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Η Λαπατούρα Χαρούλα, γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, δηλώνω υπεύθυνα ότι η 

παρούσα εργασία με τίτλο: «Συγκριτική μελέτη των Δεικτών Ποιότητας εκπαιδευτικού έργου και του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου Αριστείας EFQM και επιπτώσεις στο έργο και στο πρότυπο του διευθυντή 

(Πρόταση Διευρυμένου Πλαισίου Δεικτών αυτο-αξιολόγησης {Π-Α-Ε})», αποτελεί προϊόν αυστηρά 

προσωπικής εργασίας και όλες οι πηγές που έχω αξιοποιήσει έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις 

βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές. Επίσης, γνωρίζω πως καμία συγγραφική αποτύπωση και 

έρευνα δεν μπορεί να είναι εξ’ ολοκλήρου ιδεολογικά ουδέτερη.  

 

       Σας ευχαριστώ 
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               (Γλυπτό παγκοσμίου φήμης του RODIN “Ο σκεπτόμενος”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η ποιότητα είναι δωρεάν. Δεν είναι ένα δώρο, όμως  είναι   δωρεάν” 

(Grosby). 

 

 

 

«H διαδικασία της αλλαγής διέπεται από ένα διαδραστικό δίκτυο 

που συνίσταται από ιδεολογικές και δομικές δυναμικές» 

(Λιασίδου 2007). 

 

«Αν ξύσεις την επιφάνεια ενός άριστου σχολείου, αναμφισβήτητα θα ανακαλύψεις μία 

άριστη διεύθυνση. Περιεργάσου ένα αποτυχημένο σχολείο και θα οδηγηθείς σε μία 

αδύναμη διεύθυνση. Είναι αδιαφιλονίκητο το γεγονός ότι η ηγεσία αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για το αποτελεσματικό σχολείο και την υψηλή – ποιότητα εκπαίδευσης» 

(Leithwood & Riehl, 2003). 

« Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να 

αυξηθούν τα θετικά και να μειωθούν τα αρνητικά 

σημεία στη λειτουργία του σχολικού συστήματος, έτσι 

ώστε όλοι οι μαθητές να διατηρούν τον ενθουσιασμό 

για τη μάθηση» (Deming, 1986). 

 

Ο έπαινος είναι μια αξιολόγηση και όταν αξιολογούμαστε, αισθανόμαστε άβολα, ακόμα κι  αν η  αξιολόγηση είναι θετική. 

Το να επαινείς σημαίνει ότι θεωρείς πως είσαι στην ανώτερη θέση να κρίνεις τον άλλον και να τον αξιολογήσεις (Μανώλης 

Δουκίδης, συγγραφέας). 

 

http://www.cognosco.gr/Gnwmika/artists.jsp?key=206
http://www.cognosco.gr/Gnwmika/artists.jsp?key=206
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[Ändere die Welt: sie braucht es] 

Χρειάζονται πολλά, τον κόσμο για να αλλάξεις: 

Οργή και επιμονή. Γνώση και αγανάκτηση. 

Γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά. 

Ψυχρή υπομονή, κι ατέλειωτη καρτερία. 

Κατανόηση της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου. 

Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς 

την πραγματικότητα ν’  αλλάξουμε. 

      (Μπέρτολτ Μπρέχτ)   

 

     (Από το θεατρικό έργο «Η Απόφαση – Die Massnahne-, 1930) 

     μτφ. Μ. Πλωρίτης, εκδόσεις: Θεμέλιο) 
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Εισαγωγή  

 

     «Εάν μία κοινωνία επιτύχει να διαμορφώσει ένα ισχυρό σύστημα ανατροφής και 

αγωγής, δημιουργεί ανθρώπους με καλές στάσεις και προθέσεις, οι οποίοι με τη σειρά τους, 

εκμεταλλευόμενοι την ποιότητα της αγωγής τους, αναπτύσσονται  

σε άτομα πολύ καλύτερα από τους προγόνους τους». 

(Πλάτων, Πολιτεία) 

 

Διανύουμε μία εποχή κατά την οποία επιζητούμε την ποιότητα σε όλες τις εκφάνσεις της και 

σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δράσης, ατομικά και συλλογικά. Έννοιες όπως ποιότητα, 

διοίκηση ολικής ποιότητας ή διασφάλιση ποιότητας, δείκτες απόδοσης (performance indicators), 

σταθμισμένα κριτήρια (standards), έχουν ενταχθεί στον στρατηγικό προγραμματισμό πολλών 

εκπαιδευτικών μονάδων, διαμορφώνοντας, με αυτό τον τρόπο, νέες στρατηγικές και μεθοδολογίες 

που στοχεύουν στην βελτίωση των μεταβλητών των εισροών και των εκροών του εκπαιδευτικού 

συστήματος στο μακρο-επίπεδο (Δούκας,1999 στο Παπαξάνθη, 2009: 25).  

Ο νέος πολίτης καλείται να αποκτήσει διαφορετική στάση αναφορικά με τον ρόλο του ως 

αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης κοινωνίας. Καλείται να αποκτήσει νέες αξίες, να αδράξει νέες 

ευκαιρίες για συμμετοχή στα κοινά και να αναπτύξει την ικανότητα αποδοχής των επικείμενων 

αλλαγών μέσα από την υιοθέτηση νέων στάσεων (Πασιαρδής, 2014: 225). Μία νέα κουλτούρα 

αναδύεται, μέσω της οποίας επιχειρείται με συστηματικό τρόπο η διασφάλιση των παραγόμενων 

αποτελεσμάτων κάθε συστήματος το οποίο δέχεται εισροές, με κύριο στόχο την επεξεργασία και το 

μετασχηματισμό τους - διαδικασία η οποία συνδέεται με εφαρμογές και πρακτικές αποτύπωσης στην 

οργάνωση και την διοίκηση όλων των μονάδων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Κουτούζης & 

Πρόκου, 2005· Garvin, 1988 στο Φωτόπουλος & Ζάγκος, 2016: 106).  

Στο μακρο-επίπεδο, το κέλευσμα για «διεθνοποίηση» των εκπαιδευτικών συστημάτων 

αναδεικνύεται στις μέρες μας μέσα από όρους όπως η «Ευρώπη των λαών», η «κοινωνία των 

πολιτών», ο «παγκόσμιος πολίτης», η «ευρωπαϊκή ταυτότητα», η «κοσμόπολη». Οι ιθύνοντες μέσω 

αυτών των αναφορών επιζητούν να σταθεί ο εκπαιδευτικός μηχανισμός αρωγός στην προσπάθεια 

στήριξης των υπερεθνικών οργανισμών (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση), λαμβάνοντας υπόψη το συνεχώς 

μεταβαλλόμενο παγκόσμιο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο (π.χ. ψηφιακή δημοκρατία, 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία), η εξέλιξη του οποίου λαμβάνεται a priori ως θετική και συνάμα 

γραμμική και αναπόφευκτη (Τσουκαλάς, 2010· Παρθένης & Φραγκούλης, 2016· Ζμας, 2007: 20).  

Στο μικρο-επίπεδο, προτείνονται Νέα καθεστώτα συστημάτων λογοδοσίας και αυτο-

αξιολόγησης, προκειμένου να καταστούν τα σχολεία και το εκπαιδευτικό δυναμικό τους οι κύριοι 

υπεύθυνοι για την διαχείριση και αναδιανομή των πόρων. Η εφαρμογή των αρχών της ολικής 
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ποιότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των ποιοτικών σχολείων, με τα εμπλεκόμενα 

εκπαιδευτικά μέλη να αποκτούν ευρεία, μακροπρόθεσμη και σε βάθος μάθηση - η οποία δύναται να 

αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και να αποδειχθεί ιδιαιτέρως προσοδοφόρα σε ατομικό και κοινωνικό 

επίπεδο, δεδομένου πως  η σχολική μονάδα αποτελεί το “κύτταρο” του ευρύτερου κοινωνικού 

συνόλου (Babbar, 1995 στο Ζαβλανός, 2003). 

Η λογικο-απαγωγική μετακίνηση από το μίκρο- στο μάκρο-επίπεδο, και αντίστροφα, θα 

μπορούσε να ευδοκιμήσει στα πλαίσια μίας σχετικά «εξατομικευμένης» κατάστασης: στην 

περίπτωση που οι μικρο-φορείς δράσης σχετίζονται αποκλειστικά διαμέσου των μηχανισμών της 

αγοράς, δρώντας μέσα σε μία κατάσταση «τέλειου ανταγωνισμού». Σε αυτή την περίπτωση ορισμένα 

μακρο-οικονομικά φαινόμενα αποτελούν το αθέλητο αποτέλεσμα χιλιάδων ή εκατομμυρίων μικρο-

αποφάσεων. Σκεπτικό, το οποίο υποδηλώνει ότι το πέρασμα από το μικρο- στο μακρο-επίπεδο μπορεί 

να είναι καρποφόρο. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν καρποφορεί στις περιπτώσεις που 

τα μακρο-φαινόμενα σχετίζονται μεταξύ τους με τρόπο ιεραρχικό και όχι ως συναθροίσματα 

μεμονωμένων υποκειμένων  (Μουζέλης, 1997: 218). 

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στον ευρύτερο χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής επιζητά 

την διαρκή ανταλλαγή πρωτοπόρων ιδεών και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων μέσω της 

αξιοποίησης καλών πρακτικών και νέων εργαλείων πολιτικής, βασικές προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή και ενσωμάτωση τους στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό και 

πολιτισμικό γίγνεσθαι (Βαβουράκη, κ.α., 2008 στο Φωτόπουλος & Ζάγκος, 2016: 106). 
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Περίληψη 

 

«Η εκπαιδευτικός δεν είναι απλώς η εντεταλμένη της εφαρμογής του ΑΠ,  

αλλά η ερμηνεύτρια του ιδεώδους και η υπεύθυνη να το προσαρμόσει  

προσδίδοντας του νόημα σε συγκεκριμένο συγκείμενο  

(Κουτσελίνη, 2009 στο Φιλίππου, 20141) 

 

 

Περιληπτικά, τα κεφάλαια και οι ενότητες της παρούσα εργασίας διαρθρώνονται ως εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο: 

Στην 1η Ενότητα ορίζεται η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση και το πλαίσιο διαχείρισης 

και διασφάλισης της. Στις ενότητες 2 και 3 του ίδιου Κεφαλαίου διερευνώνται τόσο οι διαστάσεις’ 

και ‘υποστάσεις’ της ποιότητας συναρτήσει του πλαισίου υποδοχής της όσο και το πλαίσιο 

διαδικασιών ποιοτικής μάθησης στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Στην 

τελευταία ενότητα του κεφαλαίου (4η ενότητα) αναλύονται όροι όπως η ‘αποτελεσματικότητα’, η 

‘αποδοτικότητα’, η ‘εκπαιδευτική αξιολόγηση’ και η ‘αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου’. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο:  

Στην 1η ενότητα αναλύονται οι κατηγορίες: α) των Μοντέλων Εκτίμησης Ποιότητας με 

χαρακτηριστικό το SERVQUAL, β) των Μοντέλων αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου με 

αντιπροσωπευτικά τα Στοχοκεντρικά μοντέλα, τα θεωρητικά σχήματα Αποφάσεων –Διοίκησης, τα 

Κρισεοκεντρικά (ή προσανατολισμένα στην αυθεντία) μοντέλα, τα Πλουραλιστικά/Συμμετοχικά και 

το Μοντέλο των Τεσσάρων Επιπέδων, γ) τα Μοντέλα Αυτο –αξιολόγησης με αντιπροσωπευτικά το 

Μοντέλο Αυτο –αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (ΑΕΕ) και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 

(ΚΠΑ). 

 Στην 2η ενότητα αναλύονται οι διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου (αναδρομικά) υπό ένα ολιστικό πρίσμα, αλλά και εξατομικευμένα για τις 

περιπτώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας διευκρινίζεται το επιστημολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

εντάσσεται η αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας (μικρο-επίπεδο) ώστε να πληροί τις 

προϋποθέσεις ενός οργανισμού ποιότητας. Η Θεωρία των Συστημάτων αξιοποιείται για την 

διερεύνηση των περιβαλλοντικών παραγόντων που δύναται να επηρεάσουν την σχολική μονάδα 

                                                           
1  Φιλίππου, Σ. 2014. Η διδασκαλία ως πραγμάτωση του αναλυτικού προγράμματος Εκπαιδευτική Ημερίδα από 

Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ενδοτμηματική Επιτροπή Ανάπτυξης και Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας), ΠΙ & ΠΚ 

«Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί – Προτάσεις – Πρακτικές Εφαρμογές». Απρίλιος, Λεμεσός 

http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/imerides_seminaria_synedria/2014_03_apotelesmatiki_didas

kalia/2014_03_apotelesmatiki_didaskalia_parousiasi_stavroula_filippou.pdf 

http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/imerides_seminaria_synedria/2014_03_apotelesmatiki_didaskalia/2014_03_apotelesmatiki_didaskalia_parousiasi_stavroula_filippou.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/imerides_seminaria_synedria/2014_03_apotelesmatiki_didaskalia/2014_03_apotelesmatiki_didaskalia_parousiasi_stavroula_filippou.pdf
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εντός και εκτός του συστήματος. Ακόμη, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σχολική κουλτούρα και στις 

συνθήκες που διαμορφώνονται με την συμβολή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). 

 Στο τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Δείκτες Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου 

που αναδείχθηκαν στον ελλαδικό χώρο (αναδρομικά) και διευκρινίζονται έννοιες όπως οι ‘δείκτες’ 

και  τα ‘κριτήρια’ «ποιότητας». Εκτενής αναφορά γίνεται στους Δείκτες Αξιολόγησης του 

Εκπαιδευτικού Έργου (ή αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας) του ΥΠΑΙΘ και του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής οι οποίοι δημοσιεύτηκαν το 2012. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύονται τα κριτήρια και οι δείκτες του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας, EFQM Model. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην «καρδιά» των 

διαδικασιών του μοντέλου αυτού, στο RADAR, και περιγράφεται το σχολικό πλαίσιο υπό το πρίσμα 

των βασικών αρχών του συγκεκριμένου μοντέλου.     

Στο έκτο κεφάλαιο, αναλύονται οι νέες αρμοδιότητες και οι συνεχώς μεταβαλλόμενες 

συνθήκες που διαμορφώνουν το νέο πρότυπο ηγεσίας. Συγκρίνονται οι όροι ‘διοίκηση’ και ‘ηγεσία’, 

προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά της ‘ποιοτικής διοίκησης’ και προτείνονται πρότυπα ηγεσίας τα 

οποία συνάδουν με το πλαίσιο των αρχών της ΔΟΠ. 

Στο έβδομο κεφάλαιο, επιχειρείται συγκριτική μελέτη μεταξύ των δεικτών/κριτηρίων του 

Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM και των δεικτών/κριτηρίων του πλαισίου της Αυτο- 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του ΥΠΑΙΘ /ΙΕΠ. Επίσης, γίνεται αντιστοίχιση μεταξύ των 

τομέων και των αντίστοιχων κριτηρίων των δύο αυτών πλαισίων (αυτο)αξιολόγησης με αφετηρία το 

μοτίβο των φάσεων υλοποίησης μίας διαδικασίας: Ανάλυση – Σχεδιασμός – Ανάπτυξη – Εφαρμογή 

– Αξιολόγηση) – {(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) – ADDIE)}. Τέλος, 

εξακριβώνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των δύο πλαισίων ως αποτέλεσμα της 

συγκριτικής μελέτης, αλλά και διαμέσου της αξιοποίησης ενός κοινού μεθοδολογικού εργαλείου, της 

Συστημικής Προσέγγισης της ΔΟΠ.   

Στο όγδοο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. 

Στο ένατο κεφάλαιο, συμπεριλαμβάνονται οι Προτάσεις της εργασίας όπως: α) οι τρείς 

Ενδυναμωτές/ Δυνάμεις Επίτευξης που λειτουργούν ως ανατροφοδότες της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και β) το Διευρυμένο Πλαίσιο Αυτο –αξιολόγησης (Π –Α –Ε). 

Τέλος, στο δέκατο κεφάλαιο αντιστοιχεί ο επίλογος της εργασίας.  
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In Summary 

The chapters and sections of this work are structured as follows: 

In the first chapter: 

Section 1 defines the concept of quality in education and its management and assurance 

framework. Sections 2 and 3 of the same chapter explore both the dimensions’ and ‘instances’ of 

quality according to its reception framework and the framework of quality learning processes in the 

context of overall Quality Management (TQM). Terms such as ‘effectiveness’, ‘efficiency’, 

‘educational evaluation’ and ‘evaluation of educational work’ are analyzed in Section 4. 

 In the second chapter analyses the International and European trends for the evaluation of 

educational work (retrospectively) in a holistic perspective, but also individualized for the cases of 

Greece and Cyprus. 

In the third chapter of this work is clarified the epistemological frame in which is included the 

self-assessment of school unit (micro-level) so that fills the conditions of an organization of quality. 

The Systems Theory was utilized for the investigation of environmental factors that may affect the 

school unit within and outside the system. In addition, special emphasis is placed on the school culture 

and the conditions that are shaped by the contribution of Total Quality Management (TQM). 

In the fourth chapter presents the evaluation indicators of the educational work that emerged 

in Greece (retrospectively) and clarifies concepts such as 'indicators' and 'criteria' of "quality". 

Extensive reference is made to the Indicators for the Evaluation of Educational Work (or self-

evaluation of the school unit) of the Ministry of Education and the Institute of Educational Policy 

which were published in 2012. 

