστηρίζει τους στρατηγικούς στόχους,

• υπάρχει κατοχύρωση της ασφάλειας των κτιρίων, του εξοπλισμού 

και των υλικών,

• υφίσταται πληρότητα του συστήματος διαχείρισης των αποθεμάτων 

και των αναλωσίμων με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους,

• πραγματοποιούνται ενέργειες για τον έλεγχο των αρνητικών 

επιπτώσεων στους καθηγητές και στους μαθητές από τη χρήση των 

υλικών, του εξοπλισμού και των κτιρίων,

• πραγματοποιούνται επίσης ενέργειες για την ανακύκλωση υλικών, 

την ελαχιστοποίηση της σπατάλης και τη βελτιστοποίηση της χρήσης 

των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων,

• εφαρμόζονται πρότυπα διαχείρισης συστημάτων (π.χ. συστήματα 

διαχείρισης ασφαλείας και υγείας, περιβάλλοντος, ασφάλειας 

πληροφοριών κ.τ.λ.),

• Τίθενται στόχοι απόδοσης για τις διεργασίες,

• υφίσταται ομαλή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε μια 

διεργασία (καθηγητών καθώς και γονέων, μαθητών, εξωτερικών 

συνεργατών κ.τ.λ.) και τέλος αλλά πολύ σημαντικό

• υπάρχει σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων καθηγητών, 

μαθητών και γονέων.

3. Βαθμός ισγύος «ιιέτρια». Ισχύουν σε πολύ μέτριο, αλλά ικανοποιητικό για 

τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό οργανισμό, βαθμό τα παρακάτω :

• υπάρχει πληρότητα του συστήματος αξιολόγησης των συνεργατών,

• επιδιώκεται η ύπαρξη στενής σχέσης με τους συνεργάτες,

• υπάρχει σύστημα διαχείρισης του τεχνολογικού εξοπλισμού,

• υπάρχει πρόσβαση των καθηγητών, μαθητών και γονέων σε σχετική 

του αντικειμένου τους πληροφορία και γνώση,

• υπάρχει διασφάλιση της ακρίβειας, αξιοπιστίας και ασφάλειας των 

δεδομένων του εκπαιδευτικού οργανισμού,

• καθιερώθηκε ένα σύστημα διαχείρισης των διεργασιών,
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• υπάρχει σχετική καταγραφή και παρακολούθηση της απόδοσης των 

διεργασιών με κατάλληλους δείκτες,

• πραγματοποιείται προσδιορισμός των τωρινών και μελλοντικών 

αναγκών και προσδοκιών των μαθητών και γονέων με έρευνες και 

άλλες κατάλληλες ενέργειες και τέλος

4. Βαθιιός ιστύος «λίγο» και «καθόλου». Καθόλου ποιοτικά αλλά δυστυχώς 

προς το παρόν ισχύουν τα παρακάτω :

• δεν έχουν εντοπιστεί οι βασικοί συνεργάτες (βασικοί προμηθευτές, 

αντιπρόσωποι, διανομείς, κ.τ.λ.), που συμβαδίζουν με την 

προσπάθεια επίτευξης της πολιτικής και στρατηγικής ποιότητας του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ»,

• δεν δημιουργούνται μακροχρόνιες σχέσεις με τους συνεργάτες,

• δεν γίνεται συστηματική ανάλυση και σύγκριση στοιχείων των 

καθηγητών, των μαθητών και των γονέων τους, του γυμνασίου 

«ΟΜΗΡΟΣ» σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία παρόμοιων 

εκπαιδευτικών οργανισμών,

• είναι μηδαμινός ο βαθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων των 

εισερχόμενων υλικών και υπηρεσιών,

• δεν πραγματοποιείται προληπτική συντήρηση και ρύθμιση του 

σχολικού εξοπλισμού,

• δεν πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού στην εφαρμογή 

των διεργασιών στις οποίες εμπλέκεται

• δεν γίνεται συστηματική παρακολούθηση της σχετικής ικανοποίησης 

των γονέων και των μαθητών σε σύγκριση με παρόμοιους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς,

• δεν πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση εσωτερικών 

δεικτών που συσχετίζονται με την ικανοποίηση των γονέων και των 

μαθητών (π.χ. αριθμός παραπόνων, χαμηλοί βαθμοί, αποχώρηση ή 

μετεγγραφή μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία κ.τ.λ.),

• Είναι μηδαμινή η ανάλυση και αξιοποίηση των δεικτών μέτρησης 

ικανοποίησης των γονέων και των μαθητών με σκοπό τη βελτίωση 

(τουλάχιστον, δεν υπήρχε πριν την πραγματοποίηση της παρούσας 

έρευνας),
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• δεν υφίσταται γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των 

παραπόνων των γονέων και των μαθητών,

• δεν υπάρχει σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των προτάσεων 

και των παραπόνων για βελτίωση της ποιότητας (τουλάχιστον, δεν 

υπήρχε πριν την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας) και

• είναι ελάχιστη η ευαισθητοποίηση των καθηγητών σχετικά με την 

ικανοποίηση των γονέων και των μαθητών με ενέργειες όπως 

συγκεντρώσεις γονέων ή / και μαθητών για ανταλλαγή απόψεων 

κ.τ.λ.

10.3Αποτελέσματα των ερωτηματολογίων προς τους καθηγητές του 

γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ»

Είναι σημαντικό για τον αναγνώστη κάθε εργασίας, πόσο μάλλον για την 

παρούσα στην οποία περιέχεται και ερευνητικό μέρος, να αναπαριστώνται τα τυχόν 

αποτελέσματα της έρευνας και με τη μορφή πινάκων και γραφημάτων. Επομένως στα 

υποκεφάλαια 10.3, 10.4 και 10.5 κρίθηκε σκόπιμο να υπάρχουν σχετικοί πίνακες και 

γραφήματα που έχουν σχέση με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους καθηγητές, τους 

γονείς και τους μαθητές.

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες και τα γραφήματα που έχουν σχέση με τις 

απαντήσεις που δόθηκαν από τους καθηγητές μαζί με τον απαραίτητο σχολιασμό τους.

Ο πίνακας κΐ καθώς και το γράφημα κΐα που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 1 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η ηγεσία (Υπουργείο Παιδείας) 

αναπτύσσει την αποστολή, το όραμα και τις αξίες του εκπαιδευτικού οργανισμού με 

επίκεντρο τη δημιουργία ισοζυγισμένης αξίας για τους μαθητές και τους γονείς τους, 

καθώς και για τους ίδιους τους καθηγητές και γενικότερα την ίδια την κοινωνία».

Πίνακας κΚ (Ερώτηση 1 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 4 6 9 4 4
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τους καθηγητές

Γράφημα κΐα. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 1 προς

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κίβ που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» ή «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στην απάντηση «μέτρια», ενώ ήταν μοιρασμένα τα ποσοστά των 

απαντήσεων «καθόλου» και «λίγο» καθώς και τα ποσοστά των απαντήσεων «πολύ» και 

«πάρα πολύ».

Γράφηιια κίβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 1 προς

τους καθηγητές
ι

Ερώτηση 1 (καθηγητές)

33%

□ Καθόλου ΟΛΙγο ■ Μέτρια □Πολύ □ Πάρα Πολύ !
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Ο πίνακας κ2 καθώς και το γράφημα κ2α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 2 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η ηγεσία εμπνέει την ανάπτυξη μιας 

κουλτούρας αριστείας στον εκπαιδευτικό οργανισμό».

Πίνακας κ2. (Ερώτηση 2 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 5 9 6 3 4

Γράφηιια κ2α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 2 προς

τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ2β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους καθηγητές

Γράφηιια κ2β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 2 προς

Ο πίνακας κ3 καθώς και το γράφημα κ3α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 3 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η ηγεσία ενεργεί ώστε η αποστολή, το 

όραμα, οι αξίες, η στρατηγική, τα προγράμματα δράσης και οι στόχοι του οργανισμού, 

να γίνονται κατανοητά και αποδεκτά από τους καθηγητές».

Ερώτηση 2 (καθηγητές)

Πίνακας κ3, (Ερώτηση 3 προς τους καθηγητές)

Σύνολο απαντήσεων
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

6 7 9 3 2
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τους καθηγητές

Γράφηιαα κ3α. Ιστόγραιΐίΐα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 3 προς

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ3β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφηιια κ3β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 3 προς

τους καθηγητές
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Ο πίνακας κ4 καθώς και το γράφημα κ4α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 4 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η ηγεσία ενθαρρύνει και υποστηρίζει 

(πληροφόρηση, εκπαίδευση, παροχή πόρων, κατάλληλες οργανωτικές δομές) τη 

δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή των καθηγητών σε ενέργειες 

βελτίωσης».

Πίνακας κ4. (Ερώτηση 4 προς τους καθηγητές

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 7 9 7 2 2

Γράφημα κ4α. Ιστόγραμ,ιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 4 προς

τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ4β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους καθηγητές

ΓράφτΗία κ4β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 4 προς

Ο πίνακας κ5 καθώς και το γράφημα κ5α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 5 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η ηγεσία αναγνωρίζει και επαινεί 

έγκαιρα και κατάλληλα τις προσπάθειες των καθηγητών».

Ερώτηση 4 (καθηγητές)

7%

26'

34%

Πίνακας κ5, (Ερώτηση 5 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 7 10 6 2 2

173



τους καθηγητές

Γράφημα κ5α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 5 προς

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ5β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

ΓράφΤΗία κ5β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 5 προς

τους καθηγητές

Ερώτηση 5 (καθηγητές)

7%

38%

• ■Καθόλου ·ΛΙγο ■ Μέτρια ΟΠολύ □ Πάρα Πολύ ι
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Ο πίνακας κ6 καθώς και το γράφημα κόα που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 6 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η ηγεσία αναγνωρίζει και επιλέγει 

αλλαγές / βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, βάζει προτεραιότητες, οργανώνει και 

συμμετέχει προσωπικά σε ενέργειες βελτίωσης».

Πίνακας κό, (Ερώτηση 6 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 10 8 5 2 2

Γράφτιιια κόα. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 6 προς

τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κόβ που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

175



τους καθηγητές

Γράφηινα κ6β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοννής απαντήσεων στην ερώτηση 6 προς

Ερώτηση 6 (καθηγητές)

7%

30%

[■Καθόλου ΒΛΙγο ΒΜέτρια ΟΠολύ ΟΠάρα Πολύ j

Ο πίνακας κ7 καθώς καν το γράφημα κ7α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 7 προς τους καθηγητές καν τα συγκεντρωτνκά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεταν ξεκάθαρα ο αρνθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρνα», «πολύ», «πάρα πολύ», γνα το πονος είναν 

ο βαθμός νσχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η ηγεσία έχεν ανονκτή επνκοννωνία με 

τους καθηγητές καν ανταποκρίνεταν στνς ανάγκες τους».

Πίνακας κ7. (Ερώτηση 7 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 5 8 7 4 3
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τους καθηγητές

Γράφημα κ7α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 7 προς

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ7β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφημα κ7β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 7 προς

τους καθηγητές
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Ο πίνακας κ8 καθώς και το γράφημα κ8α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 8 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η ηγεσία έρχεται σε επαφή με τους 

συλλόγους γονέων, αντιπροσώπους των καθηγητών, αντιπροσώπους της κοινωνίας, 

αντιπροσώπους επαγγελματικών ομάδων».

Πίνακας κ8, (Ερώτηση 8 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 3 2 12 6 4

Γράφημα κ8α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 8 ποος

τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ8β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους καθηγητές

Γράφτιιια κ8β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 8 προς

Ο πίνακας κ9 καθώς και το γράφημα κ9α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 9 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η ηγεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

και προσδοκίες των μαθητών, γονέων, καθηγητών και της κοινωνίας γενικότερα και 

συμμετέχει ενεργά σε κοινές ενέργειες βελτίωσης».

Πίνακας κ9. (Ερώτηση 9 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 7 9 7 2 2
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τους καθηγητές

Γράφημα κ9α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 9 προς

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ9β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφημα κ9β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομήc απαντήσεων στην ερώτηση 9 προς

τους καθηγητές
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Ο πίνακας κΙΟ καθώς και το γράφημα κίθα που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 10 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η πολιτική και στρατηγική του 

εκπαιδευτικού οργανισμού βασίζονται στην κατανόηση και πρόβλεψη των τωρινών και 

μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών των μαθητών, καθηγητών, γονέων, κοινωνίας».

Πίνακας κΙΟ, (Ερώτηση 10 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 5 7 9 3 3

Γράφηιια κίθα. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 10

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κΐθβ που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους καθηγητές

Γράφτιαα κΙΟβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 10 προς

Ο πίνακας κΐΐ καθώς και το γράφημα κΐΐα που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 11 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται 

σε δεδομένα εσωτερικών δεικτών επίδοσης του οργανισμού».

Ερώτηση 10 (καθηγητές)

11%

26%

Πίνακας κΐ 1, (Ερώτηση 11 προς τους καθηγητές)

Σύνολο απαντήσεων
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

3 4 13 4 3
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προς τους καθηγητές

Γράφτηια κΐ Ια. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 11

Ερώτηση 11 (καθηγητές)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κΐΐβ που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» ή «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στην απάντηση «μέτρια», ενώ ήταν μοιρασμένα τα ποσοστά των 

απαντήσεων «καθόλου» και «λίγο» καθώς και τα ποσοστά των απαντήσεων «πολύ» και 

«πάρα πολύ».

Γράφπιια κΐ 1β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 11 προς

τους καθηγητές
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Ο πίνακας κ12 καθώς και το γράφημα κ12α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 12 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται 

σε δεδομένα σύγκρισης με παρόμοιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς».

Πίνακας κ!2, (Ερώτηση 12 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 10 8 8 1 0

Γράφηιια κ!2α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 12

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ12β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τοχκ καθηγητές

Γράφτιιια κ!2β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 12 προς

Ερώτηση 12 (καθηγητές)

4%

30 36%

30%

Ο πίνακας κ13 καθώς και το γράφημα κ13α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 13 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται 

σε συστηματική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού 

οργανισμού (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και νομικά 

ζητήματα)».

Πίνακας κ!3. (Ερώτηση 13 προς τους καθηγητές)

Σύνολο απαντήσεων
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

10 8 8 1
Πάρα Πολύ 

Ο
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προς τους καθηγητές

Γράφημα κ!3α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 13

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ13β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφημα κ!3β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 13 προς

τους καθηγητές

Ερώτηση 13 (καθηγητές)

4%

30%

[■Καθόλου ·Λίγο ΟΜέτρια ΟΠολΟ Ο Πάρα Πολύ
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Ο πίνακας κ14 καθώς και το γράφημα κ14α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 14 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Διασφαλίζεται ότι όλα τα ενδιαφέροντα 

μέρη γνωρίζουν και κατανοούν την πολιτική και στρατηγική του εκπαιδευτικού 

οργανισμού».

Πίνακας κ!4. (Ερώτηση 14 πpoc τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Σύνολο απαντήσεων 9 7 8 2 1

Γράφηιια κ!4α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 14

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ14β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους καθηγητές

Γράφτίίΐα κ14β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιης απαντήσεων στην ερώτηση 14 προς

Ο πίνακας κ15 καθώς και το γράφημα κ15α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 15 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Για την υλοποίηση της πολιτικής και 

στρατηγικής αναπτύσσεται πλαίσιο διεργασιών και προγράμματα δράσης και 

τοποθετούνται μετρήσιμοι στόχοι σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού».

Πίνακας κ!5. (Ερώτηση 15 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 7 8 9 2 1
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προς τους καθηγητές

Γράφημα κ!5α. Ιστόγραιιμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 15

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ15β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφπιια κ!5β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 15 προς

τους καθηγητές

Ερώτηση 15 (καθηγητές)

|·Καθόλου ·ΛΙγο ·Μέτρια ΟΠολύ □ Πάρα Πολύ J
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Ο πίνακας κ16 καθώς και το γράφημα κ16α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 16 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Η πολιτική και στρατηγική και τα 

προγράμματα δράσης αξιολογούνται και αναθεωρούνται συστηματικά».

Πίνακας κ!6, (Ερώτηση 16 προς τους καθηγητές

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 8 8 10 1 0

Γράφημα κ!6α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 16

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ16β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους καθηγητές

Γράφτιιια κ!6β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 16 προς

Ο πίνακας κ17 καθώς και το γράφημα κ17α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 17 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Προγραμματισμός ανθρώπινου 

δυναμικού (προσλήψεις, εκπαίδευση, ανάπτυξη) με τρόπο που να διασφαλίζεται η 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων».

Πίνακας κ!7, (Ερώτηση 17 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 2 2 8 8 7
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προ£ τους καθηνητέο

Γράφτιαα κ!7α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιτκ απαντήσεων στην ερώτηση 17

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ17β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφτιιια κ!7β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιτκ απαντήσεων στην ερώτηση 17 πpoc

topc καθηγητές

Ερώτηση 17 (καθηγητές)

7%

j ΟΚαθόλου ΟΛΙγο ΒΜέτρια ·Πολύ ·Πάρα Πολύ |
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Ο πίνακας κ18 καθώς και το γράφημα κ18α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 18 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Εφαρμογή προγραμμάτων συμμετοχής 

των καθηγητών σε ενέργειες βελτίωσης».

Πίνακας κ!8, (Ερώτηση 18 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 14 8 4 1 0

Γράφημα κ!8α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 18

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ18β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους καθηγητές

Γράφηιια κ!8β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιης απαντήσεων στην ερώτηση 18 προς

Ο πίνακας κ19 καθώς και το γράφημα κ19α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 19 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Εφαρμογή συγκεκριμένου συστήματος 

υποβολής προτάσεων από τους καθηγητές».

Πίνακας κ!9, (Ερώτηση 19 προς τους καθηγητές!

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 14 8 4 1 0
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προς τους καθηγητές

Γράφημα κ!9α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανοαής απαντήσεων στην ερώτηση 19

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ19β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφηιια κ!9β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 19 προς

τους καθηγητές

Ερώτηση 19 (καθηγητές)

ίβΚαθόλου ·ΛΙγο ΒΜέτρια ΟΠολύ ·ΠάραΠολύ
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Ο πίνακας κ20 καθώς και το γράφημα κ20α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 20 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Πληρότητα συστήματος αξιολόγησης 

της απόδοσης των καθηγητών».

Πίνακας κ20, (Ερώτηση 20 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 12 8 7 0 0

Γράφημα κ20α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 20

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ20β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ μηδενικό ποσοστό 

των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους καθηγητές

Γράφημα κ20β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 20 προς

Ο πίνακας κ21 καθώς και το γράφημα κ21α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 21 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Προσφορά κινήτρων βελτίωσης της 

απόδοσης των καθηγητών».

Πίνακας κ21, (Ερώτηση 21 προς τους καθηγητές)

Σύνολο απαντήσεων
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

13 7 7 0
Πάρα Πολύ 

0
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προς τους καθηγητές

Γράφημα κ21α. Ιστόγραααα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 21

Ερώτηση 21 (καθηγητές) (καθηγητές)

14 

12 

10 
8 
6 

4 

2 

0
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ21β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μηδενικό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφηιια κ21β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 21 προς

τους καθηγητές
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Ο πίνακας κ22 καθώς και το γράφημα κ22α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 22 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Συστηματική μέτρηση και 

παρακολούθηση της ικανοποίησης των καθηγητών (δικής τους αντίληψης)».

Πίνακας κ22, (Ερώτηση 22 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 12 7 8 0 0

Γράφηιια κ22α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 22

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ22β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μηδενικό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους καθηγητές

Γράφηιια κ22β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 22 προς

Ερώτηση 22 (καθηγητές)

0%

■ Καθόλου ΒΛίγο ΒΜέτρια ΟΠολύ ■ Πάρα Πολύ j

Ο πίνακας κ23 καθώς και το γράφημα κ23α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 23 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Συστηματική μέτρηση και 

παρακολούθηση δεικτών που σχετίζονται με τους καθηγητές (απουσίες, ατυχήματα, 

άδειες, κ.λ.π.)».

Πίνακας κ23, (Ερώτηση 23 προς τους καθηγητές)

Σύνολο απαντήσεων
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

1 1 6 12
Πάρα Πολύ 

7
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προς τους καθηγητές

Γράφημα κ23α. Ιστόγρααιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 23

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ23β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γοάφηιια κ23β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 23 προς

τους καθηγητές

Ερώτηση 23 (καθηγητές)

4%

44%

□ Καθόλου ΟΛίγο ΒΜέτρια ·Πολό ·ΠάραΠολύ |
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Ο πίνακας κ24 καθώς και το γράφημα κ24α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 24 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Εμπλοκή των καθηγητών και των 

αντιπροσώπων τους στη διαμόρφωση και βελτίωση προγραμμάτων που αφορούν το 

ανθρώπινο δυναμικό».

Πίνακας κ24, (Ερώτηση 24 πpoc τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 2 4 10 8 3

Γράφημα κ24α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 24

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ24β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους καθηγητές

ΓράφΐΗία κ24β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 24 προς

Ο πίνακας κ25 καθώς και το γράφημα κ25α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 25 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ευθύνη των καθηγητών για λήψη 

αποφάσεων και δράση σε θέματα που αφορούν την καθημερινή τους εργασία».

Πίνακας κ25, (Ερώτηση 25 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 0 1 4 12 10
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προς τους καθηγητές

Γράφηιια κ25α. Ιστόγραιαια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 25

Ερώτηση 25 (καθηγητές)

12

10

4

2

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ25β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφημα κ25β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 25 προς

τους καθηγητές

204



Ο πίνακας κ26 καθώς και το γράφημα κ26α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 26 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιοτική εκπαίδευση των καθηγητών 

στην ειδικότητά τους με στόχο την ικανοποίηση τωρινών και μελλοντικών αναγκών του 

οργανισμού.».

Πίνακας κ26, (Ερώτηση 26 πpoc τους καθηγητές

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 10 11 4 2 0

ΓράφτΗία κ26α. Ιστόγραιιυ,α αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 26

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ26β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους καθηγητές

Γράφηιια κ26β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 26 προς

Ο πίνακας κ27 καθώς και το γράφημα κ27α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 27 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιοτική εκπαίδευση των καθηγητών 

στη μέτρηση και ανάλυση δεδομένων».

Πίνακας κ27, (Ερώτηση 27 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 15 7 4 1 0
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προς τοΐκ καθηγητές

Γράφημα κ27α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 27

Ερώτηση 27 (καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ27β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφπιια κ27β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 27 προς

τους καθηγητές

Ερώτηση 27 (καθηγητές)

■ Καθόλου ΒΛΙγο ΒΜέτρια ΟΠολύ ΟΠάρα Πολύ
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Ο πίνακας κ28 καθώς και το γράφημα κ28α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 28 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Εκπαίδευση των εργαζομένων σε 

θέματα ποιότητας».

Πίνακας κ28, (Ερώτηση 28 προς τους καθηγητές)

Πάρα
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πολύ 

Σύνολο απαντήσεων 24 2 1 0 0

Γράφτιιια κ28α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 28

προς τους καθηγητές

Ερώτηση 28 (καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ28β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μηδενικό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τοακ καθηγητές

Γράφπιια κ28β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 28 προς

Ο πίνακας κ29 καθώς και το γράφημα κ29α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 29 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Προσφορά διευκολύνσεων προς τους 

καθηγητές που ικανοποιούν ή / και υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από 

κανονισμούς και νομοθεσίες , με στόχο την ευημερία, ικανοποίηση και ανάπτυξή 

τους».

Πίνακας κ29. (Ερώτηση 29 προς τους καθηγητές)

Σύνολο απαντήσεων
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

16 7 2 1 1
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προς τους καθηγητές

Γράφπιια κ29α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοαής απαντήσεων στην ερώτηση 29

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ29β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφηιια κ29β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 29 προς

τους καθηγητές

Ερώτηση 29 (καθηγητές)

4%

■Καθόλου ΒΛΙγο ■ Μέτρια ΠΠολύ □Πάρα Πολύ j
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Ο πίνακας κ30 καθώς και το γράφημα κ30α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 30 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Προώθηση κοινωνικής και πολιτιστικής 

δραστηριότητας των καθηγητών».

Πίνακας κ30, (Ερώτηση 30 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 12 9 4 2 0

Γράφηιια κ30α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 30

προς τους καθηγητές

Ερώτηση 30 (καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ30β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους καθηγητές

Γράφημα κ30β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 30 πρ(κ

Ο πίνακας κ31 καθώς και το γράφημα κ31α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 31 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ευαισθητοποίηση των καθηγητών σε 

θέματα ασφαλείας και υγείας, περιβάλλοντος και κοινωνικής υπευθυνότητας».

Πίνακας κ31, (Ερώτηση 31 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 2 2 5 12 6
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προ£ τους καθηγητές

Γράφτιαα κ31α. Ιστόγρααιια αναλυτικής κατανοιπκ απαντήσεων στην ερώτηση 31

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ31β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

ΓράφΐΗία κ31β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 31 προς

τους καθηγητές

Ερώτηση 31 (καθηγητές)

2

12

□ Καθόλου ΟΛίγο ΒΜειρια ·Πολύ ■ Πάρα Πολύ j
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Ο πίνακας κ32 καθώς καν το γράφημα κ32α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 32 προς τους καθηγητές καν τα συγκεντρωτνκά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεταν ξεκάθαρα ο αρνθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρνα», «πολύ», «πάρα πολύ», γνα το πονος είναν 

ο βαθμός νσχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Επάρκενα χώρων δνδασκαλίας».

Πίνακας κ32, (Ερώτηση 32 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 19 7 1 0 0

Γράφηιτα κ32α. Ιστόγραμμα αναλυτνκής κατανοινής απαντήσεων στην ερώτηση 32

προς τους καθηγητές

Με μνα απλή επνσκόπηση του γραφήματος κ32β που ακολουθεί καν παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» ον 5 δναφορετνκές απαντήσενς που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη ενκόνα καν συμπέρασμα πως το 

περνεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηρνστνκό του εκπανδευτνκού 

οργαννσμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτνκά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδνσμα στνς απαντήσενς «μέτρνα, λίγο καν καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μηδεννκό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» καν «πάρα πολύ».

214



τους καθηγητές

Γράφτιιια κ32β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 32 προς

Ο πίνακας κ33 καθώς και το γράφημα κ33α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 33 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Καθαριότητα και αισθητική αριστεία 

περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού οργανισμού».

Πίνακας κ33. (Ερώτηση 33 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 16 5 5 1 0
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προς τους καθηγητές

Γράφτιαα κ33α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιχής απαντήσεων στην ερώτηση 33

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ33β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφημα κ33β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 33 προς

τους καθηγητές

Ερώτηση 33 (καθηγητές)

■ Καθόλου ·Λίγο ■ Μέτρια DrioAu ΟΠάρα Πολύ I
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Ο πίνακας κ34 καθώς και το γράφημα κ34α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 34 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Συνεργασία καθηγητών και γονέων».

Πίνακας κ34. (Ερώτηση 34 προς τους καθηγητές)

Πάρα
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πολύ 

Σύνολο απαντήσεων 2 2 15 6 2

Γράφηιια κ34α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 34

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ34β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους καθηγητές

Γράφημα κ34β. Πίτα συγκεντρωτική κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 34 πρ<χ

Ο πίνακας κ35 καθώς και το γράφημα κ35α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 35 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Συνεργασία με τους συνάδελφους 

καθηγητές».

Πίνακας κ35, (Ερώτηση 35 πpoc τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 0 2 5 12 8
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προς τους καθηγητές

Γράφτιυ,α κ35α. Ιστόγραιηια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 35

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ35β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφηιια κ35β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 35 προς

τους καθηγητές

Ερώτηση 35 (καθηγητές)

ο%

44%

ΟΚαθόλου ΟΛίγο ΒΜέιρια ·Πολύ ■ Πάρα Πολύ j
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Ο πίνακας κ36 καθώς και το γράφημα κ36α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 36 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Επικοινωνία και συνεργασία καθηγητών 

- μαθητών και επίλυση τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται».

Πίνακας κ36. (Ερώτηση 36 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 0 2 7 8 10

Γράφπιια κ36α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 36

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ36β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους καθηγητές

Γράφτηια κ36β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 36 προς

Ο πίνακας κ37 καθώς και το γράφημα κ37α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 37 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιοτική χρησιμοποίηση της 

βιβλιοθήκης του σχολείου από τους καθηγητές».

Ερώτηση 36 (καθηγητές)

371

□ Καθόλου ΟΛΙγο ΒΜέτρια ·Πολύ ■ Πάρα Πολύ

Πίνακας κ37, (Ερώτηση 37 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 1 3 5 10 8
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προς τους καθηγητές

Γράφημα κ37α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 37

Ερώτηση 37 (καθηγητές)

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ37β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφημα κ37β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 37 προς

τους καθηγητές
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Ο πίνακας κ38 καθώς και το γράφημα κ38α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 38 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιότητα βιβλίων».

Πίνακας κ38, (Ερώτηση 38 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 2 4 9 5 7

Γράφημ,α κ38α. Ιστόγραμ,μα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 38

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ38β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους καθηγητές

Γράφπιια κ38β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 38 προς

Ο πίνακας κ39 καθώς και το γράφημα κ39α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 39 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιότητα προγραμμάτων σπουδών».

Ερώτηση 38 (καθηγητές)

7%

□ Καθόλου ΟΛΙγο ·Μέτρια ·Πολύ ·Πάρα Πολύ

Πίνακας κ39, (Ερώτηση 39 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 2 5 9 4

Πάρα Πολύ 
7
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προς τους καθηγητές

Γράφημα κ39α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιης απαντήσεων στην ερώτηση 39

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ39β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφημα κ39β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 39 προς

τους καθηγητές

Ερώτηση 39 (καθηγητές)

'Ο Καθόλου ΟΛίγο ΒΜίτρια ·Πολύ ■ Πάρα Πολύ j
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Ο πίνακας κ40 καθώς και το γράφημα κ40α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 40 προς τους καθηγητές καν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ασφάλεια στο χώρο του σχολείου».

Πίνακας κ40, (Ερώτηση 40 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 1 4 5 10 7

Γράφημα κ40α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 40

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ40β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους καθηγητές

Γράφτιαα κ40β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιης απαντήσεων στην ερώτηση 40 προς

Ο πίνακας κ40 καθώς και το γράφημα κ40α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 41 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ικανοποίηση από τις γνώσεις των 

μαθητών».

Ερώτηση 40 (καθηγητές)

4%

3Θ%

Πίνακας κ41, (Ερώτηση 41 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια 
Σύνολο απαντήσεων 2 4 8

Πολύ
7

Πάρα Πολύ 
6
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προς τους καθηγητές

Γράφημα κ41α, Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 41

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ41β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφημα κ41β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 41 προς

τους καθηγητές
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Ο πίνακας κ42 καθώς και το γράφημα κ42α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 42 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Είναι κουραστικό το ωράριο του 

σχολείου για τους καθηγητές».

nivaKac κ42, (Ερώτηση 42 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 2 7 14 2 2

Γράφπιια κ42α. Ιστόγραμμα αναλυτικήc κατανοιχής απαντήσεων στην ερώτηση 42

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ42β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους καθηγητές

ΓράφτΗία κ42β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 42 προς

Ο πίνακας κ43 καθώς και το γράφημα κ43α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 43 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Κατανόηση των αναγκών ποικίλης 

φύσης των καθηγητών από την ηγεσία».

Ερώτηση 42 (καθηγητές)

7%

Πίνακας κ43, (Ερώτηση 43 προς τους καθηγητές)

Σύνολο απαντήσεων
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

10 7 6 3 1
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προς τους καθηγητές

Γράφπιια κ43α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 43

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ43β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφηιια κ43β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 43 προς

τους καθηγητές
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Ο πίνακας κ44 καθώς και το γράφημα κ44α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 44 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιοτική επιμόρφωση καθηγητών σε 

θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους από την ηγεσία».

Πίνακας κ44, (Ερώτηση 44 προς τους καθηγητές

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 12 7 6 1 1

Γράφημα κ44α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 44

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ44β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους καθηγητές

Γράφπιια κ44β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 44 προς

Ο πίνακας κ45 καθώς και το γράφημα κ45α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 45 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιοτική επιμόρφωση καθηγητών σε 

κοινωνικά θέματα από την ηγεσία».

Πίνακας κ45, (Ερώτηση 45 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 13 10 4 0 0
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προς τους καθηγητές

Γράφηιια κ45α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 45

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ45β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μηδενικό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφηιια κ45β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 45 προς

τους καθηγητές
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Ο πίνακας κ46 καθώς και το γράφημα κ46α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 46 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ευκολία πρόσβασης στο σχολείου από 

τους καθηγητές».

Πίνακας κ46, (Ερώτηση 46 προς τους καθηγητές)

Σύνολο απαντήσεων
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

2 3 6 10 6

Γράφημα κ46α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 46

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ46β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους καθηγητές

Γράφυιια κ46β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομήc απαντήσεων στην ερώτηση 46 προς

Ο πίνακας κ47 καθώς και το γράφημα κ47α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 47 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Επαρκής ενημέρωση των καθηγητών 

μέσω της αλληλογραφίας του σχολείου για θέματα που τους αφορούν».

Ερώτηση 46 (καθηγητές)

7%

Πίνακας κ47, (Ερώτηση 47 προς τους καθηγητές)

Σύνολο απαντήσεων
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

1 2 5 9 10
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προς τους καθηγητές

Γράφημα κ47α. Ιστόγραιιμ,α αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 47

Ερώτηση 47 (καθηγητές)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ47β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφηιια κ47β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 47 προς

τους καθηγητές

Ερώτηση 47 (καθηγητές)

4%

33%

□ Καθόλου ΟΛίγο ΒΜέιρια ·Πολύ ■ Πάρα Πολύ I
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Ο πίνακας κ48 καθώς καν το γράφημα κ48α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 48 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Επάρκεια χώρων γραφείων 

καθηγητών».

Πίνακας κ48. (Ερώτηση 48 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 2 16 12 6

Γράφηιια κ48α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 48

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ48β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους καθηγητές

Γράφηιια κ48β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 48 προς

Ερώτηση 48 (καθηγητές)

7%

45%

22%

Ο πίνακας κ49 καθώς και το γράφημα κ49α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 49 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του καθηγητή 

στο σχολείο».

Πίνακας κ49. (Ερώτηση 49 προς τους καθηγητές)

Σύνολο απαντήσεων
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ

1 2 16 5
Πάρα Πολύ 

3

239



προς τους καθηγητές

Γράφηιια κ49α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 49

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ49β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα 

μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφηιια κ49β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 49 προς

τους καθηγητές

Ερώτηση 49 (καθηγητές)

4%

□ Καθόλου ΟΛΙγο ΒΜέτρια ·Πολύ ΒΠάρα Πολύ |
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Ο πίνακας κ50 καθώς και το γράφημα κ50α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 50 προς τους καθηγητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και 

ημέρες επικοινωνίας γονέων και καθηγητών».

Πίνακας κ50, (Ερώτηση 50 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 0 0 3 16 8

Γράφημα κ50α. Ιστόγραιιμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 50

προς τους καθηγητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ50β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα 

μηδενικό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους καθηγητές

Γράφηιια κ50β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 50 προς

Ερώτηση 50 (καθηγητές)
Επαρκή καθαριότητα και αισθητική αριστεία περιβάλλοντος 

εκπαιδευτικού,ρργανισμού.

ΟΚαθόλου ΒΛΙγο ΒΜέτρια ΒΓΊολύ ·Πάρο Πολύ

Ο πίνακας κ51 καθώς και το γράφημα κ51α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 51 προς τους καθηγητές καν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των καθηγητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Οι καθηγητές γνωρίζουν πού θα βρουν 

τα έγγραφα που τους ενδιαφέρουν».

Πίνακας κ51, (ερώτηση 51 προς τους καθηγητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 2 6 9 6 4
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προς τους καθηγητές

Γράφημα κ51α. Ιστόγρααμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 51

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος κ51β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

καθηγητές, συμπεραίνουμε πως δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» ή «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

έδωσε προβάδισμα στην απάντηση «μέτρια», ενώ ήταν μοιρασμένα τα ποσοστά των 

απαντήσεων «καθόλου» και «λίγο» καθώς και τα ποσοστά των απαντήσεων «πολύ» και 

«πάρα πολύ».

Γράφτιιια κ51β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 51 προς

τους καθηγητές
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Στο κεφάλαιο 11 γίνεται μια σύνοψη των αποτελεσμάτων και αναφέρονται ποια 

θεωρούνται - κατά την άποψη των καθηγητών - «ισχυρά» και ποια «αδύναμα» 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ» και για ποια δεν 

προκύπτει μια σαφή εικόνα.

10.4 Αποτελέσματα των ερωτηματολογίων προς τους γονείς των μαθητών του 

γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ»

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες και τα γραφήματα που έχουν σχέση με τις 

απαντήσεις που δόθηκαν από τους γονείς των μαθητών μαζί με τον απαραίτητο 

σχολιασμό τους.

Ο πίνακας γΐ καθώς και το γράφημα γΙα που ακολουθούν αφορούν την ερώτηση 

No 1 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ενημέρωση των γονέων από τους 

καθηγητές για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών».

Πίνακας νΐ, (ερώτηση 1 πpoc τους γονείς των ααθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Σύνολο απαντήσεων 19 18 35 50 39
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τους γονείς των ααθητών

Γράφημα γΙα. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοαύς απαντήσεων στην ερώτηση 1 προς

Ερώτηση 1 (γονείς)

Πάρα Πολύ 

Πολύ 

Μέτρια 

Λίγο 

Καθόλου

— 1 39

Ί

□ 35

U18

119

50

10 20 30 40 50 60

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γΐβ που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των καθηγητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφτιιια γΐβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 1 προς τους

γονείς των μαθητών
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Ο πίνακας γ2 καθώς και το γράφημα γ2α που ακολουθούν αφορούν την ερώτηση 

No 2 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για τις 

απουσίες των μαθητών από τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων».

IlivaKac ύ2. (ερώτηση 2 προς τους γονείς των μαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 21 16 34 45 45

Γράφηιια γ2α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 2 προς

τους γονείς των ιιαθητών

Ερώτηση 2 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ2β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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γονείς των ααθητών

Γράφηιια γ2β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 2 προς τους

Ο πίνακας γ3 καθώς και το γράφημα γ3α που ακολουθούν αφορούν την ερώτηση 

No 3 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Καθαριότητα και αισθητική αριστεία 

περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού οργανισμού».

Πίνακας γ3. (ερώτηση 3 προς τους γονείς των ιιαθητών')

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Σύνολο απαντήσεων 25 48 52 19 17
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τους γονείς των ααθητών

Γράφημα γ3α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 3 προς

Ερώτηση 3 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ3β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα 

ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφημα γ3β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιχής απαντήσεων στην ερώτηση 3 προς τους

γονείς των ααθητών
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Ο πίνακας γ4 καθώς και το γράφημα γ4α που ακολουθούν αφορούν την ερώτηση 

No 4 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Είναι κουραστικό το ωράριο του 

σχολείου για τους μαθητές».

Πίνακας γ4, (ερώτηση 4 προς τους γονείς των ιιαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 15 14 36 49 47

Γράφηιια γ4α, Ιστόγρααιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 4 προς

τους γονείς των ααθητών

Ερώτηση 4 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ4β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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γονείς των μαθητών

Γράφτιιια γ4β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιης απαντήσεων στην ερώτηση 4 προς τους

Ο πίνακας γ5 καθώς και το γράφημα γ5α που ακολουθούν αφορούν την ερώτηση 

No 5 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ασφάλεια στο χώρο του σχολείου».

Ερώτηση 4 (γονείς)

|ΟΚαθόλου ΟΛίγο ΟΜέτρια ΟΠολύ ΟΠάραΠολύ I

Πίνακας ύ5, (ερώτηση 5 προς τους γονείς των ααθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 25 30 56 28 22
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τους Yoveic των ιιαθητών

Γράφημα γ5α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 5 προς

Ερώτηση 5 (γονείς)

Πάρα Πολύ 

Πολύ 

Μέτρια 

Λίγο 

Καθόλου

0 10 20 30 40 50 60

28

] 56

30
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Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ5β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και 

συμπέρασμα πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» ή «αδύναμο» 

χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των γονέων έδωσε προβάδισμα στην απάντηση «μέτρια», ενώ ήταν μοιρασμένα τα 

ποσοστά των απαντήσεων «καθόλου» και «λίγο» καθώς και τα ποσοστά των 

απαντήσεων «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφτιιια γ5β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 5 προς τους

γονείς των ιιαθητών
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Ο πίνακας γ6 καθώς και το γράφημα γόα που ακολουθούν αφορούν την ερώτηση 

No 6 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Επάρκεια χώρων διδασκαλίας».

nivaKac ύ6, (ερώτηση 6 προς τους νονείς των ιιαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 43 27 45 29 17

Γράφτιιια γόα. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανοαής απαντήσεων στην ερώτηση 6 προς

τους γονείς των μαθητών

Ερώτηση 6 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γόβ που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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γονείς των ιιαθητών

Γράφημα γόβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 6 προς τους

Ο πίνακας γ7 καθώς και το γράφημα γ7α που ακολουθούν αφορούν την ερώτηση 

No 7 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ικανοποιητικός αριθμός μαθητών ανά 

τμήμα για ποιοτική διδασκαλία».

Πίνακας γ7, (ερώτηση 7 προς τους γονείς των ααθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 20 24 42 36 39
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τους γονείς των ιιαθητών

Γράφτιαα γ7α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 7 προς

Ερώτηση 7 (γονείς)

Πάρα Πολύ 

Πολύ 

Μέτρια 

Λίγο 

Καθόλου

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

19ι:

_J 36

____________________________________________________________1 42
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20. . 1 1 ι

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ7β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφτιιια γ7β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 7 προς τους

γονείς των ιιαθητών
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Ο πίνακας γ8 καθώς και το γράφημα γ8α που ακολουθούν αφορούν την ερώτηση 

No 8 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ικανοποίηση από τις γνώσεις των 

μαθητών».

FlivaKac υ8. (ερώτηση 8 προς τους γονείς των ιιαθητότν)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 15 20 62 37 27

Γράφημα γ8α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 8 προς

τους γονείς των μαθητών

Ερώτηση 8 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ8β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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γονείς των ιιαθητών

Γράφημα γ8β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 8 προς τους

Ο πίνακας γ9 καθώς και το γράφημα γ9α που ακολουθούν αφορούν την ερώτηση 

No 9 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιότητα βιβλίων».

Πίνακας ύ9. (ερώτηση 9 προς τους γονείς των μαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Σύνολο απαντήσεων 14 19 54 53 21
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τους γονείς των ιιαθητών

Γράφημα γ9α. Ιστόγραμιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 9 προς

Ερώτηση 9 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ9β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφηιια γ9β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 9 προς τους

γονείς των ιιαθητών
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Ο πίνακας γΙΟ καθώς και το γράφημα γίθα που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 10 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Εύκολη πρόσβαση μαθητών 

στο σχολείο».

IlivaKac ύ10, (ερώτηση 10 προς τους γονείς των ιιαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 16 26 47 38 34

Γράφτιιια γίθα. Ιστόγραιιμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 10 προς

τους γονείς των μαθητών

Ερώτηση 10 (γονείς)

Πάρα Πολύ 

Πολύ 

Μέτρια 

Λίγο 

Καθόλου
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Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γΐθβ που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους γονείς των ιιαθητών

Γράφτιιια γΙΟβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 10 προς

Ο πίνακας γΐΐ καθώς και το γράφημα γΐΐα που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 11 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιότητα προγραμμάτων 

σπουδών».

Πίνακας γΐ 1, (ερώτηση 11 προς τους γονείς των μαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Σύνολο απαντήσεων 33 36 54 20 18
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τους γονείς των ααθητών

Γράφπιια γΐ Ια. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 11 προς

Ερώτηση 11 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γΐΐβ που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα 

ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

ΓράφΐΊΐια γΐ 1β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 11 προς

τους γονείς των μαθητών
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Ο πίνακας γ12 καθώς και το γράφημα γ12α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 12 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Συμμετοχή γονέων στις 

σχολικές εκδηλώσεις».

»
Πίνακας γ!2. (ερώτηση 12 προς τους γονείς των ιιαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 47 40 32 24 18

Γράφηιια γ12α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 12 προς

τους γονείς των ιιαθητών

Ερώτηση 12 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ12β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα 

ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους γονείς των ιιαθητών

Γράφηαα γ!2β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 12 προς

Ο πίνακας γ13 καθώς και το γράφημα γ13α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 13 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Επισκέψεις μαθητών σε 

εξωσχολικούς χώρους σχετικούς με το περιεχόμενο των μαθημάτων του σχολείου».

Πίνακας γ!3, (ερώτηση 13 προς τους γονείς των ιιαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 42 47 31 27 14
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τους γονείς των μαθητών

Γράφηιια γ!3α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 13 προς

Ερώτηση 13 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ13β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα 

ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφημα γ!3β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 13 προς

τους γονείς των ιιαθητών
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Ο πίνακας γ14 καθώς και το γράφημα γ14α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 14 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιοτική επιμόρφωση 

γονέων σε κοινωνικά θέματα».

Πίνακας γ14„ (ερώτηση 14 προς τους γονείς των μαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 38 34 35 38 16

Γράφημα γ!4α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 14 προς

τους γονείς των ιιαθητών

Ερώτηση 14 (γονείς)
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Καθόλου □ 38

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ14β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα 

ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους γονείς των ιιαθητών

Γράφημα γ!4β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 14 προς

Ο πίνακας γ15 καθώς και το γράφημα γ15α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 15 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ευκολία πρόσβασης γονέων 

στο σχολείο».

Πίνακας γΐ 5, (ερώτηση 15 προς τους γονείς των ιιαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Σύνολο απαντήσεων 14 17 35 47 48
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τους γονείς των ααθητών

Γράφημα γ!5α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 15 προς

Ερώτηση 15 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ15β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφπιια γ!5β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 15 προς

τους γονείς των ααθητών
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Ο πίνακας γ16 καθώς και το γράφημα γ16α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 16 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Οι μαθητές έρχονται στο 

σχολείο με ευχαρίστηση».

nivaKac ύ!6. (ερώτηση 16 προς τους γονείς των μαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 16 26 43 48 28

Γράφημα γ!6α. Ιστόγραμιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 16 προς

τους γονείς των ιιαθητών

Ερώτηση 16 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ16β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους γονείς των ααθητών

Γράφηιια γΐόβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 16 προς

Ο πίνακας γ17 καθώς και το γράφημα γ17α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 17 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ικανοποίηση γονέων από 

την επίδοση των μαθητών στα σχολικά μαθήματα».

Πίνακας γ!7, (ερώτηση 17 προς τους γονείς των ααθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 12 16 67 34 32
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τους γονείς των ααθητών

Γράφημα γ!7α. Ιστόγραιιαα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 17 προς

Ερώτηση 17 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ17β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

ΓράφΐΗία γ!7β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 17 προς

τους γονείς των ααθητών
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Ο πίνακας γ18 καθώς και το γράφημα γ18α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 18 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Οι γονείς νιώθουν πάντα 

ευπρόσδεκτοι στο σχολείο».

Πίνακας γΐ 8, (εοώτηση 18 προς τους γονείς των ιιαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 14 14 30 54 49

Γράφηιια γΐ 8α. Ιστόγραιιμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 18 προς

τους γονείς των ιιαθητών

Ερώτηση 18 (γονείς)
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Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ18β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους γονείς των ιιαθητών

Γράφπιια γ!8β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 18 προς

Ο πίνακας γ19 καθώς και το γράφημα γ19α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 19 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Υπάρχει σχολική ιστοσελίδα 

στο διαδίκτυο ή σχολική εφημερίδα όπου οι γονείς ενημερώνονται για τα θέματα του 

σχολείου».

Πίνακας γΐ 9, (ερώτηση 19 προς τους γονείς των ααθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Σύνολο απαντήσεων 25 19 53 38 26
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τους νονείς των ιιαθητών

Γράφπαα γ!9α. Ιστόγραμιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 19 προς

Ερώτηση 19 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ19β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφ·ηιια γ!9β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 19 προς

τους γονείς των ιιαθητών
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Ο πίνακας γ20 καθώς και το γράφημα γ20α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 20 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Τυχόν προβλήματα που 

παρουσιάζονται στο σχολείο επιλύονται γρήγορα».

Πίνακας γ20. (ερώτηση 20 προς τους γονείς των ιιαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 32 37 47 27 18

Γράφημα γ20α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 20 προς

τους γονείς των μαθητών

Ερώτηση 20 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ20β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα 

ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους γονείς των ααθητών

Γράφηιια γ20β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 20 προς

Ο πίνακας γ21 καθώς και το γράφημα γ21α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 21 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Οι μαθητές νιώθουν 

ασφάλεια στο σχολείο».

Πίνακας ν21. (ερώτηση 21 προς τους γονείς των ααθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Σύνολο απαντήσεων 26 45 39 24 27
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touc γονείς των μαθητών

Γράφημα γ21α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανοιχης απαντήσεων στην ερώτηση 21 προς

Ερώτηση 21 (γονείς)
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Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ21β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα 

ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

ΓράφτΗία γ21β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 21 προς

τους γονείς των μαθητών
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Ο πίνακας γ22 καθώς και το γράφημα γ22α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 22 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Επάρκεια αθλητικών 

εγκαταστάσεων στο σχολείο».

Πίνακας γ22. (ερώτηση 22 προς τους γονείς των ιιαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 26 23 39 47 26

Γράφηιια γ22α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 22 προς

τους γονείς των ιιαθητών

Ερώτηση 22 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ22β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ 

αντίθετα ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους γονείς των ιιαθητών

ΓράφτΗία γ22β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 22 προς

Ο πίνακας γ23 καθώς και το γράφημα γ23α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 23 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Επάρκεια και ποιότητα 

εργαστηριακών χώρων στο σχολείο».

Πίνακας γ23. (ερώτηση 23 προς τους γονείς των ιιαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Σύνολο απαντήσεων 48 35 45 19 14
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τους γονείς των ιιαθητών

Γράφτηια γ23α. Ιστόγρααιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 23 προς

Ερώτηση 23 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ23β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα 

ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφημα γ23β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 23 προς

τους γονείς των ιιαθητών
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Ο πίνακας γ24 καθώς και το γράφημα γ24α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 24 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ενημέρωση γονέων για τα 

προγράμματα σπουδών του σχολείου».

Πίνακας ύ24. (ερώτηση 24 προς τους γονείς των μαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 52 34 38 25 12

Γράφηιια γ24α. Ιστόγραικια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 24 προς

τους γονείς των μαθητών

Ερώτηση 24 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ24β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα 

ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους γονείς των μαθητών

Γράφημα γ24β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 24 προς

Ο πίνακας γ25 καθώς και το γράφημα γ25α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 25 προς τους γονείς των μαθητών και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των γονέων που 

επέλεξαν την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το 

ποιος είναι ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ενημέρωση των γονέων και 

τι ώρες που δε λειτουργεί το σχολείο».

Πίνακας γ25. (ερώτηση 25 προς τους γονείς των μαθητών)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 69 31 26 19 16
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τους γονείς των μαθητών

Γράφηιια γ25α. Ιστόγραιαιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 25 προς

Ερώτηση 25 (γονείς)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος γ25β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς των μαθητών, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα 

πως το περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων έδωσε προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα 

ένα μικρό ποσοστό των γονέων απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφημα γ25β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 25 προς

τους γονείς των μαθητών
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Στο κεφάλαιο 11 γίνεται μια σύνοψη των αποτελεσμάτων και αναφέρονται ποια 

θεωρούνται - κατά την άποψη των γονέων των μαθητών - «ισχυρά» και ποια 

«αδύναμα» χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ» και για ποια 

δεν προκύπτει μια σαφή εικόνα.

10.5 Ερωτηματολόγια προς τους μαθητές του γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ»

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες και τα γραφήματα που έχουν σχέση με τις 

απαντήσεις που δόθηκαν από τους μαθητές μαζί με τον απαραίτητο σχολιασμό τους.

Ο πίνακας μΐ καθώς και το γράφημα μία που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 1 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Επαρκής καθαριότητα και αισθητική 

αριστεία περιβάλλοντος εκπαιδευτικού οργανισμού».

Πίνακας uK (ερώτηση 1 προς ιιαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 46 49 41 22 24

ΓράφτΗία αία. Ιστόγραμιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 1 προς

τους ιιαθητές
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Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μΐβ που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφπιια ιιΐ β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 1 προς

τους μαθητές

Ο πίνακας μ2 καθώς και το γράφημα μ2α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 2 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιότητα εξοπλισμού αιθουσών 

διδασκαλίας».

Πίνακας ιι2, (ερώτηση 2 προς ιιαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 24 40 52 40 26
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τους ιιαθτιτές

Γράφημα μ2α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιύς απαντήσεων στην ερώτηση 2 προς

Με μνα απλή επισκόπηση του γραφήματος μ2β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» ή «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στην απάντηση «μέτρια», ενώ ήταν μοιρασμένα τα ποσοστά των 

απαντήσεων «καθόλου» και «λίγο» καθώς και τα ποσοστά των απαντήσεων «πολύ» και 

«πάρα πολύ».

Γράφημα μ2β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιύς απαντήσεων στην ερώτηση 2 προς

τους μαθητές

Ερώτηση 2 (μαθητές)

□Καθόλου DAiyo ΟΜέτρια ΟΠολύ ·Πάρα Πολύ j
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Ο πίνακας μ3 καθώς και το γράφημα μ3α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 3 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Επάρκεια αθλητικών εγκαταστάσεων».

nivaKac U.3, (ερώτηση 3 προ€ ααθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 21 34 41 42 44

Γράφημα μ3α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 3 προς

τους ιιαθπτές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ3β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους ιιαθητές

Γράφτιιια μ3β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 3 προς

Ο πίνακας μ4 καθώς και το γράφημα μ4α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 4 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Κατανόηση των αναγκών των μαθητών 

από τους καθηγητές».

Πίνακας μ4, (ερώτηση 4 προς ιιαθητές)

Σύνολο απαντήσεων
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

21 24 51 46
Πάρα Πολύ 

40
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τους μαθητές

Γράφημα u4a. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 4 προς

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ4β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

ΓράφτΗία ιι4β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 4 προς

τους ααθητές
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Ο πίνακας μ5 καθώς και το γράφημα μ5α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 5 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Επικοινωνία και διαθεσιμότητα χρόνου 

καθηγητών προς τους μαθητές».

Πίνακας μ5, (ερώτηση 5 προς ιιαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 23 34 49 37 39

Γράφτιιια ιι5α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 5 προς

τους μ.αθητές

Ερώτηση 5 (μαθητές)
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Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ5β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

288



Γράφημα μ5β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 5 προς

τους μαθητές

Ο πίνακας μ6 καθώς και το γράφημα μόα που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 6 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιότητα αθλητικών / μουσικών / 

καλλιτεχνικών / εξωσχολικών δραστηριοτήτων».

Πίνακας μ6, (ερώτηση 6 προς ααθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 34 37 44 32 35
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τους ιιαθητές

Γράφημα μόα. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 6 προς

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μόβ που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» ή «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στην απάντηση «μέτρια», ενώ ήταν μοιρασμένα τα ποσοστά των 

απαντήσεων «καθόλου» και «λίγο» καθώς και τα ποσοστά των απαντήσεων «πολύ» και 

«πάρα πολύ».

Γράφτυια ιιόβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 6 προς

τους ιιαθητές

Ερώτηση 6 (μαθητές)

■Καθόλου BAfyo ΟΜέτρια □Πολύ ·Πάρα Πολύ ,
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Ο πίνακας μ7 καθώς και το γράφημα μ7α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 7 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιότητα βιβλίων βιβλιοθήκης και 

χρησιμοποίησή τους από τους μαθητές».

Πίνακα£ μ7. (ερώτηση 7 προς ιιαθητέΟ

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 35 30 38 42 37

Γράφηιια μ.7α. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 7 προς

τους ιιαθητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ7β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους μαθητές

Γράφημα μ.7β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 7 προς

Ο πίνακας μ8 καθώς και το γράφημα μ8α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 8 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιοτική χρησιμοποίηση του χώρου του 

εργαστηρίου φυσικής και χημείας του σχολείου από τους μαθητές».

Πίνακας u8. (ερώτηση 8 προς μαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 95 18 27 20 22
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τους ιιαθητές

Γράφπιια μ8α. Ιστόγραιηια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 8 προς

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ8β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

ΓράφτΗία ιι8β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιιίς απαντήσεων στην ερώτηση 8 προς

τους μαθητές

Ερώτηση 8 (μαθητές)

12%

□ Καθόλου ·ΛΙγο ΟΜέιρια ΟΠολύ ■ Πάρα Πολύ |
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Ο πίνακας μ9 καθώς και το γράφημα μ9α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 9 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιοτική χρησιμοποίηση του κλειστού 

γυμναστηρίου του σχολείου από τους μαθητές».

Πίνακας μ9. (ερώτηση 9 προς ιιαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 13 24 44 46 55

Γράφημα μ9α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 9 προς

τους ιιαθητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ9β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους μαθητές

Γράφημα μ9β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 9 προς

Ο πίνακας μΙΟ καθώς και το γράφημα μ 10α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 10 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιοτική χρησιμοποίηση του 

εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου από τους μαθητές».

Πίνακας μΐ0, (ερώτηση 10 προς μαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 19 22 40 44 57
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προς τους μαθητές

Γράφημα μΙΟα. Ιστόγραμαα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 10

Ερώτηση 10 (μαθητές)
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Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μΙΟβ που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφηιια ιιΙΟβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 10 προς

τους ααθητές
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Ο πίνακας μΐΐ καθώς και το γράφημα μΐΐα που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 11 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Είναι κουραστικό το ωράριο του 

σχολείου για τους μαθητές».

Πίνακας ill 1, (ερώτηση 11 προς μαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 17 17 43 55 50

Γράφημ,α ιιΐ Ια. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 11

προς τους ιιαθητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μΐΐβ που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους μαθητές

Γράφηιια ul 1β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιης απαντήσεων στην ερώτηση 11 προς

Ο πίνακας μ12 καθώς και το γράφημα μ12α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 12 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ικανοποιητικός αριθμός μαθητών ανά 

τμήμα, για ποιοτική διδασκαλία».

Πίνακας ιι!2, (ερώτηση 12 προς ιιαθητέςΐ

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 16 25 54 39 48
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προς τους ιιαθητές

Γράφημα u!2g. Ιστόγρααιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 12

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ12β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφτιιια α!2β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 12 προς

τους ιιαθητές

Ερώτηση 12 (μαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ

Ερώτηση 12 (μαθητές)
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Ο πίνακας μ13 καθώς και το γράφημα μ 13α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 13 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Σύγχρονος εξοπλισμός χώρων 

διδασκαλίας».

Πίνακας α!3, (ερώτηση 13 προς ιιαθητέΟ

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 39 42 52 25 24

Γράφηιια ιι13α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 13

προς τους ιιαθητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ13β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους μαθητές

Γράφηιια u.13β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 13 προς

Ο πίνακας μ14 καθώς και το γράφημα μ 14α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 14 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ενημέρωση μαθητών για κοινωνικά 

θέματα».

Πίνακας u.14, (ερώτηση 14 προς ααθητές)

Σύνολο απαντήσεων
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

23 41 54 38 26
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προ£ τους μαθητές

Γράφτιαα ιι14α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 14

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ14β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» ή «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στην απάντηση «μέτρια», ενώ ήταν μοιρασμένα τα ποσοστά των 

απαντήσεων «καθόλου» και «λίγο» καθώς και τα ποσοστά των απαντήσεων «πολύ» και 

«πάρα πολύ».

Γράφημα ιι14β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 14 προς

tooc ιιαθητές

Ερώτηση 14 (μαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ

Ερώτηση 14 (μαθητές)

14%

21%

29%
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Ο πίνακας μ15 καθώς και το γράφημα μ 15α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 15 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιότητα βιβλίων».

nivaKac ιι!5, (ερώτηση 15 προς μαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 27 23 54 41 37

Γράφηιια u!5a. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 15

προο τους μαθητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ15β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους ιιαθητές

Γράφημα μ!5β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 15 προς

Ο πίνακας μ16 καθώς και το γράφημα μίδα που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 16 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ποιότητα προγραμμάτων σπουδών».

Πίνακας u.16, (ερώτηση 16 προς ιιαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Σύνολο απαντήσεων 21 28 62 40 31
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προς τους μαθητές

Γράφπιια μ!6α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 16

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ16β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».

Γράφηιια ιιΐόβ. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 16 πpoc

τους μαθητές

Ερώτηση 16 (μαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ

Ερώτηση 16 (μαθητές)

12%

15%

34%
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Ο πίνακας μ17 καθώς και το γράφημα μ 17α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 17 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Ασφάλεια στο χώρο του σχολείου».

Πίνακας μ!7, (ερώτηση 17 προς ιιαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 28 34 33 49 38

Γράφημα ιι!7α. Ιστόγρααιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 17

προς τους ιιαθητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ17β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους ιιαθητές

Γράφημα μ!7β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 17 προς

Ο πίνακας μ18 καθώς και το γράφημα μ 18α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 18 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Επάρκεια χώρων διδασκαλίας».

Πίνακας ιι!8, (ερώτηση 18 προς ιιαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Σύνολο απαντήσεων 36 45 39 35 27
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προς τους μαθητές

Γράφημα ill 8α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 18

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ18β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

ΓράφΤΗία ιι18β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 18 προς

τους μαθητές
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Ο πίνακας μ19 καθώς και το γράφημα μ19α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 19 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Εύκολη πρόσβαση μαθητών στο 

σχολείο».

Πίνακας ιιΐ 9, (ερώτηση 19 προς μαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 27 23 34 52 46

Γράφηιια μ!9α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 19

προς τους μαθητές

Ερώτηση 19 (μαθητές)
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Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ19β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικόν 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους ιιαθτιτές

Γράφηιια μ!9β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 19 προς

Ο πίνακας μ20 καθώς και το γράφημα μ20α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 20 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους 

σχετικούς με το περιεχόμενο διδασκαλίας των μαθημάτων του σχολείου».

Πίνακας ιι20, (ερώτηση 20 προς ιιαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 49 36 38 27 32
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προς τους ααθητές

Γράφτιιια ιι20α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 20

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ20β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφημα μ.20β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 20 προς

τους ιιαθητές
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Ο πίνακας μ21 καθώς και το γράφημα μ21α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 21 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Χρήση οπτικοακουστικών μέσων κατά 

τη διδασκαλία των μαθημάτων».

Πίνακας ιι21, (ερώτηση 21 προς ιιαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 62 30 34 28 28

Γράφημα μ21α. Ιστόγραααα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 21

προς τους ιιαθητές

Ερώτηση 21 (μαθητές)

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ21β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».
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τους ιιαθητές

ΓράφτΗία u21 β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 21 προς

Ο πίνακας μ22 καθώς και το γράφημα μ22α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 22 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με 

ευχαρίστηση».

Πίνακας U.22, (ερώτηση 22 προς ιααθητές)

Σύνολο απαντήσεων
Καθόλου Λ(γο Μέτρια Πολύ 

36 34 44 36
Πάρα Πολύ 

32
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προς τους ιιαθητές

Γράφηιια μ22α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 22

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ22β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» ή «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στην απάντηση «μέτρια», ενώ ήταν μοιρασμένα τα ποσοστά των 

απαντήσεων «καθόλου» και «λίγο» καθώς και τα ποσοστά των απαντήσεων «πολύ» και 

«πάρα πολύ».

Γράφημα μ22β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 22 προς

τους ιιαθητές

314



Ο πίνακας μ23 καθώς και το γράφημα μ23α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 23 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Υπάρχει ιστοσελίδα του σχολείου στο 

διαδίκτυο ή σχολική εφημερίδα όπου οι μαθητές ενημερώνονται για τα θέματα του 

σχολείου».

Πίνακας ιι23, (ερώτηση 23 πpoc μαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 42 32 36 38 34

Γράφηιια ιι23α. Ιστόγραιιιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 23

προς τους ιιαθητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ23β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» ή «αδύναμο» χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στην απάντηση «μέτρια», ενώ ήταν μοιρασμένα τα ποσοστά των 

απαντήσεων «καθόλου» και «λίγο» καθώς και τα ποσοστά των απαντήσεων «πολύ» και 

«πάρα πολύ».
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τους ααθητές

Γράφημα υ.23β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 23 προς

Ο πίνακας μ24 καθώς και το γράφημα μ24α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 24 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται 

στο σχολείο επιλύονται γρήγορα».

Πίνακας u24. (ερώτηση 24 προς ιιαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Σύνολο απαντήσεων 35 39 48 34 26

316



προς τους μαθητές

Γράφημ,α μ24α. Ιστόγραααα αναλυτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 24

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ24β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, λίγο και καθόλου», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «πολύ» και «πάρα πολύ».

Γράφημα μ24β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 24 προς

τους ιιαθτιτές
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Ο πίνακας μ25 καθώς και το γράφημα μ25α που ακολουθούν αφορούν την 

ερώτηση No 25 προς τους μαθητές και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν 

την απάντηση : «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ», για το ποιος είναι 

ο βαθμός ισχύος ή εφαρμογής της ερώτησης : «Οι πίνακες ανακοινώσεων είναι 

εύχρηστοι».

IlivaKac ιι25. (ερώτηση 25 προς ιιαθητές)

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 
Σύνολο απαντήσεων 31 36 36 38 41

Γράφηιια u25a. Ιστόγρααιια αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση 25

προς τους μαθητές

Με μια απλή επισκόπηση του γραφήματος μ25β που ακολουθεί και παίρνοντας 

υπόψη τα ποσοστά που «έλαβαν» οι 5 διαφορετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

μαθητές, συμπεραίνουμε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα και συμπέρασμα πως το 

περιεχόμενο της ερώτησης αποτελεί «ισχυρό» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ». Συγκεντρωτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έδωσε 

προβάδισμα στις απαντήσεις «μέτρια, πολύ και πάρα πολύ», ενώ αντίθετα ένα μικρό 

ποσοστό των μαθητών απάντησαν «λίγο» και «καθόλου».
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τους ιιαθητές

Γράφηιια ιι25β. Πίτα συγκεντρωτικής κατανοιιής απαντήσεων στην ερώτηση 25 προς

Ερώτηση 25 (μαθητές)

Στο κεφάλαιο 11 γίνεται μια σύνοψη των αποτελεσμάτων και αναφέρονται ποια 

θεωρούνται - κατά την άποψη των μαθητών - «ισχυρά» και ποια «αδύναμα» 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ» και για ποια δεν 

προκύπτει μια σαφή εικόνα.
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Σύμφωνα με τις απόψεις των τοπικών κοινωνικών φορέων του γυμνασίου 

«ΟΜΗΡΟΣ», η φήμη του σχολείου είναι σε γενικές γραμμές πολύ καλή, ειδικά για την 

υπευθυνότητα, τη μεθοδικότητα και το ζήλο που δείχνουν οι καθηγητές του γυμνασίου 

με στόχο την ποιότητα στη διδασκαλία και στην σωστή εκπαίδευση των μαθητών.

Οι μαθητές μπορεί να μη χαρακτηρίζονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τις πολύ 

υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα του σχολείου, αλλά έχουν πάρα πολύ καλή φήμη για 

τις φιλότιμες προσπάθειές τους, τον καλό τους χαρακτήρα και την διατήρηση της 

τοπικής κουλτούρας. Ένας ικανοποιητικός αριθμός μαθητών επιτυγχάνει αργότερα να 

καταλάβει μία θέση σε πανεπιστήμιο της επιλογής τους, αλλά ακόμη και εκείνοι οι 

μαθητές που δεν καταφέρνουν να εισαχθούν σε κάποια σχολή ή τμήμα των 

πανεπιστημίων απορροφούνται εύκολα στην αγορά εργασίας, είτε στην τοπική, είτε 

στην αγορά εργασίας της κοντινής μεγαλούπολης.

Μοναδική αρνητική εικόνα είναι η μηδαμινή εκπαίδευση των τοπικών 

κοινωνικών φορέων σε θέματα που έχουν σχέση με ένα σύγχρονο σχολείο, αν και 

υπάρχει η διάθεση για πραγματοποίηση για κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον.

10.6 Αποτελέσματα των ερωτηματολογίων προς τους τοπικούς κοινωνικούς

φορείς του γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ»
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Κεφάλαιο εντέκατο 

Συμπεράσματα / προτάσεις

Μια σφαιρική θεώρηση των αποτελεσμάτων - ειδικά του ερευνητικού μέρους - 

φανερώνει τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει ένας εκπαιδευτικός οργανισμός από 

την εφαρμογή σε αυτόν, τόσο της διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, όσο και με την εφαρμογή διοίκησης ολικής ποιότητας 

σύμφωνα με τα κριτήρια κάποιου διεθνούς οργανισμού και του αντίστοιχου βραβείου 

ποιότητάς του.