In the fifth chapter, the criteria and indicators of the European model of Business Excellence, 

EFQM Model are analyzed. More specifically, reference is made to the" heart " of the processes of 

this model, in RADAR, and the school framework is described in the light of the basic principles of 

this Model. 

In the sixth chapter, are analyzed the new competences and the continuously altered 

conditions that shape the new model of leadership. The terms 'administration' and 'leadership' are 

compared, the characteristics of 'quality management' are defined and leadership standards are 

proposed that are consistent with the framework of Total Quality Management (TQM). 

In the seventh chapter, a comparative study is performed between the indicators/criteria of the 

EFQM Business Excellence model and the indicators/criteria of the self - assessment framework of 

the Ministry of Education / Institute of education policy. Also, it becomes a mapping between sectors 

and corresponding criteria of these two (self) evaluation frameworks starting with the pattern of the 
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implementation phases of a process: Analysis - Design - Development - Implementation - Evaluation) 

– ADDIE. 

In the eighth chapter, the conclusions of this paper are presented.  

In the ninth chapter, including the Proposals of this work such as: (a) The Three 

Strengths/Forces that act as Feedbacks of the Educational Process; and b) The Extended Self-

Assessment Framework (P-A-E). 

Finally, the chapter tenth corresponds to the end of this work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1.1α)    Ορισμός της έννοιας της ποιότητας 

  Ο  όρος“quality” (στα ελληνικά ‘ποιότητα’) ετυμολογικά προέρχεται από την λατινική λέξη 

‘qualis’ η οποία ερμηνεύεται ως: ‘όπως πραγματικά είναι κάτι’. Η έννοια της ποιότητας έχει 

πλαισιωθεί από έννοιες όπως η ‘υπεροχή’ και η ‘τελειότητα’,  συνδέσεις που  έχουν τις ρίζες τους 

στην Αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, οι οποίοι είχαν ως  ιδανικό τους την 

αρετή στις διάφορες εκφάνσεις της, με την βασική δυσκολία ορισμού των βασικών αντικειμενικών 

κριτηρίων που οδηγούν στην ‘τελειότητα’ και την ‘υπεροχή’ να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

αντίστοιχη δυσκολία απομόνωσης του υποκειμενικού στοιχείου που ανακύπτει κατά την διαδικασία 

μίας αξιολογικής κρίσης (Ξυροτύρη, 1997: 1923 στο Παρούτσας, 2009: 19).  

Εκτενέστερα, η έννοια της ποιότητας σύμφωνα με τον Sallis (1997) εξετάζεται με δύο 

τρόπους: την ‘διαδικαστική’ έννοια της ποιότητας και την ‘μετασχηματιστική’ έννοια της ποιότητας. 

Στην πρώτη περίπτωση η ποιότητα αξιοποιείται για την διασφάλιση της συμμόρφωσης σε μία 

συγκεκριμένη προδιαγραφή ή ένα πρότυπο προδιαγραφών,  ενώ στη δεύτερη περίπτωση η ποιότητα 

σχετίζεται με τη βελτίωση του οργανωσιακού μετασχηματισμού με έμφαση περισσότερο στις άυλες 

πτυχές της και λιγότερο στα συστήματα και τις διαδικασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια 

αποτύπωσης του όρου, η μετασχηματιστική έννοια της ποιότητας απαντά σε μία σύνθετη διαδικασία 

ενός ευρύτερου ‘καμβά’ προσδιοριστικών χαρακτηριστικών (Farooq, et al., 2007: 3).  

Ο Οakland (2003, 2004) συμπληρωματικά ανέφερε για την ποιότητα πως αυτή δεν μπορεί να 

ανιχνευθεί μέσα στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, αλλά στην ικανοποίηση του πελάτη, καθαυτή. Ακόμη, 

μέσω του ελέγχου για της συμμόρφωση με τις προδιαγραφές διασφαλίζεται ότι όλα πηγαίνουν 

σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό (Στειακάκης & Κωφίδης, 2016). 

Ακόμη, οι Willborn & Cheng (1994), όρισαν την ποιότητα ως την συμμόρφωση προς τις 

απαιτήσεις, ενώ η μέτρηση της ποιότητας συσχετίστηκε με τον έλεγχο της απόκλισης (μη 

συμμόρφωσης) από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Βασική παράμετρος επίτευξης της ποιότητας 

δηλώνεται, σε πρώτη φάση, η πρόληψη και όχι η αξιολόγηση. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο 

ορισμός του Murdick και των συνεργατών βάσει του οποίου η ποιότητα σχετίζεται με τον βαθμό 

ικανοποίησης των πελατών σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών συναρτήσει των αρχικά εκφρασμένων 

απαιτήσεων τους (Murdick et al., 1990). 

Σύμφωνα με τον Juran (1999) η ποιότητα ταυτίζεται με την καταλληλότητα χρήσης και 

αναλύεται σε τέσσερις επιμέρους συνιστώσες: α) την ποιότητα του σχεδιασμού, β) την ποιότητα της 
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συμμόρφωσης, γ) την ποιότητα διαθεσιμότητας του αγαθού, δ) την ποιότητα εξυπηρέτησης των 

πελατών μετά την πώληση (Στειακάκης & Κωφίδης, 2016: 148). 

Η τριλογία του Juran,σύμφωνα με το Juran Institute Inc, συνοψίζεται σε τρεις βασικές 

λειτουργίες διαχείρισης. Αυτές είναι (Goetsch & Davis, 2016: 26-27): 

Ο σχεδιασμός της ποιότητας. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστημάτων, προϊόντων και 

διαδικασιών ως βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη ή υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη. Σε 

αυτό το στάδιο ακολουθούνται τα βήματα: 1. Προσδιορισμός εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, 

2. Προσδιορισμός των αναγκών των πελατών, 3. Ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του προϊόντος (ή 

της υπηρεσίας) που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, 4. Ανάπτυξη διαδικασιών και 

συστημάτων που επιτρέπουν την «παραγωγή» των απαιτούμενων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας, 5. Ανάπτυξη του σχεδιασμού σε επιχειρησιακό επίπεδο. 

Ο έλεγχος της ποιότητας. Συμπεριλαμβάνει διαδικασίες όπως η αξιολόγηση της πραγματικής 

απόδοσης της ποιότητας, η σύγκριση της απόδοσης με τους στόχους, η λήψη μέτρων για την 

διόρθωση της απόκλισης της πραγματικής απόδοσης με τους στόχους. 

Ο William Edwards Deming, έχοντας τον τίτλο του πρωτοπόρου του μάνατζμεντ ποιότητας 

έθεσε τις βάσεις για την εξάπλωση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας μεταστρέφοντας την 

Αμερικανική οπτική για την ποιότητα, ενώ, παράλληλα, αναμόρφωσε τις αρχές της Ιαπωνικής 

επιχειρηματικότητας. Επισήμανε πως η μείωση του κόστους επιτυγχάνεται με τη βελτίωση της 

ποιότητας και δημιούργησε τον επονομαζόμενο «κύκλο του Deming», γνωστό ως PDCA 

(σχεδιασμός - Plan, εκτέλεση - Do, έλεγχος - Check, δράση - Act). Συγκεκριμένα, ανέφερε τα 14 

σημεία βελτίωσης της ποιότητας προτείνοντας τον συνδυασμό τους με την μεθοδολογία της 

στατιστικής κατά την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας. Στο βιβλίο-ορόσημο Out of Crisis 

επισήμανε το εξής: 

‘‘Η ποιότητα ορίζεται σε σχέση με τον χρήστη. Ποιος είναι ο κριτής της ποιότητας; Ο εργάτης 

παραγωγής πιστεύει ότι μπορεί να παράγει ποιοτικά προϊόντα όταν μπορεί να υπερηφανευτεί για το έργο του. Γι’ 

αυτόν η κακή ποιότητα ισοδυναμεί με μείωση της δουλειάς, και ίσως την απώλεια της θέσης του. Ενώ η καλή 

ποιότητα ενδυναμώνει την θέση της εταιρίας/οργανισμού στην αγορά. Για παράδειγμα, στα μάτια του διοικητή 

ενός εργοστασίου, ο όρος ποιότητα είναι συνυφασμένος με την επίτευξη των στόχων της εταιρίας και την τήρηση 

των προδιαγραφών. Επίσης, ένα από τα καθήκοντα του είναι, ακόμα και αν δεν το γνωρίζει, η συνεχής βελτίωση 

της ηγεσίας’’ (Deming, 1986:168 στο  Goetsch & Davis, 2016: 5). 

Ο Taguchi (1980), με τη σειρά του, καθιστά σαφές ότι η ποιότητα δεν επιτυγχάνεται μόνο 

μέσω της απλής συμμόρφωσης στις προδιαγραφές, αλλά απαιτεί μία ολιστική οπτική των στόχων 

που έχουν τεθεί για το κάθε προϊόν. Επίσης, σε κάθε περίπτωση που το προϊόν αποκλίνει από τον 

συνολικό στόχο (ο οποίος είναι ευρύτερος από το πλαίσιο των προδιαγραφών του), προκύπτουν 
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απώλειες για το κοινωνικό σύνολο. Ο Taguchi κλείνοντας τον κύκλο που άνοιξε ο Deming στη 

διοίκηση ποιότητας μετατόπισε τον έλεγχο από τις διεργασίες σε πιο προγενέστερο σημείο, αυτό του 

σχεδιασμού του συστήματος και των παραμέτρων με την διενέργεια στατιστικών πειραμάτων για την 

εξασφάλιση των βέλτιστων επιλογών. Εν τέλει, ορίζοντας την ποιότητα ανέφερε ότι:  

“Η Ποιότητα είναι η απουσία της «απώλειας» που μπορεί να επιβαρύνει τον τελικό πελάτη-καταναλωτή 

από τη στιγμή που το αγαθό απομακρύνεται από την επιχείρηση για να διατεθεί στην αγορά” (οπ. αν στο 

Στειακάκης & Κωφίδης, 2016: 103-104, 150). 

Ο Feigenbaum (2004) ήταν ο πρώτος θεωρητικός ο οποίος προσδιόρισε την έννοια του 

Ολικού Ελέγχου Ποιότητας. Συγκεκριμένα, όρισε την ποιότητα ως: ένα σύνολο σύνθετων 

χαρακτηριστικών ενός αγαθού τα οποία προστίθενται σε αυτό μέσα από δραστηριότητες της 

επιχείρησης που στοχεύουν στην εκπλήρωση των προσδοκιών του πελάτη. Τέλος, όσον αφορά στον 

DeToro (1996) και τον Kaoru Ishikawa (1968) αξιοσημείωτα είναι τα εξής. Ο πρώτος μέσω του 

μοντέλου ποιότητας που ανέπτυξε στόχευσε στη βελτίωση των επιχειρηματικών λειτουργιών μέσω: 

της αρχής της συνεχούς βελτίωσης, της υποβολής εργασιών σε ειδικές δοκιμασίες όπως το 

benchmarking και ο ανασχεδιασμός των διεργασιών (Στειακάκης & Κωφίδης, 2016: 148-149). 

Υπό την ίδια προσέγγιση ανάλυσης, ο Imai (1986) εισήγαγε μία ολιστικού τύπου 

προσέγγιση στο πλαίσιο του μοντέλου της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, γνωστή ως 

Kaizen. Η λέξη Kaizen αποτελείται από τα ιδεογράμματα «ΚΑΙ» που αποδίδεται ως 

«ΑΛΛΑΓΗ» και το «ZEN» που σημαίνει «ΚΑΛΟ». Η φιλοσοφία που υποδηλώνεται μέσω του 

συγκεκριμένου όρου είναι αυτή της συνεχούς βελτίωσης κατά την οποία η ποιότητα δεν 

επιτυγχάνεται μέσω της επιθεώρησης και του ελέγχου, αλλά μέσω συνεχών βελτιώσεων των 

διαδικασιών σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Αξιοσημείωτο είναι πως η βελτίωση της ποιότητας 

μέσω της φιλοσοφίας Kaizen επιτυγχάνεται με βραδείς ρυθμούς, σταδιακά και είναι αποτέλεσμα 

ομαδικής και μακροχρόνιας προσπάθειας. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία εντασσόμενη στη ζώνη 

καινοτομίας βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές: 

α) Την Gemba (νοικοκύρεμα) ή μέθοδο 5S, η εφαρμογή της οποίας δεν συνεισφέρει μόνο 

στην αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά ταυτόχρονα καθιστά τους χώρους εργασίας ως σημεία 

μέσω των οποίων προστίθενται σταδιακά αξία στο τελικό προϊόν. 

β) Την Muda ή απάλειψη των περιττών δαπανών. Για την φιλοσοφία του Kaizen ως σπατάλη 

ορίζεται οτιδήποτε ελαττώνει την αξία των προϊόντων μίας διεργασίας. 

γ) Την προτυποποίηση. Ο Imai υιοθετώντας το δόγμα Crosby για τη δημιουργία προτύπων, 

αποδέχεται ότι τα πρότυπα πρέπει να αλλάζουν, προσαρμοσμένα με δυναμικό τρόπο στις τρέχουσες 

ανάγκες των πελατών. Παρ’ όλα αυτά, δεν αρκείται μονάχα στην δειγματοληπτική ανίχνευση των 

αποκλίσεων μέσω στατιστικών μεθόδων οι οποίες διενεργούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, 
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αλλά θεωρεί τους εργαζόμενους αρμόδιους για τον εντοπισμό των προβλημάτων και την 

τροποποίηση των διεργασιών (Ζαβλανός, 2017: 186·Στειακάκης & Κωφίδης, 2016: 95-98). 

Εν κατακλείδι, με αφορμή τον ακόλουθο ορισμό που δόθηκε από τους Goetsch & Davis, 

(2016) για την ποιότητα σύμφωνα με τον οποίο: 

“Η ποιότητα είναι μία δυναμική κατάσταση που συνδέεται με τους ανθρώπους, τα προϊόντα, τις 

υπηρεσίες, τις διαδικασίες και το περιβάλλον που πληροί ή υπερβαίνει τις προσδοκίες του πελάτη συνεισφέροντας 

στην παραγωγή υπεραξίας” (Goetsch & Davis, 2016: 6). 

 

Προτείνεται ένας ακόμη ορισμός ολιστικής οπτικής σύμφωνα με τον οποίο: 

 «Η ποιότητα προσδιορίζεται ως μία δυναμική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζει τη φυσιογνωμία ενός 

προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, και η ολιστική διερεύνηση του πλαισίου της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών που υπακούουν στις αρχές της ΔΟΠ στο πλαίσιο της συνεχούς 

διαδικασίας βελτίωσης και διασφάλισης της». 

 

1.1β)    Διαχείριση & Διασφάλιση Ποιότητας 

Η επιτυχία της διαχείρισης της ποιότητας στη βιομηχανία ώθησε πολλούς ανθρώπους να 

αναρωτηθούν "Γιατί όχι και στην εκπαίδευση;". Ωστόσο, κατά τη μεταφορά των μεθόδων από τη 

βιομηχανία στον εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό χώρο υπάρχουν ορισμένες διαφορές που θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη, αν και οι βασικές αρχές παραμένουν αμετάβλητες. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 

σημαντικές  διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας αναφορικά με το ότι (Tribus, 

1992: 1):  

α) Το σχολείο δεν είναι επιχείρηση. 

β)  Οι μαθητές δεν είναι το προϊόν αλλά η εκπαίδευση τους. 

γ) Οι πελάτες για το προϊόν είναι οι ίδιοι οι σπουδαστές, οι γονείς τους, οι μελλοντικοί εργοδότες 

τους, η κοινωνία. 

δ) Οι σπουδαστές πρέπει να είναι «συν- διαχειριστές» της δικής τους εκπαίδευσης. 

ε) Δεν υπάρχουν πάντα ευκαιρίες για ανάκληση της προηγούμενης δράσης. 

Η διασφάλιση της ποιότητας στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αναφέρεται στην 

ανάπτυξη ενός εσωτερικού συστήματος βάσει του οποίου αξιολογείται (εκτιμάται) εάν το τελικό 

προϊόν συμφωνεί με τις αρχικές προδιαγραφές και, κατ’ επέκταση, εάν ικανοποιεί στον μέγιστο 

βαθμό τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς πελάτες  (Μουρούτσος & Μήτκα, 2012). 

Στον χώρο της εκπαίδευσης ο όρος ‘διασφάλιση ποιότητας’ αφορά σε μηχανισμούς διασφάλισης των 

παραγόμενων προϊόντων οι οποίοι από μηχανισμοί «επιθεώρησης ποιότητας (quality inspection)» 

μετεξελίχθηκαν σε μηχανισμούς «ελέγχου ποιότητας (quality control)», «διασφάλισης ποιότητας» 
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(quality assurance), «βελτίωσης ποιότητας» (quality enhancement) και «διοίκησης ολικής 

ποιότητας» (total quality management) ή αλλιώς, ΔΟΠ (Ματθαίου Δ., 2007 στο 

(http://modip.asfa.gr).  

Οι Herman και Herman (1994) ανέφεραν, εκτός των άλλων, δύο βασικά επίπεδα εφαρμογής 

της διαχείρισης της ποιότητας στην εκπαίδευση. Το πρώτο επίπεδο αφορά στις διαδικασίες 

διαχείρισης ενός σχολείου, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού σχεδιασμού, της πρόσληψης και 

ανάπτυξης του προσωπικού, της διάθεσης πόρων και την ευθυγράμμισης μεταξύ τους, το τί 

διδάσκεται, του τρόπου με τον οποίο διδάσκεται και του τρόπου με τον οποίο αυτό αξιολογείται. Το 

δεύτερο επίπεδο αναφέρεται στην ποιότητα της διδασκαλίας που παρέχεται στους μαθητές. Οι 

σπουδαστές αναγνωρίζονται τόσο ως πελάτες όσο και ως εργαζόμενοι στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εκπαιδεύουν τους μαθητές να μπορούν να αξιολογούν τη διαδικασία 

μάθησης και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την μάθησή τους (Yang, 2015). 