Όλοι οι συμμέτοχοι στην εκπαίδευση (ηγεσία ΥΓΊΕΠΘ, καθηγητές, μαθητές και οι 

γονείς τους, κοινωνικοί φορείς) έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση στην εφαρμογή 

και τη διατήρηση του οράματος και των στόχων για ποιότητα στην εκπαίδευση, έτσι 

ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί να έχουν αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα.

11.1 Τελικά συμπεράσματα από το θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας

Από το θεωρητικό μέρος της εργασίας καταλήγουμε στα παρακάτω 

συμπεράσματα, που συνοψίζονται στα γραφόμενα των παρακάτω συγγραφέων, 

μερικών μόνο από τους «ειδικούς» της διασφάλισης ποιότητας και της επιχειρηματικής 

αριστείας (ολικής ποιότητας).

Οι απαιτήσεις ενός εργοδότη, σήμερα, από έναν εργαζόμενο είναι:

• Να μπορεί να καθορίσει το πρόβλημα

• Να εντοπίσει το διδακτικό υλικό που θα τον βοηθήσει να λύσει το 

πρόβλημα

• Να εφαρμόσει τις γνώσεις αυτές στη δουλειά του και να λύσει το 

πρόβλημα

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για σκεπτόμενος, ανεξάρτητους μαθητές, που θα μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στη μελλοντική τους εργασία 

(Γκοτζαμάνη 2004).

Καίριες είναι εδώ και οι επισημάνσεις του Τσιότρα (2002), ο οποίος ισχυρίζεται 

ότι οι μαθητές θέλουν να τους εξοπλίσουμε έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν 

ένα αβέβαιο μέλλον. Οι γονείς θέλουν μεγαλύτερα περιθώρια επιλογής και ανάμειξης 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι εργοδότες απαιτούν από ένα εκπαιδευτικό 

οργανισμό να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς υπαλλήλους έτσι ώστε να μπορούν να
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καθορίσουν το πρόβλημα και να ακολουθήσουν όλα εκείνα τα βήματα που θα τον 

οδηγήσουν στην επίλυσή του. Εμφανής επομένως η ανάγκη για σκεπτόμενος 

ανεξάρτητους μαθητές που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα 

αποκτήσουν στην μελλοντική τους εργασία.

Με παρόμοιο πνεύμα ο Ζαβλανός (2003) παρατηρεί ότι η εφαρμογή της ολικής 

ποιότητας στην εκπαίδευση μειώνει την αποτυχία των μαθητών, ενδυναμώνει το 

προσωπικό, αυξάνει την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση όλων. Επισημαίνει ακόμη 

ότι η ισχυρή διοίκηση με δεσμεύσεις, συνεργασία καθηγητών, χρησιμοποίηση 

εργαλείων ποιότητας, ανταμοιβή καθηγητών και μαθητών για κάθε τους προσπάθεια, 

ενεργός ρόλος για όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται πλέον αποδεκτό ότι η πρώτη εντύπωση της 

αρχικής φάσης εφαρμογής της ΔΟΠ, συνεισφέρει σημαντικά στην μακροπρόθεσμη 

εμπιστοσύνη και υποστήριξη των ενδιαφερομένων (μαθητές, γονείς, καθηγητές, ηγεσία 

(Ahire, και Rana 1995).

Ο Τριλιζάς (1993) τονίζει ότι οι επικείμενες απαιτήσεις ευρωπαϊκών συναλλαγών, 

σε συνδυασμό με την παγκόσμια αποδοχή της σειράς ISO 9000, αλλά και το 

αποτέλεσμα της χιονοστιβάδας στην αλυσίδα των προμηθευτών, αφύπνισε τις 

ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, και αύξησε εκθετικά την απαίτηση 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Επισημαίνει επίσης ότι ο σκόπελος της αλλαγής 

της νοοτροπίας έχει πλέον ξεπεραστεί, όχι μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, αλλά και σε ένα σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 

οργανισμών».

Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ (2004), η υιοθέτηση του νέου προτύπου ISO 9004 

θεωρείται ένα καλό βήμα για έναν οργανισμό που έχει ήδη πιστοποιηθεί ή που 

ετοιμάζεται να πιστοποιηθεί. Αναμένεται δε να αποτελέσει τη βάση επίσημου προτύπου 

για μελλοντική πιστοποίηση στην ολική ποιότητα - ακόμη και από εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς - και μπορεί κατά συνέπεια να αποτελέσει ένα συγκριτικό επιπλέον 

πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς απέναντι στις ευρωπαϊκές, 

αφού η προσαρμογή στις απαιτήσεις του δεν έχει ακόμη ευρέως διαδοθεί ούτε στην 

Ευρώπη.

Όλα αυτά προσδοκάται ότι θα γίνουν πράξη στην Ελληνική πραγματικότητα μόνο 

μετά από την επιτυχή εφαρμογή της ΔΟΠ στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
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11.2 Τελικά συμπεράσματα από το ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας

Τα τελικά συμπεράσματα που προήλθαν από το ερευνητικό μέρος της παρούσας 

εργασίας συνοψίζονται στα παρακάτω :

Συμπεράσματα από το ερωτηματολόγιο προς τον διευθυντή του γυμνασίου 

«ΟΜΗΡΟΣ»

Σύικρωνα με την άποψη του διευθυντή του γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ» :

• Τα «ισχυρά» χαρακτηριστικά του σχολείου, τα οποία πρέπει να τουλάχιστον 

να διατηρήσει στον ίδιο υψηλό βαθμό, είναι: η χρησιμοποίηση στο γυμνάσιο 

καινοτόμου και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας, η συστηματική 

συλλογή και επεξεργασία της πληροφορίας της γνώσης που υποστηρίζουν την 

πολιτική και στρατηγική του οργανισμού, η συλλογή στοιχείων που αφορούν 

καθηγητές, μαθητές και γονείς, η απαίτηση της ύπαρξης πιστοποιητικών 

ποιότητας από τους συνεργάτες, η κατανομή και χρήση των οικονομικών 

πόρων με τρόπο που να υποστηρίζει τους στρατηγικούς στόχους, η 

διασφάλιση της ασφάλειας των κτιρίων, εξοπλισμού και υλικών, η πληρότητα 

του συστήματος διαχείρισης των αποθεμάτων και των αναλωσίμων με στόχο 

τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους, η πραγματοποίηση ενεργειών για τον 

έλεγχο των αρνητικών επιπτώσεων στους καθηγητές και στους μαθητές από 

τη χρήση των υλικών, του εξοπλισμού και των κτιρίων, η πραγματοποίηση 

ενεργειών για την ανακύκλωση υλικών, την ελαχιστοποίηση της σπατάλης και 

τη βελτιστοποίηση της χρήσης των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, η 

εφαρμογή προτύπων διαχείρισης συστημάτων (π.χ. συστήματα διαχείρισης 

ασφαλείας και υγείας, περιβάλλοντος, ασφάλειας πληροφοριών κ.τ.λ.), η 

τοποθέτηση στόχων απόδοσης για τις διεργασίες, η ομαλή συνεργασία μεταξύ 

όλων των εμπλεκομένων σε μια διεργασία (καθηγητών καθώς και γονέων, 

μαθητών, εξωτερικών συνεργατών κ.τ.λ.) και τέλος αλλά πολύ σημαντικό η 

σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων καθηγητών, μαθητών και γονέων.

• Τα «αδύναμα» χαρακτηριστικά του σχολείου, τα οποία πρέπει να 

μετατραπούν κάποια στιγμή άμεσα ή έμμεσα σε ισχυρά σημεία, είναι : δεν 

έχουν εντοπιστεί οι βασικοί συνεργάτες (βασικοί προμηθευτές, αντιπρόσωποι, 

διανομείς, κ.τ.λ.), που συμβαδίζουν με την προσπάθεια επίτευξης της
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πολιτικής και στρατηγικής ποιότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού 

«ΟΜΗΡΟΣ», δεν δημιουργούνται μακροχρόνιες σχέσεις με τους συνεργάτες, 

δεν γίνεται συστηματική ανάλυση και σύγκριση στοιχείων των καθηγητών, 

των μαθητών και των γονέων τους, του γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ» σε σχέση με 

τα αντίστοιχα στοιχεία παρόμοιων εκπαιδευτικών οργανισμών, είναι 

μηδαμινός ο βαθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων των εισερχόμενων υλικών / 

υπηρεσιών, δεν πραγματοποιείται προληπτική συντήρηση και ρύθμιση του 

σχολικού εξοπλισμού, δεν πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού 

στην εφαρμογή των διεργασιών στις οποίες εμπλέκεται, δεν γίνεται 

συστηματική παρακολούθηση της σχετικής ικανοποίησης των γονέων και των 

μαθητών σε σύγκριση με παρόμοιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δεν 

πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση εσωτερικών δεικτών που 

συσχετίζονται με την ικανοποίηση των γονέων και των μαθητών (π.χ. αριθμός 

παραπόνων, χαμηλοί βαθμοί, αποχώρηση ή μεταγραφή μαθητών σε ιδιωτικά 

σχολεία κ.τ.λ.), μηδαμινή η ανάλυση και αξιοποίηση των δεικτών μέτρησης 

ικανοποίησης των γονέων και των μαθητών με σκοπό τη βελτίωση 

(τουλάχιστον, δεν υπήρχε πριν την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας), 

δεν υφίσταται γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των παραπόνων των 

γονέων και των μαθητών, δεν υπάρχει σύστημα συλλογής και επεξεργασίας 

των προτάσεων και των παραπόνων, για βελτίωση της ποιότητας 

(τουλάχιστον, δεν υπήρχε πριν την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας) 

και τέλος είναι ελάχιστη η ευαισθητοποίηση των καθηγητών στην 

ικανοποίηση των γονέων και των μαθητών με ενέργειες όπως συγκεντρώσεις 

γονέων ή / και μαθητών για ανταλλαγή απόψεων κ.τ.λ.).

• Οι υπόλοιπες απαντήσεις των αντίστοιχων ερωτήσεων προς τον διευθυντή του 

γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ» δεν ξεκαθάρισαν περισσότερα «αδύναμα» ή 

«ισχυρά» σημεία του σχολείου.

Συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια προς τους καθηγητές του γυμνασίου 

«ΟΜΗΡΟΣ»

Σύιιφωνα ιιε τις απόψεις των καθηγητών του γυιινασίου «ΟΜΗΡΟΣ» :

• Τα «ισχυρά» χαρακτηριστικά του σχολείου είναι: η συχνή επαφή της ηγεσίας 

με τους συλλόγους γονέων, καθηγητών και της κοινωνίας γενικότερα, ο
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γενικά ενέργειες βελτίωσης, δεν υπάρχει πληρότητα συστήματος αξιολόγησης 

και προσφορά κινήτρων βελτίωσης της απόδοσης των καθηγητών, αλλά ούτε 

και συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση της ικανοποίησης των 

καθηγητών, δεν υπάρχει ποιοτική εκπαίδευση των καθηγητών στην ειδικότητά 

τους, αλλά ούτε και σε θέματα ποιότητας, δεν προωθείται κοινωνική και 

πολιτική δραστηριότητα των καθηγητών, δεν υπάρχει επάρκεια χώρων 

διδασκαλίας, αλλά και για τους ήδη υπάρχοντες χώρους η καθαριότητα και 

αισθητική αριστεία κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, δεν υπάρχει κατανόηση 

των αναγκών των καθηγητών από την ηγεσία και τέλος δεν υπάρχει ποιοτική 

επιμόρφωση των καθηγητών σε θέματα της ειδικότητά τους, σε κοινωνικά 

θέματα και σε θέματα ποιότητας.

• Οι υπόλοιπες απαντήσεις των αντίστοιχων ερωτήσεων προς τους 

καθηγητές του γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ» δεν ξεκαθάρισαν περισσότερα 

«αδύναμα» ή «ισχυρά» σημεία του σχολείου.

Συμπεράσματα από το ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών του 

γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ»

Σύικρωνα ιιε τις απόψεις των γονέων των μαθητών του γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ» :

• Τα «ισχυρά» χαρακτηριστικά του σχολείου είναι : η ενημέρωση των 

γονέων από τους καθηγητές για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών, 

καθώς και για τις απουσίες τους από τα μαθήματα, είναι ικανοποιητικός ο 

αριθμός μαθητών ανά τμήμα, οι γονείς είναι ικανοποιημένοι από τις 

γνώσεις των μαθητών και την ποιότητα των βιβλίων, η πρόσβαση των 

μαθητών και των γονέων στο σχολείο είναι εύκολη και χωρίς προβλήματα, 

οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με ευχαρίστηση και έχουν καλή επίδοση 

στα σχολικά μαθήματα, οι γονείς νιώθουν ευπρόσδεκτοι στο σχολείο και 

υπάρχει σχολική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για την ενημέρωσή τους για τα 

θέματα του σχολείου και τέλος είναι επαρκείς και ποιοτικές οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις του σχολείου.

• Τα «αδύναμα» χαρακτηριστικά του σχολείου είναι : η ανεπαρκής 

καθαριότητα και η απουσία αισθητικής αριστείας του περιβάλλοντος του 

εκπαιδευτικού οργανισμού, δεν υπάρχει επάρκεια χώρων διδασκαλίας, δεν 

πείθει η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, υπάρχει ελάχιστη
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προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού, η συστηματική μέτρηση 

διαφόρων δεικτών σχετικών με τη λειτουργία του σχολείου, η εμπλοκή των 

καθηγητών στη διαμόρφωση και βελτίωση προγραμμάτων που αφορούν το 

ανθρώπινο δυναμικό, η ευθύνη των καθηγητών για λήψη αποφάσεων 

σχετικών με την καθημερινότητα, η ευαισθητοποίηση των καθηγητών σε 

θέματα ασφαλείας και υγείας, περιβάλλοντος και κοινωνικής υπευθυνότητας, 

η αρμονική συνεργασία καθηγητών και γονέων, συναδέλφων καθηγητών, 

καθώς και καθηγητών και μαθητών, η ποιοτική χρησιμοποίηση της 

βιβλιοθήκης του σχολείου από τους καθηγητές, η ποιότητα των βιβλίων και 

των προγραμμάτων σπουδών, η ασφάλεια στο χώρο του σχολείου, η ευκολία 

πρόσβασης στο σχολείο, η επαρκής ενημέρωση των καθηγητών μέσω της 

αλληλογραφίας του σχολείου για θέματα που τους αφορούν, η επάρκεια των 

χώρων των γραφείων και ο ξεκάθαρος ρόλος των καθηγητών στο σχολείο, και 

τέλος η τυπικότητα στις ώρες και ημέρες επικοινωνίας καθηγητών και γονέων 

των μαθητών.

• Τα «αδύναμα» χαρακτηριστικά του σχολείου είναι : η ηγεσία (ΥΠΕΠΘ) 

εμπνέει σε χαμηλό βαθμό την ανάπτυξη κουλτούρας αριστείας, δεν ενεργεί 

ώστε η αποστολή, το όραμα, οι αξίες, η στρατηγική, τα προγράμματα δράσης 

και οι στόχοι του οργανισμού, να γίνονται κατανοητά και αποδεκτά από τους 

καθηγητές, δεν ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη δημιουργικότητα, την 

καινοτομία και τη συμμετοχή των καθηγητών σε ενέργειες βελτίωσης, δεν 

αναγνωρίζει και δεν επαινεί έγκαιρα και κατάλληλα τις προσπάθειες των 

καθηγητών, δεν βάζει προτεραιότητες σε ενέργειες βελτίωσης, δεν έχει 

ανοικτή επικοινωνία με τους καθηγητές, ούτε ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

και προσδοκίες των μαθητών, η πολιτική και στρατηγική του εκπαιδευτικού 

οργανισμού δεν βασίζονται στην κατανόηση και πρόβλεψη των τωρινών και 

μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών των μαθητών, καθηγητών, γονέων, 

κοινωνίες, και δεν βασίζονται σε δεδομένα σύγκρισης με παρόμοιους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δεν βασίζεται σε συστηματική ανάλυση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού, δεν διασφαλίζεται η κατανόηση 

της πολιτικής και στρατηγικής του οργανισμού από τους συμμέτοχους, δεν 

αναπτύσσονται επαρκής προγράμματα δράσης και δεν τοποθετούνται 

μετρήσιμοι στόχοι, δεν υπάρχει αξιολόγηση και αναθεώρηση των ελάχιστων 

προγραμμάτων δράσης, δεν συμμετέχουν οι καθηγητές σε προτάσεις και
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συμμετοχή των γονέων στις σχολικές εκδηλώσεις καθώς και ανύπαρκτη 

επιμόρφωση γονέων σε κοινωνικά θέματα, πραγματοποιούνται ελάχιστες 

εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών σε μέρη εκτός σχολείου, τυχόν 

προβλήματα που παρουσιάζονται στο σχολείο επιλύονται μετά από αρκετή 

καθυστέρηση, δεν υπάρχει ενημέρωση των γονέων για τα προγράμματα 

σπουδών του σχολείου και τέλος δεν γίνεται ενημέρωση των γονέων και 

τις ώρες που δεν λειτουργεί το σχολείο προς εξυπηρέτηση των 

εργαζομένων.

• Οι υπόλοιπες απαντήσεις των αντίστοιχων ερωτήσεων προς τους γονείς 

των μαθητών του γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ» δεν ξεκαθάρισαν περισσότερα 

«αδύναμα» ή «ισχυρά» σημεία του σχολείου.

Συμπεράσματα από το ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές του γυμνασίου 

«ΟΜΗΡΟΣ»

Σύικρωνα με τις απόψεις των μαθητών του γυιινασίου «ΟΜΗΡΟΣ» :

• Τα «ισχυρά» χαρακτηριστικά του σχολείου είναι : η επάρκεια των 

αθλητικών εγκαταστάσεων, η κατανόηση των αναγκών των μαθητών από 

τους καθηγητές, η διαθεσιμότητα χρόνου από τους καθηγητές προς τους 

μαθητές για την μεταξύ τους επικοινωνία, η ποιότητα των βιβλίων της 

βιβλιοθήκης του σχολείου, η ποιοτική χρησιμοποίηση του κλειστού 

γυμναστηρίου καθώς και του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου 

από τους μαθητές, είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των μαθητών ανά 

τμήμα, η ποιότητα των σχολικών βιβλίων και των προγραμμάτων 

σπουδών είναι πολύ καλή, η ασφάλεια των χώρων του σχολείου επαρκής, 

η εύκολη πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο και τέλος η ευχρηστία των 

πινάκων ανακοινώσεων.

• Τα «αδύναμα» χαρακτηριστικά του σχολείου είναι : η μη επαρκής 

καθαριότητα και η ανύπαρκτη αισθητική αριστεία του περιβάλλοντος του 

εκπαιδευτικού οργανισμού, η μη χρησιμοποίηση του εργαστηρίου φυσικής 

και χημείας από τους μαθητές, δεν υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός στις 

αίθουσες διδασκαλίας, ανεπάρκεια χώρων διδασκαλίας, μη επαρκείς 

εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εκτός σχολείου, ελάχιστη χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας και σε ορισμένα μόνο μαθήματα
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και τέλος δυσφορία των μαθητών από τη μη έγκαιρη επίλυση των - 

ελάχιστων - προβλημάτων που παρουσιάζονται στο σχολείο.

• Οι υπόλοιπες απαντήσεις των αντίστοιχων ερωτήσεων προς τους μαθητές 

του γυμνασίου «ΟΜΗΡΟΣ» δεν ξεκαθάρισαν περισσότερα «αδύναμα» ή 

«ισχυρά» σημεία του σχολείου.

Ερωτηματολόγια προς τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς του γυμνασίου 

«ΟΜΗΡΟΣ»

Σύαωωνα ιιε τκ απόψεκ των τοπικών κοινωνικών Φορέων του γυμνασίου 

«ΟΜΗΡΟΣ» :

• τα «ισχυρά» σημεία του σχολείου είναι : η πολύ καλή φήμη που έχει το 

σχολείο σε γενικές γραμμές, ειδικά για την υπευθυνότητα, τη 

μεθοδικότητα και το ζήλο που δείχνουν οι καθηγητές του γυμνασίου με 

στόχο την ποιότητα στη διδασκαλία και στην σωστή εκπαίδευση των 

μαθητών, η πολύ καλή φήμη των μαθητών του σχολείου για τις φιλότιμες 

προσπάθειές τους, τον καλό τους χαρακτήρα και την διατήρηση της 

τοπικής κουλτούρας, ένας ικανοποιητικός αριθμός μαθητών επιτυγχάνει 

αργότερα να καταλάβει μία θέση σε πανεπιστήμιο της επιλογής του, αλλά 

ακόμη και εκείνοι οι μαθητές που δεν καταφέρνουν να εισαχθούν σε 

κάποια σχολή ή τμήμα των πανεπιστημίων απορροφούνται εύκολα στην 

αγορά εργασίας, είτε στην τοπική, είτε στην αγορά εργασίας της κοντινής 

μεγαλούπολης.

• Τα «αδύναμα» σημεία του σχολείου είναι: το γεγονός πως οι μαθητές δεν 

χαρακτηρίζονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τις πολύ υψηλές επιδόσεις 

στα μαθήματα του σχολείου, η μηδαμινή εκπαίδευση των τοπικών 

κοινωνικών φορέων σε θέματα που έχουν σχέση με τα θέματα που 

αφορούν ένα σύγχρονο σχολείο, αν και υπάρχει η διάθεση για 

πραγματοποίησης κάτι ανάλογου στο άμεσο μέλλον.
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11.3 Μετατροπή των πέντε (5) ερωτηματολογίων (Διευθυντής, καθηγητές, γονείς, 

μαθητές, τοπικοί κοινωνικοί φορείς), σε ένα(1) ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τα 

εννέα (9) κριτήρια του ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας (EQA) του ευρωπαϊκού 

ιδρύματος διαχείρισης της ποιότητας (EFQM), και τελική επιλογή τριών 

«αδύνατων» χαρακτηριστικών του σχολείου και ποιες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν 

για την μετατροπή τους σε «ισχυρά»σημεία του σχολείου.

Αφού περιγράφηκαν τα αποτελέσματα των πέντε (5) ξεχωριστών 

ερωτηματολογίων και βγήκαν πολύτιμα και σημαντικά επιμέρους συμπεράσματα για 

τον εκπαιδευτικό οργανισμό «ΟΜΗΡΟΣ», κρίθηκε σκόπιμο από τα στελέχη και την 

ηγεσία του οργανισμού και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης της 

Ποιότητας να ταξινομηθούν οι ερωτήσεις σύμφωνα με τα εννέα (9) κριτήρια του 

ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας. Το ένα (1) και μοναδικό τελικά ερωτηματολόγιο που 

προέκυψε από την ταξινόμηση των ερωτήσεων (βλέπε παράρτημα ερωτηματολογίων), 

χρησιμοποιήθηκε για την τελική ερμηνεία των απαντήσεων που δόθηκαν στην έρευνα. 

Επιλέχθηκαν δύο (2) «ισχυρά» και δύο (2) «αδύναμα» χαρακτηριστικά από το κάθε 

κριτήριο, και σύμφωνα με τα φίλτρα :

1° Φίλτρο

Ορισμός κριτηρίων με βάση τα οποία οι βελτιωτικές δράσεις ιεραρχούνται ως προς την 

κρισιμότητά τους για τον Οργανισμό :

(α) ικανοποίηση γονέων

(β) βελτίωση ποιότητας διδασκαλίας

(γ) συμμετοχή των καθηγητών σε δραστηριότητες συνεχούς βελτίωσης 

2° Φίλτρο

Ιεράρχηση βελτιωτικών δράσεων, αναλόγως :

(α) του αναγκαίου χρόνου προς παραγωγή αποτελέσματος και 

(β) του εύρους επίδρασης στον Οργανισμό

Τα βασικά «ισχυρά» και τα «αδύναμα» χαρακτηριστικά του γυμνασίου 

«ΟΜΗΡΟΣ» ταξινομημένα κατά κριτήριο της κουλτούρας του εκπαιδευτικού 

οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ» είναι τα παρακάτω :
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1. Ηγεσία (Συντελεστής Βαρύτητας: 10%)

• ένα (1) βασικό «ισχυρό» χαρακτηριστικό : η ηγεσία έρχεται σε επαφή με 

τους συλλόγους γονέων, αντιπροσώπους των καθηγητών, αντιπροσώπους 

της κοινωνίας, αντιπροσώπους επαγγελματικών ομάδων,

• ένα (1) βασικό «αδύναμο» χαρακτηριστικό : η ηγεσία δεν ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών, γονέων, καθηγητών και της 

κοινωνίας γενικότερα και δεν συμμετέχει ενεργά σε κοινές ενέργειες 

βελτίωσης.

2. Πολιτική και στρατηγική (Συντελεστής Βαρύτητας: 8%)

• ένα (1) βασικό «ισχυρό» χαρακτηριστικό : η πολιτική και στρατηγική 

βασίζονται σε δεδομένα εσωτερικών δεικτών επίδοσης του οργανισμού,

• ένα (1) βασικό «αδύναμο» χαρακτηριστικό : δεν διασφαλίζεται ότι όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη γνωρίζουν και κατανοούν την πολιτική και στρατηγική 

του εκπαιδευτικού οργανισμού.

3. Πόροι και συνεργασίες (Συντελεστήc Βαρύτητας: 9%)

• ένα (1) βασικό «ισχυρό» χαρακτηριστικό : υπάρχει πληρότητα του 

συστήματος αξιολόγησης των συνεργατών,

• ένα (1) βασικό «αδύναμο» χαρακτηριστικό : δεν έχουν εντοπιστεί οι βασικοί 

συνεργάτες (βασικοί προμηθευτές, αντιπρόσωποι, διανομείς, κ.τ.λ.), που 

συμβαδίζουν με την προσπάθεια επίτευξης της πολιτικής και στρατηγικής 

ποιότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ».

4. Ανθρώπινο Δυναμικό (Συντελεστής Βαρύτητας: 9%)

• ένα (1) βασικό «ισχυρό» χαρακτηριστικό : ευθύνη των καθηγητών για λήψη 

αποφάσεων και δράση σε θέματα που αφορούν την καθημερινή τους 

εργασία,

• ένα (1) βασικό «αδύναμο» χαρακτηριστικό : δεν εφαρμόζεται ένα 

συγκεκριμένο σύστημα υποβολής προτάσεων από τους καθηγητές.

5. Διαδικασίες (Συντελεστής Βαρύτητας: 14%)

• ένα (1) βασικό «ισχυρό» χαρακτηριστικό : πραγματοποιείται συλλογή 

στοιχείων που αφορούν καθηγητές, μαθητές και γονείς,
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• ένα (1) βασικό «αδύναμο» χαρακτηριστικό : δεν γίνεται συστηματική 

παρακολούθηση της σχετικής ικανοποίησης των γονέων και των μαθητών 

σε σύγκριση με παρόμοιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

6. Αποτελέσιιατα πελατώνίιιαθητές, γονείς) (Συντελεστής Βαρύτητας: 20%)

• ένα (1) βασικό «ισχυρό» χαρακτηριστικό : οι μαθητές έρχονται στο σχολείο 

με ευχαρίστηση,

• ένα (1) βασικό «αδύναμο» χαρακτηριστικό : δεν πραγματοποιείται 

ενημέρωση των γονέων για τις ώρες που δεν λειτουργεί το σχολείο.

7. Αποτελέσιιατα προσωπικούίκαθτιτητές) ('Συντελεστής Βαρύτητας: 9%)

• ένα (1) βασικό «ισχυρό» χαρακτηριστικό : επαρκής ενημέρωση των 

καθηγητών μέσω της αλληλογραφίας του σχολείου για θέματα που τους 

αφορούν,

• ένα (1) βασικό «αδύναμο» χαρακτηριστικό : ελάχιστη και σε καμία 

περίπτωση ποιοτική εκπαίδευση των καθηγητών στην ειδικότητά τους με 

στόχο την ικανοποίηση τωρινών και μελλοντικών αναγκών του οργανισμού.

8. Αποτελέσιιατα κοινωνικού συνόλου (Συντελεστής Βαρύτητας: 6%)

• ένα (1) βασικό «ισχυρό» χαρακτηριστικό : θετική φήμη σχολείου,

• ένα (1) βασικό «αδύναμο» χαρακτηριστικό : μηδαμινή επιμόρφωση 

κοινωνικών φορέων σε θέματα που έχουν σχέση με το σύγχρονο σχολείο.

9. Γενικά αποτελέσματα απόδοσης (Συντελεστής Βαρύτητας: 15%)

• ένα (1) βασικό «ισχυρό» χαρακτηριστικό : επάρκεια και ποιότητα 

εξοπλισμού εργαστηριακών χώρων στο σχολείο,

• ένα (1) βασικό «αδύναμο» χαρακτηριστικό : ανεπαρκής καθαριότητα και 

αισθητική αριστεία περιβάλλοντος εκπαιδευτικού οργανισμού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συντάχθηκε ένα «ερωτηματολόγιο σημαντικότητας» 

(βλέπε παράρτημα ερωτηματολογίων) αποτελούμενο από τα εννέα (9) βασικά 

«αδύναμα» χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ», το οποίο 

τέθηκε προς απάντηση σε τυχαίο δείγμα συμμέτοχων, που αναλύεται σε δεκαοκτώ (18) 

μαθητές (δύο (2) μαθητές ανά τμήμα), δεκαοκτώ (18) καθηγητές, δεκαοκτώ (18) γονείς
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μαθητών, στον διευθυντή του σχολείου και σε δύο (2) κοινωνικούς φορείς. Οι 

συμμέτοχοι θα έπρεπε να απαντήσουν στην ερώτηση «ποιο αδύναμο χαρακτηριστικό 

του γυμνασίου θεωρείται το σημαντικότερο προς άμεση βελτίωση» και να επιλέξουν 

μόνο ένα χαρακτηριστικό.

Τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις που δόθηκαν βγήκαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα, σύμφωνα με την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου που αναφέρθηκε 

παραπάνω, αλλά και σύμφωνα με τον αριθμό των επιλογών που έλαβε το κάθε 

«αδύναμο» χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ», φαίνονται 

στον πίνακα πΐ και στο αντίστοιχο γράφημα σΐ :

Πίνακας πΐ. Κατανομή απαντήσεων για τα «αδύναμα» χαρακτηριστικά.

«Αδύναιιο» γαοακτηοιστικό βαρύτητα Αοιθαός Σύνολο =(βαθύτητα *

κατηγορίας επιλογών αοιθιιός επιλογών)

Ηγεσία 10 4 40

Πολιτική και στρατηγική 8 3 24

Πόροι και συνεργασίες 9 4 36

Ανθρώπινο Δυναμικό 9 6 54

Διαδικασίες 14 10 140

Αποτελέσματα πελατών 

(μαθητές, γονείς)

20 4 80

Αποτελέσματα προσωπικού 

(καθηγητές)

9 12 108

Αποτελέσματα κοινωνικού 

συνόλου

6 2 12

Γενικά αποτελέσματα 

απόδοσης

15 12 180
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Γράφημα σΐ. Ιστόγραμμα αναλυτικής κατανομής απαντήσεων στην ερώτηση για τα 

«αδύναμα» χαρακτηριστικά.

Τα τρία (3) τελικά επιλεχθέντα προς βελτίωση χαρακτηριστικά για τον 

εκπαιδευτικό οργανισμό «ΟΜΗΡΟΣ», καθώς και οι βελτιωτικές δράσεις για το καθένα 

από αυτά περιγράφονται παρακάτω :

1) «Αδύναμο» χαρακτηριστικό : ανεπαρκής καθαριότητα και αισθητική 

αριστεία περιβάλλοντος εκπαιδευτικού οργανισμού.

Δράση : Μετά από συντονισμένες ενέργειες διευθυντή, γονέων και 

καθηγητών, με έξοδα του δήμου απολυμάνθηκε το σχολείο και βάφτηκαν 

κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων οι εσωτερικοί χώροι του σχολείου και 

τέθηκε στόχος η επισκευή όλων των θρανίων και καρεκλών των μαθητών 

στις διακοπές του Πάσχα.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή προς το καλύτερη της ψυχολογίας 

τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών του σχολείου με στόχο την 

ποιότητα στην μάθηση.

2) «Αδύναμο» χαρακτηριστικό : δεν γίνεται συστηματική παρακολούθηση της 

σχετικής ικανοποίησης των γονέων και των μαθητών σε σύγκριση με 

παρόμοιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Δράση : το πρώτο βήμα έγινε με την πραγματοποίηση της παρούσας 

έρευνας, αλλά δεν θα παραμείνει και το μοναδικό για την βελτίωση του
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συγκεκριμένου «αδύναμου» χαρακτηριστικού. Πάρθηκε απόφαση από τον 

διευθυντή του σχολείου με την σύμφωνη γνώμη του συλλόγου καθηγητών 

να πραγματοποιούνται παρόμοιες έρευνες με βάση την αποστολή παρόμοιων 

ερωτηματολογίων - περιοδικά - στους συμμέτοχους του γυμνασίου 

«ΟΜΗΡΟΣ», αυτή τη φορά όμως και με ερωτήσεις που θα συγκρίνεται το 

συγκεκριμένο γυμνάσιο με τους παρόμοιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

Στόχος η ποιοτική αναβάθμιση του γυμνασίου εντοπίζοντας τα θετικά 

στοιχεία των παρόμοιων εκπαιδευτικών οργανισμών και εφαρμόζοντάς τα 

σε όλα τα τμήματα του γυμνασίου.

3) «Αδύναμο» χαρακτηριστικό : ελάχιστη και σε καμία περίπτωση ποιοτική δια 

βίου εκπαίδευση των καθηγητών σε θέματα της ειδικότητά τους, με στόχο 

την ικανοποίηση τωρινών και μελλοντικών αναγκών του οργανισμού.

Δράση : συμμετοχή των καθηγητών σε σεμινάρια και ημερίδες που τους 

αφορούν, με ταυτόχρονη επιμόρφωσή τους στις νέες τεχνολογίες, τόσο με τα 

επιδοτούμενα σεμινάρια που διοργανώνει κατά καιρούς το ΥΠΕΠΘ όσο και 

με τη βοήθεια του καθηγητή πληροφορικής του γυμνασίου με την από 

κοινού διδασκαλία των επιμέρους μαθημάτων των υπολοίπων καθηγητών - 

διαφόρων ειδικοτήτων - χρησιμοποιώντας το εργαστήριο πληροφορικής του 

σχολείου.

Στόχος η ποιότητα στη διδασκαλία των μαθημάτων με τη χρησιμοποίηση 

των νέων τεχνολογιών και με ταυτόχρονη εφαρμογή των νέων ιδεών και 

μεθόδων διδασκαλίας που προήλθαν από την παρακολούθηση σεμιναρίων 

και ημερίδων με θέματα σχετικά με τις ειδικότητές τους.

11.4 Προτεινόμενα θέματα για περαιτέρω έρευνα

Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι πολύ μεγάλος έτσι υπάρχουν αρκετά θέματα για 

περαιτέρω έρευνα, όπως η εφαρμογή συστήματος ολικής ποιότητας σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9004 σε εκπαιδευτικό οργανισμό, η δημιουργία ενιαίου και 

ολοκληρωμένου συστήματος σύμφωνα με το ISO 9000 για όλα τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η αναγνώριση στην επιχειρηματική αριστεία 

εκπαιδευτικού οργανισμού ή ομάδας όμορων εκπαιδευτικών οργανισμών της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το βραβείο EQA στην επιχειρηματική αριστεία 

εκπαιδευτικού οργανισμού ή ομάδας όμορων εκπαιδευτικών οργανισμών της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τι επιπτώσεις έχει η μη εφαρμογή μέχρι σήμερα
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διοίκησης ολικής ποιότητας στα ελληνικά σχολεία, τι επιπτώσεις θα είχε η πιλοτική 

εφαρμογή διοίκησης ολικής ποιότητας σε ομάδα ελληνικών σχολείων και άλλα.

11.5 Επίλογος

Η έρευνα ήταν περιπτωσιακή για ένα μόνο σχολείο και συνεπώς τα ευρήματά της 

δεν μπορούν αναγκαστικά να γενικευτούν σε όλα τα σχολεία της χώρας. Ωστόσο, αν 

λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα είναι 

συγκεντρωτικό και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

σχολείων ως προς την ποιότητα των βιβλίων, την ποιότητα των προγραμμάτων 

σπουδών, την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού, την φοίτηση των μαθητών 

κ.τ.λ., όπως επίσης και τα ενθαρρυντικά μηνύματα που προήλθαν από την εθελούσια 

και ταυτόχρονα ενθουσιώδης συμμετοχή στην έρευνα τόσο των καθηγητών όσο και των 

μαθητών και γονέων τους, θα λάβουμε θετικά μηνύματα για την εφαρμογή παρόμοιων 

ερευνών και εφαρμογών αριστείας και στα υπόλοιπα Ελληνικά Σχολεία. Προσδοκούμε 

ότι ενδέχεται οι καθηγητές και οι μαθητές των σχολείων με την ενθάρρυνση και 

υποστήριξη που τους παρέχουν τόσο οι γονείς των μαθητών, οι κοινωνικοί φορείς όσο 

και η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - σε μικρό ή 

μεγαλύτερο βαθμό - θα μετατραπεί ο θετικός βαθμός ποιότητας που υπάρχει στα 

σχολεία, σε βαθμό αριστείας.

Πέραν τούτων με την έρευνα φανερώθηκαν μερικές περιοχές που 

χαρακτηρίζονται «ισχυρά» χαρακτηριστικά του σχολείου και ενδέχεται να υπάρχουν ή 

να εφαρμοστούν και στα υπόλοιπα σχολεία της χώρας. Επίσης φανερώθηκαν και 

«αδύναμα» χαρακτηριστικά του σχολείου τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν και στα 

υπόλοιπα σχολεία της χώρας. Ελπίζω ότι η μελέτη αυτή κατόρθωσε να επισημάνει ότι 

τέτοια ερωτήματα και χαρακτηριστικά αξίζουν να διερευνηθούν και ότι τα ευρήματά 

της θα παρακινήσουν την ηγεσία και τους συμμέτοχους του Ελληνικού Εκπαιδευτικού 

Συστήματος να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τα ισχυρά και θετικά χαρακτηριστικά 

και να βελτιώσουν τα αδύναμα και αρνητικά χαρακτηριστικά των σχολείων της χώρας, 

με την εφαρμογή κριτηρίων επιχειρηματικής αριστείας και προτύπων διασφάλισης 

ποιότητας.

Η ποιότητα στην εκπαίδευση είναι ένα θέμα που δεν περιορίζεται, ούτε φυσικά 

εξαντλείται μόνο στα στενά πλαίσια μιας μεταπτυχιακής εργασίας, ούτε καν μιας 

διδακτορικής διατριβής. Ελπίζω όμως πως έβαλα προσωπικά ένα λιθαράκι και εγώ έτσι 

ώστε να ασχοληθούν σοβαρά και εμπεριστατωμένα οι συμμέτοχοι της εκπαίδευσης και
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πιθανόν οι μελλοντικοί μεταπτυχιακοί φοιτητές σε θέματα εκπαίδευσης με θέματα όπως 

διασφάλιση ποιότητας και διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση.
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2.0 TERMS AND DEFINITIONS

2.1 Customer - Whoever receives the product or service. Internal customers might 
be different people within the Business Services Division departments, while 
external customers could be the parent or community member.

2.2 Quality - How well a product or service satisfies the needs of the customer. 
This includes ALL aspects of the needs of the customer such as specifications, 
service delivery or date, price, etc. basically everything.

2.3 Process - The act of carrying out required steps of procedures within the 
departments of Business Services. The departments involved are identified in 
the Process Control section of this manual.

2.4 Product - The supply of resources and services needed to manage the Business 
Seivices Division’s process.

2.5 Organization - The Dougherty County School System - Business Services 
Division. Herein known as "Business Services Division", ”DCSS" or "BSD".

Section Responsibility: Co-Management Representatives
End of section.
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3.0 MANAGEMENT RESPONSIBILITY:
3.1 Management Commitment: Business Services Directors provide evidence of their 

commitment to the development and implementation of the Dougherty Process 
Management System and continually improving its effectiveness by:
3.1.1 Communicating to the Business Services Division the importance of 

meeting customer as well as state and federal requirements;

3.1.2 Establishing the quality policy;

3.1.3 Ensuring that quality objectives are established;

3.1.4 Conducting management reviews; and

3.1.5 Ensuring the availability of resources.
3.2 Quality policy: Business Services Directors ensure that the quality policy:

3.2.1 Is appropriate to the purpose of the Business Services Division;

3.2.2 Includes a commitment to comply with requirements and continually 
improve the effectiveness of the Dougherty Process Management 
System;

3.2.3 Provides a framework for establishing and reviewing quality objectives 
(also referred to as "measurable objectives")

3.2.4 Is communicated and understood within the Business Services Division, 
and is reviewed for continuing suitability.

3.2.5 The quality policy for DCSS is as follows:
"We are committed to providing the highest quality of services to our 
customers in compliance with requirements. We will achieve this 
through monitoring and continuously improving our performance 
based on Business Services Division objectives and customer needs. “

3.3 Quality Objectives:
3.3.1 Business Services Directors ensure that quality objectives, including 

those needed to meet customer requirements are established at relevant 
functions and levels within the Business Services Division. The quality 
objectives are measurable and consistent with the quality policy.

3.4 Responsibility and Authority:
3.4.1 Business Services Directors ensure that the responsibilities, authorities 

and their interrelation are defined and communicated within the Business 
Services Division.

3.4.2 Responsibilities ar e defined in job descriptions maintained by the Human 
Resources Department and the Executive Secretary.

3.4.3 The interrelation of personnel within the Business Services Division is 
defined in organizational charts that are located on the DPM Process 
Management System web site.

3.4.4 An organizational chart defining the Management of the Business 
Services Division is located in this manual in the section entitled 
"Organizational Structure".
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3.5 Management Representatives:
3.5.1 The Executive Director, Business Services has appointed an Accountant 

and Executive Secretary, as Co-Management Representatives who, 
irrespective of other responsibilities, have responsibility and authority 
that includes:

a) Ensuring that processes needed for the Dougheity Process 
Management System are established, implemented and maintained,

b) Reporting to the Management Review Team on the performance of 
the Dougherty Process Management System including any needs for 
improvement, and

c) Ensuring the promotion of awareness of customer requirements 
throughout the Business Services Division.

3.6 Internal Communication:
3.6.1 Business Seivices Directors ensure that appropriate communication 

processes are established within the Business Services Division and that 
communication takes place regarding the effectiveness of the Dougherty 
Process Management System. This is accomplished through the 
following:
a) The Strategic Plan (audience: all employees, Dougherty County

citizens, vendors, policy makers, legislators, students, and parents).
b) The media (audience: all employees, all Dougherty County citizens, 

vendors, policy makers, legislators, students and parents).
c) The Annual Financial Report (audience: all employees. All Dougherty 

County citizens, vendors, policy makers, legislators, students and 
parents).

d) Staff meetings, minutes (audience: department staff).
e) Board of Education minutes (audience: all employees, all Dougheity 

County citizens, vendors, policy makers, legislators, students and 
parents).

f) DCSS Website (audience: all employees, all Dougherty County
citizens, vendors, policy makers, legislators, students and parents).

3.7 Management Review:
3.7.1 Business Services Directors shall review the Business Services Division's 

Process Management System, at least quarterly; to ensure its continuing 
suitability, adequacy and effectiveness. This review includes assessing 
opportunities for improvement and the need for changes to the 
Dougherty Process Management System, including the quality policy and 
quality objectives.

3.7.2 The attendance, agenda, and record retention requirements are 
addressed in DPM-P001, Management Review Procedure.

3.8 Analysis of Data:

3.8.1 The Business Services Division shall determine, collect and analyze 
appropriate data to demonstrate the suitability and effectiveness of the 
Dougherty Process Management System and to evaluate where continual
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improvement of the Dougherty Process Management System can be 
made. This shall include data generated as a result of monitoring and 
measurement of the various activities within the Business Services 
Division.

3.8.2 The analysis of data shall provide information relating to:

a) Customer satisfaction,

b) Conformance to customer requirements,

c) Characteristics and trends of processes and products including 
opportunities for preventive action, and

d) Suppliers.

3.9 Provision of Resources:
3.9.1 The Business Services Division has determined and provides the 

resources needed for all departments in the administration area of 
Business Services Division to:

a) Implement and maintain the Dougheity Process Management 
System and continually improve its effectiveness, and

b) Enhance customer satisfaction by meeting customer requirements.

3.9.2 The resources needed for all departments are identified by the 
department's organizational structure. These organizational structures 
are located on the Business Services Division's web site for the 
Dougherty Process Management System.

Section Responsibility: Executive Director, Directors, and Co-Management Representatives 

Procedures supporting this section:

DPM-P001 Management Review Procedure

Organizational charts posted on the web site within the departmental directories.

End of Section.
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4.0 PROCESS MANAGEMENT SYSTEM & DOCUMENTATION REQUIREMENTS
4.1 General Requirements:

4.1.1 DCSS has established, documented and maintains a Process 
Management System and continually improves its effectiveness in 
accordance with the requirements of ISO 9001: 2000.

4.1.2 DCSS has/will:
a) Identified processes needed for the Dougherty Process Management 

System and their application throughout the Business Services 
Division. These processes (per each department) are identified in 
section 8.0 of this quality manual.

b) Determined the sequence and interaction of these processes. This 
requirement is addressed through Exhibit "A" following this section 
as well as flowcharts, documented procedures and work instructions 
(where needed).

c) Determined the criteria and methods needed to ensure that both the 
operation and control of these processes are effective.

d) Ensure the availability of resources and information necessary to 
support the Business Services Division as well as monitoring of these 
processes through internal quality audits, customer surveys and 
management review team meetings.

e) Monitor, measure and analyze these pr ocesses.
f) Implement actions necessary to achieve planned results and 

continual improvement of the processes.
4.1.3 These processes are managed by DCSS in accordance with the 

requirements of ISO 9001: 2000.

4.1.4 Where DCSS chooses to outsource any process that affects 
product/process conformity with requirements, DCSS shall ensure control 
over such processes. Control of such outsourced processes shall be 
identified within the Dougherty Process Management System. Currently, 
this does not apply to DCSS.

4.2 General Requirements for Documentation: The Dougherty Process Management
System documentation includes the following:
4.2.1 documented statements of quality policy and quality objectives;

4.2.2 a Quality Manual;

4.2.3 documented procedures required by ISO 9001: 2000 and DCSS that are 
referenced at the conclusion of each section of this manual;

4.2.4 documents needed by the Business Services Division to ensure the 
effective planning, operation and control of its processes; and

4.2.5 quality records required by ISO 9001: 2000 and Business Services 
Division policies, procedures and/or work instructions referenced within 
the documents.
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4.3 Quality Manual:
4.3.1 This manual has been developed, implemented and is being maintained 

defining the requirements of ISO 9001: 2000 and Business Services 
Division requirements.

4.3.2 The scope of the Dougherty Process Management System is as follows: 
"Provision for supplying services to the Dougherty County School 
System by the Business Services Division

4.3.3 The following sections of ISO 9001: 2000 are considered to be justified 
for exclusions along with details:

4.3.3.1 Paragraph 7.3: Curriculum and Instructional departments are not 
yet a part of the scope of certification. Also see section 7.0.

4.3.3.2 Paragraph 7.5: The servicing portion of this section does not 
apply to the Business Services Division because there is no 
servicing post delivery. This type of requirement is addressed 
through customer surveys, management reviews, corrective and 
preventive actions, and other methods, as needed. Also 
reference section 8.4.1.

4.3.3.3 Paragraph 7.5.2: There are no processes that cannot be 
validated prior to release. Also see section 8.6.

4.3.3.4 The traceability portion of paragraph 7.5.3 does not apply since 
the product being supplied is service and traceability is not an 
issue. Also see section 9.2.

4.3.3.5 Paragraph 7.5.4: DCSS does not utilize any customer owned or 
supplied property in its processes. Also see section 8.7.

4.3.4 The documented procedures required to meet the requirements of ISO 
9001: 2000 are referenced within the appropriate sections of this 
manual.

4.3.5 The interactions of the Dougherty Process Management System are 
identified in Exhibit "A" following this section.

4.4 Control of documents

4.4.1 Documents required by the Business Seivices Division are controlled. 
DPM-P002 has been established to define the controls needed to:

a) Approve documents for accuracy prior to issue,

b) Review and update as necessary and re-approve documents,

c) Ensure that changes and the current revision status of documents 
are identified,

d) Ensure that relevant versions of applicable documents are available 
at points of use and that documents remain legible and readily 
identifiable,

e) Ensure that documents of external origin are identified and their 
distribution controlled, and prevent the unintended use of obsolete 
documents, and to apply suitable identification to them if they are 
retained for any purpose.
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4.5 Control of Records:

4.5.1 Quality records are established and maintained to provide evidence of 
conformity to requirements and of the effective operation of the Pr ocess 
Management System. Quality records remain legible, readily identifiable 
and retrievable. DPM-P003 has been established to define the controls 
needed for the identification, storage, protection, retrieval, retention 
time and disposition of quality records.

4.6 Process Management System Planning:

4.6.1 Business Services Division management has ensured that the planning of 
the Process Management System is carried out in accordance with 
documented procedures and/or work instructions in order to meet the 
requirements of element 4.1 of ISO 9001: 2000. The integrity of the 
Process Management System is maintained when changes are planned 
and implemented.

Section Responsibility: Co-Management Representatives 

Procedures supporting this section:

DPM-P002 Document Control Procedure

DPM-P003 Quality Records Procedure

End of Section.
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Exhibit "A": Interactions of the Dougherty Process Management System
INPUTS

PROCESSES

Jhe above itetns are 
aitical inputs an needed 

to ensure a pivper 
process.

Development & Maintenance Development & Maintenance i Development & Maintenance j Purchase, Warehouse &
of the Strategic Plan & Over- »-> of Needed Staff to Manage 1 of Instructional Materials to Delivery of Products &
All DCSS Direction DCSS Operations i Deliver Education Services to Manage DCSS

-------------T-------------
Maintenance of Facilities & 
the issuance of a Quality 
Environment &

Maintenance of a Mgmt. 
Information System for 
Computer/Software Support

Enrollment of Students and 
Assurance of Proper Student 
Data

Transportation of Students to 
& from teaming Facilities & 
Assuring Safety of All

T
4

Development & Maintenance 
of Qsld Nutrition Delivery for 
Students and Staff

Ι-»
Evaluation of Student 
Learning & Appropriate 
Actions Taken to Improve

'
Evaluation of Staff to Ensure 
the Quality of Services 
Needed for Success

Evaluation of the Process 
Management System 
Through Internal Audits

T
4-

Necessary Corrective & 
Preventive Action to Ensure 
Process Improvements

Control of Docimentation 
Utilized in the Process 
Management System

Management of Finance & 
Accounting to Maintain 
Integrity & Stability

N—>
Management Reviews of the 
System for Analysis & 
Determination of Needs

T
4

Customer Surveys & 
Feedback to Constantly 
Ensure Satisfaction

<->
Over-all Maintenance & Improvement of the Process Management System as well as ensuring the safcy 
and security of all students, staff, and property of DCSS.

OUTPUTS

abort processes, the 
follming outputs wll be

yMih :ed.

Constant Feedback

Increased Student High Graduation Compliance with Satisfied Compliance with Better Living &
Performance >— 1 Rates & Student 1 1 Quality Policy & 1 Community, Staff 1 1 Natl, Local & 1 1 Future for All

Success Objectives & Students State Regmts

N0{g;; Functions inside boxes with dotted lines such as this one 
i are considered outside the scope of ISO 9001:2000 
; Certification at this time.
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5.0 CUSTOMER RELATIONS
5.1 Customer Focus:

5.1.1 The Business Services Directors shall ensure that customer requirements 
are determined and fulfilled with the aim of enhancing customer 
satisfaction.

5.2 Determination of Customer Requirements: The Business Services Division shall 
determine:

5.2.1 Requirements specified by the customer,

5.2.2 Requirements not stated by the customer but necessary for specified use 
or known and intended use,

5.2.3 State and federal requirements related to the product, and

5.2.4 Any additional requirements determined by the Business Services 
Division.

5.3 Review of Customer Requirements:

5.3.1 The Business Services Division shall review the requirements related to 
the needs of their customers through customer satisfaction surveys and 
strategic planning. This review is conducted at least annually to establish 
the commitment to supply the resources needed to ensure quality 
service for all customers of the Business Services Division. This review 
ensures that:

a) Customer requirements are defined,

b) Concerns of the Business Services Division are addressed, and

c) The Business Services Division has the ability to meet the defined 
requirements per customer surveys and ISO 9001 requirements.

5.3.2 Records of the results of the review and actions arising from the review 
are maintained through customer survey review results.

5.4 Customer Communication:

5.4.1 The Business Services Division shall determine and implement effective 
arrangements for communicating with customers in relation to the 
service provided, changes, and customer feedback including customer 
complaints.

5.5 Customer Satisfaction:

5.5.1 As one of the measurements of the performance of the Process 
Management System, the Business Services Division shall monitor 
information relating to customer perception as to whether they have 
fulfilled customer requirements.

Section Responsibility: Co-Management Representatives

Procedures supporting this section:

None

End of Section.
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6.0 PURCHASING

6.1 Pur chasing Process:

6.1.1 The Business Services Division shall ensure that purchased product 
conforms to specified purchase requirements. The type and extent of 
control applied to the supplier and the purchased product is dependent 
upon the effect of the purchased product on subsequent product 
realization or the final product.

6.1.2 The Business Services Division shall evaluate and select suppliers based 
on their ability to supply product or service in accordance with 
requirements.

6.1.3 Criteria for selection and evaluation of suppliers have been established. 
Records of the results of evaluations and any necessary actions arising 
from the evaluation are maintained.

6.2 Purchasing Information:

6.2.1 Purchasing documents describe the product to be purchased, including 
as appropriate, requirements for approval of product, procedures, 
processes and equipment, requirements for qualification of personnel, 
and Process Management System r equirements.

6.2.2 The Business Services Division shall ensure the adequacy of specified 
purchase requirements prior to their communication to the supplier.

6.3 Verification of Purchased Product:

6.3.1 The Business Services Division has established and implemented the 
activities necessary for ensuring that purchased product or services meet 
Business Services Division requirements.

6.3.2 Where the Business Seivices Division or its customer intends to perform 
verification at the suppliers premises, the Business Services Division 
shall state the Intended verification arrangements and method of product 
release in the purchase order.

Section Responsibility: Director of Purchasing and Supply Services

Procedures supporting this section:
PUR-P001 Stock Items Requisition & Verification Process

PUR-P002 Purchasing Requisition Process

PUR-P003 Purchase Order Approval and Distribution

PUR-P004 Vendor Evaluation Process

PUR-P005 Bid/Request for Proposal Process

SUP-P200 Warehouse Receiving Process

End of Section.
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7.0 CURRICULUM DESIGN AND DEVELOPMENT:

7.1 This section of ISO 9001: 2000 (element 7.3) does not apply to DCSS as the 
Curriculum and Instructional departments are not yet a part of the scope of 
certification.

Section Responsibility: Co-Management Representatives 

Procedures supporting this section:

None

End of Section.
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8.0 PROCESS CONTROL (REALIZATION):

8.1 The Business Services Division shall plan and develop the processes needed for 
process realization. Planning of process realization is consistent with the 
requirements of the other processes of the Dougherty Process Management 
System

8.1.1 In planning process realization, the Business Services Division shall 
determine the following, as appropriate:

a) Quality objectives and requirements for the Business Services 
Division;

b) The need to establish processes, documents, and provide resources 
specific to the process;

c) Required verification, validation, monitoring, inspection and test 
activities specific to the process and the criteria for process 
acceptance;

d) Records needed to provide evidence that the realization processes 
and resulting product fulfil requirements.

8.1.2 The output of this planning is coordinated through departmental 
meetings, process procedures, work instructions and reviewed during 
management reviews.

8.2 The Business Services Division has determined, provides and maintains the 
infrastructure needed to achieve conformity to Business Seivices Division 
requirements. Infrastructure includes, for example

8.2.1 Buildings, workspace and associated utilities,

8.2.2 Process equipment, both hardware and software, and

8.2.3 Core services and supporting services to ensure the effective functioning 
of the Business Services Division include the following processes and/or 
departments within the scope of the Dougherty Process Management 
System ISO 9001 Certification:

a) Business Services (BUS): To plan, coordinate, manage, and 
implement all business/financial matters pertaining to the 
operation and capital outlay needs of the Business Services 
Division.

b) Finance Services (FIN): To assist in maintaining an accurate 
and cost-effective system for the receipt, control, 
disbursement, and accounting of all Business Services Division 
funds, for the provision of useful management information for 
the School Board and staff, which will be consistent with 
Federal and State requirements and generally accepted 
accounting principles.

c) Payroll (PAY): To plan, coordinate and manage the School 
District's payroll operations to ensure the efficient and 
effective functioning of the Payroll Department.
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d) Benefits (BEN): To develop, organize, manage, process, and 
communicate the necessary information to maintain 
contractual and legal requirements and financial management 
of employee benefits.

e) Human Resources Services (HRS): The maintenance of 
personnel records including documentation of job descriptions, 
training and certification.

0 Dougherty Process Management System (DPM) - The 
management of the process management system as it relates 
to the requirements of ISO 9001, including the structure of the 
system, document control, corrective and preventive action, 
control of non-conformances, and auditing the process 
management system, continuous improvement, and decision 
making.

g) Energy Management Services (EGY): The maintenance of 
regular audits of all buildings to reduce unnecessary waste of 
energy.

h) Facilities & Capital Projects (FAC): The management and
support for work order maintenance related activities, 
including preventive/planned maintenance and capital 
projects.

i) Management Information Seivices (MIS): The technical 
support to the Business Services Division for computer-related 
technology.

j) Safety Services (SAF): The management of the Drug and 
Alcohol Testing Program and to provide assistance and 
recommendations regarding safety issues.

k) Transportation Services (TRS): The management of
transporting students to and from school, the purchase of 
vehicles for transportation, use of Business Services Division 
vehicles and the training of individuals transporting students.

I) Supply Services (SUP): The management of receiving, storing 
and delivery of purchased items within the Business Services 
Division.

m) Purchasing Seivices (PUR): The processing of requisitions into 
purchase orders, issuance of the purchase order as well as 
vendor (supplier) maintenance.

n) Child Nutrition Services (CNS): The management of the free 
and reduced lunch program and the orientation training of 
food service workers.

o) Security Services (SEC): To provide protection for the
students, staff, and visitors to our schools, and all other 
facilities, as well as provide for the safety and security of all 
system facilities and assets.
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8.2.4 The interaction of the above processes is documented in Exhibit "A" 
located within section 4.0 of this manual.

8.3 Work Environment:

8.3.1 The Business Services Division has determined and manages the work 
environment needed to achieve conformity to requirements. This is 
accomplished through the continuous improvement planning process, 
management reviews, and maintenance and operations.

8.4 Control of processes: Note: Service provision does not apply, as there are no 
post delivery activities for the Business Services Division's ISO 9001 certification 
process.

8.4.1 DCSS shall plan and carry out the processes under controlled conditions. 
Controlled conditions shall include, as applicable, the:

a) Availability of information that describes the characteristics of the 
process,

b) Availability of work instructions, as necessary,

c) Use of suitable equipment (where applicable),

d) Implementation of monitoring and measurement, and

e) The implementation of release and delivery of the processes.

8.5 Validation of processes: Section 7.5.2 of ISO 9001: 2000 does not apply to DCSS 
as there are no special processes requiring validation.

8.6 Customer property: Section 7.5.4 of ISO 9001: 2000 does not apply to DCSS as 
it does not utilize any customer owned or supplied property in its processes.

8.7 Preservation of product: DCSS Business Services Division shall preserve the 
conformity of product during internal processing and delivery to the intended 
destination. This preservation includes identification, handling, packaging, 
stor age and protection of all products.

Section Responsibility: Business Directors, and Co-Management Representatives

Procedures supporting this section:
See documents on the master list Identified with ISO Reference of 7.5.

End of Section.
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9.0 PRODUCT IDENTIFICATION, STATUS AND TRACEABILITY:

9.1 Identification:

9.1.1 Where appropriate, the Business Services Division shall identify the 
product and/or process by suitable means throughout process 
realization.

9.1.2 The Business Services Division shall identify the product and/or process 
status with respect to monitoring and measurement requirements.

9.2 Traceability is not a specified requirement.

Section Responsibility: Business Directors and Supply Services 

Procedures supporting this section:

None specific.

End of Section.
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10.0 PROCESS/PRODUCT MONITORING AND ANALYSIS:

10.1 General Requirements:

10.1.1 The Business Services Division has planned and implemented the
monitoring, measurement, analysis and improvement processes needed:

a) To demonstrate conformity of the service provided,

b) To ensure conformity of the Dougherty Process Management 
System, and

c) To continually improve the effectiveness of the Dougherty Process 
Management System.

10.1.2 This includes the determination of applicable methods, including 
statistical techniques, and the extent of their use.

10.2 Monitoring & Measurement of Processes:

10.2.1 The Business Services Division shall apply suitable methods for
monitoring and, where applicable, measurement of the Dougherty 
Process Management System.

10.2.2 These methods shall demonstrate the ability of the processes to achieve 
planned results. When planned results are not achieved, corrective 
action is taken, as appropriate, to ensure conformity of the process.

10.3 Monitoring & Measurement of Products (purchase, warehouse and delivery of 
products):

10.3.1 The Business Services Division shall monitor and measure the
characteristics of the product to verify that product requirements are 
fulfilled. This is carried out at appropriate stages of the process
realization in accordance with the planned arrangements. This
requirement is applied to Purchasing.

10.3.2 Evidence of conformity with the acceptance criteria is maintained 
through purchase orders. Records identify personnel authorizing the 
approval of processes, products and services.

10.3.3 Product release and service delivery shall not proceed until all the 
planned arrangements have been satisfactorily completed, unless 
otherwise approved by a relevant authority, and where applicable by the 
customer.

Section Responsibility: Business Services Directors and Co-Management Representatives 

Procedures supporting this section:

DPM-P007 Internal Quality Audits

SUP-P200 Warehouse Receiving Process

SUP-P202 Warehouse Stock and Shipping Procedure

End of Section.
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11.0 MEASUREMENT DEVICES:

11.1 The BSD has determined the monitoring and measurement to be undertaken and 
the monitoring and measuring devices needed to provide evidence of conformity 
of product to determined requirements.

11.2 The BSD has established processes to ensure that monitoring and measurement 
can be carried out and are carried out in a manner that is consistent with the 
monitoring and measurement requirements.

11.3 Where necessary to ensure valid results, measuring equipment is:

11.3.1 Calibrated or verified at prescribed intervals, or prior to use, against 
measurement standards traceable to international or national 
measurement standards; where no such standards exist, the basis used 
for calibration or verification shall be recorded;

11.3.2 Adjusted and readjusted as necessary;

11.3.3 Identified to enable the calibration status to be determined;

11.3.4 Safeguarded from adjustments that would invalidate the measurement 
result; and

11.3.5 Protected from damage and deterioration during handling, maintenance 
and storage.

11.4 In addition, the BSD will assess and record the validity of previous measuring 
results when the equipment is found not to conform to requirements, the BSD 
will take appropriate action on the equipment and any product affected. Records 
of the results of calibration and verification are maintained.

11.5 When used in the monitoring and measurement of product, the ability of 
computer software to satisfy the intended application shall be confirmed. This 
shall be undertaken prior to initial use and reconfirmed as necessary.

Section Responsibility: Director of Purchasing and Supply Services

Procedures supporting this section:

SUP-P203 Freezer/Cooler Temperature Monitoring and Measurement

End of Section.

DATE: 21 -Oct-03, Rev. B DOC# DPM-M001 Page 19 of 28

371



DOUGHERTY PROCESS MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Dougherty County School System - Business Services Division

12.0 CONTROL OF NONCONFORMANCES:

12.1 The Business Services Division shall ensure that products or processes that do 
not conform to requirements are identified and controlled.

12.2 The controls and related responsibilities and authorities for dealing with 
nonconformances are defined in DPM-P004, Control of Nonconformances and 
SUP-P204, Warehouse Nonconformances.

12.3 The Business Services Division shall deal with nonconformances by one or mote 
of the following ways:

12.3.1 Take action to eliminate the detected nonconformity;

12.3.2 Authorize its use, release or acceptance under concession by a relevant 
authority and, where applicable, by the customer;

12.3.3 Take action to preclude its original intended use or application.

12.4 Records of the nature of nonconformities and any subsequent actions taken, 
including concessions obtained, are maintained per DPM-P004 and SUP-P204.

12.5 When nonconformances are corrected, they are subject to re-verification to 
demonstrate conformity to the requirements.

12.6 When nonconformances are detected after delivery or use has started, the 
Business Services Division shall take action appropriate to the effects, or 
potential effects, of the nonconformity.

Section Responsibility: Business Services Directors and Co-Management Representatives 

Procedures supporting this section:

DPM-P004 Control of Nonconformances

SUP-P204 Warehouse Nonconformances

End of Section.
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DOUGHERTY PROCESS MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Dougherty County School System - Business Services Division

13.0 CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION:

13.1 Corrective action:

13.1.1 The Business Seivices Division shall take action to eliminate the cause of 
nonconformities in order to prevent recurrence. Corrective actions are 
appropriate to the effects of the nonconformities encountered. DPM- 
P005, Corrective Action, has been established to define the requirements 
for:

a) Reviewing nonconformities (including customer complaints),

b) Determining the causes of nonconformities,

c) Evaluating the need for action to ensure that nonconformities do 
not recur,

d) Determining and implementing action needed,

e) Records of the results of action taken, and

f) Reviewing corrective action taken.

13.2 Preventive action:

13.2.1 The Business Services Division shall determine action to eliminate the 
causes of potential nonconformities in order to prevent their occurrence. 
Preventive actions are appropriate to the effects of the potential 
problems. DPM-P006, Preventive Action, has been established to define 
requirements for:

a) Determining potential nonconformities and their causes,

b) Evaluating the need for action to prevent occurrence of 
nonconformities,

c) Determining and implementing action needed,

d) Recording results of action taken, and

e) Reviewing preventive action taken.

Section Responsibility: Co-Management Representatives 

Procedures supporting this section:

DPM-P005 Corrective Action Procedure

DPM-P006 Preventive Action Procedure

End of Section.
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DOUGHERTY PROCESS MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Dougherty County School System - Business Services Division

14.0 INTERNAL QUALITY AUDITS:

14.1 The Business Services Division shall conduct internal quality audits at planned 
intervals. The audits shall be conducted to determine whether the Process 
Management System conforms to the planned arrangements; and to the 
requirements of ISO 9001 to ensure that the system is effectively implemented 
and maintained.

14.2 The audit activity is planned, taking into consideration the status and importance 
of the processes and areas to be audited, as well as the results of previous 
audits.

14.3 The audit criteria, scope, and methods are defined. Selection of auditors and 
conduct of audits shall ensure objectivity and impartiality of the audit process. 
Auditors will not audit their own work.

14.4 The frequency of audits shall ensure that each department and/or element of 
ISO 9001 Is audited at least once per year.

14.5 The responsibilities and requirements for planning and conducting audits, and for 
reporting results and maintaining records are defined In DPM-P007, Internal 
Quality Audits.

14.6 The management responsible for the area being audited shall ensure that actions 
are taken without undue delay to eliminate detected nonconformities and their 
causes.

14.7 Follow-up activities shall include the verification of the actions taken and the 
reporting of verification results per DPM-P007.

Section Responsibility: Co-Management Representatives 

Procedures supporting this section:

DPM-P007 Internal Quality Audits

End of Section.
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DOUGHERTY PROCESS MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Dougherty County School System - Business Services Division

15.0 CONTINUAL IMPROVEMENT:

15.1 The Business Services Division shall continually improve the effectiveness of the 
Process Management System through the use of the quality policy; Business 
Services Division objectives, audit results, analysis of data, corrective and 
preventive actions and management review.

Section Responsibility: Co-Management Representatives 

Procedures supporting this section:

None.

End of Section.
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DOUGHERTY PROCESS MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Dougherty County School System - Business Services Division

16.0 EMPLOYEE TRAINING:

16.1 General Requirements:

16.1.1 Personnel performing work affecting product/process quality are 
competent on the basis of appropriate education, training, skills and 
experience.

16.2 Competence, Awareness and Training:

16.2.1 The Business Seivices Division:

a) Determines the necessary competence for personnel performing 
work affecting product/process quality,

b) Provides training or takes other actions to satisfy these needs, 
evaluates the effectiveness of the actions taken,

c) Ensures that its personnel are aware of the relevance and 
importance of their activities and how they contribute to the 
achievement of the Business Services Division objectives, and

d) Maintains appropriate records of education, training, skills and 
experience.