Στο πεδίο της διασφάλισης και διαχείρισης της ποιότητας έχει αναπτυχθεί μία σειρά 

εργαλείων και τεχνικών (technical tools & techniques) μέσω των οποίων καθορίζεται και ελέγχεται 

η βελτίωση των συστημάτων και η διαχείριση τους. Ωστόσο, θα πρέπει να ενθυμούμαστε πως δεν 

είναι δυνατό, σε όλες τις περιπτώσεις, να εξεταστεί μόνο το σύνολο των εργαλείων και των τεχνικών 

χωρίς να συμπεριληφθεί το κοινωνικό σύστημα (social system) μέσα στο οποίο ενσωματώνονται οι 

σχετικές διαδικασίες. Το κοινωνικό σύστημα, με την σειρά του ενσωματώνεται σε ένα διαχειριστικό 

σύστημα (managerial system) το οποίο συμπεριλαμβάνει τα πρωτόκολλα, τα δικαιώματα, τα 

προνόμια και την γενικότερη πολιτική που καθορίζει τη φύση του. Ακολούθως, και τα τρία αυτά 

συστήματα “εγκιβωτίζονται” μέσα στην γενική  εκπαίδευση των ανθρώπων που τα απαρτίζουν. Για 

το λόγο αυτό, οποιαδήποτε προσέγγιση αφορά στην εισαγωγή της διαχείρισης ποιότητας μέσα σε 

έναν οργανισμό θα πρέπει να ξεκινά από την εκπαίδευση του προσωπικού (Tribus, 1992: 19). 

Με την πάροδο του χρόνου, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι σπουδαστές που εξοικειώνονται 

με την διαχείριση της ποιότητας τείνουν να ενεργούν στο πλαίσιο της κοινότητας αναλαμβάνοντας 

ρόλους που πηγάζουν από την τέταρτη (4η) στήλη (“Enable”), η οποία στηρίζεται στην πρότερη 3η  

στήλη του πίνακα του MacBeath. Αναλυτικότερα, η πορεία και εξέλιξη του βασικού σκοπού της 

εκπαίδευσης απεικονίζεται μέσα από τα τρία αυτά συγκεκριμένα πλαίσια τα οποία οδήγησαν 

σταδιακά στο 4ο πλαίσιο (Enable) το οποίο συνεπάγεται την αυτόνομη μάθηση 

(μαθητής/ανεξάρτητος ερευνητής).  

Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι (Πίνακας 1):  

α) Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που διέπεται από τα χαρακτηριστικά της στήλης του  MacBeath ‘Do 

thing To’ επικρατεί η μηχανιστική, θεματοκεντρική και δασκαλοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, 

http://modip.asfa.gr/
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η μειωμένη πρόσβαση στις διδακτικές πηγές, ο ανταγωνισμός και μία a priori πρόβλεψη της έκβασης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

β) Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που διέπεται από τα χαρακτηριστικά της στήλης του  MacBeath ‘Do 

things For’ οι στόχοι της εκπαίδευσης δείχνουν να κινούνται προς ένα πιο συνεργατικό 

επικοινωνιακό πλαίσιο με έμφαση στην μεθοδολογική προσέγγιση της γνώσης και στις διαδικασίες. 

γ) Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που διέπεται από τα χαρακτηριστικά της στήλης του  MacBeath ‘Do 

Things With’, η βασική στόχευση της μάθησης στρέφεται προς την διεπιστημονική προσέγγιση της 

γνώσης, την δημιουργικότητα, την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων, την ανακαλυπτική μάθηση και 

την εξειδίκευση (Tribus, 1992: 17). 

 

 

Πίνακας 1-    Το παιδαγωγικό προφίλ εκπαιδευτικού  (Tribus, 1992) 

  

 

    

Με την πάροδο του χρόνου (μετακινούμενοι από την στήλη ‘Do things WITH’προς την στήλη 

ENABLE, οι σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι εφαρμόζονται με στόχο την δημιουργία κατάλληλων 

περιβαλλόντων μάθησης μέσα στα οποία οι μαθητές νιώθουν ικανοποίηση να συμμετέχουν ενεργά 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναλαμβάνοντας ρόλο ερευνητή (Tribus, 1992).  

1η στήλη: 

‘Κάνω πράγματα για να’ 

        (DO Things TO)  

2η στήλη: 

‘Κάνω πράγματα για’ 

(DO Things FOR) 

3η στήλη: 

‘Κάνω πράγματα με’ 

(DO Things WITH)               

Αυταρχικό 

Ο δάσκαλος κυριαρχεί (δασκαλοκεντρική 

διδασκαλία) 

Έμφαση στο θέμα 

Σταθερή απάντηση 

Μηχανική μνήμη 

Προϊόν προσανατολισμένο 

Ενεργό μυαλό 

Εξωγενές κίνητρο 

Ηλικιακή ομαδοποίηση 

Διδασκαλία στην τάξη 

Περιορισμένη πρόσβαση 

Διδακτικά βοηθήματα 

Συγκλίνουσα σκέψη 

ανταγωνιστικός 

εσωτερική κατεύθυνση 

εξαρτώμενος 

Επιτρεπτό να συμβεί 

Έμφαση στη μέθοδο 

Ποικίλες απαντήσεις 

Ελεύθερη έκφραση 

Διαδικασία προσανατολισμένη 

Νοητική απόκριση/αντίδραση 

Εξωτερικό κίνητρο 

Ομαδοποίηση προτύπων 

Ομαδική διδασκαλία 

Τυχαία πρόσβαση 

Οπτικοακουστικός τομέας 

Αποκλίνουσα σκέψη 

Συνεταιρισμός 

Άλλη κατεύθυνση 

Ανεξάρτητος 

 

Δημοκρατικός 

Στοχευόμενη έρευνα 

Διεπιστημονική 

Απάντηση τύπου master 

Δημιουργικότητα 

Απόδοση 

Δραστικό (συναλλακτικό) μυαλό 

Εσωτερικά κίνητρα 

Ομαδοποίηση με ετοιμότητα 

Ανεξάρτητη μελέτη 

Συστηματική πρόσβαση 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία 

Δεξί και αριστερό ημισφαίριο 

Περιπέτεια 

(μέγιστη) αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

Αλληλοεξαρτώμενος 
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Κατ’ αντιστοιχία, και οι εκπαιδευτικοί διδάσκοντας στο πλαίσιο του ρόλου ‘ENABLE’ 

συμπεριφέρονται περισσότερο αυτόνομα, γινόμενοι, κατά κάποιο τρόπο, εκπαιδευτικοί –διευθυντές 

της τάξης που ‘διοικούν’ (απεικόνιση 1). 

 

Δηλαδή από την στήλη “Do things with2”                  Enable 

 

 

 

 

 

 

 

   (απεικόνιση 1 – Στήλη ‘Enable’) 

 

Γιατί, όμως, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα επιλέγει να συμμετάσχει σε δραστηριότητες 

διασφάλισης ποιότητας; Υπάρχουν πολλοί σημαντικοί λόγοι για τους οποίους ένας εκπαιδευτικός 

οργανισμός επιχειρεί να εφαρμόσει πρότυπα αξιολόγησης που βασίζονται στη διασφάλιση. 

Ορισμένοι από αυτούς συνδέονται με την επαγγελματική ευθύνη, τον ανταγωνισμό που πιθανόν 

ενυπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και με την πρόθεση να αποδοθεί λογοδοσία (Sallis 2002: 

3). 

  

1.1γ)    Η ποιότητα στην εκπαίδευση 

Ο ορισμός της ποιότητας και της αποτίμησης της στο χώρο της εκπαίδευσης προσδιορίζονται 

ως ένα πολύπλοκο εγχείρημα με συγκεκριμένες κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές προεκτάσεις και 

συνδέονται με ιστορικά συγκείμενα τα οποία επηρεάζουν άμεσα τους σκοπούς, τους στόχους και τις 

λειτουργίες της εκπαίδευσης στο σύνολο της. Εξίσου βάσιμη είναι και η άποψη ότι, δεν θα πρέπει να 

μιλάμε για ‘ποιότητα’ αλλά για ‘ποιότητες’, επιχειρώντας την ανάδειξη των διαφορετικών 

απαιτήσεων των εμπλεκόμενων ομάδων (δάσκαλοι, μαθητές, κοινωνία, αγορά εργασίας, 

κυβερνητικές πολιτικές). Στο πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας οι συγκεκριμένες ‘ποιότητες’ 

                                                           
2 Αξίζει να σημειωθεί πως στην εκπαίδευση το πλαίσιο “Do things with” παραπέμπει σε συνθήκες και συμπεριφορές οι 

οποίες προωθούν τις συλλογικές και δημοκρατικές πρακτικές, την ομαδική ετοιμότητα, την συστηματική πρόσβαση, την 

διεπιστημονικότητα, την εκπαιδευτική τεχνολογία, την στοχευόμενη έρευνα, την αλληλεξάρτηση, την ανεξάρτητη 

μελέτη, την αυτογνωσία (Tribus, 1992: 17). 

Ανεξάρτητος 

Ερευνητής 

Αναζητητής της 

γνώσης 

Χαρά για μάθηση  

Enable 
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συνάδουν με τις ‘ποιότητες’ των εισροών, των διαδικασιών και των εκροών ενός συστήματος 

(Βλάχος, κ.α., 2008: 17).  

Ποιοτική θεωρείται, πλέον, η γνώση που προκύπτει ως αποτέλεσμα της διεπιστημονικής 

προσέγγισης των επιστημονικών αρχών και των επιτευγμάτων, αναδεικνύοντας, εντός της σχολικής 

κοινότητας τις ανάγκες της περιρρέουσας πραγματικότητας. Η εκπαίδευση υπό αυτό το πρίσμα 

δημιουργεί νέα γνωστικά υβρίδια, προσεγγίζει τις αξίες με υποκειμενικό τρόπο και οδηγεί στην 

καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους μαθητές μέσω των οποίων αυτοί μπορούν: 

α) Να προσαρμόζονται δια βίου στις απαιτήσεις μίας μεταβαλλόμενης κοινωνίας, β) να 

διαχειρίζονται καταλλήλως την νέα πληροφορία, γ) να καινοτομούν και δ) να παράγουν κοινωνικό 

έργο. Στόχοι οι οποίοι στηρίζονται, εκτός των άλλων, από τις υπηρεσίες του ΟΟΣΑ, την UNESCO, 

η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Κοινότητας (Ματθαίου, 2007στο http://modip.asfa.gr). 

Χαρακτηριστική είναι η απεικόνιση του Βιταντζάκη (2012) στην οποία αναπαρίσταται ο 

αέναος κύκλος των παραγόντων που προσδιορίζουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος σε 

κάθε ιδιαίτερο περιβάλλον, παραδοχή η οποία προέκυψε κατόπιν πολυετούς μελέτης στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Από την μελέτη αυτή: 

α)  Διαπιστώθηκε πως η ανάπτυξη χαρακτήρων με νοοτροπία ‘ποιότητας’ προκύπτει μέσα από τον 

σαφή προσανατολισμό και την ανάληψη πρωτοβουλιών από το νηπιαγωγείο μέχρι την κορφή του 

εκπαιδευτικού συστήματος. 

β)  Διαφάνηκε ότι η πραγματική βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο μέσω της δέσμευσης των εκπαιδευτικών για κοινή προσπάθεια σε συνδυασμό με την συνεχή 

στήριξη των γονέων και των υπολοίπων συνεργατών της σχολικής κοινότητας. Παράλληλα, 

επισημάνθηκε η δυσκολία επίτευξης του παραπάνω εγχειρήματος δεδομένων των υφιστάμενων 

αναλυτικών προγραμμάτων και των υπαρχουσών συνθηκών εργασίες οι οποίες λειτουργούν 

ανασταλτικά στον σκοπό αυτό. 

γ)  Η μάθηση στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας είναι μία δυναμικά εξελισσόμενη 

διαδικασία μέσω της οποία οι εκπαιδευτικές πρακτικές προσεγγίζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

βελτιώνεται σημαντικά η προσωπική ποιότητα των εκπαιδευομένων. 

δ)  Ως βασικοί αλληλεπιδρώντες παράγοντες στην διαμόρφωση και τον μετασχηματισμό της 

Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε κάθε ιδιαίτερο περιβάλλον, ορίζονται: οι 

εκπαιδευόμενοι, οι γονείς και η οικογένεια, οι εκπαιδευτικοί, το αναλυτικό πρόγραμμα, η 

Διοίκηση/Διεύθυνση και το προσωπικό των σχολικών μονάδων, η αίθουσα διδασκαλίας και η 

κτηριακή υποδομή, η υλικοτεχνική υποδομή, οι διαδικασίες, το περιβάλλον και η κοινωνία 

(Βιταντζάκης, 2012: 405-407). 

 

http://modip.asfa.gr/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Μαθαίνουμε. . . 

10% αυτών που διαβάζουμε 

20% αυτών που ακούμε 

30% αυτών που βλέπουμε 

50% αυτών που βλέπουμε και ακούμε 

70% αυτών που συζητούμε 

80% αυτών που βιώνουμε 

95% αυτών που διδάσκουμε στους άλλους. 

(William Glasser, 1925-2013) 

 

1.2α)    ‘Διαστάσεις’ και ‘υποστάσεις’ της ποιότητας συναρτήσει του πλαισίου υποδοχής 

Ο Garvin (1988) στην ανάλυση του για την ποιότητα παρουσίασε πέντε απόψεις/οπτικές που 

αναφέρονται στην αφετηρία, τη λειτουργία και τη βασική στόχευση στρατηγικής σχεδίασης. Αξίζει 

να σημειωθεί πως κάποιες εξ’ αυτών αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους. Αναλυτικότερα, 

παρουσιάστηκε (Στειακάκης & Κωφίδης, 2016: 17· Γεωργιάδης, 2003): 

α) Η άποψη για την ποιότητα βασιζόμενη στο προϊόν: 

Σε αυτή την περίπτωση η ποιότητα αφορά εξ’ ολοκλήρου το προϊόν, και όχι το άτομο, ενώ 

παράλληλα διαθέτει πλεονεκτήματα στο επίπεδο της αξιολόγησης, καθώς τα προϊόντα αξιολογούνται 

με πιο αντικειμενικό τρόπο βάσει των πραγματικών τους χαρακτηριστικών. Στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης διαδικασίας δεν επιτυγχάνεται πάντα η πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ των  

χαρακτηριστικών του προϊόντος και του αντίστοιχου επιπέδου ποιότητας, διαπίστωση η οποία 

επιβεβαιώνεται, αρκετές φορές, μέσα από παραδείγματα προϊόντων υψηλών προδιαγραφών τα οποία 

διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά (Garvin, 1990). 

β) Η άποψη για την ποιότητα βασιζόμενη στον πελάτη:  

Ο Peter Drucker στο βιβλίο του The Practice of Management (Elsevier, Butterworth – 

Heinemann Ltd., Classic Collection, 2007) επισήμανε την βαρύνουσα σημασία που έχει η αντίληψη 

του καταναλωτή για το αγαθό που αγοράζει. Κάθε αγαθό, είτε με τη μορφή προϊόντος είτε μίας 

υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον χρήστη που προορίζεται. Η ποιότητα ενός αγαθού 

με βάση τον χρήστη ορίζεται ως «το σύνολο των ιδιοτήτων που εξασφαλίζουν ότι το παραγόμενο 

αγαθό ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών και ικανοποιεί τις εκφρασμένες ή 

συναγόμενες ανάγκες τους». 

Η στρατηγική σχεδίασης βασιζόμενη στον πελάτη-χρήστη βρίσκεται, κατά κάποιο τρόπο, 

στην αντίπερα όχθη από την παραπάνω οπτική. Στην συγκεκριμένη οπτική, ο ορισμός της ποιότητας 

καθορίζεται αποκλειστικά από τον χρήστη συναρτήσει των επιθυμιών και των αναγκών του, με το 

υποκειμενικό στοιχείο να έχει πρωτεύοντα ρόλο στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας 

(Στειακάκης & Κωφίδης, 2016: 17). 

https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1861
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γ) Η υπερβατική οπτική της ποιότητας: 

Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να σκιαγραφηθεί μέσα από την εξής φράση: «Δεν ξέρω τι 

είναι ποιότητα, αλλά μπορώ να την ξεχωρίσω μόλις την δω». Η σύνδεση της ποιότητας με την 

υπεροχή ενός οργανισμού, τα υψηλά πρότυπα και την επιχειρηματική τελειότητα, ενυπάρχει μέχρι 

και σήμερα στο μακρο-επίπεδο του διεθνούς κοινωνικο-ιστορικού συγκείμενου. Χαρακτηριστικά 

παράδειγμα είναι το Ιαπωνικό βραβείο Deming Prize, το Αμερικανικό βραβείο Malcolm Baldrige 

και το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM. (Με το μοντέλο EFQM3 και την 

εφαρμογή του στον εκπαιδευτικό χώρο θα ασχοληθούμε στην παρούσα εκπόνηση).  

δ) Η άποψη για την ποιότητα βασιζόμενη στην κατασκευή: 

Η κατασκευαστική οπτική αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων από τις 

πρότυπες σχεδιαστικές προδιαγραφές οι οποίες δύναται να μειώσουν κατά πολύ την ποιότητα του 

παραγόμενου προϊόντος και να αυξήσουν το κόστος. Η συγκεκριμένη οπτική αναφέρεται, κατά κύριο 

λόγο, σε προϊόντα. 

ε) Η οπτική για την ποιότητα βασισμένη στην αξία: 

Στη συγκεκριμένη προσέγγιση συγκρίνεται η χρησιμότητα ενός προϊόντος με την τιμή του 

και η ποιότητα αναγνωρίζεται με βάση τον υπολογισμό του δείκτη απόδοσης/τιμής. Οι Harvey & 

Green (1993) ανέφεραν πως η ποιότητα μπορεί να θεωρηθεί ως σημείο αναφοράς, μία απόλυτη 

αλήθεια στη βάση της οποίας δεν επιτρέπεται κανένας συμβιβασμός. Οι συνιστώσες που πρότειναν 

παρέχουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την διεύρυνση της συζήτησης υπό αυτή την οπτική (Harvey & 

Green, 1993· Harvey, 2006). 

Πιο συγκεκριμένα, εξέτασαν λεπτομερώς τις αντιλήψεις για την ποιότητα υπό το πρίσμα της 

αριστείας (excellence), της συνέπειας (consistency), της καταλληλότητας για τον σκοπό (fitness for 

purpose), της αξίας για τα χρήματα (value for money), και τη μετασχηματιστική προσέγγιση 

(transformative). 

Quality as exceptional: 

 Η προσέγγιση της ποιότητας ως κάτι το εξαιρετικό έχει ως αφετηρία τις ακόλουθες τρεις 

παραδοχές. Η πρώτη, αφορά στην παραδοσιακή έννοια της ποιότητας ως διακριτική, η δεύτερη 

αφορά στην άποψη της ποιότητας όπως αυτή ενσωματώνεται στην αριστεία (υπερβαίνοντας τα πολύ 

υψηλά πρότυπα) και, τέλος, η τρίτη αναφέρεται σε μία ασθενέστερη προσέγγιση της εξαιρετικής 

                                                           
3Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διαχείριση της Ποιότητας (European Foundation for Quality) είναι ένα μη κερδοσκοπικό 

ίδρυμα με έδρα τις Βρυξέλλες το οποίο ιδρύθηκε με βασικό στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Η αφορμή για την διαμόρφωση του EFQM Excellence Model δόθηκε από το έργο του Edwards Deming και 

το πλαίσιο των βασικών αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (EFQM, 2012· 2013). 
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ποιότητας, αυτή ως αποτέλεσμα της επιτυχούς τήρησης ενός συνόλου (ελάχιστων) απαιτούμενων 

προτύπων (Harvey & Green, 1993: 11). 

Quality as Perfection or Consistency: 

Η δεύτερη προσέγγιση εστιάζει στην έννοια της ποιότητας υπό την οπτική της συνέπειας, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προδιαγραφές των διεργασιών και των ρυθμίσεων με στόχο την 

προσέγγιση της τελειότητας (Ingle, 1985). Η έμφαση στο να γίνουν ‘τα σωστά πράγματα καλά’ (the 

right things well) θα μπορούσε να μετατοπιστεί από τις εισροές (inputs) και τις εκροές (outputs) προς 

την διαδικασία (Harvey & Green, 1993: 15). 

Quality as Fitness for Purpose: 

 Η τρίτη προσέγγιση αφορά στην ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας και βάσει αυτής η 

ποιότητα έχει νόημα μόνο σε σχέση με τον σκοπό του προϊόντος ή της υπηρεσίας (Ball, 1985b· 

Reynolds,  1986· HMI, 1989a,b· Crawford,  1991a). Σε αυτό το πλαίσιο η ποιότητα κρίνεται ως προς 

τον βαθμό στον οποίο το προϊόν ή η υπηρεσία ταιριάζει με τον σκοπό του, ιδέα η οποία είναι αρκετά 

απομακρυσμένη από την ιδέα της ποιότητας ως κάτι το διακριτικό, το ιδιαίτερο, το ελιτίστικο, κάτι 

το οποίο είναι δύσκολο να επιτευχθεί ή να απονέμει status (Harvey & Green, 1993: 16). 

Quality as Value for Money: 

 Μία ακόμη προσέγγιση της έννοιας της ποιότητας, την εξισώνει με την αξία (Ball, 1985a) και 

ειδικότερα με την αξία για τα χρήματα. Αφορά στην ενασχόληση της τυφλής πίστης στον τέλειο 

ανταγωνισμό με τον απόηχο της φράσης: «παίρνετε αυτό που πληρώνετε». Ακόμη, η παρούσα 

οπτική, σκιαγραφείται από τους ακόλουθους προσδιορισμούς της ποιότητας: «ποιότητα σε μία τιμή 

που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά», «ποιότητα προϊόντων σε οικονομικές τιμές», οι οποίες 

αντανακλούν όλες τις προδιαγραφές ‘υψηλού προτύπου’ με μειωμένο κόστος (Schroch & Lefevre, 

1988) (Harvey & Green, 1993: 21). 

Quality as Transformation: 

 Η μετασχηματιστική αντίληψη της ποιότητας βασίζεται στην έννοια της ‘ποιοτικής αλλαγής’ 

και της αλλαγής ως προς την μορφή. Η έννοια του μετασχηματισμού δεν εντοπίζεται μόνο στα 

φυσικά φαινόμενα (π.χ. μετασχηματισμός του πάγου σε νερό ή ατμό), αλλά περιλαμβάνει και την 

γνωσιακή υπέρβαση. Η γνωσιακή υπέρβαση στο πλαίσιο της μετασχηματιστικής αντίληψης της 

ποιότητας, είναι καθιερωμένη στη δυτική φιλοσοφία και μπορεί να αναγνωριστεί στα έργα του Καντ, 

του Αριστοτέλη, του Μαρξ και του Χέγκελ (Harvey & Green, 1993: 24). 

Οι παραπάνω οπτικές σχετίζονται με διαφορετικές έννοιες των προτύπων όπως η ακαδημαϊκή 

(academic), της επάρκειας/ικανότητας (competence), η υπηρεσιακή (service), η οργανωσιακή 

(organizational) (Harvey, 2006: 3). Κατ’ επέκταση, 
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- Τα ακαδημαϊκά πρότυπα (academic standards) σχετίζονται με τις πνευματικές ικανότητες των 

μαθητών και αποδεικνύουν την ικανότητα να επιτυγχάνεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο ακαδημαϊκής 

επίδοσης συγκριτικά με τους στόχους ή τα δεδηλωμένα αποτελέσματα. 

- Τα πρότυπα επάρκειας/ικανότητας) (competence standards), σχετίζονται με τεχνικής φύσεως 

ικανότητες των μαθητών και αποδεικνύουν την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιπέδου ικανότητας 

σε ένα φάσμα ικανοτήτων. Οι ικανότητες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν γενικές μεταβιβάσιμες 

δεξιότητες καθώς επίσης και ακαδημαϊκές δεξιότητες «υψηλού επιπέδου» στις οποίες μπορεί να 

αποδοθεί κάποιο βραβείο. 

- Τα πρότυπα υπηρεσίας (service standards) αναφέρονται στα πρότυπα παροχής υπηρεσιών ενός 

οργανισμού προς τους μαθητές αξιολογώντας τον βαθμό κατά τον οποίο τα προσδιοριστικά στοιχεία 

(διαδικασία, διευκολύνσεις) της παρεχόμενης υπηρεσίας συμφωνούν με συγκεκριμένους δείκτες 

αναφοράς ή προσδοκίες. 

- Τα οργανωσιακά πρότυπα (organisational standards) συναποτελούν τις βασικές αρχές και τις 

διαδικασίες βάσει τις οποίες ένα ίδρυμα/οργανισμός διαβεβαιώνει πως παρέχεται το κατάλληλο 

περιβάλλον μάθησης και έρευνας. Μέσω των συγκεκριμένων προτύπων εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματική διαχείριση των οργανωσιακών διαδικασιών και η σαφής μετάδοση των 

οργανωσιακών πρακτικών. Τα οργανωσιακά πρότυπα ονομάζονται και ‘πρότυπα ποιότητας’ (quality 

standards). Συγκεκριμένα, στον ευρωπαϊκό χώρο της τριτοβάθμιας για την διασφάλιση της ποιότητας 

είναι γνωστά τα πρότυπα ENQA 2005.      

Επίσης, ο Garvin (1988) ‘χαρτογραφώντας’ την έννοια της ποιότητας διατύπωσε τις 

ακόλουθες οκτώ (8) διαστάσεις της (Στειακάκης & Κωφίδης, 2006: 18-21· Λελίδης, κ.α., 2005: 9). 

Αυτές είναι: 

i)  Ο εξοπλισμός – τα πρόσθετα χαρακτηριστικά (features): Για λόγους ανταγωνισμού κάποιες 

επιχειρήσεις και οργανισμοί μαζί με το προϊόν ή την υπηρεσία που παράγουν ή παρέχουν αντίστοιχα, 

προσφέρουν συνδυαστικά κάποια ακόμη πρόσθετα στοιχεία μαζί με το παρεχόμενο αγαθό τα οποία, 

όμως, δεν αφορούν στην βασική λειτουργία του. Παραδείγματος χάρη, το πρόσθετο χαρακτηριστικό 

της αντανάκλασης του φωτός στο χιόνι που διαθέτουν κάποια γυαλιά ηλίου πιθανόν να κρίνεται ως 

μία θετική παροχή. 

ii)   Η απόδοση (performance): η απόδοση ενός αγαθού σχετίζεται άμεσα με το εάν αυτό 

ανταποκρίνεται στον αρχικό σκοπό για τον οποίο έχει παραχθεί, αλλά και με τον βαθμό κάλυψης του 

φάσματος αναγκών που καλείται να ικανοποιήσει. 

iii)   Η συμμόρφωση (conformance): Ως συμμόρφωση ορίζεται ο βαθμός τήρησης των προδιαγραφών 

ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας σε επίπεδο σχεδιασμού. Όσον αφορά στην πιστοποίηση του 
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επιπέδου τήρησης των προδιαγραφών, στο πλαίσιο αυτής ελέγχονται οι τιμές όλων των κρίσιμων 

ιδιοτήτων ενός αγαθού, δηλαδή το σύνολο των χαρακτηριστικών τα οποία λαμβάνονται υπόψη στη 

φάση της σχεδίασης (ζώνες επιτρεπτών τιμών) . 

iv) Η αξιοπιστία (reliability): Στον ορισμό της έννοιας “αξιοπιστία” συμπεριλαμβάνονται συναφείς 

έννοιες όπως η «επιτυχής», «αδιάλειπτη» λειτουργία  και οι «προδιαγεγραμμένες συνθήκες χρήσης». 

Αναλυτικότερα, η αξιοπιστία αναφέρεται στην πιθανότητα αδιάλειπτης και επιτυχούς λειτουργίας 

ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές και συνθήκες χρήσης. 

Εστιάζοντας στις επιμέρους έννοιες: α) ο όρος «αδιάλειπτη» υποδηλώνει μία υπηρεσία ή ένα προϊόν 

(τις περισσότερες φορές) που συνεχίζεται χωρίς διακοπές τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ίσο με 

το αναμενόμενο χρονικό διάστημα διάρκειας του και β) ο όρος «επιτυχής» αναφέρεται στην 

επιθυμητή λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί εξ’ αρχής. 

Συμπληρωματικά, οι «προδιαγραφές συνθήκες χρήσης» αναφέρονται στην λειτουργία η 

οποία αναμένεται να είναι επιτυχής και αδιάλειπτη μόνο σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες συνθήκες 

χρήσης. 

v) Η ικανότητα εξυπηρέτησης (service ability): Η διάσταση αυτή αφορά στις δραστηριότητες της 

επιχείρησης/οργανισμού που αποσκοπούν στη διατήρηση της ενδυνάμωσης της σχέσης και της 

επικοινωνίας με τον πελάτη μετά την παροχή ή κατά την διάρκεια αξιοποίησης μίας υπηρεσίας ή 

ενός προϊόντος. 

vi) Η αισθητική (aesthetics): Η επίδραση του οπτικού ερεθίσματος, αρκετές φορές, είναι τόσο 

ισχυρή που  διαφοροποιείται η αρχική εντύπωση του καταναλωτή λόγω της διαφοροποιημένης 

συσκευασίας του. Η αισθητική ως διάσταση ποιότητας αφορά στην επίδραση που έχει η εμφάνιση 

του προϊόντος.  

vii) Η διάρκεια ζωής (durability): ορίζεται ως το μέσο χρονικό διάστημα για το οποίο το προϊόν 

μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς αλλοιώσεις ή αλλαγές στα αρχικά του συστατικά.   

viii)  Η αντιληπτή ποιότητα (perceived quality): Η διάσταση αυτή αναφέρεται στην εικόνα που 

δημιουργείται στα ‘μάτια’ των καταναλωτών για την επιχείρηση/οργανισμό και για τα αγαθά που 

προσφέροντα από αυτήν. 

Εκτενέστερα, σύμφωνα με τον Sallis, οι τέσσερις επιταγές της ποιότητας που ‘φωτίζουν’ 

πολύπλευρα το πλαίσιο ορισμού της (2002: 3-4) είναι οι ακόλουθες: 

α) Η ηθική επιταγή (moral imperative): 

Οι πελάτες (costumers or clients) ενός οργανισμού αξίζουν να λαμβάνουν την καλύτερη 

δυνατή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Ο West Burnham επισημαίνοντας την υψηλή ηθική αξία της 

παραπάνω επιταγής της ποιότητας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: 
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«Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε μια κατάσταση στην οποία οτιδήποτε λιγότερο από την ολική 

ποιότητα θεωρείται κατάλληλο ή αποδεκτό για την εκπαίδευση των παιδιών». 

β) Η επαγγελματική επιταγή (professionalism imperative) είναι στενά συνδεδεμένη με την ηθική 

επιταγή και συνεπάγεται δέσμευση για κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών. Οι εκπαιδευτικοί που 

τηρούν την συγκεκριμένη επιταγή αναγνωρίζουν ως επαγγελματικό καθήκον την προσπάθεια τους 

για βελτίωση της ποιότητας της μάθησης και της διδασκαλίας. Στη βάση αυτού, τόσο η πρακτική 

στην τάξη όσο και η διοίκηση του ιδρύματος λειτουργούν με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. 

γ)  Η ανταγωνιστική επιτακτική ανάγκη: 

Ο ανταγωνισμός αποτελεί έναν αξιοσημείωτο παράγοντα στον κόσμο της εκπαίδευσης, 

φαινόμενο που διαφαίνεται πιο έντονα στα ιδιωτικά ιδρύματα. Για παράδειγμα, η πτώση των γενικών 

αποδόσεων μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις προσωπικού και τελικά μπορεί να απειληθεί η 

βιωσιμότητα του ιδρύματος. Οι εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν την συγκεκριμένη πρόκληση 

φροντίζουν να βελτιώνουν, όσο μπορούν περισσότερο, την ποιότητα των υπηρεσιών τους και τους 

μηχανισμούς παράδοσης των προγραμμάτων σπουδών. Οι παραπάνω μηχανισμοί στο πλαίσιο της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες και τις επιθυμίες των 

πελατών, κάτι που αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης του ανταγωνισμού. 

δ) Η υποχρέωση λογοδοσίας: 

Από τη μία πλευρά, τα δημόσια σχολεία και τα κολλέγια, από την άλλη τα οποία είναι 

συνήθως ιδιωτικά, ως αναπόσπαστα μέρη της ευρύτερης κοινωνίας, καλούνται να εφαρμόζουν τις 

εκπαιδευτικές πολιτικές που καθορίζονται από το εκάστοτε Υπουργείου Παιδείας και συνάμα να 

λογοδοτούν καθ’ όλη την διάρκεια της εφαρμογής τους.  Η βελτίωση της ποιότητας καθίσταται όλο 

και πιο σημαντική παράμετρος δεδομένου ότι τα θεσμικά όργανα προσανατολίζονται προς έναν πιο 

ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των συστημάτων εκπαίδευσης. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, μπορεί να καταλήξει κανείς στην διαπίστωση πως όταν οι 

άνθρωποι διαφωνούν στο εγχείρημα του προσδιορισμού της έννοια της ποιότητας, στην 

πραγματικότητα εκφράζουν την προτίμηση τους στις διαφορετικές διαστάσεις αυτής. Επίσης, πέραν 

της συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα και των προτιμήσεων που εκφράζονται, η περαιτέρω 

περιπλοκή αφορά στην συνθετότητα της ίδιας της έννοιας της ποιότητας και των αντιθετικών της 

διαστάσεων4.  

                                                           
4 Για παράδειγμα, οι διαστάσεις/πτυχές της ανθρωπιάς και της συνέπειας μπορεί να είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους. 

Αυτού του είδους η συσχέτιση έχει παρατηρηθεί σε κάποιες γραφειοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων και 

κάποιων με ανθρωπιστικό χαρακτήρα, όπου διαπιστώθηκε αίσθημα αποθάρρυνσης του προσωπικού, αλλά και των 

πολιτών λόγω της ‘τυφλής’ επιδίωξης της συνέπειας. Επίσης, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την έννοια της 

προσβασιμότητας όπου κατά την προσπάθεια μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων (outcomes) έχει διαπιστωθεί, κάποιες 

φορές, μείωση στο επίπεδο προσπελασιμότητας των πελατών (Hill, Blaser & Balmer, 1986:590· Williams & Webb, 

1991:108 at Martin, L., 1993: 27). 
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1.2β)    Ποιοτική μάθηση στο χώρο της εκπαίδευσης 

Στο πεδίο έρευνας της ποιότητας στο χώρο της εκπαίδευσης παρατίθενται τρεις βασικές 

απόψεις για την διαχείριση και αποτελεσματική αξιοποίηση της ποιότητας (Βαβουράκη, κ.α., 2008). 