Section Responsibility: Director of Human Resource Services 

Procedures supporting this section:

HRS-P001 Position Hiring Process

HRS-P002 Application Process

End of Section.
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Dougherty County School System - Business Services Division

17.0 PICTORAL VIEW OF THE DOCUMENTATION STRUCTURE

LEVEL ONE 
QUALITY MANUAL 

DPM-M001

TIER/LEVEL TWO - PROCEDURES (Where Needed) 
3 LETTER PREFIX PLUS *P* & 3 DIGIT NUMERICAL 
SEQUENCE 
Example: DPM-P001

DOUGHERTY MANAGEMENT 
SYSTEM (DPM)

TRANSPORTATION
(TRS)

FAdUTIE & CAPITAL PROJ. 
(FAC)

FINANCE SERVICE5
(FIN)

HUMAN RESOURCES SERVICES 
(HRS)

PURCHASING SERVICES 
(PUR)

ENERGY MANAGEMENT 
(EGY)

SECURITY SERVICES 
(SEC)

MANAGEMENT INFORMATION SUPPLY SERVICES
SERVICES (MIS) (SUP)

PAYROLL SERVICES 
(PAY)

CHILD NUTRITION SERVICES 
(CNS)

SAFETY SERVICES 
(SAF)

80TffIT5 SERVICES 
(BEN)

BUSINESS SERVICE 
(BUS)

LEVH. TORE- WORK INSTRUCTIONS (AS NEEDED)
3 LETTER DEPT/AREA PREFIX PLUS *W* & 3 DIGIT NUMERICAL 

Example: DPM-W001

LEVEL FOUR - FORMS/DOCUMENTS (AS NEEDED)
3 LETTER DEPT/AREA PREFIX PLUS VS 3 DIGIT NUMERICAL 

Example: DPM-F001

Note: Some (dims cany alternate numbers from earlier systems as referenced 
within procedures and/or work instructions and the master list

End of Section.
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18.0 ORGANIZATIONAL STRUCTURE

DATE: 21 -Oct-03, Rev. B DOC# DPM-M001 Page 26 of 28
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DOUGHERTY PROCESS MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Dougherty County School System - Business Services Division

19.0 ISO 9001 & QUALITY MANUAL CROSS REFERENCE MATRIX

ISO 9001: 2000 STANDARD REFERENCE: MANUAL SECTION(S)
1 Scope 4.3.2, 4.3.3
2 Normative Reference N/A
3 Terms and Definitions 2.0
4 Quality Management System 4.0
4.1 General Requirements 4.1
4.2.1 General 4.2
4.2.2 Quality Manual 4.3 & Exhibit "A"
4.2.3 Control of Documents 1.0, 4.4, 17.0, 20.0
4.2.4 Control of Records 4.5
5 Management Responsibility 3.0
5.1 Management Commitment 3.1
5.2 Customer Focus 5.1
5.3 Quality Policy 3.2
5.4.1 Quality Objectives 3.3
5.4.2 Quality Management System Planninq 4.6
5.5.1 Responsibility, Authority 8t Communication 3.4
5.5.1 Responsibility and Authority 18.0
5.5.2 Management Representatives 3.5
5.5.3 Internal Communication 3.6
5.6 Management Review 3.7
6 Resource Management 16.0
6.1 Provision of Resources 3.9
6.2.1 General Requirements 16.2
6.2.2 Competence Awareness & Training 16.3
6.3 Infrastructure 8.2
6.4 Work Environment 8.3
7 Product Realization 8.0
7.1 Planninq of Product Realization 8.1
7.2 Customer-Related Processes 5.0
7.3 Design and Development 7.0
7.4 Purchasing 6.0
7.5.1 Control of Production and Service Provision 8.4
7.5.2 Validation of Processes for Production and Service Provision 8.5
7.5.3 Identification and Traceability 9.0
7.5.4 Customer Property 8.6
7.5.5 Preservation of Product 8.7
7.6 Control of Monitoring and Measuring Devices 11.0
8.1 General Requirements 10.1
8.2.1 Customer Satisfaction 5.5
8.2.2 Internal Audits 14.0
8.2.3 Monitorinq and Measurement of Processes 10.2
8.2.4 Monitoring and Measurement of Product 10.3
8.3 Control of Nonconforming Product 12.0
8.4 Analysis of Data 3.8
8.5.1 Continual Improvement 15.0
8.5.2 Corrective Action 13.1
8.5.3 Preventive Action 13.2

DATE: 21-Oct-03, Rev. B DOC# DPM-M001 Page 27 of 28
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DOUGHERTY PROCESS MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Dougherty County School System - Business Services Division

20.0 MANUAL REVISION HISTORY TABLE:

Date Revision Description - Including Section Revised

15-Dec-02 A Initial Release

21-Oct-03 B Changes in sections: 3.1, 3.2.3, 3.4.4, 3.5.1. Added 3.7, 3.71, 
3.72 to reflect correct numbering in Management Review 
section. Changes in new section 3.71. Section 3.8, 3.8.1, 
3.8.2number change - Analysis of Data. Provision of 
Resources changed to section 3.9, 3.9.1 and 3.9.2. Changes in 
sections 3.9.2, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 6.1.1, 
6.1.2, 6.2.1a, 6.3.1, 6.3.2. Deleted PUR-W001, Purchase Order 
Receipt Process. Added PUR-P005, Bid/Request for Proposal 
Process and SUP-P200, Warehouse Receiving Process. 
Changes in sections 8.1, 8.1.1, 8.1.1a, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 
8.2.3k, m, n. Added section 8.2.4. Number change for Work 
Environment (8.3) and Control of processes (8.4). Changes in
8.3.1, Validation of processes changed to section 8.5. 
Customer property changed to section 8.6 and Preservation of 
product changed to section 8.7. Changes in section 10.1.1,
10.3.1, 11.1, 11.2, 11.4, 12.1, 12.3, 13.1.1, 13.2.1, 14.1, 15.1,
16.1.1, 16.2.1, 16.2.1b, c. Deleted HRS W001, Personnel 
Action Form Work Instruction in "Procedures supporting this 
section." Changes in sections 17.0, 18.0, 19.0.
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Έντυπο 2. Emergency evacuation procedure for school buses

ATTENTION
ALL DOUGHERTY COUNTY SCHOOL SYSTEM STUDENTS 

EMERGENCY EVACUATION PROCEDURE FOR SCHOOL BUSES

The Dougherty County School System has established emergency evacuation 
procedures for all students within the school system. These procedures are designed to 
protect the students in case of an emergency while being transported (i.e. fire, danger 
of fire, danger of collision, inclement weather, mechanical failure or other unsafe 
conditions). The driver(s), who is responsible for safety aboard buses, as well as the 
students, will practice bus evacuation periodically.

FRONT DOOR EVACUATION

The evacuation will be conducted with the same procedure as loading or unloading. 
Passengers should remain in their seats until directed by the driver to leave the bus. 
The driver may choose whether to evacuate the bus one side at a time or on a 
staggered seat bases.

To insure a safe exit, you should have your hands free. Leave all lunch boxes, books 
and other personal belongings on the bus. Keep hands free and button all coats and 
sweaters. Tall passengers should duck their heads in order to exit safely.

Disembark the bus in a safe and orderly manner as quickly as possible, and go to a 
safe point of at least one hundred (100) feet from the bus. Remain there until further 
instructions are given.

REAR DOOR EVACUATION

The bus driver should walk back through the bus to the rear exit, and direct the pre
assigned leader and helpers to take their position. The leader will open the rear 
emergency door, exit and stand clear, and lead exiting passengers to a safe location 
pointed out by the driver.

The helpers will exit and take their position, one on each side of the rear emergency 
exit, and assist passengers in exiting the bus in a safe and orderly manner.

Passengers should remain in their seats until directed by the driver to leave the bus. 
The driver may choose whether to evacuate the bus one side at a time or on a 
staggered seat bases.

Disembark the bus in a safe and orderly manner as quickly as possible, and go to a 
safe point of at least one hundred (100) feet from the bus. Remain there until further 
instructions are given.

Name of School: Destination:

Beginning Mileage: Ending Mileage: Signature of Driver:

This is to certify that the bus evacuation procedure was explained.
Date: Signature of Teacher/Coach:

TRS-F004,12-Dec-02, Rev. A
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Έντυπο 3. Employee injury investigation

I RESET |

DOUGHERTY COUNTY SCHOOL SYSTEM 

EMPLOYEE INJURY INVESTIGATION

Name Date of Birth Age

Home Address Home Phone

Work Location Job Title

Date of Injury Time AM PM

Did you have an injury by accident while working for the Dougherty County School System? 

Did vou seek medical help? Yes No Doctor Hospital

____Yes ____ No

List ALL Part(s) of body that were injured. Be specific. Denote right or left.

How and when did the accident happen?

INVESTIGATION

Date Investigated:_______________________________ Time____________ AM ____________ PM

Comments: _____________________________________________________________________________

What can be done to prevent this accident from happening again?

Employee’s Principal/Supervisor_______________________________Notified of Investigation

Benefits Office Notified of Results: Date___________________ Results: ___________________

Recommendations:

Employee’s Signature Date Supenlsor’s Signature Date

Investigated By Date

SAF-FOOI.Rev.A, 07-Ju(-03
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Έντυπο 4. Leave request form

DOUGHERTY COUNTY SCHOOL SYSTEM 
LEAVE REQUEST FORM

Employee Name: Employee Π)#:

Sick Vacation Personal Professional

If Professional, reason and location:

Date(s) of Leave From To:

Total Number of Day(s): For Partial Day (Hours Only):
Comments:

Employee Signature: Date:

Supervisor’s Signature: Date:
HRS-F010. Rev. A. 18-M-02
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Έντυπο 5. Freezer temperature monitoring and measurement

FREEZER/COOLER TEMPERATURE MONITORING AND
MEASUREMENT (CNS-P004)

DCSS - Child Nutrition Services

1.0 SCOPE:

1.1 To define the process for ensuring that the measuring 
devices used for the freezers and coolers in the warehouse 
are capable of protecting foods stored for use in the 
Dougherty County School System.

2.0 RESPONSIBILITY:

2.1 Director of Child Nutrition Services

2.2 Warehouse Coordinator

3.0 APPROVAL AUTHORITY:

3 1 Director of Child Nutrition Services

4.0 DEFINITIONS:

4.1 DCSS - Dougherty County School System

5.0 PROCEDURE:

5 1 DCSS has determined that measuring devices affecting product quality are limited to the 
temperature controls for the freezer, cooler, and freezer truck utilized by the DCSS.

5.2 The freezer and cooler monitoring of temperatures is conducted on a weekly basis and 
logged.

5.3 The temperature according to the compuler digital read-out is logged and compared to 
two other manual devices.

5 4 Comparisons between these devices are analyzed and, if acceptable, no action is taken

5.5 In the event the variance exceeds acceptable limits, corrective action is required per 
DPM-P005.

5.6 The freezer temperature tolerance for the computer digital read-out is 0 (zero) degrees 
+/-10° degrees.

5.7 The cooler temperature tolerance for the computer digital read-out is 40° (forty) degrees 
+/- five (5) degrees.

5.8 If either the freezer or cooler temperature exceeds the allowable tolerance, the Child 
Nutrition Department shall take action to correct the deficiency and log the action taken. 
If the variance between these three (3) temperatures exceeds 10° total, then formal 
corrective action per DPM-P005 is required. This may require involving the 
manufacturer of the digital gage to repair or replace the main temperature controller.

5.9 Two (2) other gages are utilized as a calibration process to ensure the digital read-out is 
accurate. If the variance between these three (3) temperatures exceeds 10° total, then 
formal corrective action per DPM-P005 is required. This may require involving the 
manufacturer of the digital gage to repair or replace the main temperature controller. If

The online version of this 
document is official. All 
printed versions are 
uncontrolled copies.

Date: 06-0ct-04; Rev. A Doc#: CNS-P004 Page 1 of 2
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FREEZER/COOLER TEMPERATURE MONITORING AND
MEASUREMENT (CNS-P004)

DCSS - Child Nutrition Services

the main temperature controller is acceptable, then new alternate gages shall be 
acquired.

6.0 ASSOCIATED DOCUMENTS:

6.1 Freezer Temperature Monitoring Log, Form No. CNS-F003

6.2 Cooler Temperature Monitoring Log, Form No. CNS-F004

7.0 RECORD RETENTION TABLE:

Identification Storage Retention Protection Disposition
Freezer/Cooler 
Temperature 
Monitoring Logs

Hard copy in 
Child Nutrition 
Services

Minimum 1 year Maintained in a 
secure area

Discard as 
desired

8.0 REVISION HISTORY:

Date: Rev. Description of Revision:
06-0ct-04 A Initial Release

**'End of Procedure***

Date: 06-0ct-04; Rev. A Doc#: CNS-P004 Page 2 of 2

385



Έντυπο 6. Freezer temperature monitoring log

Dougherty County School System 
Child Nutrition Services

FREEZER TEMPERATURE MONITORING LOG

DATE
STANDARD

TEMP.
COMPUTER
PRINT-OUT GAUGE #1 GAUGE #2

COMPUTER
IN-SPEC VARIANCE

ACCEPT
Y/N

CNS-F003, Rev. A, 06-0ct-04
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Έντυπο 7 . Overtime process

OVERTIME PROCESS (BUS-P001)
DCSS - Business Services

1.0 SCOPE:

1.1 This procedure is to define the process utilized by the 
Business Services Department when processing an 
employee overtime application.

2.0 RESPONSIBILITY:

2.1 Executive Director, Finance & Operational Services

3.0 APPROVAL AUTHORITY:

3.1 Executive Director, Finance & Operational Services

4.0 DEFINITIONS:

4.1 Overtime - is time in excess of 40 hours that an employee actually works in a one-week 
pay period (Sunday thru Saturday).

5.0 PROCEDURE:

5.1 Overtime may be authorized only when it is not possible to adjust employee workloads 
and/or work schedules to provide essential staffing.

5.2 Emergency is adverse circumstances of a temporary nature for which advanced 
planning is not possible. The following are considered emergency situations:

5.2.1 The necessity of immediately performing an unexpected heavier than normal 
volume of work to avoid disruption of necessary services.

5.2.2 Situations that are uncontrollable, such as heavy snowstorms and disruption of 
utilities

5.3 Non-emergency is circumstances for which advanced planning is possible.

5.4 To avoid overtime, compensatory time is expected to be granted during the same pay 
period for time worked in excess of scheduled hours

5.5 Authorization of Overtime

5.5.1 Emergency - A principal, director, or building supervisor may authorize overtime 
work in emergency circumstances.

5.5.1.1 Principal, director, or building supervisor complete overtime application 
and indicate in the comments section - "EMERGENCY OVERTIME". Full 
justification should also be included.

5.5.1.2 The completed overtime application must be forwarded to the Executive 
Director, Finance & Operational Services on the next workday for 
approval.

5.5.1.3 A signed copy of the overtime application will be returned to the sender.

5.5.1.4 The original overtime application will be forwarded to the Payroll 
Department for processing.

The online version of this 
document is official. All 
printed versions are 
uncontrolled copies.

Date: 28-Mar-03; Rev. A Doc#: BUS-P001 Page 1 of 2
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OVERTIME PROCESS (BUS-P001)
DCSS - Business Services

5.5.2 Non-emergency - Must be approved in advance by the Executive Director,
Finance & Operational Services.

5.5.2.1 Principal, director, or building supervisor must request authorization for 
overtime by completing an application and forwarding it to the Executive 
Director, Finance & Operational Services, five (5) working days before the 
work is to be performed

5.5.2 2 If approved a signed copy of the overtime application will be returned to 
the sender

5.5.2.3 If not approved the overtime application will be stamped NOT 
APPROVED and returned to the sender unsigned.

5.6 The Payroll Department will not process any overtime applications without the approval 
of the Executive Director, Finance & Operational Services or his/her designated 
representative.

5 7 An Adjustments to Payroll form must be completed and submitted to payroll to verify the 
overtime hours worked.

6.0 ASSOCIATED DOCUMENTS:

6.1 Employee Overtime Application, BUS-F007

6.2 Adjustments to Payroll Form, PAY-F001

7.0 RECORD RETENTION TABLE:

Identification Storage Retention Protection Disposition
Employee
Overtime
Applications

Hard copy in the
Payroll
Department

Minimum period 
of one year

Maintained in a 
secure location

Discard as 
desired

8.0 REVISION HISTORY:

Date: Rev. Description of Revision:

28-Mar-03 A Initial Release

*"End of Procedure***

Date: 28-Mar-03; Rev. A Doc#: BUS-P001 Page 2 of 2
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Έντυπο 8 . Vehicle accident information form

Dougherty County School System 
Human Resources - Benefits Office 

Vehicle Accident Information

•’Please call the Benefits Office at 431-1808 with accident information ASAP*· 

Case #: __________ ______________________________________________________________________
DCSS Vehicle Information

Date of Accident: Time of Accident:

DCSS Driver: Department: Vehicle Number:

Home Phone: Work Phone:

Location of Accident:

Description of Accident:

DCSS Driver Injured? ( ) Yes ( ) No Type of Injury

Students on board vehicle? ( ) Yes ( ) No
Injuries? ( } Yes ( } No
If Yes, type of injuries____________________________

DCSS Vehicle Damaged?
( ) Yes ( )No________

DCSS vehicle passenger list:

Location of Damage:

(If more space is needed, attach list)
Other Vehicle Information (If Applicable)

Other Driver: (If applicable)

Address:

Home Phone: Work Phone:

Vehicle Year: Vehicle Make: Vehicle Tag #: Vehicle Color:

Vehicle Owner: Vehicle Description:

Damage to other vehicle: ( )Yes ( ) No
Location of damage:

Name of Passengers: (If applicable)

Injuries? ( ) Yes ( ) No If Yes, type of injuries:

Other Information
Name of Supervisor investigating accident:

Time called about accident: Time arrived on scene: Time Benefits called:

BEN-F002, Rev. A, 06-13-03
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Έντυπο 9. travel reimbutsement procedure

Travel Reimbursement Procedure (BUS-P002)
DCSS - Business Services

1.0 SCOPE:

1.1 This procedure defines the process for reimbursement of 
work related travel expenses.

2.0 RESPONSIBILITY:

2.1 Executive Director, Finance & Operational Services

3.0 APPROVAL AUTHORITY:

3.1 Executive Director, Finance & Operational Services

4.0 DEFINITIONS:

4.1 None

5.0 PROCEDURE:

5.1 The employee completes and signs the Employee Expense Statement or Local Travel 
Form for travel reimbursement.

5.1.1 The Employee Expense Statement should be turned in for payment as soon as 
the trip is completed.

5.1.2 The Local Travel Form should be turned in at the end of the month.

5.2 The employee submits the original Employee Expense Statement or Local Travel Form 
and required documents to his immediate supervisor for approval.

5.3 The form(s) must then be submitted to the Business Services office for payment.

5.3.1 If funds are not setup for travel, a Small Programs Budget Form or Budget 
Change Form must be submitted to the Budget Coordinator before travel can be 
processed.

5.4 Business Sen/ices must receive the Expense Statement(s) and Local Travel forms 
before noon on Wednesday in order to be paid with that week’s accounts payable run.

5.5 The Executive Secretary, Business Services checks travel form(s) for accuracy.

5.5.1 Subsistence is verified by date, time, and amount for each meal and lodging.

5.5.2 Mileage and miscellaneous travel expenses are verified to make sure calculations 
are accurate.

5.6 The form(s) is then forwarded to the Executive Director, Finance & Operational Services 
for approval.

5.7 Once approved the form(s) is returned to the Executive Secretary, Business to enter into 
the system for payment.

5.8 The form(s) is then forwarded to the Accounts Payable Department to generate a check.

5.9 Travel checks are available for pickup on Friday afternoon in the Accounting Office. 
Checks not picked up on Friday will be mailed on Monday.

The online version of this 
document is official. All 
printed versions are 
uncontrolled copies.

Date: 31 -Mar-03, Rev. A Doc#: BUS-P002 Page I of 2
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Travel Reimbursement Procedure (BUS-P002)
DCSS - Business Services

6.0 ASSOCIATED DOCUMENTS:

BUS-F001 Local Travel

BUS-F002 Employee Expense Statement

FIN-F002 Small Programs Budget Form

FIN-F003 Budget Change Form

7.0 RECORD RETENTION TABLE:

Identification Storage Retention Protection Disposition
Local Travel, 
Employee 
Expense 
Statement

Hard copy in 
Accounts 
Payable 
Department

Minimum period 
of one year

Maintained in a 
secure location

Discard as 
desired

8.0 REVISION HISTORY:

Date: Rev. Description of Revision:
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Για τους τριμηνιαίους βαθμούς επιδόσεως των μαθητών ισχύουν τα πατακάτω :

1. Καθένας από τους διδάσκοντες αξιολογεί την επιμέλεια και την επίδοση των 

μαθητών του στο μάθημα που διδάσκει, αφού συνεκτιμήσει το βαθμό της 

ενεργητικής και θετικής συμμετοχής τους σε όλες τις φάσεις της διεξαγωγής 

του μαθήματος στο σχολείο και της εκπληρώσεως των υποχρεώσεών τους 

για εργασίες στο σπίτι, σχετικά με το συγκεκριμένο μάθημα, την προφορική 

επίδοσή τους που προκύπτει από τις προφορικές εξετάσεις και τις 

ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις και την επίδοσή τους στις ωριαίες γραπτές 

δοκιμασίες.

2. Πέντε μέρες το αργότερο μετά τη λήξη κάθε τριμήνου ο αρμόδιος 

καθηγητής καταθέτει στο Δ/ντή του σχολείου ιδιαίτερη κατάσταση για κάθε 

τάξη ή τμήμα τάξεως με τους τριμηνιαίους βαθμούς επιδόσεως των μαθητών 

του, για το τρίμηνο που έληξε.

3. με ευθύνη του Δ/ντή του σχολείου η βαθμολογία των μαθητών, η οποία 

περιλαμβάνεται στις ανωτέρω καταστάσεις, καταχωρίζεται χωρίς 

καθυστέρηση και με ιδιαίτερη προσοχή στο ατομικό δελτίο των μαθητών 

και απαγορεύεται στο εξής οποιαδήποτε μεταβολή της.

4. Στο τέλος του Α’ και Β’ τριμήνου και μετά την καταχώρηση των βαθμών 

στα ατομικά δελτία των μαθητών, καλούνται οι κηδεμόνες τους προκειμένου 

να ενημερωθούν με όλα τα στοιχεία της σχολικής καταστάσεως των 

μαθητών και να τεθεί υπόψη τους ενημερωμένος ο σχετικός ετήσιος 

ατομικός έλεγχος

Έντυπο 10. Διαδικασία για την έκδοση του ελέγχου προόδου των μαθητών

ανά τρίμηνο, (ΕΠ001)
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Έντυπο 11. Έλεγχος προόδου (ΕΠ002)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής θεσ/νίκης

Σχολικό Έτος

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
Στοιχεία Μαθητ..
Αρ.Μητρώου
Ονοματεπώνυμο
Όνομα Πατέρα
Ονομα Μητέρας
τάξη
Τμήμα

Μαθήματα
A
ΤΡΙΜΗΝΟ

.

.............. .............................. “■—

M.O.
Σύνολο Απουσιών: 
Δικαιολονημένες: 
Αδικαιολόγητες:

Ο Διευθυντής

R)

a

aaΒ
ΒIS
ID
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒαΒΒΒΒΒΒΒΒί
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Έντυπο 12. Διαδικασία μετεγγραφών μαθητών (ΕΠ003)

Ο Διευθυντής του εξ ου η μετεγγραφή σχολείου υποχρεούται μετά την καθ’ 

οιανδήποτε τρόπον έγκρισιν της μετεγγραφής, όπως το ταχύτερον :

1. συμπληρώσει και επισημοποιήσει δια σφραγίσεως και υπογραφής το προς 

διαβίβασιν πρωτότυπον ατομικόν δελτίον του μετεγγραφόμενου μαθητή,

2. Μεταφέρει εκ του πρωτότυπου ατομικού δελτίου επί ομοιοτύπου τοιούτου 

τα στοιχεία, επώνυμον, όνομα - όνομα πατρός και μητρός, τον αριθμόν 

μητρώου μαθητών, τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία επιδόσεως (βαθμούς) τα 

αφορώντας εις το σχολικόν έτος καθ’ ό η μετεγγραφή και τα διαβιβαστικά 

στοιχεία του ατομικού δελτίου (αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, 

σχολείο προορισμού, διαταγή κ.τ.λ.),

3. ενημέρωση περί της μεταβολής ταύτης το μητρώον μαθητών και

4. αποστείλει υπηρεσιακώς και επί αποδείξει εις το εις ο η μετεγγραφή 

σχολείον το κατά ανωτέρω συμπεπληρωμένον πρωτότυπον ατομικόν 

δελτίον.
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Εντυπο 13. Υπηρεσιακό σημείωμα 1 (ΕΠ004)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Δ/νση Α/Ομιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Λ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Σχολικό Έτος 

Αρ.Πρωτρκόλλου

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ : Έγκριση Μετεγγραφής σε άλλο σχολείο

Στοιχεία Μαθητ..
Αρ.Μητριόου .....................
Ονοματεπώνυμο :...............................................................................................
Ονομα Πατέρα :..........................................
Ονομα Μητέρας :...............................................................................................
Τάξη

Προς τον Κο Διευθυντή του........................................................................

Παρακαλώ δεχτείτε τ.... ανωτέρω μαθητ....  που ζήτησε μετεγγραφή στο σχολείο σας, μέχρι να σας στείλουμε το
Ατομικό τ. .. Δελτίο υπηρεσιακός, σύμφωνα με την.......... αίτηση του κηδεμόνα.

Ο Διευθυντής



Εντυπο 14. Υπηρεσιακό σημείωμα 2 (ΕΠ005)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Λ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Σνολικό Έτος

Ap.l ipUJTOKOAAOU

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ : Έγκριση Μετεγγραφής από άλλο σχολείο

Στοιχεία Μαβητ..
Αρ.Μητρώου :.....................
Ονοματεπώνυμο :................................................................................................
Ονομα Πατέρα
Ονομα Μητέρας :................................................................................................
Τάξη :......................

Προς τον Κο Διευθυντή του........................................................................

Σας γνωστοποιούμε ότι, εγκρίνουμε την μετεγγραφή τ. .. ανωτέρω μαθητ..... στο σχολείο μας, σύμφωνα με την
.......... αίτηση του κηδεμόνα.

Ο Διευθυντής
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Εντυπο 15. Αίτηση (ΕΠ006)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Λ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

ΠΡΟΣ:

Αρ.ΠρωτοκοΛΑου :

ΘΕΜΑ: 

ΣΧΕΤ:.

Ο Διευθυντής



Εντυπο 16. Αίτηση εγγραφής (ΕΠ007)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Δ/ναη Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Σχολικό Έτος 

Αρ.Πρωτοκόλλου

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Στοιχεία Μαθητ..
Ονοματεπώνυμο 
Όνομα Πατέρα 
Ονομα Μητέρας 
Μητρώο Αρρένων 
Δήμος/Κοινότητα 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Νομός
Δημοτολόγιο 
Δήμος/Κοινότητα 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Νομός
Έτος Γέννησης 
Τόπος Γέννησης 
Υπηκοότητα 
Θρήσκευμα 
Δ.Α.Ταυτότητας 
Ημ/νΙα Έκδοσης 
Εκδούσα Αρχή 
Επάγγελμα Πατέρα 
Επάγγελμα Μητέρας 
Διεύθυνση 
Τ. Κώδικας 
Περιοχή 
Τηλέφωνα

Στοιχεία Κηδεμόνα
Ονοματεπώνυμο 
Επάγγελμα 
Διεύθυνση 
Τ. Κώδικας 
Περιοχή 
Τ ηλέφωνα

Σας παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή-μετεγγραφή, τ... μαθητ.
του................................... και της

, στην............... (...') Τάξη.

Ο Κηδεμόνας



Έντυπο 17. Ατομικό δελτίο (ΕΠ008)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νοη Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Θέση

j Φωτογραφίας

Σχολικό Έτος 

Αρ.Πρωτοκόλλου

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Προς τον Κο Διευθυντή του........................................................... .............

Σας αποστέλλουμε το Ατομικό Δελτίο τ.... μαθητ...................................................................................................................του

........................................ και της........................................ το γένος...................................................... της.................. Τάξεως, με

Αριθμό Μητρώου Μαθητών.............................οποί.... κατά το Σχολικό Έτος.............................. βαθμολογήθηκε ως εξής:

Μαθήυατα
A
ΤΡΙΜΗΝΟ

...

——........ ..................................... .....-......-—

Σύνολο Απουσιών: 
Δικαιολογημένες: 
Αδικαιολόγητες:

Ο Διευθυντής
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Εντυπο 18. Τίτλος σχολικής χρήσης (ΕΠ009)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Y.n.EJI.0.

Περιφερειακή Α/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Α/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Θέση

j

< Φωτογραφίας

Σχολικό Έτος

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ................................... ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ....................... ...................................
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ................................... ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ................................... ...................................
ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :................................... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΥ :................................... ...................................

...μαθητ..................................................................................................................  του......................................... και της........................................ το

γένος....................................................... γράφτηκε κατά το Σχολικό Έτος............................. στην.................. (...') Τάξη και

παρακολούθησε τα μαθήματα μέχρι.....................................

Η αναλυτική βαθμολογία τ... σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι:

Μαθήματα
A
ΤΡΙΜΗΝΟ

I

■ j

Ο τίτλος αυτάς εκδίδεται ύστερα από αίτηση τ ... ενδιαφερόμ. προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει για :

Ο Διευθυντής Οι Καθηγητές
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Εντυπο 19. Δελτίο στοιχείων μαθητή (ΕΠ010)

Υ.Π.Ε.Π.Θ.
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 

Κεντρικής Μακεδονίας
Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Σχολικό Έτος

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ
Τάξη

Τμήμα

Στοιχεία Μαθητ-
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατέρα 
Όνομα Μητέρας 
Γένος Μητέρας 
Επάγγελμα Πατέρα 
Επάγγελμα Μητέρας 
Διεύθυνση 
Τ. Κώδικας 
Περιοχή 
Τηλέφωνα

Υπηκοότητα 
Θρήσκευμα 
Έτος Γέννησης 
Τόπος Γέννησης

Μητρώο Αρρένων
Δήμος/Κοινότητα 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Νομός
Δημοτολόγιο
Δήμος/Κοινότητα 
Δημοτικό Διαμέρισμα 
Νομός

Δ.Α.Ταυτότητας 
Ημ/νΙα Έκδοσης 
Εκδούσα Αρχή

Ελ.ΠεδΙο-1
Ελ.ΠεδΙο-2
Ελ.Πεδίο-3
Ελ.Πεδίο-4
Ελ.ΠεδΙο-5
Ελ.Πεδίο-6
Ελ.Πεδίο-7
Ελ.ΠεδΙο-8
Ελ.ΠεδΙο-9
Ελ.ΠεδΙο-10
Χώρα Σχολείων Εξωτερικού 
Αρ.Ετών σε Σχολεία Εξωτερικού 
Γλώσσα Μαθημάτων Εξωτερικού 
Βαθμός Προαγωγής Εξωτερικού 
Έτος Αφιξης στην Ελλάδα 
Αρ.Ετών σε Ελληνικά Σχολεία 
Παρακολουθεί Ειδικά Μαθήματα 
Βαθμός Προαγωγής Ελλ.Σχολείου
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Έντυπο 20. Διαδικασία σχετική με τις απουσίες / ποινές / αμοιβές

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης ισχύουν τα ακόλουθα :

1. Η φοίτηση των μαθητών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το 

γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 

διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με τη μέχρι την ημέρα 

χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον :

• Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το 

οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο 

οφείλεται δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

• Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατό 

(100), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι 

δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια.

• Κατ' εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου με 

ειδική πράξη που χαρακτηρίζει επαρκή την φοίτηση μαθητή που 

σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκατό (100) και όχι πέρα 

από τις εκατόν πενήντα (150), με την προϋπόθεση ότι όλες οι 

απουσίες του, οι πάνω από τις πενήντα (50), είναι δικαιολογημένες 

ή οφείλονται σε ασθένεια, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα 

ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο γενικός μέσος όρος της 

προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των 

μέσων όρων των τριών τριμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον 

αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι τουλάχιστον δέκα 

πέντε (15) και η διαγωγή του κοσμιοτάτη.

3. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον : Ο μαθητής σημείωσε πάνω 

από εκατό (100) και όχι περισσότερες από εκατό πενήντα (150) απουσίες 

από τις οποίες όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή 

οφείλονται σε ασθένεια.

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνονται εξ' 

ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της
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φοίτησης των μαθητών του τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει τον διευθυντή του 

σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τις τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή 

αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική 

επιστολή.
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Εντυπο 21. Φύλλο απουσιών (ΕΠ012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Δ/νοη Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Σχολικό Έτος

ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Στοιχεία Μαθητ..
Αρ.Μητρώου
Ονοματεπώνυμο
Ονομα Πατέρα
Ονομα Μητέρας
Τάξη
Τμήμα

Μήνις 1 2 9 4 5 θ 7 8 8 ’° 11 12 131 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27] 28 28 30; 31! 1

Σεπτέμβριος
Δικαιολογημένες
Αδικαιολόγητες
Οκτώβριος
Δικαιολογημένες
Αδικαιολόγητες
Νοέμβριος
Δικαιολογημένες
Αδικαιολόγητες

.... ..... - ■

.....

-- ..... ..... .... - ■ · .....

...ι..

!
I
1

.......

Δεκέμβριος
Δικαιολογημένες
Αδικαιολόγητες
Ιανουάριος
Δικαιολογημένες
Αδικαιολόγητες
Φεβρουάριος
Δικαιολογημένες
Αδικαιολόγητες

.... ....

.....

.....

..... ..... ..... .... ..... ....

Μάρτιος
Δικαιολογημένες
Αδηαιολόγητες
Απρίλιος
Δικαιολογημένες
Αδικαιολόγητες
Μάιος
Δικαιολογημένες
Αδικαιολόγητες

..... .... .... .... ..... .... .... -·

1 '
Σύνολο
Δικαιολογημένες
Αδικαιολόγητες
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Έντυπο 22. Ενημέρωση ποινών / αμοιβών (ΕΠ013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Σχολικό Έτος .......................

Αρ.Πρωτοκόλλου .......................

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΙΝΩΝ/ΑΜΟΙΒΩΝ
Αγαπητ... Κ........................................................................