Κατά την πρώτη άποψη, η ποιότητα ορίζεται με βάση την ποιότητα του τελικού 

αποτελέσματος, θεμελιώνεται βάσει συγκεκριμένων μετρήσιμων κριτηρίων και εκφράζεται με την 

κατάκτηση των άμεσα ορατών στόχων του σχολείου. Η συγκεκριμένη άποψη αντικατοπτρίζει σε 

μεγάλο βαθμό την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Στην δεύτερη άποψη, υπερτονίζεται η ανθρωπιστική διάσταση της ποιότητας σύμφωνα με την 

οποία η ποιοτική εκπαίδευση συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μέσω της 

καλλιέργειας ψυχοκοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων που υποβοηθούν την ομαλή κοινωνική 

προσαρμογή τους, ως μελλοντικοί πολίτες.  

Σύμφωνα με την τρίτη άποψη, η ποιότητα αναφέρεται στην ικανοποίηση των αναγκών του 

πελάτη -καταναλωτή υπό την οπτική ότι η ποιοτική εκπαίδευση και κατ’ επέκταση τα σχολεία 

‘ποιότητας’ στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών, των γονέων, της αγοράς 

εργασίας και της ευρύτερης κοινωνίας. 

Για τον προσδιορισμό της ‘ποιότητας της διδασκαλίας’ έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί. 

Χαρακτηριστικά, ο  Webbstock (1999) ανέφερε πως η ‘καλή’ διδασκαλία  συσχετίζεται άμεσα με 

την καταγεγραμμένη εκπαιδευτική αποστολή του κάθε ιδρύματος για να προσθέσουν οι Hativa, 

Barak & Simhi (2001) πως τα τέσσερα συστατικά στοιχεία μιας ποιοτικής διδασκαλίας είναι: το 

ενδιαφέρον για μάθηση, η οργάνωση του μαθήματος, η σαφήνεια του μαθήματος και το θετικό κλίμα 

της τάξης. Ο Taylor (2003) και ο Radloff (2004), με τη σειρά τους, επικεντρώθηκαν στις ικανότητες 

που πρέπει να διαθέτει ένας επιστήμονας ώστε να μπορεί να δημιουργεί συνθήκες ποιοτικής 

μάθησης.  

Αναλυτικότερα, ο Taylor (1970) κατέγραψε τις απαραίτητες ικανότητες που θα πρέπει να 

διαθέτει ένας επιστήμονας ως βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή μάθηση. Αυτές είναι: η 

ενασχόληση του επιστήμονα με το τοπικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι με αφοσίωση, η αφοσιωμένη 

συναναστροφή με τους συναδέλφους, τους ομότιμους, τους μαθητές, και η υιοθέτηση 

χαρακτηριστικών όπως η ηγεσία, η προσωπική διοίκηση, η αμεροληψία, η  στόχευση με νέες 

προοπτικές, η αναστοχαστική επαγγελματική πρακτική και εξέλιξη, η επιχειρηματικότητα, η 

διοίκηση διδασκαλίας και μάθησης. 

Συμπληρώνοντας την οπτική του Taylor, ο Radloff (2004) πρόσθεσε πως οι παραπάνω 

ικανότητες εκτός του ότι συμπεριλαμβάνουν παιδαγωγικές γνώσεις και ικανότητες του 

διδασκόμενου αντικειμένου που σχετίζονται με τον τομέα της διοίκησης και της ηγεσίας, παράλληλα, 
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συνεπάγονται την κατανόηση της σφαιρικής και διασυνδεμένης φύσης της εκπαίδευσης (ΜΟΔΙΠ 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σ.22, 29). 

 

1.2γ)    Διοίκηση διαδικασιών μάθησης 

Στον εκπαιδευτικό χώρο, κεντρικό θέμα για την διαχείριση της ποιότητας αποτελεί η 

εγκυρότητα των διαδικασιών και των αρχών που εφαρμόζονται με βασική στόχευση την δημιουργία 

ενός αποτελεσματικού αξιολογικού συστήματος στο μικρο-επίπεδο των σχολικών μονάδων 

(Kukemelk, 2012: 2). Ένας από τους κυριότερους λόγους που επιδιώκεται η ανάπτυξη και βελτίωση 

της ποιότητας των διαδικασιών είναι η οικοδόμηση ενός επιτυχημένου σχολείου το οποίο θα παρέχει 

στους σπουδαστές του τον μέγιστο βαθμό επιτυχίας (βαθμό επίτευξης των μαθησιακών στόχων). Η 

ιδέα της μέτρησης των επιδόσεων σε αυτό το πεδίο είναι ζωτικής σημασίας διότι μέσω αυτών των 

μετρήσεων μπορεί να αναλυθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών βελτίωσης της ποιότητας  

μέσα από την λογοδοσία σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των πόρων (Sallis, 2002: 107). 

Στο μικρο-επίπεδο της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με ερευνητές, αναπτύσσονται 

συσχετισμοί αποτελεσματικότητας οι οποίοι χαρτογραφούνται σε εννέα τομείς διεργασιών (Teddlie 

and Reynolds, 2002) (απεικόνιση 2). Οι διεργασίες αυτές θα μπορούσαν να αναλυθούν υπό το πρίσμα 

της συστημικής θεωρίας και της ολιστικής προσέγγισης της γνώσης στα πλαίσια ενός συγκείμενου 

όπου η σχολική μονάδα λειτουργεί ως μέσο-επίπεδο, η σχολική τάξη ως μικρο-επίπεδο και το 

εκπαιδευτικό υποκείμενο ως νάνο –επίπεδο (Van DenAkker, 2013 όπ. αν. στο Φιλίππου, 2014). 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικασίες της αποτελεσματικής 

ηγεσίας 

α) Είναι σταθερή και αποφασιστική. 

β) Εμπλέκουν και άλλους στη διαδικασία. 

γ) Παρουσιάζουν στοιχεία εκπαιδευτικής ηγεσίας. 

δ) Πραγματοποιούν συχνό προσωπικό έλεγχο. 

ε) Επιλέγουν και αντικαθιστούν προσωπικό. 

 

 

 

Διαδικασίες της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας 

 

α) Ενότητα του σκοπού. 

β) Συνέπεια της πρακτικής. 

γ) Συλλογικότητα και συνεργασία. 

Δημιουργία θετικής σχολικής 

κουλτούρας 

 Δημιουργία υψηλών και κατάλληλων 

προσδοκιών για όλους 

 Έμφαση στις ευθύνες και τα 

δικαιώματα 

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή μίας διάχυτης 

εστίασης στη μάθηση α) Εστιάζοντας στους ακαδημαϊκούς. 

β) Μεγιστοποιώντας τον χρόνο μάθησης στο σχολείο. 

 
α) Δημιουργία ενός κοινού οράματος. 

β) Δημιουργία ενός ομαλού περιβάλλοντος. 

γ) Επικεντρώνοντας στη θετική ενίσχυση. 

α) Για τους μαθητές. 

β) Για το προσωπικό (ανθρώπινο δυναμικό) . 

 

Παρακολούθηση της προόδου σε όλα τα 

επίπεδα 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού στο 

χώρο του σχολείου 

 Συμμετοχή των γονέων με 

παραγωγικούς και κατάλληλους 

τρόπους 

 

α) Ευθύνες. 

β) Δικαιώματα. 

α) Σε επίπεδο σχολείου. 

β) Σε επίπεδο τάξης. 

γ) Σε ατομικό επίπεδο. 

 
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη. 

α) Ρυθμίζοντας τις αρνητικές επιρροές. 

β) Ενθάρρυνση παραγωγικών αλληλεπιδράσεων με τους 

γονείς. 



35 
 

(απεικόνιση 2 - Επίπεδα και περιεχόμενο διαδικασιών των αποτελεσματικών σχολείων, Teddlie and Reynolds, 

2002) 

 

Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση των διαδικασιών (process management) αποτελεί μία μέθοδο 

προγραμματισμού και διαχείρισης δραστηριοτήτων οι οποίες κρίνονται ως αναγκαίες για την 

υλοποίηση μίας διαδικασίας σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ροή της 

εργασίας ή των πληροφοριών μέσω της ακόλουθης οδού (Ζαβλανός, 2003: 104):  

Σύμφωνα με όρους της ΔΟΠ και συναρτήσει των απαιτήσεων που εκφράζει ο πελάτης (π.χ. 

μαθητής, γονέας) ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τον 

σχεδιασμό του προϊόντος ή της παροχής υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, α) προσδιορίζονται οι 

απαιτήσεις των εσωτερικών προμηθευτών/πελατών (π.χ. μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί) και σε 

δεύτερη φάση ικανοποιούνται οι ανάγκες των εξωτερικών πελατών (ανάγκες και απαιτήσεις 

κοινωνίας, υποδείξεις Αναλυτικού Προγράμματος). Απαραίτητο είναι, επίσης, β) να μπορούν να 

μετρηθούν τα κριτήρια των απαιτήσεων του πελάτη στην αλυσίδα προμηθευτή-πελάτη καθώς είναι 

γνωστό πως οι απαιτήσεις των εσωτερικών πελατών αλλάζουν με τον χρόνο, αφενός, επειδή 

αλλάζουν οι απαιτήσεις των εξωτερικών πελατών και, αφετέρου, επειδή λαμβάνουν μέρος συνεχείς 

βελτιώσεις μέσα στον οργανισμό (Ζαβλανός, 2003: 105). 

Στο πλαίσιο της ΔΟΠ, οι απαιτήσεις που εκφράζει ο πελάτης μετατρέπονται σε συγκεκριμένα 

κριτήρια για τον σχεδιασμό του προϊόντος ή της παροχής υπηρεσιών  και ο μαθητής έχει κυρίαρχο 

ρόλο σε αυτό αποτελώντας τον βασικό φορέα ανατροφοδότησης της διαδικασίας της μάθησης. 

Δηλαδή, στο πλαίσιο ανάλυσης της πορείας των διαδικασιών που λαμβάνουν μέρος εντός του 

σχολικού συστήματος παρατηρεί κανείς πως οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της 

μάθησης με τις απαιτήσεις τους να τροφοδοτούν και να κινητοποιούν τους εκπαιδευτικούς και τον 

διευθυντή (Ζαβλανός, 2003: 104 -123). 

Με βάση τα παραπάνω, η προσπάθεια προσέγγισης της τελειότητας της σχολικής μονάδας 

(σχολεία ποιότητας) στηρίζεται στη βελτίωση των διαδικασιών της λειτουργίας της μέσα σε ένα 

εποικοδομητικό πλαίσιο επικοινωνίας, με τα εκπαιδευτικά μέλη να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 

πληροφορίες που αφορούν σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής, αναλαμβάνοντας ρόλους 

προμηθευτή και πελάτη, αμφίδρομα. Οι αμφίδρομες αυτές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

πελάτη -προμηθευτή λειτουργούν ως ανατροφοδότες των διαδικασιών βελτίωσης. Αυτές 

απεικονίζονται ως εξής: 

Δάσκαλος Μαθητής 

 

Διευθυντής Δάσκαλος ή καθηγητής 
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Σχολικό Σύστημα              Γονείς 

        

 

1.2δ)    Ηγεσία επικεντρωμένη στη μάθηση (Learning -centered Leadership) 

Όπως προαναφέρθηκε η ηγεσία και η διοίκηση αποτελούν βασικά συστατικά της ποιοτικής 

διδασκαλίας και ένας ηγέτης μπορεί να συμβάλλει ενισχυτικά στη διαδικασία της μάθησης τόσο μέσα 

από την εφαρμογή αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πρακτικών όσο και δημιουργώντας κουλτούρα 

συνεργασίας και αποδοχής εντός του πλαισίου της σχολικής κοινότητας. Σε αυτή την υποενότητα, 

εξετάζεται η μεθοδολογία που ακολουθεί ένας ηγέτης – επιστήμονας ο οποίος εστιάζει στην 

βελτίωση της ‘ποιότητας’ της μάθησης.  

Η ηγεσία επικεντρωμένη στη μάθηση (Learning-centered Leadership) προσδιορίζεται ως ένα 

πλαίσιο αξιολόγησης σε επίπεδο ηγεσίας βάσει του οποίου όλες οι διαστάσεις της εκπαίδευσης 

επικεντρώνονται στη μάθηση, τη διδασκαλία, το πρόγραμμα σπουδών και την αξιολόγηση. Οι 

βασικές παράμετροι και οι βασικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα όταν εκφράζεται το 

συγκεκριμένο πρότυπο ηγεσίας προσδιορίζονται ως εξής: (Bennett, 2016: 35-36): 

Οι βασικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος που εκφράζεται 

το πρότυπο της ηγεσίας επικεντρωμένης στη μάθηση είναι: ο προγραμματισμός (planning), η 

εφαρμογή (implementing), η υποστήριξη (supporting), η υπεράσπιση (advocating), η επικοινωνία 

(communication) και η εποπτεία/έλεγχος (assessment). 

Ακολούθως, οι βασικές παράμετροι αναφέρονται στα εξής επίπεδα/τομείς: i) στα υψηλά 

πρότυπα μάθησης και διδασκαλίας, ii) στο επίπεδο περιεχομένου μέσω ενός αυστηρά οργανωμένου 

Αναλυτικού Προγράμματος (Rigorous Curriculum), iii) στον τομέα της παιδαγωγικής, όπου δίνονται 

οδηγίες για την ποιότητα του παιδαγωγικού περιεχομένου με βασικές προτάσεις την μεγιστοποίηση 

της απόδοσης, την ακαδημαϊκή και κοινωνική μάθηση όπως επίσης και την εφαρμογή 

αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πρακτικών. 

Ακόμη, iv) προωθείται η κουλτούρα μάθησης και η επαγγελματική συμπεριφορά (κοινότητες 

επαγγελματικής πρακτικής στην υπηρεσία του μαθητή, σύνδεση με εξωτερικές κοινότητες – 

connections to external communities, δεσμοί με την οικογένεια) και v) επικρατεί κουλτούρα 

απόδοσης ‘λογοδοσίας’ (Performance accountability), καθώς αναλαμβάνεται δέσμευση από όλα τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης και της ηγεσίας, για την διεκπεραίωση 

συγκεκριμένων καθηκόντων και την ολοκλήρωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.  

Ενυπάρχει συσχετισμός μεταξύ των βασικών παραμέτρων και διαδικασιών που 

συναποτελούν το ποιοτικό πλαίσιο μάθησης και προσδιορίζουν τον ρόλου ενός ηγέτη που 

επικεντρώνεται στις διαδικασίες της μάθησης και της διδασκαλίας. Επί τούτου, αξιοσημείωτο είναι, 
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ότι στο συγκεκριμένο πλαίσιο προωθείται ο διάλογος, η συζήτηση και ο αναστοχασμός όλων των 

εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών μελών για όλες τις διαδικασίες που υλοποιούνται. Επίσης, η ηγεσία 

επικοινωνεί με το εκπαιδευτικό προσωπικό και συζητά σχετικά με την ποιότητα της διδασκαλίας που 

προσφέρεται, με ιδιαίτερη έμφαση: 

 Στα μαθησιακά αποτελέσματα (λογοδοσία της απόδοσης). 

 Στη διερεύνηση της ποιότητας της διδασκαλίας, συλλογικά μέσα από ανταλλαγή ιδεών και 

μεθόδων μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Στην κουλτούρα ποιοτικής μάθησης. 

 Την αποτελεσματική επικοινωνία με την οικογένεια, την τοπική αυτοδιοίκηση, την ευρύτερη 

κοινωνία. 

 Στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών με ειδικές ανάγκες (ευάλωτες ομάδες). 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1.3α)    Αναδρομή 

Η ΔΟΠ αν και εμφανίστηκε ως τεκμηριωμένη μεθοδολογία τις τελευταίες δεκαετίες, 

εντούτοις, ως άτυπη μεθοδολογία, υφίστανται αρκετούς αιώνες πριν. Λαμβάνοντας ως αφετηρία το 

βιβλίο του G. Dale (1994) ‘Managing Quality’, μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως η μέτρηση ως 

θεμελιώδης διαδικασία ποιοτικού ελέγχου εντοπίζεται ιστορικά σε ακόμη προγενέστερο χρόνο, την 

εποχή των πρωτόγονων ανθρώπων. Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η εξέλιξη της τεχνολογίας 

της ποιότητας προώθησε την εκτενή εφαρμογή στατιστικών μεθόδων οι οποίες, με τη σειρά τους, 

οδήγησαν στην ανάπτυξη θεμελιωδών εργαλείων της φιλοσοφίας της Ολικής Ποιότητας όπως είναι 

τα διαγράμματα ελέγχου και ο στατιστικός έλεγχος διεργασιών (Goetsch & Davis, 2016: 10-12). 

Αναδρομικά, ήδη από την δεκαετία του 1920 αναδύθηκε η ανάγκη για ακριβή μέτρηση της 

ποιότητας των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω του προσδιορισμού της έννοιας 

της τεχνολογίας της ποιότητας  (Quality Engineering), και, την δεκαετία του 1950, ακολούθησε η 

έννοια της μηχανικής αξιοπιστίας (Reliability Engineering) με εμφανή την τάση για μαζική 

παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών. Για να έρθει μεταγενέστερα ο Juran 

(1989) να προσθέσει ότι, στην ποιότητα επικρατούν δύο βασικές αρχές: α) η επιθεώρηση των 

προϊόντων από μεριάς των καταναλωτών και β) η ιδέα των επιδέξιων τεχνιτών κατά την οποία οι 

αγοραστές βασίζονται στις ικανότητες των καλά εκπαιδευόμενων τεχνιτών.   