Σας πληροφορούμε ότι..... μαθητ.................................................................................................... της................ (...’)
Τάξεως, του Τμήματος..................... κατά την περίοδο .......-.......έδωσε αφορμή για πειθαρχικό έλεγχο.
Ειδικά:

Η Υπεύθυνη Καθηγήτρια



Έντυπο 23. Υπηρεσιακό σημείωμα (ΕΠ014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Λ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Σχολικό Έτος :......................

Αρ.Πρωτοκόλλου ......................

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(Ειδοποιητήριο Απουσιών)

Αγαπητ... Κ....................................................................

Σας πληροφορούμε ότι μαθητ.............................................................................................της................(...’) Τάξεως, του
Τμήματος.................... κατά την περίοδο ..... .....σημείωσε .... Απουσίες. Από αυτές Δικαιολογημένες είναι
οι.... και Αδικαιολόγητες είναι οι....

Το Γενικό Σύνολο των Απουσιών τ.... είναι.... Από αυτές Δικαιολογημένες είναι οι.... και Αδικαιολόγητες είναι οι,

Το Όριο του Συνόλου των Απουσιών της Τάξεως είναι 114. Το Όριο των Αδικαιολόγητων Απουσιών της Τάξεως είναι 64.

Στο διάστημα αυτό έδωσε αφορμή για πειθαρχικό έλεγχο. Ειδικά:

Η Υπεύθυνη Καθηγήτρια
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Έντυπο 24. Διαδικασία έκδοσης στατιστικών στοιχείων (ΕΠ015)

Ο διευθυντής του σχολείου με τη βοήθεια του υποδιευθυντή και του γραμματέα 

είναι υποχρεωμένοι όποτε τους ζητηθεί από το αρμόδιο γραφείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, να αποστείλουν στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους καθηγητές, 

μαθητές και την φοίτηση αυτών.
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Έντυπο 25. Μαθητές κατά τάξη, τμήμα, φύλλο (ΕΠ016)
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Εντυπο 26. Συγκεντρωτικός πίνακας εγγραφών μαθητών (ΕΠ017)
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Εντυπο 27. Αναλυτικός πίνακας εγγραφών μαθητών
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Έντυπο 28. Μαθητές κατά φύλο, τάξη και έτος γεννήσεως (ΕΠ019)

SΜ
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Εντυπο 29. Βεβαίωση σπουδών (ΕΠ020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Σχολικό Έτος ......................

Αρ.Πρωτοκόλλου ......................

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βεβαιώνεται ότι..... μαθητ.....................................................................................................  του.................................... και
της....................................  το γένος................................................ της................ (...') Τάξεως, με Αριθμό Μητρώου
Μαθητών.....................  γράφτηκε κατά το Σχολικό Έτος.......................... στο Σχολείο μας και παρακολουθεί
κανονικά τα μαθήματα μέχρι σήμερα.

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στ... ενδιαφερόμεν... μαθητ.... ύστερα από αίτησή τ. .. προκειμένου να την
χρησιμοποιήσει για :

Ο Διευθυντής



Έντυπο 30. Τίτλος σχολικής χρήσης (ΕΠ021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
υ.π.ε.π:θ.

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

|
! Φωτογραφίας

Θέση

Σχολικό Έτος

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ................................... · ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ....................... ...................................
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ................................... ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :................................... ...................................
ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :................................... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΥ :................................... ...................................

...μαθητ..................................................................................................................  του......................................... και της........................................ το

γένος....................................................... γράφτηκε κατά το Σχολικό Έτος............................. στην.................. (...') Τάξη και

παρακολούθησε τα μαθήματα μέχρι.....................................

Η αναλυτική βαθμολογία τ... σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι:

Μαθήματα
(Α
1 ΤΡΙΜΗΝΟ

Ο τίτλος αυτός εκδίδεται ύστερα από αίτηση τ ... ενδιαφερόμ....... προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει για :

Ο Διευθυντής Οι Καθηγητές
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Εντυπο 31. Ατομικό δελτίο (ΕΠ022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Θέση

: Φωτογραφίας .

Σχολικό Έτος 

Αρ.Πρωτοκόλλου

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Προς τον Κο Διευθυντή του........................................................................

Σος αποστέλλουμε το Ατομικό Δελτίο τ... μαθητ...................................................................................................................του

........................................ και της......................................... το γένος...................................................... της.................. (...') Τάξεως, με

Αριθμό Μητρώου Μαθητών.............................οποί.... κατύ το Σχολικό Έτος..............................βαθμολογήθηκε ως εξής:

................

Μσθήυστα
A
ΤΡΙΜΗΝΟ

................................ .......................................

...................................................................................

Σύνολο Απουσιών: 
Δικαιολογημένες: 
Αδικαιολόνητες:

Ο Διευθυντής
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Εντυπο 32. Απολυτήριο (ΕΠ023)

BBiSBiamniHrBairam*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Φωτογραφίας

Θέση

Σχολικό Έτος

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΟΜΟΥ
...,μαθητ............................

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

...................................................................................... του................................... και της
................................... το γένος.............................................. παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος
......................... τα μαθήματα της...............  (...') Τάξεως και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, κρίθηκε σπό το σύλλογο των καθηγητών (Πράξη..............................) άξι... προαγωγής, με γενικό
βαθμό "........................."............................................................................ (....................) και διαγωγή

Η αναλυτική βαθμολογία τ... σε κάθε μάθημα είναι:

ΙΒ Ο Διευθυντής Ο Υποδιευθυντής Οι Καθηγητές

Ο συντάκτης του τίτλου

ϊββββββββφ^μρββββββββββββββββββββββββββββββββββιε Qaaaaeaaaaaaaaaaaaaansaaaaaaaanaanafa
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Εντυπο 33. Πιστοποιητικό (ΕΠ024)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.0.

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Σνολικό Έτοε .........................

Αρ.Ι ΐρωΤΌΚΟΛΛΟυ .................

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Πιστοποιείται ότι.....μαθητ.................................................................................................. του...................................
και της...................................  το γένος..............................................  γραμμέν... στο Μητρώο - Δημοτολόγιο του
Δήμου ή Κοινότητας με Αρ. Μητρώου - Δημοτολογίου.............................. -.............................. , Θρήσκευμα
.............................. και Έτος Γέννησης............................... γράφτηκε την..................... κατά το Σχολικό Έτος
......................... στην................ (...') Τάξη, στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ , με Αριθμό Μητρώου Μαθητών

(Η φοίτηση είναι θετής, συνεχής, τακτική και υποχρεωτική).

Το Πιστοποιητικό αυτό χορηγείται στ... ενδιαφερόμεν... μαθητ.... ύστερα από αίτησή τ. .. (................... )
προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για :

Ο Διευθυντής
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Εντυπο 34. Πιστοποιητικό σπουδών (ΕΠ025)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Θέση

Φωτογραφίας ι

Σχολικό Έτος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ :.................... ..............................
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ :.............................. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :.............................. ..............................
ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :.............................. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΥ :.............................. ..............................
...,μαθητ.................................................................................................. του................................... και της
................................... το γένος..............................................  παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος........................
τα μαθήματα της................ (...') Τάξεως και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από το
σύλλογο των καθηγητών (Πράξη............................. ) άξι... προαγωγής, με γενικό βαθμό "......................... "
............................................................................ (.....................) και διαγωγή...........................

Η αναλυτική βαθμολογία τ... σε κάθε μάθημα είναι:

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από αίτηση τ. .. ενδιαφερόμ.......προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για :

Ο Διευθυντής Ο συντάκτης του τίτλου Οι Καθηγητές



Έντυπο 35. Αποδεικτικό απόλυσης (ΕΠ026)

ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒίa a a a a a a

aaaaaaaaa

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Σχολικό Έτος

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

j Θέση j
i

; Φωτογραφίας

ΑΡΙΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΟΜΟΥ

..μαθητ..

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

................................................................ του.................................... και της
.................................... το γένος................................................ παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος
.......................... τα μαθήματα της................ (...') Τάξεως και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, κρίθηκε από το σύλλογο των καθηγητών (Πράξη...............................) άξι... προαγωγής, με γενικό
βαθμό ".........................."............................................................................... (.................... ) και διαγωγή

Η αναλυτική βαθμολογία τ... σε κάθε μάθημα είναι:

Στο όνομα τ.... ιΒΙ.... έχει εκδοθεΙ Απολυτήριο με Αριθμό Πρωτοκόλλου....................
εκδΙόεται ύστερα σπά αίτηση τ.... ενδιαφερόμ....... προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για :

Το Αποδεικτικό αυτό

Β Ο Διευθυντής Ο Υποδιευθυντής Οι Καθηγητές

| Ο συντάκτης του τίτλου |
ϋί ξaaBaaaaaaaaaaaasanaaBaaaaaaBanaaaafranaaaannaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaBana
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Εντυπο 36. Βεβαίωση τελικής βαθμολογίας (ΕΠ027)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/Ομιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

Σχολικό Έτος .........................

Αρ.ι ιρωτοκολλου .........................

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Βεβαιώνεται ότι, ... παρακάτω μαθητ.... φοίτησε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ και έλαβε την παρακάτω τελική
βαθμολογία.

Στοιχεία Μαθητ..
Ονοματεπώνυμο :..............................................................................................
Όνομα Πατέρα .........................................
Όνομα Μητέρας ..............................................................................................
Μητρώο Αρμένων :..............................
Δήμος/Κοινότητα :..............................
Δημοτικό Διαμέρισμα:...............................
Νομός :................................
Δημοτολόγιο ...............................
Δήμος/Κοινότητα :..............................
Δημοτικό Διαμέρισμα:..............................
Νομός :................................
Έτος Γέννησης ...............................
Τόπος Γέννησης :...............................
Υπηκοότητα :................................
Θρήσκευμα :................................
Δ.Α.Ταυτότητας ...............................
Ημ/νία Έκδοσης ...............................
Εκδούσα Αρχή :...............................
Διεύθυνση ...............................
Τ.Κώδικας :......................
Περιοχή :................................
Τηλέφωνα .......................-......................-.....................

Σχολικό Έτος Τάξη

Στοιχεία Φοίτησης

Φοίτηση Διαγωγή Αποτέλεσμα

Ο Διευθυντής
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Εντυπο 37. Επαλήθευση τίτλου (ΕΠ028)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Λ/ναη Λ/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

•r

Σχολικό Έτος

ημ.ι ιμωΕυκυηΛυυ

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΙΤΛΟΥ
Προς τον Κο Διευθυντή του..........................................

ΘΕΜΑ: Επαλήθευση Τίτλου

Παρακαλούμε, επιστρέφοντας το έγγραφο μας αυτό, να μας γνωστοποιήσετε, εάν το Σχολείο σας, έχει εκόόσει τίτλο 
με τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχεία Μαθητ..
Αρ.Μητρώου ....................
Ονοματεπώνυμο :................................................................................................
Όνομα Πατέρα :..........................................
Όνομα Μητέρας :................................................................................................

Στοιχεία Τίτλου
Είδος Τίτλου :...............................
Αρ. Πρωτοκόλλου - Ημ/ν(α Έκδοσης :...............................
Αριθμός Μητρώου Μαθητή ...............................

Ο Διευθυντής

Αρ.Πρωτοκόλλου :

Επιστρέφοντας το έγγραφο σας αυτό, σας γνωστοποιούμε ότι, ο τίτλος με τα παραπάνω στοιχεία, έχει εκδοθεί από 
το σχολείο μας.

Διευθυντ.
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Όταν έρχεται στο σχολείο ένα έγγραφο, αυτό ορίζεται σαν εισερχόμενο και αφού 

εισάγουμε τα στοιχεία του (αριθμός πρωτοκόλλου, θέμα, χαρακτηρισμός ως 

εισερχόμενο) στο πρωτόκολλο των εγγράφων ενημερώνουμε τους αποδέκτες του 

εγγράφου στο σχολείο και το τοποθετούμε στον αντίστοιχο φάκελο εγγράφων που 

προορίζεται.

Όταν εξέρχεται από το σχολείο ένα έγγραφο, αυτό ορίζεται σαν εξερχόμενο και 

αφού εισάγουμε τα στοιχεία του (αριθμός πρωτοκόλλου, θέμα, χαρακτηρισμός ως 

εξερχόμενο) στο πρωτόκολλο των εγγράφων το αποστέλλουμε στους αποδέκτες του.

Έντυπο 38. Διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής εγγράφου στο πρωτόκολλο

εγγράφων (ΔΕ001)
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Έντυπο 39. Πράξη συνεδρίασης συλλόγου διδασκόντων (ΔΕ002)

Όταν βάσει νόμου ή αναγκών του σχολείου κριθεί απαραίτητο να 

πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων, με την παρουσία του 

διευθυντή του σχολείου, θα πρέπει να γραφεί και η αντίστοιχη πράξη στο βιβλίου 

πράξεων του εκπαιδευτικού οργανισμού από τον αρμόδιο υπεύθυνο καθηγητή. Η πράξη 

θα αναφέρει τους λόγους πραγματοποίησης της συνεδρίασης καθώς και τα 

αποτελέσματά της και στο τέλος θα υπογραφεί από τους καθηγητές που παρευρέθηκαν 

στην συγκεκριμένη συνεδρίαση.
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Έντυπο 40. Ενημέρωση βιβλίου φοίτησης μαθητών (ΔΕ 003)

Με την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων της φοίτησης των μαθητών τον 

Ιούνιο του τρέχοντος έτους καθώς και τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους για τους 

μετεξεταστέους μαθητές, ενημερώνουμε το βιβλίο φοίτησης μαθητών με τους τελικούς 

βαθμούς τους ανά μάθημα.
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Έντυπο 41. Ενημέρωση βιβλίου μητρώου μαθητών (ΔΕ004)

Όταν έρχονται τα απολυτήρια των μαθητών της Α’ γυμνασίου από το δημοτικό 

που φοιτούσαν, ο αρμόδιος και υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει το βιβλίο μητρώου 

των μαθητών εισάγοντας τα βασικά προσωπικά τους στοιχεία όπως επώνυμο, όνομα, 

τηλέφωνο, αριθμός μητρώου, όνομα πατρός και μητρός.

Όταν έρθει κάποιος μαθητής με μετεγγραφή από άλλο σχολείο, ενημερώνεται το 

βιβλίο μητρώου μαθητών.
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Έντυπο 42. Ενημέρωση ατομικού δελτίου μαθητή (ΔΕ005)

Μετά την ενημέρωση του βιβλίου μητρώου μαθητών, από τους υπεύθυνους των 

τμημάτων ή των τάξεων ενημερώνονται και τα ατομικά δελτία των μαθητών με όλα τα 

στοιχεία που αναφέρονται στον μαθητή και προήλθαν κυρίως από το απολυτήριο του 

δημοτικού και από την οικογενειακή μερίδα της οικογένειας του μαθητή.

Όταν έρθει κάποιος μαθητής με μετεγγραφή από άλλο σχολείο, ενημερώνεται και 

το ατομικό δελτίο του μαθητή.
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Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των διευθυντών των σχολείων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα παρακάτω :

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

παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για 

την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των καθηγητών.

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

διαταγές και τις αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου, 

ασκεί εποπτεία και έχει ευθύνη για τη τήρησή της.

3. Φροντίζει ώστε να τηρούνται πάντοτε ενημερωμένα τα υπηρεσιακά βιβλία 

και είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής 

αλληλογραφίας.

4. Υπογράφει όλους τους τίτλους σπουδών, ως υπεύθυνος και ο καθηγητής 

που συνέταξε τον τίτλο εφόσον δεν υπάρχει γραμματέας.

5. Βεβαιώνει την γνησιότητα των τίτλων που έχουν εκδοθεί από το σχολείο.

6. Εγκρίνει μετεγγραφές μαθητών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Μεριμνά για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος.

8. Έχει την ευθύνη για την υγιεινή κατάσταση των χώρων του διδακτηρίου.

9. Είναι εκκαθαριστής των αποδοχών του προσωπικού του σχολείου.

10. Συγκροτεί τις διάφορες επιτροπές εξετάσεων για τα μαθήματα του 

σχολείου.

11. Τηρεί φακέλους υπηρεσιακών μεταβολών των καθηγητών του σχολείου

12. Ανακοινώνει έγκαιρα στους μαθητές και στους καθηγητές το περιεχόμενο 

εγκυκλίων, οι οποίες τους αφορούν.

Έντυπο 43. Καθήκοντα / αρμοδιότητες διευθυντών σχολείων δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης (ΑΔ001)
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Εντυπο 44. Πρόσκληση συνεδρίασης συλλόγου καθηγητών (ΑΔ003)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Λ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας ττροσκαλοΰμε στη συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου, ττου θα γίνει την ..../....Λ... και ώρα 

γραφείο των εκττ/κών του σχολείου, με θέμα..............................................................................

Ο Διευθυντής

στο
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Έντυπο 45. Καθορισμός υπευθύνων καθηγητών για τη διεκπεραίωση 

διεργασιών του σχολείου (ΑΔ003)

Ο διευθυντής του σχολείου είναι ο τελικός υπεύθυνος για τη σωστή και έγκαιρη 

διεκπεραίωση όλων των διεργασιών του σχολείου. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς 

τον Σεπτέμβριο σε συνεδρίαση του συλλόγου των καθηγητών ορίζονται οι υπεύθυνοι 

για τις παραπάνω διεργασίες και συντάσσεται πράξη στο βιβλίο πράξεων του σχολείου.
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Έντυπο 46. Αίτηση άδειας απουσίας καθηγητή (ΑΔ004)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

ΠΡΟΣ:

Αρ.ΠρωτοκΟΛΛου :

ΘΕΜΑ: 

ΣΧΕΤ:.

Ο Διευθυντής



Οι μαθητικές ομάδες που υλοποιούν στο σχολείο τους πρόγραμμα «σχολικών 

δραστηριοτήτων» (ΥΠΕΓΙΘ ΥΑ Γ2/4867/28-2-92, Γ2/7668/18-12-97, μπορούν να 

πραγματοποιήσουν σχετική πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη με τους εξής όρους :

1. Για κάθε πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί : 

αργία ή διήμερο αργίας και μία εργάσιμη ημέρα η οποία θα έχει ορισθεί 

«ημέρα περιπάτου» για το υπόλοιπο σχολείο.

2. Οι μαθητικές ομάδες δικαιούνται μόνο μία πολυήμερη επίσκεψη στη 

διάρκεια του σχολικού έτους.

3. Αυτού του είδους οι εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν μπορούν να έχουν 

μαζικό χαρακτήρα, γι’ αυτό και η συμμετοχή μαθητών σε κάθε τέτοια 

επίσκεψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 60-65 μαθητές.

4. Τις εκπαιδευτικές αυτές επισκέψεις εγκρίνουν οι προϊστάμενοι 

διευθύνσεων και γραφείων.

Έντυπο 47. Διαδικασία διενέργειας πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης

(ΔΜ001)
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Η διαδικασία οργάνωσης των σχολικών διδακτικών επισκέψεων περιγράφεται 

παρακάτω:

1. οι σχολικές διδακτικές επισκέψεις εντάσσονται προγραμματισμένα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, με μέριμνα ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή 

λειτουργία του σχολείου.

2. Οι επισκέψεις αυτές έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών 

ωρών και μπορούν να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας των 

σχολείων. Ορίζονται μετά από πρόταση των διδασκόντων εκπαιδευτικών 

και απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, εγκρίνονται δε από τον οικείο 

προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου εκπαίδευσης.

3. Οι σχολικές διδακτικές επισκέψεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 

εννέα (9) ανά σχολική τάξη για όλο το διδακτικό έτος.

4. Οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν μαθητές στις σχολικές διδακτικές 

επισκέψεις, θεωρείται ότι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία.

Έντυπο 48. Διαδικασία διενέργειας ολιγόωρης διδακτικής εκπαιδευτικής

επίσκεψης (ΔΜ002)

431



Εντυπο 49. Έγκριση διδακτικής επίσκεψης (ΔΜ003)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Περιφερειακή Λ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ/νίκης

ΘΕΜΑ : Εγκριση διδακτικής επίσκεψης 
ΕΧΕΤ : Προγραμματισμός του Σχολείου

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την πραγματοποίηση της παρακάτω διδακτικής επίσκεψης των μαθητών της....................τάξης

του σχολείου μας

Τόπος επίσκεψης :.........................................................................

Ημερομηνία ...J.

Ωρα αναχώρησης 

Ωρα επιστροφής

Μεταφορικό Μέσο :.........................................................................

Συνοδοί .........................................................................

Ο Διευθυντής
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Έντυπο 50. Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος σε μαθητή στο σχολείο 

(ΑΜ001).

Σε περίπτωση ατυχήματος σε μαθητή :

Α) Σε περίπτωση που ένας μαθητής του γυμνασίου χτυπήσει «ελαφρά» υπεύθυνος 

για να διαπιστώσει την κατάσταση του μαθητή είναι ο γυμναστής του σχολείου, ο 

οποίος μετά από συνεννόηση με τον διευθυντή του σχολείου παρέχει τις πρώτες 

βοήθειες στον μαθητή.

Β) Σε περίπτωση που το ατύχημα είναι σοβαρό, ενημερώνονται οι γονείς του 

μαθητή και καλείται άμεσα ασθενοφόρο από τον διευθυντή ή τον γυμναστή του 

σχολείου για την μεταφορά του μαθητή στο εφημερεύων νοσοκομείο.
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Έντυπο 51. Ενέργειες σε περίπτωση σεισμού (ΑΜ002).

Καθηγητές και μαθητές είναι ενημερωμένοι - με σχετικό φυλλάδιο - για τις 

ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε περίπτωση σεισμού :

Α) Κατά τη διάρκεια του σεισμού, βρίσκουμε ένα μέρος για να προφυλαχτούμε 

(π.χ. κάτω από ένα θρανίο).

Β) Αμέσως μόλις σταματήσει ο σεισμός, με τάξη και σύμφωνα με το 

σχεδιάγραμμα που είναι αναρτημένο σε κάθε αίθουσα, εκκενώνουμε το κτίριο από την 

αντίστοιχη διαδρομή για κάθε αίθουσα και περιμένουμε σε χώρο της αυλής (μακριά 

από το κτίριο του σχολείου και προσυμφωνημένο), έτσι ώστε να μας ενημερώσει ο 

διευθυντής του σχολείου για τις περαιτέρω ενέργειες.
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Έντυπο 52. Ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς στο σχολείο (ΑΜ003).

Καθηγητές και μαθητές είναι ενημερωμένοι - με σχετικό φυλλάδιο - για tic 

ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς στο σχολείο :

Α) Μόλις εκδηλωθεί πυρκαγιά στο σχολείο, οι υπεύθυνοι καθηγητές για τοι 

συγκεκριμένο κίνδυνο και αν η φωτιά είναι ελεγχόμενη προσπαθούν να τη σβήσουν μ< 

τους πυροσβεστήρες, όπως έχουν εκπαιδευτεί, και καλείται άμεσα η πυροσβεστικτ 

υπηρεσία. Αν η φωτιά δεν είναι ελεγχόμενη καλείται άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσω 

και εκκενώνεται από όλους το κτίριο.

Β) Οι μαθητές δε, με την καθοδήγηση των καθηγητών, με τάξη και σύμφωνα μι 

το σχεδιάγραμμα που είναι αναρτημένο σε κάθε αίθουσα, εκκενώνουν το κτίριο απ( 

την αντίστοιχη διαδρομή για κάθε αίθουσα και περιμένουν σε χώρο της αυλής (μακρκ 

από το κτίριο του σχολείου και προσυμφωνημένο), έτσι ώστε να τους ενημερώσει ( 

διευθυντής του σχολείου για τις περαιτέρω ενέργειες.
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Έντυπο 53. Ενέργειες για την συνεχή καταγραφή του υλικού του σχολείου 

(ΟΔΟΟΙ).

Ο Διευθυντής του σχολείου είναι υπεύθυνος να καταγράφει στο βιβλίο υλικού του 

σχολείου, όλα τα νέα υλικά που προμηθεύεται το σχολείο, αλλά και να επισημαίνει τα 

ολικά που έχουν καταστραφεί και αφού έχει συνταχθεί πρωτόκολλο καταστροφής από 

ιριμελής επιτροπή, της οποίας είναι και μέλος ο ίδιος.

Μία φορά τουλάχιστον ανά σχολικό έτος ο διευθυντής του σχολείου με την 

βοήθεια των υπεύθυνων διδασκόντων για το υλικό του σχολείου και του επιστάτη του 

σχολείου, ελέγχει αν συμφωνεί το βιβλίο υλικού με την πραγματικότητα.
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Έντυπο 54. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης εσόδων - εξόδων του σχολείου 

(ΟΔΟΘ2).

Ο Διευθυντής του σχολείου είναι υπεύθυνος να καταγράφει στο βιβλίο εσόδων 

εξόδων του σχολείου, όλα τα έξοδα και τα έσοδα που πραγματοποιούνται από τι 

σχολείο και την αρμόδια σχολική επιτροπή, με την ταυτόχρονη αρχειοθέτηση όλων τω> 

αντίστοιχων αποδείξεων. Στο τέλος του σχολικού έτους συντάσσει την ετήσια έκθεστ 

εσόδων - εξόδων του σχολείου και γίνεται έλεγχος, από τα μέλη της σχολική< 

επιτροπής, για την ορθή επαλήθευση των περιεχομένων της συγκεκριμένης έκθεσης.
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Εντυπο 55. Ετήσια βεβαίωση αποδοχών (προσωπικού ασφαλισμένων στο 

Δημόσιο) (ΟΔ003).
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Εντυπο 56. Ετήσια βεβαίωση αποδοχών (προσωπικού ασφαλισμένων στο 
ΙΚΑ) (ΟΔ004).
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ιιαραρτημα α (ερωτηματολογίων;

Ερωτηματολόγιο 1. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τον διευθυντή) (σελ. 441) 

Ερωτηματολόγιο 2. «Πιλοτικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους καθηγητές) (σελ. 446) 

Ερωτηματολόγιο 3. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους καθηγητές) (σελ. 454) 

Ερωτηματολόγιο 4. «Πιλοτικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους γονείς των μαθητών) (σελ. 461) 

Ερωτηματολόγιο 5. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους γονείς των μαθητών) (σελ. 465) 

Ερωτηματολόγιο 6. «Πιλοτικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους μαθητές) (σελ. 468) 

Ερωτηματολόγιο 7. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους μαθητές) (σελ. 472) 

Ερωτηματολόγιο 8. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 

εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους τοπικούς κοινωνικούς 

φορείς) (σελ. 475)

Ερωτηματολόγιο 9. «Συγκεντρωτικό - Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής

αριστείας σε εκπαιδευτικό οργανισμό (σύμφωνα με τα

κριτήρια ποιότητας του EFQM) (σελ. 476)

Ερωτηματολόγιο 10. «Ερωτηματολόγιο σημαντικότητας» αποτελούμενο από τα
εννέα (9) βασικά «αδύναμα» χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 
οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ» (σελ. 484)
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Ερωτηματολόγιο 1. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 
εκπαιδευτικό οργανισμό (για τον διευθυντή)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
(ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)

Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στα 9 κριτήρια του μοντέλου 
επιχειρηματικής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ποιότητα 
(EFQM), προσαρμοσμένα σε σχέση με εκπαιδευτικό οργανισμό.

(Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η έρευνα και η τελική εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων, για την ανακάλυψη των δυνατών σημείων του 
σχολείου καθώς και των αδύνατων σημείων που χρειάζονται βελτίωση, με 
στόχο την επίτευξη αριστείας σε όλους τους τομείς του σχολείου μας.

Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας του καθηγητή Πληροφορικής Γκαλένη Σπυρίδωνα, για την 
απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Σημειώστε το βαθμό ισχύος / εφαρμογής των παρακάτω στον εκπαιδευτικό 
οργανισμό (Γυμνάσιο «ΟΜΗΡΟΣ»):

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Εντοπισμός - εξωτερικά του εκπαιδευτικού οργανισμού - των 
βασικών συνεργατών (π.χ. βασικοί προμηθευτές, αντιπρόσωποι, 
διανομείς, κ.λ.π.) που συμβαδίζουν στην βοήθεια επίτευξης της 
πολιτικής και στρατηγικής του εκπαιδευτικού οργανισμού.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

2. Σαφήνεια προδιαγραφών που ζητούνται από τους συνεργάτες.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

3. Υπάρχει πληρότητα του συστήματος αξιολόγησης των συνεργατών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

4. Απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας από τους συνεργάτες..

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

5. Επιδίωξη στενής σχέσης με τους συνεργάτες (αμφίδρομη 
πληροφόρηση, εκπαίδευση ή/και τεχνική υποστήριξη, γνωριμία με 
τα συστήματα και τις διαδικασίες των συνεργατών, προσωπική 
επαφή,, κοινές εκδηλώσεις).

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

6. Δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους συνεργάτες.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

7. Κατανομή και χρήση των οικονομικών πόρων με τρόπο που να 
υποστηρίζει τους στρατηγικούς στόχους.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

8. Διασφάλιση της ασφάλειας των κτιρίων, εξοπλισμού και υλικών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

9. Πληρότητα συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων / αναλωσίμων με 
στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους.

1. □ 2. Π 3. □ 4. □ 5. □

10.Ενέργειες για έλεγχο των αρνητικών επιπτώσεων στους καθηγητές 
και τους μαθητές από τη χρήση υλικών, του εξοπλισμού και των 
κτιρίων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

11.Ενέργειες για ανακύκλωση υλικών, ελαχιστοποίηση σπατάλης και 
βελτιστοποίηση της χρήσης των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

12.Ύπαρξη συστήματος διαχείρισης του τεχνολογικού εξοπλισμού 
(αναγνώριση, αξιολόγηση, αξιοποίηση εναλλακτικών και νέων 
τεχνολογιών και αντικατάσταση πεπαλαιωμένης τεχνολογίας).

1. □ 2. □ 3. □ 4. Π 5. □
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1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

13. Χρήση καινοτόμου και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

14. Συστηματική συλλογή και επεξεργασία της πληροφορίας της γνώσης 
που υποστηρίζουν την πολιτική και στρατηγική του οργανισμού.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

15. Πρόσβαση των καθηγητών, μαθητών και γονέων σε σχετική του 
αντικειμένου τους πληροφορία και γνώση.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

16. Συστηματική συλλογή στοιχείων που αφορούν καθηγητές, μαθητές 
και γονείς.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

17. Συστηματική ανάλυση και σύγκριση στοιχείων των καθηγητών, 
μαθητών και γονέων του εκπαιδευτικού οργανισμού σε σχέση με 
αντίστοιχα στοιχεία παρόμοιων εκπαιδευτικών οργανισμών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

18. Διασφάλιση της ακρίβειας, αξιοπιστίας και ασφάλειας των 
δεδομένων του εκπαιδευτικού οργανισμού.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

19. Καθιέρωση συστήματος διαχείρισης των διεργασιών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

20. Εφαρμογή προτύπων διαχείρισης συστημάτων (π.χ. συστήματα 
διαχείρισης ασφάλειας και υγείας, περιβάλλοντος, ασφάλειας 
πληροφοριών κ.λ.π.).

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
21. Τοποθέτηση στόχων απόδοσης για τις διεργασίες.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

443



1=ΚαθόλθΊ>, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

22.Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της απόδοσης των 
διεργασιών με κατάλληλους δείκτες.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

23.Ομαλή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε μια 
διεργασία (καθηγητών καθώς και γονέων, μαθητών, εξωτερικών 
συνεργατών).

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

24.Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων καθηγητών, μαθητών και 
γονέων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

25.Βαθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων εισερχόμενων υλικών / 
υπηρεσιών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

26. Βαθμός προληπτικής συντήρησης και ρύθμισης εξοπλισμού.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

27. Συμμετοχή των καθηγητών στη βελτίωση των διεργασιών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

28.Ποιοτική εκπαίδευση του προσωπικού στην εφαρμογή των 
διεργασιών στις οποίες εμπλέκεται.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

29.Προσδιορισμός των τωρινών και μελλοντικών αναγκών και 
προσδοκιών των μαθητών και γονέων με έρευνες και άλλες 
κατάλληλες ενέργειες.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

30.Συστηματική παρακολούθηση και μέτρηση της ικανοποίησης των 
γονέων και των μαθητών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

31 .Συστηματική παρακολούθηση της σχετικής ικανοποίησης των 
γονέων και των μαθητών σε σύγκριση με παρόμοιους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

32. Συστηματική παρακολούθηση εσωτερικών δεικτών που 
συσχετίζονται με την ικανοποίηση των γονέων και των μαθητών 
(π.χ. αριθμός παραπόνων, χαμηλοί βαθμοί, αποχώρηση ή μεταγραφή 
μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία κτλ).

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

33. Ανάλυση και αξιοποίηση των δεικτών μέτρησης ικανοποίησης των 
γονέων και των μαθητών με σκοπό τη βελτίωση.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

34.Γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των παραπόνων των 
γονέων και των μαθητών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

35.Ύπαρξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των προτάσεων και 
των παραπόνων, για βελτίωση της ποιότητας.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

36.Ευαισθητοποίηση των καθηγητών στην ικανοποίηση των γονέων και 
των μαθητών με ενέργειες όπως συγκεντρώσεις γονέων ή / και 
μαθητών για ανταλλαγή απόψεων κ.λ.π.).

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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Ερωτηματολόγιο 2. «Πιλοτικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 
εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους καθηγητές)

«ΠΙΛΟΤΙΚΟ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ)

Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στα 9 κριτήρια του μοντέλου 
επιχειρηματικής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ποιότητα 
(EFQM), προσαρμοσμένα σε σχέση με εκπαιδευτικό οργανισμό.

(Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η έρευνα και η τελική εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων, για την ανακάλυψη των δυνατών σημείων του 
σχολείου καθώς και των αδύνατων σημείων που χρειάζονται βελτίωση, με 
στόχο την επίτευξη αριστείας σε όλους τους τομείς του σχολείου μας.

Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας του καθηγητή Πληροφορικής Γκαλένη Σπυρίδωνα, για την 
απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Σημειώστε το βαθμό ισχύος / εφαρμογής των παρακάτω στον εκπαιδευτικό 
οργανισμό (Γυμνάσιο «ΟΜΗΡΟΣ»):

0=Δε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Η ηγεσία (Υπουργείο Παιδείας) αναπτύσσει την αποστολή, το 
όραμα και τις αξίες του εκπαιδευτικού οργανισμού με επίκεντρο τη 
δημιουργία ισοζυγισμένης αξίας για τους μαθητές και τους γονείς 
τους, καθώς και για τους ίδιους τους καθηγητές και γενικότερα την 
ίδια την κοινωνία).

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

2. Η ηγεσία εμπνέει την ανάπτυξη μιας κουλτούρας αριστείας στον 
εκπαιδευτικό οργανισμό.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

3. Η ηγεσία ενεργεί ώστε η αποστολή, το όραμα, οι αξίες, η 
στρατηγική, τα προγράμματα δράσης και οι στόχοι του οργανισμού, 
να γίνονται κατανοητά και αποδεκτά από τους καθηγητές.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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0=Δγ. γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

4. Η ηγεσία ενθαρρύνει και υποστηρίζει (πληροφόρηση, εκπαίδευση, 
παροχή πόρων, κατάλληλες οργανωτικές δομές) τη 
δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή των καθηγητών 
σε ενέργειες βελτίωσης.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

5. Η ηγεσία αναγνωρίζει και επαινεί έγκαιρα και κατάλληλα τις 
προσπάθειες των καθηγητών.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

6. Η ηγεσία αναγνωρίζει και επιλέγει αλλαγές / βελτιώσεις που πρέπει 
να γίνουν, βάζει προτεραιότητες, οργανώνει και συμμετέχει 
προσωπικά σε ενέργειες βελτίωσης.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

7. Η ηγεσία έχει ανοικτή επικοινωνία με τους καθηγητές και 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

8. Η ηγεσία έρχεται σε επαφή με τους συλλόγους γονέων, 
αντιπροσώπους των καθηγητών, αντιπροσώπους της κοινωνίας, 
αντιπροσώπους επαγγελματικών ομάδων.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

9. Η ηγεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών, 
γονέων, καθηγητών και της κοινωνίας γενικότερα και συμμετέχει 
ενεργά σε κοινές ενέργειες βελτίωσης.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

10. Η πολιτική και στρατηγική του εκπαιδευτικού οργανισμού 
βασίζονται στην κατανόηση και πρόβλεψη των τωρινών και 
μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών των μαθητών, καθηγητών, 
γονέων, κοινωνίας.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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0=Δε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

11 .Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε δεδομένα εσωτερικών 
δεικτών επίδοσης του οργανισμού.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

12. Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε δεδομένα σύγκρισης με 
παρόμοιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

13. Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε συστηματική ανάλυση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού οργανισμού 
(οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και νομικά 
ζητήματα).

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

14. Διασφαλίζεται ότι όλα τα ενδιαφέροντα μέρη γνωρίζουν και 
κατανοούν την πολιτική και στρατηγική του εκπαιδευτικού 
οργανισμού.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

15. Για την υλοποίηση της πολιτικής και στρατηγικής αναπτύσσεται 
πλαίσιο διεργασιών και προγράμματα δράσης και τοποθετούνται 
μετρήσιμοι στόχοι σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

16. Η πολιτική και στρατηγική και τα προγράμματα δράσης 
αξιολογούνται και αναθεωρούνται συστηματικά.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
17. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις, εκπαίδευση, 

ανάπτυξη) με τρόπο που να διασφαλίζεται η επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
18. Εφαρμογή προγραμμάτων συμμετοχής των καθηγητών σε ενέργειες 

βελτίωσης.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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0=Αε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

19. Εφαρμογή συγκεκριμένου συστήματος υποβολής προτάσεων από 
τους καθηγητές.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

20. Πληρότητα συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των καθηγητών.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

21. Προσφορά κινήτρων βελτίωσης της απόδοσης των καθηγητών.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

22. Συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση της ικανοποίησης των 
καθηγητών (δικής τους αντίληψης).

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

23. Συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση δεικτών που σχετίζονται 
με τους καθηγητές (απουσίες, ατυχήματα, άδειες, κ.λ.π.).

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

24. Εμπλοκή των καθηγητών και των αντιπροσώπων τους στη 
διαμόρφωση και βελτίωση προγραμμάτων που αφορούν το 
ανθρώπινο δυναμικό.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

25. Ευθύνη των καθηγητών για λήψη αποφάσεων και δράση σε θέματα 
που αφορούν την καθημερινή τους εργασία.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

26. Εκπαίδευση των καθηγητών στην ειδικότητά τους με στόχο την 
ικανοποίηση τωρινών και μελλοντικών αναγκών του οργανισμού.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

27. Εκπαίδευση των καθηγητών στη μέτρηση και ανάλυση δεδομένων.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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0=Δε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

28. Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

29. Προσφορά διευκολύνσεων προς τους καθηγητές που ικανοποιούν ή / 
και υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από κανονισμούς 
και νομοθεσίες , με στόχο την ευημερία, ικανοποίηση και ανάπτυξή 
τους.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

30. Προώθηση κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των 
καθηγητών.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

31. Ευαισθητοποίηση των καθηγητών σε θέματα ασφαλείας και υγείας, 
περιβάλλοντος και κοινωνικής υπευθυνότητας.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

32. Επάρκεια χώρων διδασκαλίας.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

33. Καθαριότητα και αισθητική αριστεία περιβάλλοντος του 
εκπαιδευτικού οργανισμού.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

34. Συνεργασία καθηγητών και γονέων.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

35. Συνεργασία με τους συνάδελφους καθηγητές.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

36. Επικοινωνία και συνεργασία καθηγητών - μαθητών και επίλυση 
τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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0=Δε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

3 7.Περιεχόμενα και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

38. Ποιότητα βιβλίων.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

39. Ποιότητα προγραμμάτων σπουδών.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

40. Ασφάλεια στο χώρο του σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

41. Ικανοποίηση από τις γνώσεις των μαθητών.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

42. Ωράριο σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

43. Κατανόηση των αναγκών ποικίλης φύσης των καθηγητών από την 
ηγεσία.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

44. Επιμόρφωση καθηγητών σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους 
από την ηγεσία.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

45. Επιμόρφωση καθηγητών σε κοινωνικά θέματα από την ηγεσία.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

46. Αντιμετώπισα προσωπικά με επιτυχία τα προβλήματα πειθαρχίας τα 
οποία προέκυψαν.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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0=Δε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

47. Ευκολία πρόσβασης στο σχολείου από τους καθηγητές.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

48. Διόρθωσα τις εργασίες των μαθητών μου εγκαίρως και τις 
πλαισίωσα με κατάλληλες παρατηρήσεις.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

49. Προετοίμασα ικανοποιητικά τη διδασκαλία μου, με σαφείς στόχους, 
κατάλληλο περιεχόμενο και δομή.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

50. Επαρκής ενημέρωση των καθηγητών μέσω της αλληλογραφίας του 
σχολείου για θέματα που τους αφορούν.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

51 .Επάρκεια χώρων γραφείων καθηγητών.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. Π 5. □

52. Άκουγα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μου προσεκτικά τους 
μαθητές μου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

53. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες επικοινωνίας γονέων και 
καθηγητών.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

54. Επέλεξα τα κατάλληλα εποπτικά μέσα και τα χρησιμοποίησα στην 
κατάλληλη στιγμή.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

55. Είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του καθηγητή στο σχολείο.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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0=Αε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

56. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες επικοινωνίας γονέων και 
καθηγητών.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

57. Υπάρχει ενθάρρυνση των μαθητών στην τάξη.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

58. Οι καθηγητές γνωρίζουν που θα βρουν τα έγγραφα που τους 
ενδιαφέρουν.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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Ερωτηματολόγιο 3. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε 
εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους καθηγητές)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ)

Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στα 9 κριτήρια του μοντέλου 
επιχειρηματικής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ποιότητα 
(EFQM), προσαρμοσμένα σε σχέση με εκπαιδευτικό οργανισμό.

(Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η έρευνα και η τελική εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων, για την ανακάλυψη των δυνατών σημείων του 
σχολείου καθώς και των αδύνατων σημείων που χρειάζονται βελτίωση, με 
στόχο την επίτευξη αριστείας σε όλους τους τομείς του σχολείου μας.

Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας του καθηγητή Πληροφορικής Γκαλένη Σπυρίδωνα, για την 
απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Σημειώστε το βαθμό ισχύος / εφαρμογής των παρακάτω στον εκπαιδευτικό 
οργανισμό (Γυμνάσιο «ΟΜΗΡΟΣ»):

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Η ηγεσία (Υπουργείο Παιδείας) αναπτύσσει την αποστολή, το 
όραμα και τις αξίες του εκπαιδευτικού οργανισμού με επίκεντρο τη 
δημιουργία ισοζυγισμένης αξίας για τους μαθητές και τους γονείς 
τους, καθώς και για τους ίδιους τους καθηγητές και γενικότερα την 
ίδια την κοινωνία).

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

2. Η ηγεσία εμπνέει την ανάπτυξη μιας κουλτούρας αριστείας στον 
εκπαιδευτικό οργανισμό.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

3. Η ηγεσία ενεργεί ώστε η αποστολή, το όραμα, οι αξίες, η 
στρατηγική, τα προγράμματα δράσης και οι στόχοι του οργανισμού, 
να γίνονται κατανοητά και αποδεκτά από τους καθηγητές.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

4. Η ηγεσία ενθαρρύνει και υποστηρίζει (πληροφόρηση, εκπαίδευση, 
παροχή πόρων, κατάλληλες οργανωτικές δομές) τη 
δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή των καθηγητών 
σε ενέργειες βελτίωσης.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

5. Η ηγεσία αναγνωρίζει και επαινεί έγκαιρα και κατάλληλα τις 
προσπάθειες των καθηγητών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

6. Η ηγεσία αναγνωρίζει και επιλέγει αλλαγές / βελτιώσεις που πρέπει 
να γίνουν, βάζει προτεραιότητες, οργανώνει και συμμετέχει 
προσωπικά σε ενέργειες βελτίωσης.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

7. Η ηγεσία έχει ανοικτή επικοινωνία με τους καθηγητές και 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

8. Η ηγεσία έρχεται σε επαφή με τους συλλόγους γονέων, 
αντιπροσώπους των καθηγητών, αντιπροσώπους της κοινωνίας, 
αντιπροσώπους επαγγελματικών ομάδων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

9. Η ηγεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών, 
γονέων, καθηγητών και της κοινωνίας γενικότερα και συμμετέχει 
ενεργά σε κοινές ενέργειες βελτίωσης.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

10. Η πολιτική και στρατηγική του εκπαιδευτικού οργανισμού 
βασίζονται στην κατανόηση και πρόβλεψη των τωρινών και 
μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών των μαθητών, καθηγητών, 
γονέων, κοινωνίας.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρι«, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

11 .Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε δεδομένα εσωτερικών 
δεικτών επίδοσης του οργανισμού.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

12. Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε δεδομένα σύγκρισης με 
παρόμοιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

13. Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε συστηματική ανάλυση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού οργανισμού 
(οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και νομικά 
ζητήματα).

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

14. Διασφαλίζεται ότι όλα τα ενδιαφέροντα μέρη γνωρίζουν και 
κατανοούν την πολιτική και στρατηγική του εκπαιδευτικού 
οργανισμού.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

15. Για την υλοποίηση της πολιτικής και στρατηγικής αναπτύσσεται 
πλαίσιο διεργασιών και προγράμματα δράσης και τοποθετούνται 
μετρήσιμοι στόχοι σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

16. Η πολιτική και στρατηγική και τα προγράμματα δράσης 
αξιολογούνται και αναθεωρούνται συστηματικά.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

17. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις, εκπαίδευση, 
ανάπτυξη) με τρόπο που να διασφαλίζεται η επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

18. Εφαρμογή προγραμμάτων συμμετοχής των καθηγητών σε ενέργειες 
βελτίωσης.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

19. Εφαρμογή συγκεκριμένου συστήματος υποβολής προτάσεων από 
τους καθηγητές.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

20. Πληρότητα συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των καθηγητών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

21. Προσφορά κινήτρων βελτίωσης της απόδοσης των καθηγητών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

22. Συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση της ικανοποίησης των 
καθηγητών (δικής τους αντίληψης).

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

23. Συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση δεικτών που σχετίζονται 
με τους καθηγητές (απουσίες, ατυχήματα, άδειες, κ.λ.π.).

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

24. Εμπλοκή των καθηγητών και των αντιπροσώπων τους στη 
διαμόρφωση και βελτίωση προγραμμάτων που αφορούν το 
ανθρώπινο δυναμικό.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

25. Ευθύνη των καθηγητών για λήψη αποφάσεων και δράση σε θέματα 
που αφορούν την καθημερινή τους εργασία.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

26. Ποιοτική εκπαίδευση των καθηγητών στην ειδικότητά τους με στόχο 
την ικανοποίηση τωρινών και μελλοντικών αναγκών του 
οργανισμού.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

27. Ποιοτική εκπαίδευση των καθηγητών στη μέτρηση και ανάλυση 
δεδομένων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

28. Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

29. Προσφορά διευκολύνσεων προς τους καθηγητές που ικανοποιούν ή / 
και υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από κανονισμούς 
και νομοθεσίες , με στόχο την ευημερία, ικανοποίηση και ανάπτυξή 
τους.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

30. Προώθηση κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των 
καθηγητών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

31. Ευαισθητοποίηση των καθηγητών σε θέματα ασφαλείας και υγείας, 
περιβάλλοντος και κοινωνικής υπευθυνότητας.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

32. Επάρκεια χώρων διδασκαλίας.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

33. Καθαριότητα και αισθητική αριστεία περιβάλλοντος του 
εκπαιδευτικού οργανισμού.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
34.Συνεργασία καθηγητών και γονέων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

35. Συνεργασία με τους συνάδελφους καθηγητές.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

36. Επικοινωνία και συνεργασία καθηγητών - μαθητών και επίλυση 
τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

37.Ποιοτική χρησιμοποίηση της βιβλιοθήκης του σχολείου από τους 
καθηγητές.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

38. Ποιότητα βιβλίων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

39. Ποιότητα προγραμμάτων σπουδών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

40. Ασφάλεια στο χώρο του σχολείου.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

41. Ικανοποίηση από τις γνώσεις των μαθητών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

42. Είναι κουραστικό το ωράριο του σχολείου για τους καθηγητές.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

43. Κατανόηση των αναγκών ποικίλης φύσης των καθηγητών από την 
ηγεσία.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
44. Ποιοτική επιμόρφωση καθηγητών σε θέματα σχετικά με την 

ειδικότητά τους από την ηγεσία.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

45. Ποιοτική επιμόρφωση καθηγητών σε κοινωνικά θέματα από την 
ηγεσία.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

46. Ευκολία πρόσβασης στο σχολείου από τους καθηγητές.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

47. Επαρκής ενημέρωση των καθηγητών μέσω της αλληλογραφίας του 
σχολείου για θέματα που τους αφορούν.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

48. Επάρκεια χώρων γραφείων καθηγητών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

49. Είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του καθηγητή στο σχολείο.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

50. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες επικοινωνίας γονέων και 
καθηγητών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

51 .Οι καθηγητές γνωρίζουν που θα βρουν τα έγγραφα που τους 
ενδιαφέρουν.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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«ΠΙΛΟΤΙΚΟ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ)

Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στα 9 κριτήρια του μοντέλου 
επιχειρηματικής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ποιότητα 
(EFQM), προσαρμοσμένα σε σχέση με εκπαιδευτικό οργανισμό.

(Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η έρευνα και η τελική εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων, για την ανακάλυψη των δυνατών σημείων του 
σχολείου καθώς και των αδύνατων σημείων που χρειάζονται βελτίωση, με 
στόχο την επίτευξη αριστείας σε όλους τους τομείς του σχολείου μας.

Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας του καθηγητή Πληροφορικής Γκαλένη Σπυρίδωνα, για την 
απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Σημειώστε το βαθμό ισχύος / εφαρμογής των παρακάτω στον εκπαιδευτικό 
οργανισμό (Γυμνάσιο «ΟΜΗΡΟΣ»):

Ερωτηματολόγιο 4. «Πιλοτικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε
εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους γονείς των μαθητών)

0=Δε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Ενημέρωση των γονέων από τους καθηγητές για την πρόοδο και τη 
διαγωγή των μαθητών.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

2. Έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες των μαθητών από 
τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

3. Καθαριότητα και αισθητική αριστεία περιβάλλοντος του 
εκπαιδευτικού οργανισμού.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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0=Αε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρι«, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

4. Ωράριο σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

5. Ασφάλεια στο χώρο του σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

6. Συζήτηση με τους μαθητές για τα προβλήματα του σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

7. Επάρκεια χώρων διδασκαλίας.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

8. Αριθμός μαθητών ανά τμήμα.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

9. Ικανοποίηση από τις γνώσεις των μαθητών.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

10. Ποιότητα βιβλίων.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

11. Συμμετοχή σε συνεδριάσεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

12. Πρόσβαση μαθητών στο σχολείο.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

13. Ποιότητα προγραμμάτων σπουδών.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

14. Συμμετοχή γονέων στις σχολικές εκδηλώσεις.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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0=Αε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

15. Επισκέψεις μαθητών σε εξωσχολικούς χώρους σχετικούς με το 
περιεχόμενο των μαθημάτων του σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

16. Επιμόρφωση γονέων σε κοινωνικά θέματα.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

17. Ευκολία πρόσβασης γονέων στο σχολείο.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

18. Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με ευχαρίστηση.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

19. Κοινή συμμετοχή γονέων, μαθητών, καθηγητών σε οργανωμένες 
φιλανθρωπικές ενέργειες.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

20. Ικανοποίηση γονέων από την επίδοση των μαθητών στα σχολικά 
μαθήματα.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

21 .Οι γονείς νιώθουν πάντα ευπρόσδεκτοι στο σχολείο.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

22. Υπάρχει σχολική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ή σχολική εφημερίδα 
όπου οι γονείς ενημερώνονται για τα θέματα του σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

23. Τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στο σχολείο επιλύονται 
γρήγορα.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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0=Δε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

24. Οι μαθητές νιώθουν ασφάλεια στο σχολείο.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

25. Επάρκεια αθλητικών εγκαταστάσεων στο σχολείο.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

26. Επάρκεια και ποιότητα εργαστηριακών χώρων στο σχολείο.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

27. Ενημέρωση γονέων για τα προγράμματα σπουδών του σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

28. Ενημέρωση των γονέων και τι ώρες που δε λειτουργεί το σχολείο.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ)

Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στα 9 κριτήρια του μοντέλου 
επιχειρηματικής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ποιότητα 
(EFQM), προσαρμοσμένα σε σχέση με εκπαιδευτικό οργανισμό.

(Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η έρευνα και η τελική εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων, για την ανακάλυψη των δυνατών σημείων του 
σχολείου καθώς και των αδύνατων σημείων που χρειάζονται βελτίωση, με 
στόχο την επίτευξη αριστείας σε όλους τους τομείς του σχολείου μας.

Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας του καθηγητή Πληροφορικής Γκαλένη Σπυρίδωνα, για την 
απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Σημειώστε το βαθμό ισχύος / εφαρμογής των παρακάτω στον εκπαιδευτικό 
οργανισμό (Γυμνάσιο «ΟΜΗΡΟΣ») :

Ερωτηματολόγιο 5. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε
εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους γονείς των μαθητών)

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Ενημέρωση των γονέων από τους καθηγητές για την πρόοδο και τη 
διαγωγή των μαθητών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

2. Έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες των μαθητών από 
τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

3. Καθαριότητα και αισθητική αριστεία περιβάλλοντος του 
εκπαιδευτικού οργανισμού.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

4. Είναι κουραστικό το ωράριο του σχολείου για τους μαθητές.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

5. Ασφάλεια στο χώρο του σχολείου.

1.Π 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
6. Επάρκεια χώρων διδασκαλίας.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

7. Ικανοποιητικός αριθμός μαθητών ανά τμήμα για ποιοτική 
διδασκαλία.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

8. Ικανοποίηση από τις γνώσεις των μαθητών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

9. Ποιότητα βιβλίων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

10. Εύκολη πρόσβαση μαθητών στο σχολείο.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

11 .Ποιότητα προγραμμάτων σπουδών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

12. Συμμετοχή γονέων στις σχολικές εκδηλώσεις.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

13. Επισκέψεις μαθητών σε εξωσχολικούς χώρους σχετικούς με το 
περιεχόμενο των μαθημάτων του σχολείου.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

14. Ποιοτική επιμόρφωση γονέων σε κοινωνικά θέματα.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

15. Ευκολία πρόσβασης γονέων στο σχολείο.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

16. Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με ευχαρίστηση.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

17. Ικανοποίηση γονέων από την επίδοση των μαθητών στα σχολικά 
μαθήματα.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

18. Οι γονείς νιώθουν πάντα ευπρόσδεκτοι στο σχολείο.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

19. Υπάρχει σχολική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ή σχολική εφημερίδα 
όπου οι γονείς ενημερώνονται για τα θέματα του σχολείου.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

20. Τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στο σχολείο επιλύονται 
γρήγορα.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

21. Οι μαθητές νιώθουν ασφάλεια στο σχολείο.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

22. Επάρκεια αθλητικών εγκαταστάσεων στο σχολείο.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

23. Επάρκεια και ποιότητα εργαστηριακών χώρων στο σχολείο.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

24. Ενημέρωση γονέων για τα προγράμματα σπουδών του σχολείου.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

25. Ενημέρωση των γονέων και τι ώρες που δε λειτουργεί το σχολείο.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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«ΠΙΛΟΤΙΚΟ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ)

Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στα 9 κριτήρια του μοντέλου 
επιχειρηματικής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ποιότητα 
(EFQM), προσαρμοσμένα σε σχέση με εκπαιδευτικό οργανισμό.

(Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η έρευνα και η τελική εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων, για την ανακάλυψη των δυνατών σημείων του 
σχολείου καθώς και των αδύνατων σημείων που χρειάζονται βελτίωση, με 
στόχο την επίτευξη αριστείας σε όλους τους τομείς του σχολείου μας.

Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας του καθηγητή Πληροφορικής Γκαλένη Σπυρίδωνα, για την 
απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Σημειώστε το βαθμό ισχύος / εφαρμογής των παρακάτω στον εκπαιδευτικό 
οργανισμό (Γυμνάσιο «ΟΜΗΡΟΣ»):

Ερωτηματολόγιο 6. «Πιλοτικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε
εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους μαθητές)

0=Δε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Καθαριότητα και αισθητική αριστεία περιβάλλοντος εκπαιδευτικού 
οργανισμού.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

2. Ποιότητα εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

3. Επάρκεια αθλητικών εγκαταστάσεων.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

4. Κατανόηση των αναγκών των μαθητών από τους καθηγητές.

0. □ 1. Π 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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0=Δε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

5. Επικοινωνία και διαθεσιμότητα χρόνου καθηγητών προς τους 
μαθητές.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

6. Ποιότητα αθλητικών / μουσικών / καλλιτεχνικών εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

7. Περιεχόμενα και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του σχολείου

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

8. Περιεχόμενα και πρόσβαση στο εργαστήριο φυσικής και χημείας 
του σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

9. Περιεχόμενα και πρόσβαση στο γυμναστήριο του σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

10. Περιεχόμενα και πρόσβαση στο εργαστήριο πληροφορικής του 
σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

11 .Ωράριο σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

12. Συνεργασία με τους συμμαθητές για θέματα που αφορούν το 
σχολείο.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

13. Αριθμός μαθητών ανά τμήμα.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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0=Δε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

14. Σύγχρονος εξοπλισμός χώρων διδασκαλίας.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □

15. Ενημέρωση μαθητών για κοινωνικά θέματα.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □

16. Ποιότητα βιβλίων.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □

17. Ποιότητα προγραμμάτων σπουδών.

0. □ 1. □ 2. Π 3. □ 4. □

18. Ασφάλεια στο χώρο του σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □

19. Επάρκεια χώρων διδασκαλίας.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. Π

20. Εύκολη πρόσβαση μαθητών στο σχολείο.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □

5. □ 

5. □ 

5. □ 

5. □ 

5. □ 

5. □ 

5. □

21. Συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες υπό την εποπτεία του 
σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. Π 5. □

22. Σωστή προετοιμασία των υποχρεώσεων, σαν μαθητής, για την 
επόμενη μέρα στο σχολείο.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

23.Επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους σχετικούς με το περιεχόμενο 
διδασκαλίας των μαθημάτων του σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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0=Δε γνωρίζω, 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

24. Χρήση οπτικοακουστικών μέσων κατά τη διδασκαλία των 
μαθημάτων.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

25. Προσωπική προσπάθεια για την καλή φήμη του σχολείου στην 
κοινωνία.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

26. Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με ευχαρίστηση.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

27. Βοήθεια από τους γονείς στην προετοιμασία των μαθημάτων.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

28. Υπάρχει ιστοσελίδα του σχολείου στο διαδίκτυο ή σχολική 
εφημερίδα όπου οι μαθητές ενημερώνονται για τα θέματα του 
σχολείου.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

29. Τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στο σχολείο επιλύονται 
γρήγορα.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

30. Οι πίνακες ανακοινώσεων είναι εύχρηστοι.

0. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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Ερωτηματολόγιο 7. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε
εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους μαθητές)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ)

Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στα 9 κριτήρια του μοντέλου 
επιχειρηματικής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ποιότητα 
(EFQM), προσαρμοσμένα σε σχέση με εκπαιδευτικό οργανισμό.

(Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η έρευνα και η τελική εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων, για την ανακάλυψη των δυνατών σημείων του 
σχολείου καθώς και των αδύνατων σημείων που χρειάζονται βελτίωση, με 
στόχο την επίτευξη αριστείας σε όλους τους τομείς του σχολείου μας.

Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας του καθηγητή Πληροφορικής Γκαλένη Σπυρίδωνα, για την 
απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Σημειώστε το βαθμό ισχύος / εφαρμογής των παρακάτω στον εκπαιδευτικό 
οργανισμό (Γυμνάσιο «ΟΜΗΡΟΣ»):

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Επαρκής καθαριότητα και αισθητική αριστεία περιβάλλοντος 
εκπαιδευτικού οργανισμού.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

2. Ποιότητα εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

3. Επάρκεια αθλητικών εγκαταστάσεων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

4. Κατανόηση των αναγκών των μαθητών από τους καθηγητές.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
5. Επικοινωνία και διαθεσιμότητα χρόνου καθηγητών προς τους 

μαθητές.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

6. Ποιότητα αθλητικών / μουσικών / καλλιτεχνικών / εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

7. Ποιότητα βιβλίων βιβλιοθήκης και χρησιμοποίησή τους από τους 
μαθητές.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

8. Ποιοτική χρησιμοποίηση του χώρου του εργαστηρίου φυσικής και 
χημείας του σχολείου από τους μαθητές,

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

9. Ποιοτική χρησιμοποίηση του κλειστού γυμναστηρίου του σχολείου 
από τους μαθητές .

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

10. Ποιοτική χρησιμοποίηση του εργαστηρίου πληροφορικής του 
σχολείου από τους μαθητές.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

11 .Είναι κουραστικό το ωράριο του σχολείου για τους μαθητές.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

12. Ικανοποιητικός αριθμός μαθητών ανά τμήμα, για ποιοτική 
διδασκαλία.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

13. Σύγχρονος εξοπλισμός χώρων διδασκαλίας.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

14. Ενημέρωση μαθητών για κοινωνικά θέματα.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

473



1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

15. Ποιότητα βιβλίων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □
16. Ποιότητα προγραμμάτων σπουδών.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □

17. Ασφάλεια στο χώρο του σχολείου.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □

18. Επάρκεια χώρων διδασκαλίας.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □

19. Εύκολη πρόσβαση μαθητών στο σχολείο.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □

5. □ 

5. □ 

5. □ 

5. □ 

5. □

20. Επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους σχετικούς με το περιεχόμενο 
διδασκαλίας των μαθημάτων του σχολείου.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

21. Χρήση οπτικοακουστικών μέσων κατά τη διδασκαλία των 
μαθημάτων.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

22. Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με ευχαρίστηση.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
23. Υπάρχει ιστοσελίδα του σχολείου στο διαδίκτυο ή σχολική 

εφημερίδα όπου οι μαθητές ενημερώνονται για τα θέματα του 
σχολείου.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
24. Τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στο σχολείο επιλύονται 

γρήγορα.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
25. Οι πίνακες ανακοινώσεων είναι εύχρηστοι.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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Ερωτηματολόγιο 8. «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας σε
εκπαιδευτικό οργανισμό (για τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)

Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στα 9 κριτήρια του μοντέλου 
επιχειρηματικής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ποιότητα 
(EFQM), προσαρμοσμένα σε σχέση με εκπαιδευτικό οργανισμό.

(Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η έρευνα και η τελική εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων, για την ανακάλυψη των δυνατών σημείων του 
σχολείου καθώς και των αδύνατων σημείων που χρειάζονται βελτίωση, με 
στόχο την επίτευξη αριστείας σε όλους τους τομείς του σχολείου μας.

Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας του καθηγητή Πληροφορικής Γκαλένη Σπυρίδωνα, για την 
απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Σημειώστε το βαθμό ισχύος / εφαρμογής των παρακάτω στον εκπαιδευτικό 
οργανισμό (Γυμνάσιο «ΟΜΗΡΟΣ»):

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Θετική φήμη σχολείου

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

2. Θετική επίδοση μαθητών

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

3. Επιτυχής και έγκαιρη απορρόφηση μαθητών στην αγορά εργασίας.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □

4. Επιμόρφωση κοινωνικών φορέων σε θέματα που έχουν σχέση με το 
σύγχρονο σχολείο.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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Συγκεντρωτικό «Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής αριστείας
σε εκπαιδευτικό οργανισμό 

(σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας του EFQM)

Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στα 9 κριτήρια του μοντέλου 
επιχειρηματικής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ποιότητα 
(EFQM).

ΗΓΕΣΙΑ

(ερωτήσεις για τους καθηγητές)

1. Η ηγεσία (Υπουργείο Παιδείας) αναπτύσσει την αποστολή, το 
όραμα και τις αξίες του εκπαιδευτικού οργανισμού με επίκεντρο τη 
δημιουργία ισοζυγισμένης αξίας για τους μαθητές και τους γονείς 
τους, καθώς και για τους ίδιους τους καθηγητές και γενικότερα την 
ίδια την κοινωνία).

2. Η ηγεσία εμπνέει την ανάπτυξη μιας κουλτούρας αριστείας στον 
εκπαιδευτικό οργανισμό.

3. Η ηγεσία ενεργεί ώστε η αποστολή, το όραμα, οι αξίες, η 
στρατηγική, τα προγράμματα δράσης και οι στόχοι του οργανισμού, 
να γίνονται κατανοητά και αποδεκτά από τους καθηγητές.

4. Η ηγεσία ενθαρρύνει και υποστηρίζει (πληροφόρηση, εκπαίδευση, 
παροχή πόρων, κατάλληλες οργανωτικές δομές) τη 
δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή των καθηγητών 
σε ενέργειες βελτίωσης.

5. Η ηγεσία αναγνωρίζει και επαινεί έγκαιρα και κατάλληλα τις 
προσπάθειες των καθηγητών.

6. Η ηγεσία αναγνωρίζει και επιλέγει αλλαγές / βελτιώσεις που πρέπει 
να γίνουν, βάζει προτεραιότητες, οργανώνει και συμμετέχει 
προσωπικά σε ενέργειες βελτίωσης.

7. Η ηγεσία έχει ανοικτή επικοινωνία με τους καθηγητές και 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

8. Η ηγεσία έρχεται σε επαφή με τους συλλόγους γονέων, 
αντιπροσώπους των καθηγητών, αντιπροσώπους της κοινωνίας, 
αντιπροσώπους επαγγελματικών ομάδων.

9. Η ηγεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών, 
γονέων, καθηγητών και της κοινωνίας γενικότερα και συμμετέχει 
ενεργά σε κοινές ενέργειες βελτίωσης.

Ερωτηματολόγιο 9. «Συγκεντρωτικό - Τελικό» ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής
αριστείας σε εκπαιδευτικό οργανισμό (σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας του EFQM)
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

(ερωτήσεις για τους καθηγητές)

10. Η πολιτική και στρατηγική του εκπαιδευτικού οργανισμού 
βασίζονται στην κατανόηση και πρόβλεψη των τωρινών και 
μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών των μαθητών, καθηγητών, 
γονέων, κοινωνίας.

11. Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε δεδομένα εσωτερικών 
δεικτών επίδοσης του οργανισμού.

12. Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε δεδομένα σύγκρισης με 
παρόμοιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

13. Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε συστηματική ανάλυση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού οργανισμού 
(οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και νομικά 
ζητήματα).

14. Διασφαλίζεται ότι όλα τα ενδιαφέροντα μέρη γνωρίζουν και 
κατανοούν την πολιτική και στρατηγική του εκπαιδευτικού 
οργανισμού.

15. Για την υλοποίηση της πολιτικής και στρατηγικής αναπτύσσεται 
πλαίσιο διεργασιών και προγράμματα δράσης και τοποθετούνται 
μετρήσιμοι στόχοι σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

16. Η πολιτική και στρατηγική και τα προγράμματα δράσης 
αξιολογούνται και αναθεωρούνται συστηματικά.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

(ερωτήσεις για τον Διευθυντή)

Συνεργασίες

17. Εντοπισμός - εξωτερικά του εκπαιδευτικού οργανισμού - των 
βασικών συνεργατών (π.χ. βασικοί προμηθευτές, αντιπρόσωποι, 
διανομείς, κ.λ.π.) που συμβαδίζουν στην βοήθεια επίτευξης της 
πολιτικής και στρατηγικής του εκπαιδευτικού οργανισμού.

18. Σαφήνεια προδιαγραφών που ζητούνται από τους συνεργάτες.
19. Υπάρχει πληρότητα του συστήματος αξιολόγησης των συνεργατών.
20. Απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας από τους συνεργάτες..
21. Επιδίωξη στενής σχέσης με τους συνεργάτες (αμφίδρομη 

πληροφόρηση, εκπαίδευση ή/ και τεχνική υποστήριξη, γνωριμία με
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τα συστήματα και τις διαδικασίες των συνεργατών, προσωπική 
επαφή,, κοινές εκδηλώσεις).

22. Δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους συνεργάτες.

Οικονομικοί πόροι

23. Κατανομή και χρήση των οικονομικών πόρων με τρόπο που να 
υποστηρίζει τους στρατηγικούς στόχους.