Στον τομέα της βιομηχανίας το κίνημα της Ολικής Ποιότητας ξεκίνησε μετά τον 2ο 

Παγκόσμιο πόλεμο με αφετηρία τις μελέτες που εκπονήθηκαν από τον Frederick Taylor, τον «πατέρα 
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του επιστημονικού management» το 1920, ενώ σε μεγαλύτερη κλίμακα προσέλκυσε την προσοχή 

την περίοδο της δεκαετίας του 1980, όταν οι Ιάπωνες κατέλαβαν ένα μεγάλο μερίδιο στην παγκόσμια 

αγορά  με το σύνθημα “Made in Japan”. Λίγο αργότερα, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε και στο χώρο 

της εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός προτύπου οργανωσιακής διαχείρισης μέσω του οποίου 

προωθούνταν ο συνεχής έλεγχος και η εποπτεία του συνόλου των λειτουργιών και των διαδικασιών 

εντός του οργανισμού προκειμένου να επιτευχθεί η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών (good services) (Akhtar, 2000· Besterfield, Michna, Besterfield & Sarce, 

2004· Fitzgerald, 2004 at Farooq et al., 2007: 1· Goetsch & Davis, 2016). 

 

1.3β)    Ορισμός έννοιας: Διοίκηση (Ολικής) Ποιότητας 

Η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) παρότι είναι ευρέως διαδεδομένη, 

εντούτοις, μέχρι σήμερα δεν έχει σχηματιστεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός ο οποίος θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε μία ολόπλευρη αποσαφήνιση του ορισμού της σε επίπεδο περιεχομένου. Κατά την 

διερεύνηση των ορισμών που αφορούν στη ΔΟΠ παρατηρείται πως, οι περισσότεροι εκ των 

επιστημόνων επιχειρούν να την προσδιορίσουν “φωτίζοντας” την υπό διαφορετικά πρίσματα και 

προσεγγίζοντας την με διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά. Κάποια από αυτά τα κριτήρια είναι: ο 

τρόπος διοίκησης του οργανισμού, η ποιότητα των παραγόμενων υπηρεσιών και αγαθών, η 

ικανοποίηση των πελατών, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται (Λελίδης, κ.α., 2005: 

14). 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) αντιπροσωπεύει μία μόνιμη 

μετατόπιση της εστίασης ενός ιδρύματος από τη βραχυπρόθεσμη σκοπιμότητα στην μακροπρόθεσμη 

βελτίωση της ποιότητας μέσα από μία σειρά μικρών και εφικτών έργων που υφίστανται συνεχείς 

αλλαγές (Goatish & Davis, 1994 στο Σκλάβη, 2013 :5). Συμπληρωματικά, στο Εθνικό Ινστιτούτο 

Προτύπων και Τεχνολογίας επισημάνθηκε πως τα βασικά χαρακτηριστικά του πλαισίου της ΔΟΠ 

αποτυπώνονται μέσα από μία σειρά διαδικασιών όπως:  

α) Η συνεχής βελτίωση, β) η αυτο-αξιολόγηση, γ) η ανατροφοδότηση, δ) η συγκριτική 

αξιολόγηση (benchmaking), ε) η μέτρηση απόδοσης με βασικές επαναλαμβανόμενες λειτουργίες 

διεξαγωγής όπως είναι η i) οπτικοποίηση, ii) ο ανασχεδιασμός, iii) η ανάλυση, iv) η λήψη απόφασης, 

v) ο προσδιορισμός και η επιλογή ευκαιριών βελτίωσης, vi) τα κρίσιμα σημεία διαδικασιών. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, η επιτυχής έκβαση των κρίσιμων διαδικασιών ενός συστήματος 

εξακτινώνονται σε επιμέρους και εξαρτώνται άμεσα από την ‘μετάφραση’ του οράματος και των 

στρατηγικών του οργανισμού σε μία συγκεκριμένη αποστολή  (Καλαμπόκη, 2014). 

Αναλυτικότερα, η στρατηγική της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, χαρτογραφείται με τους 

ακόλουθους όρους (Teare et al., 1994· Witcher 1990· Παρούτσας, 2009: 6). 
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 Τον όρο Διοίκηση:  

Η λειτουργία της διοίκησης στο πλαίσιο της ΔΟΠ αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο 

κινητοποιείται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού από την διοίκηση για να εμπλακεί σε 

δραστηριότητες του οργανισμού που ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων σε επίπεδο 

λήψης αποφάσεων, συμβάλλοντας, με αυτό τον τρόπο, στην ενδυνάμωση τους. Η παρούσα 

φιλοσοφία διαφέρει κατά πολύ από την εικόνα της διοίκησης ως μία μορφή επίβλεψης 

επικεντρωμένη στην πελατεία και τον παραδοσιακό τρόπο ελέγχου των υλικών πόρων και του 

ανθρώπινου δυναμικού μέσω της άσκησης δύναμης/εξουσίας. Ο Peters (1980) μέσα από το βιβλίο 

του «Thriving on Chaos» αναφερόμενος στο πεδίο της διοίκησης της ποιότητας σημείωσε 

χαρακτηριστικά πως η εμμονή της διοίκησης στην ποιότητα υπογραμμίζει τη σημασία των 

απαραίτητων ενεργειών για ηθική και συναισθηματική δέσμευση, με την ανταπόδοση των 

προσπαθειών να επιδρά θετικά στη διάθεση και την στάση των ανώτερων στελεχών (Στειακάκης & 

Κωφίδης, 2016: 127). 

 Τον όρο Ολική:  

Η σημασία αυτού του όρου συνυποδηλώνεται μέσα από την ενεργή εμπλοκή όλων των μελών 

ενός οργανισμού/επιχείρησης η οποία αναδύεται κατά την αναδιαμόρφωση ενός έργου, με σεβασμό 

στις ανάγκες όλων των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών). Οι μέθοδοι που προτάσσονται είναι: 

οι ομάδες εστίασης, οι συμβουλευτικές ομάδες, τα ερωτηματολόγια, οι ανοιχτές ημέρες (open days) 

και οι ανεπίσημες συζητήσεις (informal discussions) (Sallis and Hingley, 1992 στo Sallis 2002: 137).  

 Τον όρο Ποιότητα:  

Ο όρος αυτός προσδιορίζει την βασική προσδοκία «γοητεύω τον πελάτη» βάσει της οποίας 

εξασφαλίζεται πως όλοι οι πελάτες απολαμβάνουν επακριβώς αυτό που προσδοκούν, με το επίπεδο 

της εξυπηρέτησης, κάποιες φορές, να ξεπερνά τις προσδοκίες τους. Σύμφωνα με τις παραμέτρους 

«ποιότητας» που ορίζονται, προσδιορίζονται οι απαιτήσεις (standards) που πρέπει να καλυφθούν.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιοι ορισμοί που δόθηκαν για την περιγραφή και 

προσέγγιση της έννοιας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). 

Σύμφωνα με την Zairi (1994) η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μπορεί να προσδιοριστεί ως μία 

παράταξη από αρχές διοίκησης, μεθοδολογίες και τεχνικές που συμπράττουν με βασικό σκοπό το 

καλό του πελάτη. Συμπληρωματικά, η ΔΟΠ έχει συσχετιστεί με διαδικασίες όπως η συνεχής 

βελτίωση της ποιότητας σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και παραγωγής αγαθών όπως επίσης και με 

συμμετοχικές πρακτικές σε συστημικό επίπεδο (συμμετοχή όλων των επιπέδων και των τμημάτων 
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του οργανισμού). Οι Sashkin & Kiser στο βιβλίο τους “Putting TQM tο Work” (1993: 39) αναφέρουν 

ότι η υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας υφίσταται όταν η κουλτούρα ενός οργανισμού 

υποστηρίζει τη συνεχή επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη μέσω ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος από εργαλεία, τεχνικές και εκπαίδευση. Η παραπάνω διαδικασία συνδέεται άμεσα με τη 

διαρκή βελτίωση των οργανωσιακών διαδικασιών που στοχεύουν σε υψηλής ποιότητας προϊόντα και 

υπηρεσίες (Παρούτσας, 2009: 7). 

Ο Αμερικάνος οικονομολόγος Feigenbaum (1991) αναφέρει πως η ΔΟΠ αποτελεί ένα 

αποτελεσματικό σύστημα ανάπτυξης, ενσωμάτωσης και διατήρησης της ποιότητας στο πλαίσιο ενός 

οργανισμού, με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγονται αγαθά και να προσφέρονται υπηρεσίες για την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Οι Dean & Evans (1994), 

αντίστοιχα, προσδιορίζουν την ΔΟΠ ως μία ολοκληρωμένη, συστηματική και οργανωσιακή 

στρατηγική για την ενίσχυση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Τέλος, ο Selladurai 

(2002) ορίζει τη ΔΟΠ ως μία διαρκής διοικητική δραστηριότητα που αποσκοπεί στη βελτίωση της 

ποιότητας σε όλες τις δράσεις και τις διαδικασίες του οργανισμού, με απώτερο στόχο την 

εγκαθίδρυση ενός διοικητικού συστήματος το οποίο διασφαλίζει την ικανοποίηση τόσο των 

εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πελατών (Γεωργακοπούλου, 2013: 15-17). 

 

Στο Forum Ολικής Ποιότητας5 (1992) η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) ορίστηκε ως: 

«Ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα διοίκησης που στοχεύει στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης του 

πελάτη με το μικρότερο πραγματικό κόστος. Η Ολική Ποιότητα στο πλαίσιο της ΔΟΠ είναι μία προσέγγιση ολικού 

συστήματος (όχι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα) και αναπόσπαστο κομμάτι στρατηγικής υψηλού επιπέδου. Εκτείνεται 

οριζόντια ανάμεσα στα τμήματα και τις διευθύνσεις, εμπλέκοντας όλους τους εργαζομένους, από πάνω προς τα 

κάτω και εκτείνεται πίσω και μπροστά για να συμπεριλάβει την αλυσίδα των προμηθευτών και την αλυσίδα των 

πελατών» (Karabatsos,1989 στο Παρούτσας, 2009: 6). 

 

1.3γ)    Προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της ΔΟΠ 

Οι ευνοϊκές συνθήκες για την υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality 

Management) σχετίζονται άμεσα με την ευελιξία της δομής ενός οργανισμού σε συνδυασμό με την 

δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος εργασίας που έχει ως βασικό γνώμονα την κάλυψη των 

απαιτήσεων του  πελάτη. Ακόμη, αξιοσημείωτο είναι ότι εκεί που εφαρμόζονται οι αρχές τις ΔΟΠ, 

                                                           
5 Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο όρος «Διαχείριση Ολικής Ποιότητας» αναφέρεται στις προσεγγίσεις της διοίκησης που 

αναπτύχθηκαν στην εποχή του Στρατηγικού Management Ποιότητας. Οι Ιάπωνες συγγραφείς αναφερόμενοι στη ΔΟΠ 

αξιοποιούν τον όρο του Feigenbaum “Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας” (Παρούτσας, 2009). 
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οι δομές, η πυραμίδα εξουσίας και η ιεραρχία ανατρέπονται (Πασιαρδής6, 2004). Η οργανωτική 

πυραμίδα από τη σημερινή της μορφή (α) αναστρέφεται στα σχολεία «ποιότητας» στη μορφή (β) 

όπως απεικονίζεται παρακάτω. 

 

               Σχεδιασμός των Οργανισμών Ποιότητας Ζαβλανός, (2003: 222) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Συγκεκριμένα, στο μοντέλο (β) εφαρμόζεται η έννοια της ενδυνάμωσης σύμφωνα με την 

οποία το προσωπικό έχει την ευθύνη να διαχειρίζεται συνεργατικά όλες τις καταστάσεις που 

αναδύονται στο πλαίσιο του οργανισμού  (π.χ. σε δομικό και οργανωσιακό επίπεδο) όπως επίσης και 

τις πιέσεις που προέρχονται από τους πελάτες -μαθητές. Οι διευθυντές στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται να επενδύουν περισσότερο στα άτομα παρά στις μηχανές, 

υποστηρίζοντας το εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού και 

ενδυναμώνοντας τις προσπάθειες τους για επιμόρφωση. Τέλος, η αξιοποίηση της εργασίας των 

ομάδων είναι μία αδιαμφισβήτητη παράμετρος για την αποτελεσματική λειτουργία του 

οργανισμού/σχολείου (Ζαβλανός, 2003: 222). 

Μεταφέροντας τη φιλοσοφία του TQM στο μακρο-επίπεδο, απαραίτητη προϋπόθεση για να 

επιτευχθεί η αλλαγή του πολιτισμού και να τεθεί σε εφαρμογή η συγκεκριμένη μεθοδολογία  

                                                           
6  Στο άρθρο με τίτλο «TQM and School Restructuring: a case study», οι συγγραφείς Quong & Walker (1996) 

παρουσίασαν την περίπτωση ενός σχολείου που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και προσπαθεί να τα υπερβεί 

αξιοποιώντας τις βασικές αρχές της ΔΟΠ. Έναν χρόνο μετά την εφαρμογή αυτής της καινοτομίας αποδείχθηκε πως 

σταδιακά τα προβλήματα άρχισαν να περιορίζονται. Αυτό έγινε περισσότερο εμφανές τρία χρόνια αργότερα καθώς: α) 

ανέκαμψαν τα οικονομικά του σχολείου (να σημειωθεί ότι το σχολείο ήταν ιδιωτικό), β) τα μαθησιακά αποτελέσματα 

βελτιώθηκαν, γ) οι εγγραφές αυξήθηκαν, δ) οι γονείς ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο σχολείο, ε) μαθητές και 

εκπαιδευτικοί έδειχναν να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση ως μέλη μίας αναπόσπαστης λειτουργικής ομάδας 

(Πασιαρδής, 2004: 149, 152). 

Μαθητές και Γονείς 

Διδάσκοντες 

Διευθυντής 

      Σχολικός Σύμβουλος 

      Υπ. 

Παιδείας 

      Υπ.          

Παιδείας 

      Σχολικός Σύμβουλος 

Διευθυντής 

Διδάσκοντες 

Μαθητές και Γονείς 

μορφή (α)

  

μορφή (β) 
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απαιτείται πρωτίστως αλλαγή σε επίπεδο στάσεων και μεθόδων εργασίας. Η ανεστραμμένη ιεραρχία 

υπογραμμίζει τη σχέση παροχής υπηρεσιών και τη σημασία του πελάτη προς το ίδρυμα – οργανισμό, 

χωρίς απαραίτητα να επηρεάζεται η δομή της εξουσίας ή να μειώνεται η δυναμική του ηγετικού 

ρόλου των ανώτερων στελεχών (Yang, 2015). Συμπληρωματικά, οι Robert και Robert (1998) 

ασχολήθηκαν με τον παράγοντα ‘επιτυχίας’ ή ‘αποτυχίας’ μιας προσπάθειας υλοποίησης του TQM, 

επισημαίνοντας την παράμετρο της καθολικής έγκρισης, ως βασική αναγκαία παράμετρο στήριξης 

και υλοποίησης της από όλα τα μέλη που συναποτελούν την αλυσίδα της διοίκησης του οργανισμού 

– ιδρύματος (Yang, 2015). 

Επιγραμματικά, ορισμένα βήματα ενός επιτυχημένου πρότυπου μοντέλου ολικής ποιότητας 

μπορούν να συμπεριληφθούν στις ακόλουθες φάσεις:  

α) Προετοιμασία, β) Σχεδιασμός, γ) Εκτέλεση. Κατά το στάδιο της προετοιμασίας 

συλλέγονται οι κρίσιμες πληροφορίες και καλλιεργούνται οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το 

επόμενο στάδιο, αυτό του σχεδιασμού -φάση κατά την οποία η διαδικασία προσαρμόζεται στα 

βασικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης συναρτήσει των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της. 

Ακολούθως, στο στάδιο της εκτέλεσης πραγματοποιείται η διαδικασία υλοποίησης των παραμέτρων 

του σχεδιασμού όπου και επιχειρείται η εξ’ ολοκλήρου υλοποίηση της ολικής ποιότητας, με συνεχείς 

βελτιώσεις και βάσει συνεχών προσαρμογών των δεδομένων στις αρχικές απαιτήσεις και τις 

εκάστοτε παραμέτρους ανταγωνιστικότητας (Goetsch & Davis, 2016: 929-930). 

 

1.3δ)    Διοίκηση Ολικής Ποιότητας vs Παραδοσιακός τρόπος διοίκησης 

Στα πλαίσια της παραδοσιακής λειτουργίας της διοίκησης και του παραδοσιακού προτύπου, 

ο διευθυντής έδινε εντολές και ασκούσε τον πλήρη έλεγχο, με ιδιαίτερη έμφαση στο ερώτημα 

«ποιος» π.χ. Ποιος είναι ο υπεύθυνος γι’ αυτό που συνέβη; Αντίθετα, στη σύγχρονη λειτουργία της 

διοίκησης ρωτάμε το «πώς» και το «γιατί».  Π.χ. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα; Ο 

σύγχρονος διευθυντής είναι ταυτοχρόνως σύμβουλος, φίλος και υποστηρικτής του έργου των 

συναδέλφων, των υφισταμένων του. Ο σημερινός ηγέτης -διευθυντής έχει την ικανότητα να κάνει 

διάλογο, να θέτει καλές ερωτήσεις και να αναζητά συνεχώς νέους δρόμους γνώσης.  