Κτίρια, εξοπλισμός και υλικά

24. Διασφάλιση της ασφάλειας των κτιρίων, εξοπλισμού και υλικών.
25. Πληρότητα συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων / αναλωσίμων με 

στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους.
26. Ενέργειες για έλεγχο των αρνητικών επιπτώσεων στους καθηγητές 

και τους μαθητές από τη χρήση υλικών, του εξοπλισμού και των 
κτιρίων.

27. Ενέργειες για ανακύκλωση υλικών, ελαχιστοποίηση σπατάλης και 
βελτιστοποίηση της χρήσης των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

Τεχνολογία

28. Ύπαρξη συστήματος διαχείρισης του τεχνολογικού εξοπλισμού 
(αναγνώριση, αξιολόγηση, αξιοποίηση εναλλακτικών και νέων 
τεχνολογιών και αντικατάσταση πεπαλαιωμένης τεχνολογίας).

29. Χρήση καινοτόμου και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας.

Πληροφορία και γνώση

30. Συστηματική συλλογή και επεξεργασία της πληροφορίας της γνώσης 
που υποστηρίζουν την πολιτική και στρατηγική του οργανισμού.

31. Πρόσβαση των καθηγητών, μαθητών και γονέων σε σχετική του 
αντικειμένου τους πληροφορία και γνώση.

32. Συστηματική συλλογή στοιχείων που αφορούν καθηγητές, μαθητές 
και γονείς.

33. Συστηματική ανάλυση και σύγκριση στοιχείων των καθηγητών, 
μαθητών και γονέων του εκπαιδευτικού οργανισμού σε σχέση με 
αντίστοιχα στοιχεία παρόμοιων εκπαιδευτικών οργανισμών.

34. Διασφάλιση της ακρίβειας, αξιοπιστίας και ασφάλειας των 
δεδομένων του εκπαιδευτικού οργανισμού.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

(ερωτήσεις για τους καθηγητές)

35. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις, εκπαίδευση, 
ανάπτυξη) με τρόπο που να διασφαλίζεται η επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων.

36. Εφαρμογή προγραμμάτων συμμετοχής των καθηγητών σε ενέργειες 
βελτίωσης.

37. Εφαρμογή συγκεκριμένου συστήματος υποβολής προτάσεων από 
τους καθηγητές.

38. Πληρότητα συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των καθηγητών.
39. Προσφορά κινήτρων βελτίωσης της απόδοσης των καθηγητών.
40. Συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση της ικανοποίησης των 

καθηγητών (δικής τους αντίληψης).
41. Συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση δεικτών που σχετίζονται 

με τους καθηγητές (απουσίες, ατυχήματα, άδειες, κ.λ.π.).
42. Εμπλοκή των καθηγητών και των αντιπροσώπων τους στη 

διαμόρφωση και βελτίωση προγραμμάτων που αφορούν το 
ανθρώπινο δυναμικό.

43. Ευθύνη των καθηγητών για λήψη αποφάσεων και δράση σε θέματα 
που αφορούν την καθημερινή τους εργασία.

44. Ποιοτική εκπαίδευση των καθηγητών στην ειδικότητά τους με στόχο 
την ικανοποίηση τωρινών και μελλοντικών αναγκών του 
οργανισμού.

45. Ποιοτική εκπαίδευση των καθηγητών στη μέτρηση και ανάλυση 
δεδομένων.

46. Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας.
47. Προσφορά διευκολύνσεων προς τους καθηγητές που ικανοποιούν ή / 

και υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από κανονισμούς 
και νομοθεσίες , με στόχο την ευημερία, ικανοποίηση και ανάπτυξή 
τους.

48. Προώθηση κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των 
καθηγητών.

49. Ευαισθητοποίηση των καθηγητών σε θέματα ασφαλείας και υγείας, 
περιβάλλοντος και κοινωνικής υπευθυνότητας.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ερωτήσεις για τον Διευθυντή)

50. Καθιέρωση συστήματος διαχείρισης των διεργασιών.
51. Εφαρμογή προτύπων διαχείρισης συστημάτων (π.χ. συστήματα 

διαχείρισης ασφάλειας και υγείας, περιβάλλοντος, ασφάλειας 
πληροφοριών κ.λ.π.).

52. Τοποθέτηση στόχων απόδοσης για τις διεργασίες.
53. Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της απόδοσης των 

διεργασιών με κατάλληλους δείκτες.
54. Ομαλή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε μια 

διεργασία (καθηγητών καθώς και γονέων, μαθητών, εξωτερικών 
συνεργατών).

55. Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων καθηγητών, μαθητών και 
γονέων.

56. Βαθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων εισερχόμενων υλικών / 
υπηρεσιών.

57. Βαθμός προληπτικής συντήρησης και ρύθμισης εξοπλισμού.
58. Συμμετοχή των καθηγητών στη βελτίωση των διεργασιών.
5 9. Ποιοτική εκπαίδευση του προσωπικού στην εφαρμογή των 

διεργασιών στις οποίες εμπλέκεται.
60. Προσδιορισμός των τωρινών και μελλοντικών αναγκών και 

προσδοκιών των μαθητών και γονέων με έρευνες και άλλες 
κατάλληλες ενέργειες.

61. Συστηματική παρακολούθηση και μέτρηση της ικανοποίησης των 
γονέων και των μαθητών.

62. Συστηματική παρακολούθηση της σχετικής ικανοποίησης των 
γονέων και των μαθητών σε σύγκριση με παρόμοιους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

63. Συστηματική παρακολούθηση εσωτερικών δεικτών που
συσχετίζονται με την ικανοποίηση των γονέων και των μαθητών 
(π.χ. αριθμός παραπόνων, χαμηλοί βαθμοί, αποχώρηση ή μεταγραφή 
μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία κτλ).

64. Ανάλυση και αξιοποίηση των δεικτών μέτρησης ικανοποίησης των 
γονέων και των μαθητών με σκοπό τη βελτίωση.

65. Γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των παραπόνων των 
γονέων και των μαθητών.

66. Ύπαρξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των προτάσεων και 
των παραπόνων, για βελτίωση της ποιότητας.
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67.Ευαισθητοποίηση των καθηγητών στην ικανοποίηση των γονέων και 
των μαθητών με ενέργειες όπως συγκεντρώσεις γονέων ή/ και 
μαθητών για ανταλλαγή απόψεων κ.λ.π.).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

(ερωτήσεις για τους μαθητές)

68. Κατανόηση των αναγκών των μαθητών από τους καθηγητές.
69. Επικοινωνία και διαθεσιμότητα χρόνου καθηγητών προς τους 

μαθητές.
70. Ποιότητα βιβλίων βιβλιοθήκης και χρησιμοποίησή τους από τους 

μαθητές.
71. Ποιοτική χρησιμοποίηση του χώρου του εργαστηρίου φυσικής και 

χημείας του σχολείου από τους μαθητές,
72. Ποιοτική χρησιμοποίηση του κλειστού γυμναστηρίου του σχολείου 

από τους μαθητές .
73. Ποιοτική χρησιμοποίηση του εργαστηρίου πληροφορικής του 

σχολείου από τους μαθητές.
74. Είναι κουραστικό το ωράριο του σχολείου για τους μαθητές.
75. Ενημέρωση μαθητών για κοινωνικά θέματα.
76. Εύκολη πρόσβαση μαθητών στο σχολείο.
77. Χρήση οπτικοακουστικών μέσων κατά τη διδασκαλία των 

μαθημάτων.
78. Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με ευχαρίστηση.
79. Υπάρχει ιστοσελίδα του σχολείου στο διαδίκτυο ή σχολική 

εφημερίδα όπου οι μαθητές ενημερώνονται για τα θέματα του 
σχολείου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

(ερωτήσεις για τους γονείς των μαθητών)

80. Ενημέρωση των γονέων από τους καθηγητές για την πρόοδο και τη 
διαγωγή των μαθητών.

81. Έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες των μαθητών από 
τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων.

82. Είναι κουραστικό το ωράριο του σχολείου για τους μαθητές.
83. Ικανοποιητικός αριθμός μαθητών ανά τμήμα για ποιοτική 

διδασκαλία.
84. Ικανοποίηση από τις γνώσεις των μαθητών.
85. Εύκολη πρόσβαση μαθητών στο σχολείο.
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86. Συμμετοχή γονέων στις σχολικές εκδηλώσεις.
87. Επισκέψεις μαθητών σε εξωσχολικούς χώρους σχετικούς με το 

περιεχόμενο των μαθημάτων του σχολείου.
88. Ποιοτική επιμόρφωση γονέων σε κοινωνικά θέματα.
89. Ευκολία πρόσβασης γονέων στο σχολείο.
90. Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με ευχαρίστηση.
91. Ικανοποίηση γονέων από την επίδοση των μαθητών στα σχολικά 

μαθήματα.
92. Οι γονείς νιώθουν πάντα ευπρόσδεκτοι στο σχολείο.
93. Υπάρχει σχολική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ή σχολική εφημερίδα 

όπου οι γονείς ενημερώνονται για τα θέματα του σχολείου.
94. Οι μαθητές νιώθουν ασφάλεια στο σχολείο.
95. Ενημέρωση γονέων για τα προγράμματα σπουδών του σχολείου.
96. Ενημέρωση των γονέων και τι ώρες που δε λειτουργεί το σχολείο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

(ερωτήσεις για τους καθηγητές)

97. Συνεργασία καθηγητών και γονέων.
98. Συνεργασία με τους συνάδελφους καθηγητές.
99. Επικοινωνία και συνεργασία καθηγητών - μαθητών και επίλυση 

τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται.
100. Ποιοτική χρησιμοποίηση της βιβλιοθήκης του σχολείου από 

τους καθηγητές.
101. Ικανοποίηση από τις γνώσεις των μαθητών.
102. Είναι κουραστικό το ωράριο του σχολείου για τους

καθηγητές.
103. Κατανόηση των αναγκών ποικίλης φύσης των καθηγητών από 

την ηγεσία.
104. Ποιοτική επιμόρφωση καθηγητών σε θέματα σχετικά με την 

ειδικότητά τους από την ηγεσία.
105. Ποιοτική επιμόρφωση καθηγητών σε κοινωνικά θέματα από 

την ηγεσία.
106. Ευκολία πρόσβασης στο σχολείου από τους καθηγητές.
107. Επαρκής ενημέρωση των καθηγητών μέσω της

αλληλογραφίας του σχολείου για θέματα που τους αφορούν.
108. Επάρκεια χώρων γραφείων καθηγητών.
109. Είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του καθηγητή στο σχολείο.
110. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες επικοινωνίας

γονέων και καθηγητών.
111. Οι καθηγητές γνωρίζουν που θα βρουν τα έγγραφα που τους 

ενδιαφέρουν.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

(ερωτήσεις σε κοινωνικούς φορείς)

112. Θετική φήμη σχολείου
113. Θετική επίδοση μαθητών
114. Επιτυχής και έγκαιρη απορρόφηση μαθητών στην αγορά

εργασίας.
115. Επιμόρφωση κοινωνικών φορέων σε θέματα που έχουν σχέση 

με το σύγχρονο σχολείο.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

116. Επαρκής καθαριότητα και αισθητική αριστεία περιβάλλοντος 
εκπαιδευτικού οργανισμού.

117. Ικανοποιητικός αριθμός μαθητών ανά τμήμα, για ποιοτική 
διδασκαλία.

118. Ποιότητα βιβλίων.
119. Ποιότητα προγραμμάτων σπουδών.
120. Ασφάλεια στο χώρο του σχολείου.
121. Επάρκεια και ποιότητα εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας.
122. Ποιοτικές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους 

σχετικούς με το περιεχόμενο διδασκαλίας των μαθημάτων του 
σχολείου.

123. Τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στο σχολείο 
επιλύονται γρήγορα.

124. Οι πίνακες ανακοινώσεων είναι εύχρηστοι.
125. Επάρκεια και ποιότητα εξοπλισμού αθλητικών 

εγκαταστάσεων στο σχολείο.
126. Επάρκεια και ποιότητα εξοπλισμού εργαστηριακών χώρων 

στο σχολείο.
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Ερωτηματολόγιο 10. «Ερωτηματολόγιο σημαντικότητας» αποτελούμενο από τα εννέα (9) 
βασικά «αδύναμα» χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ»

«Ερωτηματολόγιο σημαντικότητας» 
αποτελούμενο από τα εννέα (9) βασικά «αδύναμα» χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ»

Ποιο «αδύναμο» χαρακτηριστικό του γυμνασίου θεωρείται το 
σημαντικότερο προς άμεση βελτίωση. Επιλέξτε μόνο ένα χαρακτηριστικό.

1) Η ηγεσία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες των

μαθητών, γονέων, καθηγητών και της κοινωνίας γενικότερα και 

δεν συμμετέχει ενεργά σε κοινές ενέργειες βελτίωσης.

2) Δεν διασφαλίζεται ότι όλα τα ενδιαφέροντα μέρη γνωρίζουν και 

κατανοούν την πολιτική και στρατηγική του εκπαιδευτικού 

οργανισμού.

3) Δεν έχουν εντοπιστεί οι βασικοί συνεργάτες (βασικοί 

προμηθευτές, αντιπρόσωποι, διανομείς, κ.τ.λ.), που συμβαδίζουν 

με την προσπάθεια επίτευξης της πολιτικής και στρατηγικής 

ποιότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού «ΟΜΗΡΟΣ».

4) Δεν εφαρμόζεται ένα συγκεκριμένο σύστημα υποβολής 

προτάσεων από τους καθηγητές.

5) Δεν γίνεται συστηματική παρακολούθηση της σχετικής 

ικανοποίησης των γονέων και των μαθητών σε σύγκριση με 

παρόμοιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

6) Δεν γίνεται ενημέρωση των γονέων και τι ώρες που δε λειτουργεί 

το σχολείο.

7) Ελάχιστη και σε καμία περίπτωση ποιοτική εκπαίδευση των 

καθηγητών στην ειδικότητά τους με στόχο την ικανοποίηση 

τωρινών και μελλοντικών αναγκών του οργανισμού.

8) Ανεπαρκής καθαριότητα και αισθητική αριστεία περιβάλλοντος 

εκπαιδευτικού οργανισμού.

9) Μηδαμινή επιμόρφωση κοινωνικών φορέων σε θέματα που έχουν 

σχέση με το σύγχρονο σχολείο.

484



Παράρτημα Γ (πινάκων)

Πίνακας γπΐ. Στοιχεία συστημάτων ποιότητας ISO 9001 - 9004 (σελ. 486) 

Πίνακας γπ2. Τομείς των στοιχείων που συνθέτουν ένα σύστημα 

διασφάλισης της ποιότητας (σελ. 487)

Πίνακας γπ3. Dougherty Process Management System — Documentation 

Master List (σελ. 488)
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Πίνακας γπΐ. Στοιχεία συστημάτων ποιότητας ISO 9001 - 9004

1. Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, υπευθυνότητα διαχείρισης

2. Αρχές συστήματος ποιότητας

3. Κωδικοποίηση και ανίχνευση προϊόντος

4. Επιθεώρηση και έλεγχος υπάρχουσας κατάστασης

5. Έλεγχος και δοκιμές

6. Έλεγχος, μετρήσεις και εξοπλισμός μετρήσεων

7. Έλεγχος προϊόντων που δε συμμορφώνονται στις προδιαγραφές

8. Διακίνηση, αποθήκευση, συσκευασία, παράδοση

9. Έλεγχος αποδεικτικών στοιχείων

10. Καταγραφή ποιότητας

11. Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα ποιότητας

12. Χρήση κατάλληλων στατιστικών μεθόδων

13. Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας

14. Ανασκόπηση συμβολαίου

15. Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας

16. Έλεγχος παραγωγής (τελικού προϊόντος)

17. Διορθωτικές ενέργειες

18. Διάθεση προϊόντος

19. Έλεγχος σχεδίασης / ανάπτυξη προϊόντος

20. Παροχή υπηρεσιών για εξυπηρέτηση πελατών

21. Οικονομικά μεγέθη, κόστος ποιότητας

22. Ασφάλεια, υπευθυνότητες

Πηγή : (ΕΛΟΤ 2003α)
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Πίνακας γπ2. Τομείς των στοιχείων που συνθέτουν ένα σύστημα διασφάλισης 

της ποιότητας

1. Ευθύνες διοίκησης

2. Μάρκετινγκ

3. Σχεδίαση

4. Προμήθειες

5. Παραγωγή

6. Διαδικασίες μέτρησης

7. Έλεγχος των υλικών

8. Χρήση στατιστικών μεθόδων

9. Ασφάλεια των χώρων και του εξοπλισμού

10. Τεκμηρίωση των διαδικασιών για την παραγωγή προϊόντων και την εξυπηρέτηση 

πελατών

Πηγή : (ΕΛΟΤ 2003α)
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Πίνακας γπ3. Dougherty Process Management System — Documentation Master List

Dougherty Process Management System — Documentation Master List

DPM Manual 1 DPM Documents 1 Documentation Master List 
Reauest for Document Revision 1 Reauest for Corrective Action 

Resources for Internal ISO9001 Auditors 1 ISO Links 1 Contact Us

Business 1 Child Nutrition 1 Enerav 1 Facilities & CaDital Proiects 1 Finance 
Human Resources 1 MIS 1 Purchasina 1 Safetv 1 Securitv 

SuddIv Services 1 Transportation

Document
Number

Document Title Type Revision
Date

Rev.
Letter

Department ISO
Ref.

Manual
Level

Human Resources - Benefits
BEN-P001 Benefits Vehicle Accident 

Claims Process
P 12 Apr 04 D Human Resources 7.5 2

BEN-F001 Voluntarv/Confidential Site 
Post-Offer Medical 
Questionnaire

F 27 Nov 02 A Human Resources 7.5 4

BEN-F002 Vehicle Accident 
Information Form

F 13 Jun 03 A Human Resources 7.5 4

BEN-F003 Workers ComDensation 
First Reoort of Iniurv

F 18 Feb 04 C Benefits 7.5 4

BEN-F004 FSA-Reauest for Health 
Care Reimbursement

F 12 Sep 03 A Benefits 7.5 4

BEN-F005 FSA-Reauest for Deoendent 
Care Reimbursement

F 12 Sep 03 A Benefits 7.5 4

BEN-F006 Subrogation Rights Form F 29 Oct 03 A Benefits 7.5 4

Business Services
BUS-M001 Travel Policv & Procedures 

Manual
M 27 Oct 03 B Business Services 7.5 1

BUS-P001 Overtime Process P 28 Mar 03 A Business Services 7.5 2
BUS-P002 Travel Reimbursement 

Procedure
P 31 Mar 03 A Business Services 7.5 2

BUS-F001 Local Travel F 23 May 02 A Business Services 7.5 4
BUS-F002 Emolovee Exoense 

Statement
F 25 Jun 02 A Business Services 7.5 4

BUS-F003 Additional ComDensation 
Aareement

F 31 Mar 03 B Business Services 7.5 4

BUS-F004 Consultant ComDensation 
Aareement

F 12 Apr 04 C Business Services 7.5 4

BUS-F005 Consultant Expense 
Statement

F 12 Apr 04 B Business Services 7.5 4

BUS-F006 Temporary Employee 
Compensation Aareement

F 04 Sep 03 C Business Services 7.5 4

BUS-F007 Emplovee Overtime 
Application

F 28 Aug 02 A Business Services 7.5 4

BUS-F008 Mastercard Usaae Form F 5 Sep 02 A Business Services 7.5 4
BUS-F009 Trip Authorization Form F 5 Sep 02 A Business Services 7.5 4
BUS-F010 Nonconformance Loa F 27 Jan 04 A Business Services 7.5 4
BUS-F011 Pre-Approval of Overtime 

form
F 26 Aug 04 B Business Services 7.5 4

Child Nutrition Services
CNS-P001 Child Nutrition Personnel 

Traininq
P 11 Oct 03 C Child Nutrition 

Services
6.2 2

CNS-P003 Nutrition Advisory Councils P 21 Mar 30 B Child Nutrition 
Services

7.5 2
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CNS-P004 Freezer/Cooler 
Terrmerature Monitorina & 
Measurement

P 6 Oct 04 A Child Nutrition 
Services

7.5.6 2

CNS-W001 CNS Cashier Work 
Instruction

w 15 Dec 02 A Child Nutrition 
Services

7.5 3

CNS-FOOl Trainina Manual Sian-Out 
Sheet

F 06 Jun 02 A Child Nutrition 
Services

6.2 4

CNS-F002 Product/Vendor ComDlaint 
Form

F 05 May 04 A Child Nutrition 
Services

7.5 4

CNS-F003 Freezer Temoerature 
Monitorina Loa

F 6 Oct 04 A Child Nutrition 
Services

7.5 4

CNS-F004 Cooler Temoerature 
Monitorina Loa

F 6 Oct 04 A Child Nutrition 
Services

7.5 4

Energy Services
EGY-POOl Enerav Audit Procedure P 22 Apr 03 B Energy Services 8.2.2 2
EGY-FOOl External Enerav Audit 

Checklist
F 1 Nov 02 A Energy Services 8.2.2 4

EGY-F002 Reauest for Fleatina. 
Ventilatina & Air 
Conditionina

F 22 Sep 04 A Energy 8.2.2 4

Facilities
FAC-POOl Facilities Work Order 

Process
P 23 Oct 03 B Facilities Services 7.5 2

FAC-P002 Facilities Preventive 
Maintenance Process

P 23 Oct 03 B Facilities Services 7.5 2

FAC-FOOl Deoartmental Work Order F 27 Nov 02 A Facilities Services 7.5 4
FAC-F002 Dailv P.M. Sheet F 27 Nov 02 A Facilities Services 7.5 4

Finance Services
FIN-P001 General Fund Budaet 

Process
P 15 Dec 02 A Finance Services 7.5.1 2

FIN-P002 Accounts Pavable Process P 6 May 03 B Finance Services 7.5 2
FIN-P003 GDOE Cash ReceiDt Process P 15 Dec 02 A Finance Services 7.5 4
FIN-FOOl Cash Receipt Trackina Form F 24 Oct 03 C Finance Services 7.5 4
FIN-F002 Small Proaram Budaet 

Form
F 27 Sep 02 A Finance Services 7.5 4

FIN-F003 Budaet Chanae Form F 27 Sep 02 A Finance Services 7.5 4
FIN-F004 Account Number Correction 

Form (Payroll!
F 6 Nov 02 A Finance Services 7.5 4

FIN-F005 Write A Check Form F 09 Jul 03 C Finance Services 7.5 4
FIN-F006 Accounts Receivable Loa F 22 Nov 02 A Finance Services 7.5 4
FIN-F007 Special Handlina Form F 14 Sep 04 B Finance Services 7.5 4
FIN-F008 Cash Collection Form F 25 Aug 04 A Finance Services 7.5 4
FIN-F009 Cash Report F 25 Aug 04 A Finance Services 7.5 4
FIN-F010 Principal's Report F 25 Aug 04 A Finance Services 7.5 4
FIN-FOll Check Reauest Form F 25 Aug 04 A Finance Services 7.5 4
FIN-F012 Transfer of Funds F 25 Aug 04 A Finance Services 7.5 4
FIN-F013 Reauest for

Reimbursement/ Refund
F 25 Aug 04 A Finance Services 7.5 4

FIN-F014 Services Rendered Form F 25 Aug 04 A Finance Services 7.5 4

Human Resources
HRS-P001 Advertised Position Hirina 

Process
P 30 Oct 03 B Fluman Resources 6.2 2

HRS-P002 Application Process P 15 Dec 02 A Fluman Resources 6.2 2
HRS-P003 Fair Labor Standards Act P 03 Sep 04 A Fluman Resources 6.2 2
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Procedure
HRS-WOOl Personnel Action Form 

Work Instruction
W 28 Jun 04 C Human Resources 6.2 3

HRS-F001 Job Reauisition F 25 Oct 02 A Human Resources 6.2 4
HRS-F002 Personnel Action Form F 28 Jun 04 C Human Resources 6.2 4
HRS-F003 Performance Evaluation 

Review - SuDDort Staff
F 17 Feb 04 B Human Resources 6.2 4

HRS-F004 Performance Evaluation 
Review - Supervisory Staff

F 19 Feb 04 B Human Resources 6.2 4

HRS-F005 Letter of Job Commitment F 24 Jun 02 A Human Resources 6.2 4
HRS-F006 Position Exit Questionnaire F 01 Nov 02 A Human Resources 6.2 4
HRS-F007 Reauest for Family Leave F 24 Jun 02 A Human Resources 7.5 4
HRS-F008 Name/Address Chanae 

Form
F 27 Aug 02 A Human Resources 7.5 4

HRS-F009 Direct DeDOSit Form F 28 Aug 02 A Human Resources 7.5 4
HRS-FOIO Leave Reauest Form F 18 Jul 02 A Human Resources 7.5 4
HRS-FOll New Hire Orientation Sian- 

In Sheet
F 04 Sep 02 A Human Resources 6.2 4

HRS-F012 Certified EmDlovee 
ReaDDointments

F 01 Mar 04 B Human Resources 7.5 4

HRS-F013 Consent Form F 30 May 03 A Human Resources 7.5 4
HRS-F014 Verbal Warnina Form F 30 May 03 A Human Resources 7.5 4
HRS-F015 Written Warnina Form F 30 May 03 A Human Resources 7.5 4
HRS-F016 Non-Certified/Non- 

SuDervisorv Dailv Sian- 
In/Sian-Out Sheet

F 29 Aug03 B Human Resources 7.5 4

HRS-F017 49% Retired Teachers F 19 Sep 03 A Human Resources 7.5 4
HRS-F018 Lona-Term Substitute 

Information Form
F 19 Sep 03 A Human Resources 7.5 4

Management Information Services
MIS-P001 Technoloav HelD Desk 

Process
P 20 Dec 04 D MIS 7.5 2

Human Resources - Payroll
PAY-F001 Adiustments to Payroll F 9 Apr 04 C HRS-Payroll 7.5 4
PAY-F002 Monthly Payroll Timesheet F 27 Nov 02 A HRS-Payroll 7.5 4
PAY-F003 Proaram of Work in 

Secondarv Education 
(Extended Dav Pav for 
Teachers!

F 04 Nov 02 A HRS-Payroll 7.5 4

PAY-F004 StoD Direct Deoosit F 11 Sep 03 A HRS-Payroll 7.5 4
PAY-F005 Discontinue Payroll 

Deductions
F 24 Oct 03 B HRS-Payroll 7.5 4

PAY-F006 Payroll Check Run Form F 29 Oct 03 A HRS-Payroll 7.5 4
PAY-F007 Para-Bus Monitor Time 

Sheet
F 26 Oct 04 A HRS-Payroll 7.5 4

PAY-P001 Payroll Processina 
Procedure

P 30 Oct 03 B HRS-Payroll 7.5 2

Process Management
DPM-M001 Douahertv Process 

Manaaement Manual
M 21 Oct 03 B Dougherty 7.5

Process
Management

1

DPM-P001 Manaaement Review 
Procedure

P 15 Dec 02 A Dougherty 5.6
Process
Management

2

DPM-P002 Document Control 
Procedure

P 21 Oct 03 B Dougherty 4.2.3
Process

2
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Management
DPM-P003 Oualitv Records Procedure P 10 Nov 03 B Dougherty

Process
Management

4.2.4 2

DPM-P004 Control of Non- 
conformances

P 10 Nov 03 B Dougherty
Process
Management

8.3 2

DPM-P005 Corrective Action Procedure P 21 Oct 03 B Dougherty
Process
Management

8.5.2 2

DPM-P006 Preventive Action Procedure P 10 Nov 03 B Dougherty
Process
Management

8.5.3 2

DPM-P007 Internal Oualitv Audits P 21 Oct 03 B Dougherty
Process
Management

8.2 2

DPM-W001 Document Control Work 
Instruction

w 15 Dec 02 A Dougherty
Process
Management

4.2.3 3

DPM-FOOl Document Control Form F 15 Apr 03 C Dougherty
Process
Management

4.2.3 4

DPM-F002 Corrective Action Reauest 
Form

F 19 Sep 02 A Dougherty
Process
Management

8.5.2 4

DPM-F003 Deoartmental Internal 
Audit Checklist

F 15 Apr 03 B Dougherty
Process
Management

8.2 4

DPM-F004 Internal Audit Summary 
ReDort

F 15 Dec 02 A Dougherty
Process
Management

8.2 4

DPM-F005 Document Control Internal 
Audit Checklist

F 15 Dec 02 A Dougherty
Process
Management

8.2 4

DPM-F006 Manaaement ResDonsibilitv 
Checklist

F 15 Dec 02 A Dougherty
Process
Management

8.2 4

DPM-F007 Internal Audit on Internal 
Audits Checklist

F 15 Dec 02 A Dougherty
Process
Management

8.2 4

DPM-F008 Corrective and Preventative 
Action Checklist

F 15 Dec 02 A Dougherty
Process
Management

8.2 4

DPM-F009 Oualitv Manaaement 
Svstem Checklist

F 15 Dec 02 A Dougherty
Process
Management

8.2 4

DPM-FOIO Purchasina/SuDDlv Services 
- Checklist

F 4 Nov 03 C Dougherty
Process
Management

7.5 4

DPM-FOll Deoartmental Audit 
Checklist - Additional 
Process/Procedure 
Questions

F 15 Dec 02 A Dougherty
Process
Management

8.2 4

Purchasing Services
PUR-POOl Stock Items Reauisition & 

Verification Process
P 4 Nov 03 B Purchasing

Services
7.4 2

PUR-P002 Purchasina Reauisition 
Process

P 18 Sep 03 B Purchasing
Services

7.4 2

PUR-P003 Purchase Order ADDroval 
and Distribution

P 30 Sep 03 E Purchasing
Services

7.4 4

PUR-P004 Vendor Evaluation Process P 03 May 04 C Purchasing
Services

7.4 2

PUR-P005 Bid/Reauest for ProDosal P 06 Nov 03 C Purchasing 7.4 2
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Process Services
PUR-WOOl Purchase Order ReceiDt 

Process
P 18 Sep 03 c Purchasing

Services
7.4 2

PUR-FOOl Vendor ADDlication F 28 Sep 04 c Purchasing
Services

7.4 4

PUR-F002 Textbook Order Form F 01 Nov 02 A Purchasing
Services

7.4 4

PUR-F003 Vendor Performance 
Evaluation

F 2 May 03 B Purchasing
Services

7.4 4

Safety Services
SAF-POOl Vehicle Accident ReDortina P 30 Sep 03 B Safety Services 7.5 2
SAF-W001 Accident Photo Processina 

Instruction
W 21 Oct 03 C Safety Services 7.5 3

SAF-FOOl EmDlovee Iniurv 
Investiaation

F 07 Jul 03 A Safety Services 7.5 4

SAF-F002 Fleet Accident Reoort F 25 Sep 03 A Safety Services 7.5 4
SAF-F003 Vehicle Accident Penaltv 

Point Svstem
F 24 Sep 03 A Safety Services 7.5 4

SAF-F004 Vehicle Accident Results F 23 Oct 03 A Safety Services 7.5 4

Security Services
SEC-F002 Securitv Violation Form F 23 Oct 03 A Security Services 7.5 4
SEC-F003 Dailv Activitv Reoort F 23 Oct 03 A Security Services 7.5 4
SEC-F004 Student TransDort Form F 24 Oct 03 A Security Services 7.5 4
SEC-F005 Call Loq F 29 Oct 03 A Security Services 7.5 4
SEC-POOl Securitv DeDt. Backaround 

Clearance
P 12 Mar 03 A Security Services 7.5 2

SEC-P002 Securitv DeDt. Student 
TransDort Process

P 12 Mar 03 A Security Services 7.5 2

Supply Services
SUP-M001 Records Retention Center 

Procedures Manual
M 15 Jan 04 A Supply Services 4.2 1

SUP-PIOO CaDitalizina Fixed Assets P 7 Jul 03 B Supply Services 7.5 2
SUP-P101 Fixed Asset Inventories P 08 Oct 03 B Supply Services 7.5 2
SUP-P102 SurDlus of Fixed Assets P 08 Apr 04 D Supply Services 7.5 2
SUP-P200 Warehouse Receivina 

Process
P 18 Sep 03 C Supply Services 7.5 2

SUP-P201 Records Retention 
Procedure

P 25 May 04 D Supply Services 4.2.4 2

SUP-P202 Warehouse Stock and 
ShiDDina Procedure

P 18 Sep 03 D Supply Services 7.5.4 2

SUP-P204 Warehouse
Nonconformances

P 06 Nov 03 C Supply Services 8.3 2

SUP-F002 Pick-UD Sheet F 14 Nov 02 A Supply Services 7.5 4
SUP-F003 Vendor Nonconformance 

Loq
F 15 Nov 02 A Supply Services 8.3 4

SUP-F006 Asset (Over J500I 
Movement & Surplus Form

F 30 Sep 03 A Supply Services 7.5 4

SUP-F007 Non-Asset fUnder $500! 
EauiDment Movement & 
Surplus Form

F 30 Sep 03 A Supply Services 7.5 4

SUP-F008 ProDertv Loss or Stolen 
Investiaation Reoort

F 30 Sep 03 A Supply Services 7.5 4

SUP-F009 Music EauiDment Contract F 30 Sep 03 A Supply Services 7.5 4
SUP-FOIO Deleaation of Responsibility 

Form
F 30 Sep 03 A Supply Services 7.5 4

SUP-F011 TemDorarv Assianment F 11 Mar 03 B Supply Services 7.5 4
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Form
SUP-F012 Records Retention Form F 22 Oct 03 A Supply Services 4.2.4 4
SUP-F013 Notice of Records Elidible 

for Destruction Form
F 22 Oct 03 A Supply Services 4.2.4 4

Transportation Services
TRS-P001 Transportation Work Order 

Process
P 15 Dec 02 A Transportation 7.5 2

TRS-P002 Reauest for Transportation 
Procedure

P 15 Dec 02 A Transportation 7.5 2

TRS-F001 Drivers Maintenance/Defect 
Report

F 25 Jun 02 A Transportation 7.5 4

TRS-F002 Reauest for Transportation F 29 Aug 03 B Transportation 7.5 4
TRS-F004 Evacuation Form F 12 Dec 02 A Transportation 7.5 4
TRS-F005 Bus Driver Evaluation Form F 13 Dec 02 A Transportation 7.5 4
TRS-F006 School Bus Occupant 

Roster
F 25 Mar 03 A Transportation 7.5 4

TRS-F007 School Bus Data Form F 25 Mar 03 A Transportation 7.5 4
TRS-F008 Extra Trio Runs F 25 Mar 03 A Transportation 7.5 4
TRS-F009 Bus Arrival Time F 29 Oct 03 A Transportation 7.5 4

(Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο Dougherty School (2004))
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