Αξιοσημείωτο είναι πως οι διαδικασίες της εσωτερικοποίησης και της αποδοχής 

πραγματοποιούνται ευκολότερα στην περίπτωση που αυτές προέρχονται από τα ίδια τα άτομα και 

συνδυάζονται με ερωτήσεις του τύπου «πώς» ή «τί», μειώνοντας τον βαθμό αντίστασης των μελών 

του συστήματος προς μία ενδεχόμενη αλλαγή και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία πολλαπλών 

εναλλακτικών απαντήσεων (Ζαβλανός, 2017: 339, 341). 

Με αφορμή το γεγονός ότι οι Η.Π.Α. μαζί με την Ιαπωνία θεμελίωσαν τις σύγχρονες αρχές 

του Management στα πρότυπα της ΔΟΠ, το TQM ως φιλοσοφία της διοίκησης είναι αρκετά 
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διαφορετικό από την παραδοσιακή αμερικανική φιλοσοφία διαχείρισης, με κάποιες από τις διαφορές 

αυτές να είναι μακροσκοπικής φύσεως και άλλες να αφορούν στις ιδιαίτερες συνιστώσες του 

εκάστοτε μικρο-επίπεδου (macro/micronature) (Martin, L. 1993: 25) 

Στην παραδοσιακή αλυσίδα, ο παραγωγός της γνώσης παράγει ένα προϊόν το οποίο 

προσφέρει στους πελάτες/τελικούς χρήστες μέσα από ένα πλαίσιο επικοινωνίας το οποίο 

‘διακόπτεται’ από αόρατα τείχη τα οποία δημιουργούνται ανάμεσα τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο  

πρώτος (παραγωγός) δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών και, 

κατ’ επέκταση, ούτε τις αλλαγές που θα πρέπει να συμβούν για την βελτίωση του τελικού προϊόντος. 

Αντίθετα, στην σύγχρονη αλυσίδα προμηθευτή -πελάτη τα τείχη έχουν αφαιρεθεί και 

αντικαθίστανται από αποτελεσματικές συνεργασίες. Στο συγκεκριμένο μοντέλο ο ‘παραγωγός’ της 

υπηρεσίας συνεργάζεται με τους προμηθευτές για την κάλυψη των αναγκών τους, γνωρίζει τις 

ανάγκες των εξωτερικών πελατών και η διαδικασία της παραγωγής του προϊόντος ακολουθεί μία 

συνεχή αναπτυξιακή διαδικασία (Goetsch & Davis, 2016: 142 -143). 

  

1.3ε)    Εμπόδια κατά την εφαρμογή της ΔΟΠ 

Ωστόσο, παρά τα οφέλη που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της ΔΟΠ ενυπάρχουν και 

σημαντικά εμπόδια. Κάποια από αυτά αφορούν: α) στο φόβο της αλλαγής, δεδομένου πως 

οποιαδήποτε οργανωσιακή αλλαγή στοχεύει σε πιο σύγχρονες οργανωσιακές μορφές και απαιτεί 

σημαντική προσπάθεια, β) στη φύση της ηγεσίας, υπό το σκεπτικό πως οι βασικές αρχές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ευδοκιμούν στο πλαίσιο της μετασχηματιστικής ηγεσίας και γ) στο 

επίπεδο δεξιοτήτων των εργαζομένων, η αποτελεσματική αξιοποίηση των οποίων δύναται να 

συνεισφέρει ενισχυτικά στην βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών ενός 

οργανισμού (Σκλάβη, 2013: 5). 

Αναλυτικότερα, η επιτυχία της ΔΟΠ βασίζεται στην αλλαγή της κουλτούρας που θα πρέπει 

να προηγηθεί ή να συμβεί παράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των βασικών αρχών της, 

με ενδεχόμενους παράγοντες επικινδυνότητας να αποτελούν η αναποτελεσματική αξιοποίηση των 

παραμέτρων του χρόνου, του περιβάλλοντος και της υφιστάμενης κουλτούρας (Goetsch & Davis, 

2016: 196). Πιο συγκεκριμένα,  

α)   Η ολική ποιότητα χρειάζεται χρόνο για να εφαρμοστεί και να αποδώσει. 

 β)  Η αλλαγή δεν μπορεί να λάβει χώρα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν την ευνοεί. 

γ)  Είναι αρκετά δύσκολο να υπερνικηθεί το παρελθόν μαζί με τις προηγούμενες νοοτροπίες και 

συμπεριφορές οι οποίες καλλιεργούνταν στον προηγούμενο τύπο κουλτούρας και πιθανόν 

λειτουργούν ως τροχοπέδη στις νέες που τείνουν να προαχθούν. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ (Η’ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ) ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1.4α) Οριοθέτηση του εννοιολογικού πλαισίου της αξιολόγησης και του ευρύτερου συγκείμενου 

της 

Σημαντική και αναγκαία θεωρείται η διαδικασία αξιολόγησης τόσο ως εργαλείου 

ανατροφοδότησης  για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και ως θεωρητική βάση 

για την τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η σύνδεση της 

ποιότητας με την διαδικασία της αξιολόγησης διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο χώρο της 

εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και λόγω αυτού τις τελευταίες δεκαετίες δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανάπτυξη διαφόρων συστημάτων αξιολόγησης για την βελτίωση της ποιότητας της 

μάθησης και της διδασκαλίας (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

Η διαδικασία της αξιολόγησης διακρίνεται σε επιμέρους επίπεδα συναρτήσει των στόχων που 

επιδιώκονται, του πλαισίου διερεύνησης της όπως και του αντικειμένου εξέτασης της, κατά 

περίπτωση. Στο χώρο της εκπαίδευσης λαμβάνουν μέρος αξιολογικές διαδικασίες οι οποίες αφορούν 

(Παπακωνσταντίνου, 1993): α) στους μαθητές, β) στους εκπαιδευτικούς, γ) στα εποπτικά μέσα, δ) 

στις εκπαιδευτικές μονάδες, ε) στα Προγράμματα Σπουδών (curriculum), στ) στα Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα, ζ) στην Εκπαιδευτική Πολιτική και επεκτείνονται τόσο η) στο εθνικό όσο και στο θ) 

διεθνές επίπεδο (Μπιλάλη, 2008: 10).   

Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί έναν καθοριστικό 

μηχανισμό ανάπτυξης της ποιοτικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων ο οποίος επιδρά 

ευεργετικά και συνάμα εποικοδομητικά σε μία σειρά παραγόντων όπως είναι (Παπακωνσταντίνου, 

1993· Παπαδόπουλος, 1996 στο Κολοκοτρώνης, 2018: 4): 

 Η ανάδειξη και διερεύνηση προβλημάτων που προκύπτουν στα πλαίσια της σχολικής μονάδας και 

είναι αναγκαίο να επιλυθούν σε επίπεδο λήψης απόφασης. 

 Η συνεχής αναδιαμόρφωση των γνωστικών αντικειμένων. 

 Η λειτουργία της ως αναπτυξιακό εργαλείο δεδομένου ότι τα αποτελέσματα των αξιολογικών 

κρίσεων λειτουργούν ως εφαλτήριο ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Η ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό επίπεδο μέσω της παροχής έγκυρων 

πληροφοριών, την ανάδειξη και επικράτηση των αξιών του εκδημοκρατισμού. 

 Η ανάδειξη και καλλιέργεια της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού και η ενθάρρυνση του στο 

σχεδιασμό και στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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 Η ποιοτική βελτίωση του επιπέδου της σχολικής ζωής. 

Τόσο διεθνώς όσο και στον ελλαδικό χώρο με αφετηρία το 1933 έως και στις μέρες μας 

(Tyler, 1942· Stake, 1975· Provus, 1971· Stufflebeam, 1971· Κασσωτάκης, 1990· Δημητρόπουλος, 

1999· Stiggins, 2004· Γραμματικόπουλος, 2006· Creemers & Kyriakides, 2008), έχουν καταγραφεί 

διάφοροι ορισμοί για την αξιολόγηση οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους σε μεγάλο 

βαθμό, αποδεικνύοντας, με αυτό τον τρόπο, την συνθετότητα του συγκεκριμένου επιστημονικού 

εγχειρήματος. Η λειτουργία της αξιολόγησης ως μίας συστηματικής διεργασίας αποσκοπεί αρχικά 

στην αποτίμηση και σε, δεύτερη φάση, στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας όλων των συνδετικών κρίκων που συνθέτουν την πεμπτουσία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Πετροπούλου,  κ.α., 2015: 18-19). 

Σύμφωνα με τον Κουτούζη (1999) η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

συνολικού πλαισίου λειτουργίας ενός οργανισμού καθώς μέσω της διαδικασίας της 

ανατροφοδότησης που ‘φιλοξενεί’ στο εσωτερικό της, βοηθάει έναν οργανισμό να πετύχει τους 

στόχους του και να αποτιμήσει την ποιότητα του έργου του. Ακόμη, αποτελεί συνεκτικό υλικό του 

ιστού όλων των διοικητικών διαδικασιών καθότι, όπως οι διαδικασίες της αξιολόγησης παραπέμπουν 

σε ένα συγκρουσιακό ζήτημα λόγω των επικαλύψεων που προκύπτουν σε ζητήματα εξουσίας, 

ελέγχου και πολιτικής νομιμοποίησης, με το ίδιο σκεπτικό, η αξιολόγηση αποτελεί αντικείμενο 

άσκησης της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής (Ζαμπέτα,1992 στο Κορωναίου, 2010: 44-45).   

Ο Κουτούζης και η Χατζηευστρατίου (1999) συμπληρώνουν πως η Αξιολόγηση ως 

αναπόσπαστο μέρος των επιμέρους σταδίων της διοικητικής λειτουργίας (Προγραμματισμός – 

οργάνωση – Διεύθυνση/Συντονισμός –Αξιολόγηση – Ανασκόπηση – Τροποποίηση), λαμβάνει χώρα 

σε ένα ευρύτερο πλαίσιο Διοίκησης, ως μία διαδικασία «αποτίμησης», με αντικείμενο της τους 

εκπαιδευτικούς στόχους, τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, τις διεργασίες πραγματοποίησης 

των στόχων, τα μέσα διδασκαλίας, τις σχολικές μονάδες, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και 

συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα (Κωνσταντίνου, 2002 στο Μπιλάλη, 2008: 8). Στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας, αναμένεται να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

με τον ρόλο ενός μηχανισμού ο οποίος συνδέεται με όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα και δεν 

λειτουργεί ως μία αυτόνομη διαδικασία (Φράγκος, 1991: 3). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οριοθέτηση του πλαισίου της αξιολόγησης αποτελεί μία από τις 

βασικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση κάθε είδους αξιολογικής διαδικασίας. Με τον όρο 

αξιολογικό πλαίσιο διασαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο οριοθετείται το σύνολο των δομικών 

στοιχείων που συνθέτουν τον βασικό πυρήνα της διαδικασίας της αξιολόγησης σε κάθε επίπεδο. Τα 

δομικά στοιχεία αυτού είναι (Πετροπούλου, κ.α., 2015: 40):  
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 Το αντικείμενο της αξιολόγησης με το οποίο συγκεκριμενοποιείται αυτό που αξιολογείται. 

 Οι σκοποί –στόχοι της αξιολόγησης βάσει των οποίων σκιαγραφούνται οι κύριοι λόγοι για τους 

οποίους λαμβάνει χώρα η διαδικασία της αξιολόγησης. 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης διαμέσου των οποίων συνθέτεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

συντάσσονται οι αξιολογικές κρίσεις. 

 Η εγκυρότητα της αξιολόγησης, παράμετρος που προσδιορίζει το κατά πόσο αποτελεσματικά 

μετράται αυτό που στοχεύεται να αξιολογηθεί. 

 Η αξιοπιστία της αξιολόγησης μέσω της οποίας εξασφαλίζεται ότι σε κάθε νέα αξιολογική 

δοκιμασία με τις ίδιες παραμέτρους και κριτήρια θα προκύπτουν τα ίδια αποτελέσματα. 

 Η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης σύμφωνα με την οποία εξασφαλίζεται πως η αξιολογική 

διαδικασία διατηρείται ανεξάρτητη από οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες και άλλα πλαίσια, μη 

σχετικά με το αντικείμενο της αξιολόγησης. 

 Η συνέπεια της αξιολόγησης, αξιολογικό στοιχείο με το οποίο ελέγχεται εάν και κατά πόσο ένα 

αποτέλεσμα μπορεί να γενικευτεί σε άλλα περιβάλλοντα. 

 Η πρακτικότητα της αξιολόγησης, στοιχείο μέσω του οποίου διαπιστώνεται ο βαθμός ευκολίας 

και εφαρμογής μίας αξιολογικής κρίσης. 

 Η διακριτικότητα της αξιολόγησης που αφορά στον βαθμό επιτυχούς διάκρισης και κατάταξης 

των αξιολογικών κατηγοριών των εκπαιδευομένων.     

Επισημαίνεται πως το καθένα από τα παραπάνω στοιχεία παρότι δύναται να ελεγχθεί 

μεμονωμένα, συνολικά συνεισφέρει στην ανάπτυξη δυναμικών αλληλεξάρτησης και 

αλληλεπίδρασης   (Δημητρόπουλος, 2010· Newton, 2007· Oosterhof, 2009· Κασσωτάκης, 2013). 

 

1.4β)  Προσδιορισμός των εννοιών ‘(εκπαιδευτική) αξιολόγηση’ & ‘αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

έργου’ 

1.4β(1)  Εκπαιδευτική αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης λαμβάνει χώρα στη βάση ενός ευρύτερου και 

πολυδιάστατου πεδίου αναφοράς με την σημασία και συνεισφορά της να προσδιορίζεται αφενός 

μέσα από την διερεύνηση της έννοιας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και αφετέρου μέσα από τον 

προσδιορισμό του εκπαιδευτικού έργου στο σύνολο του. Υπό αυτό το πρίσμα δίνονται, κατά καιρούς, 

διάφοροι ορισμοί οι οποίοι έχουν ως αφετηρία διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Ακολούθως, 

παρουσιάζονται κάποιοι από αυτούς. 

Ο όρος ‘εκπαιδευτική αξιολόγηση’ χρησιμοποιείται για να δηλώσει συγκεκριμένες 

διαδικασίες ελέγχου: α) της ποιότητας των «προϊόντων» της εκπαιδευτικής  διαδικασίας, β) της 

λειτουργικότητας, της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των διάφορων παραγόντων 
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που συναποτελούν την διδακτική πράξη όπως επίσης και γ) της επάρκειας των διασυνδέσεων του 

εκπαιδευτικού συστήματος με το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα (Dressel, 1976). 

Σύμφωνα με τον Tyler (1942) η εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελεί έναν διακριτό επιστημονικό 

κλάδο ο οποίος θεμελιώνεται στις βάσεις των κοινωνικών και θετικών επιστημών με βασικό σκοπό 

την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος όπως αυτοί ορίζονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία (Μακράκης, 1998· Αθανασίου & Χαμπηλομάτη, 2006· Τσαντάκης, 2007· Γκανάκας, 

2005 στο Χατζηαποστόλου, 2013: 6). 

Επίσης, κατά τους Bamburg & Andrews, 1991 και Wright et al., 1997, η εκπαιδευτική 

αξιολόγηση 7  θεωρείται αναγκαία καθώς συνδέεται με την ίδια τη διεργασία της μάθησης, 

συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της εκάστοτε διδακτικής μεθοδολογίας, 

έχοντας ως σκοπό την εξασφάλιση βέλτιστων εκπαιδευτικών παραμέτρων και την αύξηση της 

απόδοσης της σχολικής μονάδας (Κολοκοτρώνης, 2018:3). 

Αξιόλογη είναι και η αναφορά του Rogers (1999) για την συμβολή της αξιολόγησης στη 

βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα αναφέρει πως (Πίος, 2013: 3): 

 Η αξιολόγηση βοηθάει στη βελτίωση των εκπαιδευτών καθώς μέσω αυτής έχουν τη δυνατότητα 

αυτοί να ελέγχουν την ποιότητα και την αποδοτικότητα της διδασκαλίας τους και να σχεδιάζουν τη 

διδακτική διαδικασία με σκοπό να την βελτιώσουν. 

 Η αξιολόγηση είναι μία απαραίτητη διαδικασία στα πλαίσια της δομής και της οργάνωσης της 

σχολικής μονάδας διότι μέσω αυτής ενθαρρύνεται ο σχεδιασμός καινούργιων στρατηγικών μάθησης 

και διδασκαλίας. 

H προστιθέμενη αξία της διαδικασίας της αξιολόγησης αντανακλάται στο ότι λειτουργεί: α) 

ως ένα δυναμικό εργαλείο μάθησης (assessment for learning) ωθώντας τους εκπαιδευόμενους να 

πάρουν μέρος στην δική τους αξιολόγηση, και κατ’ επέκταση  β) ως μηχανισμός ανατροφοδότησης 

και βελτίωσης για τους μαθητές, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς (Δημητρόπουλος, 1999· 

Κασσωτάκης, 2013).  

Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η αξιολόγηση συνδέεται άμεσα με τις 

διαδικασίες της μάθησης και της διδασκαλίας καθώς διαχέεται σε όλη την διδακτική πράξη, 

ελέγχοντας τον βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων και συσχετίζοντας τους με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα (Πετροπούλου, κ.α., 2015: 2-3). 

                                                           
7 Αξίζει να σημειωθεί πως σε επίπεδο διοίκησης η εκπαιδευτική αξιολόγηση αναφέρεται σε ζητήματα σχετικά με την 

αντιμετώπιση πρακτικών διοικητικών ζητημάτων, στην εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε ζητήματα 

εκπαιδευτικής οργάνωσης και προγραμματισμού όπως και στην αξιολογική κρίση του εκπαιδευτικού δυναμικού (Stronge 

1997 στο Κολοκοτρώνης, 2018: 3). 
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Εκτενέστερα, η αξιολόγηση των μαθητών, απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί όλους 

τους ενεργά εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφενός επειδή αντικατοπτρίζεται στους 

στόχους και στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης και αφετέρου επειδή ‘καθρεφτίζει’ 

το σχολικό και διδακτικό κλίμα. Απαραίτητη κρίνεται η συλλογή πληροφοριών που αφορούν στις 

μαθησιακές ανάγκες και στις εμπειρίες των μαθητών και, σε δεύτερη φάση, η ανάλυση και 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αποτελούν πηγή ανατροφοδότησης για κάθε παιδαγωγική 

παρέμβαση (Μανωλάκος, 2010: 7). 

Αξίζει να σημειωθεί πως η εκπαιδευτική αξιολόγηση δεν περιορίζεται μόνο στην αξιολόγηση 

των μαθητών αλλά διευρύνεται, σε συστημικό επίπεδο έχοντας δύο βασικούς στόχους: 

i) Την διερεύνηση του βαθμού αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών παραμέτρων και των 

μεταβλητών της ικανοποίησης των αναγκών των άμεσα ενδιαφερόμενων/ευρύτερης εκπαιδευτικής 

κοινότητας. 

ii) Την επίτευξη εκπαιδευτικών αλλαγών με βασικό σκοπό την βελτίωση των εκπαιδευτικών δεικτών 

που αφορούν στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006: 458). 

 

1.4β(2)    Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 8  προσδιορίζεται ως ένα από τα κυρίαρχα και 

περισσότερο αμφιλεγόμενα ζητήματα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στους ευρωπαϊκούς 

εκπαιδευτικούς χώρους γύρω από την συγκεκριμένη θεματική παρατηρείται ένα υψηλό επίπεδο 

κινητικότητας, καθιστώντας το συγκεκριμένο ζήτημα πολύ ενδιαφέρον για την κοινή γνώμη στο 

μικρο-επίπεδο της Ελλαδικής επικράτειας (εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης, πολιτικούς 

ιθύνοντες) (Αναστασίου, 2014: 63). Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου προσδιορίζεται ως μία 

σύνθετη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται όλες οι παράμετροι του εκπαιδευτικού συστήματος, από 

την εκπαιδευτική νομοθεσία και τα προγράμματα σπουδών/σχολικά εγχειρίδια μέχρι τον 

εκπαιδευτικό και τον μαθητή (Ζουγανέλη, κ.α., 2007a: 136).  

Υπό αυτό το σκεπτικό, γίνεται σαφές το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό έργο μπορεί να λάβει 

χώρα τόσο στο μακρο-επίπεδο (σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος), όσο και στο μικρο-επίπεδο 

της σχολικής μονάδας. Ο προσδιορισμός, άλλωστε, «εκπαιδευτικό» υποδηλώνει, εκτός των άλλων, 

πως επρόκειτο για μία εργασία η οποία συντελείται σε οποιοδήποτε επίπεδο του σχολικού θεσμού 

                                                           
8  Στη διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού έργου τα οποία αντιστοιχούν στις εξής τρείς κατηγορίες: α) τα δεδομένα του σχολείου, β) τις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες και γ) τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται διαδικασίες όπως: i) η αποτίμηση του 

εκπαιδευτικού έργου, ii) ο προγραμματισμός δράσεων βελτίωσης, iii) η υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

δράσεων και iv) η αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων (European Council, 2001). 
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και συγκεκριμένα σε κανονιστικά μοντέλα, αλλά και υπό τη μορφή μίας σκόπιμης δραστηριότητας 

η οποία διαθέτει σαφή πλαίσια, σαφή προσανατολισμό και καθοριστικές λειτουργίες 

(Παπακωνσταντίνου, 2002 στο Χατζηαποστόλου, 2013: 8). 

Πιο αναλυτικά, το εκπαιδευτικό έργο πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα τα οποία συνδέονται 

και αλληλεξαρτώνται μεταξύ τους (Παπακωνσταντίνου, 2003): 

α) Το επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος τόσο ως διαδικασία όσο και ως τελικό προϊόν της 

λειτουργία του.  

β) Το επίπεδο σχολικής μονάδας ως διαδικασία και ως αποτέλεσμα μίας κατάλληλα σχεδιασμένης 

και οργανωμένης δραστηριότητας. 

γ) Το επίπεδο σχολικής τάξης ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας ενός συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού και κατ’ επέκταση ενός προϊόντος διδασκαλίας. 

Η διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί βασικό στοιχείο της 

λειτουργίας της διοίκησης για μία εκπαιδευτική μονάδα9, καθότι βοηθάει σε μεγάλο βαθμό στην 

ανίχνευση των προβλημάτων που ενδεχόμενα ανακύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 

παιδαγωγικού/διδακτικού έργου, και, παράλληλα, την εφοδιάζει με στοιχεία απαραίτητα για την 

ανατροφοδότηση και τον μετασχηματισμό της κουλτούρας της (Κουτούζης, 1999: 261). Με την 

πάροδο του χρόνου, αναγνωρίζεται, πλέον, η παραδοχή πως η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση λειτουργώντας ως 

ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης (Ζουγανέλη, κ.α., 2008b: 391).  

Από τις αναφορές που έχουν γίνει, κατά καιρούς, στην ελληνική βιβλιογραφία για τον όρο 

‘εκπαιδευτικό έργο’ διαπιστώνεται ότι δεν έχει προκύψει ομοφωνία ως προς την αποσαφήνιση του 

όρου μέσω ενός κοινά αποδεκτού ορισμού. Παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες από αυτές τις 

σχετικές αναφορές: 

 Ο Γκότοβος (1984) προσδιόρισε το εκπαιδευτικό έργο ως το αποτέλεσμα της δράσης του 

εκπαιδευτικού ή ως την ίδια τη δράση που εκδηλώνεται στα πλαίσια της παιδαγωγικής 

αλληλεπίδρασης, με τον Μπαλάσκα (1992) να διευρύνει την παραπάνω παραδοχή  ορίζοντας το 

                                                           
9  Η διοίκηση είναι ένα πολυσύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται στους οργανισμούς καθώς 

εξελίσσεται δυναμικά ένα σύνολο αλληλεξαρτώμενων δραστηριοτήτων. Για τις λειτουργίες της διοίκησης έχουν γίνει 

αρκετές αναφορές από επιστήμονες του προσκείμενου τομέα. Ο Η. Fayol, κατά πολλούς, ο θεμελιωτής της διοικητικής 

επιστήμης στο έργο του Administration Industrielle et Generale (1916) παρουσίασε μία αναλυτική εκδοχή των απόψεων 

του στο ακρωνύμιο POSDCοRB. Το ακρωνύμιο αυτό απεικονίζει τα αρχικά των αγγλικών όρων των σημαινόντων 

λειτουργιών της διοίκησης (Σχεδιασμός - Planning, Οργάνωση - Organizing, Στελέχωση – Staffing,  Διεύθυνση – 

Directing, Συντονισμός – Coordinating, Αναφορά – Πληροφόρηση (Reporting), Προϋπολογισμός (Budgeting) (Gulick, 

1937). Άλλοι συγγραφείς δημιούργησαν την εξής διαδοχική σειρά λειτουργιών: σχεδιασμός – προγραμματισμός –

οργάνωση – διεύθυνση - έλεγχος (Μπουραντάς, 2002: 39-40) ή ως προγραμματισμό - λήψη αποφάσεων - οργάνωση  – 

διεύθυνση - έλεγχο (Σαΐτης, 2000: 27· Scanlan, 1974 στο Κατσαρός, 2007: 17-18). 
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εκπαιδευτικό έργο ως ένα σύνολο ενεργειών που λαμβάνουν χώρα σε συστημικό επίπεδο και 

εκφράζονται μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό, την πολιτεία και άλλους κοινωνικούς φορείς που 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μονάδας - συνεισφέροντας στην 

αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ζουγανέλη, 2007a: 136).  

 Tο εκπαιδευτικό έργο θα μπορούσε να αναφέρει κανείς πως προκύπτει ως αποτέλεσμα του 

συντονισμού και της σύμπτωσης συγκεκριμένων παραγόντων σε προσδιορισμένα χρονικά πλαίσια 

τα οποία εναρμονίζονται με το εκάστοτε θεσμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο (Ζουγανέλη, κ.α., 2007b: 

393). 

Ακόμη γίνεται αντιληπτό στους κόλπους της εκπαίδευσης πως η αξιολόγηση δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται για να ‘ελέγξει’ τους εκπαιδευτικούς, αλλά για να υποστηρίζει το εκπαιδευτικό 

τους έργο με ολιστικό τρόπο, ενισχύοντας και ανατροφοδοτώντας όλα τα επίπεδα που σχετίζονται 

με αυτό, και έχοντας ως βασική προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογής την χάραξη κατάλληλης 

εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία συνδυάζεται με την δυναμική πολιτική βούληση. Στα πλαίσια ενός 

τέτοιου συγκείμενου, η αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου δεν μπορεί παρά να αποτελεί μία 

συμμετοχική διαδικασία κατά την οποία ανταλλάσσονται γνώσεις και εμπειρίες για την επίτευξη ενός 

κοινά αποδεκτού σκοπού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009: 16). 

 

1.4γ)    Αξιολόγηση: Αποτελεσματικότητα & Αποδοτικότητα 

Οι διαδικασίες που λαμβάνουν μέρος στο επίπεδο της σχολικής μονάδας επηρεάζουν άμεσα 

το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος και, για τον λόγο αυτό, η ανάλυση των δομικών 

χαρακτηριστικών του και η συγκριτική παρουσίαση των δεδομένων του (διεθνώς και σε εθνικό 

επίπεδο) προσδιορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, την πιθανότητα επιτυχούς εφαρμογής των στρατηγικών 

αξιολόγησης για το εκάστοτε εκπαιδευτικό συγκείμενο. Έννοιες όπως η ποιότητα και η 

αποτελεσματικότητα αναδύονται και επιμερίζονται σε όλα τα επίπεδα για να προσδιορίσουν μέσω 

παιδαγωγικών συντελεστών την καταλληλότερη μεθοδολογία που κατευθύνεται σε μία πιο 

αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κοσμίδου -Hardy, 2005 στο Καρατζιά -

Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006: 322, 326). 

 Κατά την υλοποίηση του εγχειρήματος δημιουργίας ενός πλαισίου συζήτησης σχετικά με 

τον ρόλο της αξιολόγησης στο χώρο της εκπαίδευσης, προέκυψαν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά 

ενός εκπαιδευτικού συστήματος τα οποία συνδέονται άμεσα με επιμέρους εκφάνσεις της διαδικασίας 

της αξιολόγησης. 
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1.4γ(1)    Ακρωνύμιο AQEE  (Access – Quality – Efficiency – Equity)  

Τα βασικά χαρακτηριστικά που σκιαγραφούν ένα εκπαιδευτικό σύστημα αναφέρονται και ως 

ακρωνύμιο AQEE (Αccess – Quality – Efficiency – Equity). Αυτό προφέρεται και ως κλειδί ‘key’. 

Σημεία εκκίνησης στη βάση αυτού του πλαισίου συναποτελούν τα στοιχεία: της πρόσβασης (Αccess), 

της ποιότητας (Quality), της αποδοτικότητας (Efficiency), της ισότητας (Equity) σε συνδυασμό με 

το κριτήριο της συστημικής εγκυρότητας (systemic validity). 

Η αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση που αναπτύσσεται μεταξύ των παραπάνω στοιχείων 

δύναται να αποτελέσουν το κύριο σημείο αναφοράς για μία συστηματικότερη εξέταση των χρήσεων 

της αξιολόγησης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος. Ακολούθως, παρουσιάζονται κάποιες 

επιμέρους πτυχές βάσει των οποίων επιδιώκεται να αποσαφηνιστούν σε βάθος τα παραπάνω στοιχεία 

(Braun et al., 2006: 4-6). 

Αναλυτικότερα, 

 

1.4γ(2)     Η πρόσβαση (Access) 

Η έννοια της πρόσβασης αναφέρεται γενικά στην είσοδο στο επίσημο σχολικό σύστημα και 

περιλαμβάνει τρεις πτυχές: 

-  Την άφιξη στο σχολείο που προσδιορίζεται από την μεταβλητή της απόστασης του σχολείου 

από την αφετηρία των εκπαιδευτικών μελών (εκπαιδευτικοί, μαθητές). 

-  Την είσοδο στο σχολείο, πτυχή που σχετίζεται με τα πιθανά εμπόδια στην παρακολούθηση του 

σχολικού προγράμματος (π.χ. αναπηρία, ασφάλεια, παιδική εργασία). 

-  Τις πολιτικές και πρακτικές προώθησης του σχολείου οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από την 

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Braun et al., 2006: 4). 

 

1.4γ(3)     Η ποιότητα (Quality) 

Η έννοια της ‘ποιότητας της εκπαίδευσης’ συμπεριλαμβάνει ερωτήματα και διλήμματα μέσω 

των οποίων διερευνώνται τα βασικά συστατικά της δομής και της οργάνωσης του ευρύτερου 

εκπαιδευτικού πλαισίου. Παραδείγματος χάρη,  

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί; 

Ένα εκπαιδευτικό σύστημα επεξεργάζεται τα πρότυπα σπουδών και τις επιδόσεις ανάλογα με 

την αποστολή του και τους στόχους που έχουν τεθεί. 

Πού λαμβάνει χώρα η μάθηση; 

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η μάθηση συναποτελείται από μεταβλητές και 

παραμέτρους όπως είναι π.χ. η διάρκεια μαθήματος, οι αίθουσες διδασκαλίας, η διαθεσιμότητα των 
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πόρων και των εγκαταστάσεων υποστήριξης της μάθησης, τα βιβλία, το εκπαιδευτικό υλικό, το 

επίπεδο υγείας και ασφάλειας του μαθησιακού περιβάλλοντος. 

Πώς συμβαίνει η μάθηση; 

Αντικατοπτρίζεται στο ‘πώς’ δομούνται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι  αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των εκπαιδευομένων και του μαθητή, η στάση των εκπαιδευτικών μελών απέναντι στη 

μάθηση και άλλες εκπαιδευτικές και κοινωνικές πρακτικές. 

Τι πραγματικά ‘μαθαίνεται’/ αποκτάται ως προϊόν μάθησης (outcomes of education) 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται στις αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες, 

ικανότητες, αξίες και στις στάσεις που υιοθετούνται από τους μαθητές με το πέρας των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αποκαλούνται, αλλιώς, και εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

1.4γ(4)    Η Αποδοτικότητα (Efficiency) 

Η έννοια της απόδοσης: 

Η έννοια της απόδοσης θα μπορούσε να εκφραστεί μέσα από όρους όπως α) «μέτρηση 

απόδοσης» με την ερμηνεία μίας διεργασίας ποσοτικοποίησης της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας μίας ενέργειας, β) «μέτρο απόδοσης» για να προσδιοριστεί ένα μέτρο το οποίο 

αξιοποιείται και εφαρμόζεται για την ποσοτικοποίηση της αποδοτικότητας και/ή της 

αποτελεσματικότητας μιας ενέργειας, όπως επίσης και μέσω του όρου γ) «σύστημα μέτρησης 

απόδοσης» ο οποίος αποδίδεται ως ένα σύνολο απαραίτητων μέτρων που λαμβάνονται για την 

ποσοτικοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας μιας ενέργειας (Ιωαννίδου, 2010: 

32). 

Ο όρος της αποδοτικότητας συνδέεται άμεσα με αυτόν της αποτελεσματικότητας στον 

ακόλουθο ορισμό: Η αποδοτικότητα χαρακτηρίζει την ικανότητα και την δυνατότητα του οργανισμού 

να πραγματώνει κατά τρόπο απόλυτα αποτελεσματικό τον σκοπό του με το ελάχιστα δυνατό κόστος 

(Callahan, 1964· Παυλόπουλος, 1983: 58). Κατ’ επέκταση, ο βαθμός αποδοτικότητας ενός 

οργανισμού θα μπορούσε να οριστεί ως το αποτέλεσμα του απολογισμού μεταξύ της συνολικής 

ωφέλειας που προκύπτει από την πραγμάτωση του σκοπού της οργάνωσης και του κόστους που 

προκύπτει από την συνδυαστική αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων (Κατσαρός, 2007: 

17). 

Την επικρατούσα αντίληψη πως κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και 

μέτρησης της απόδοσης των εκπαιδευτικών οργανισμών, αντικρούει ένας ισχυρός αντίλογος ο οποίος 

αναφέρεται στο ακόλουθο επιχείρημα. Ότι, δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να αποτιμώνται και να 

αξιολογούνται οι νοητικές λειτουργίες των υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (πνευματική 

και επιστημονική συγκρότηση, μαθησιακή ή διδακτική ικανότητα, η συμπεριφορά, η ικανότητα 
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επικοινωνίας, η φαντασία, η πρωτοβουλία) καθώς και στοιχεία της προσωπικότητας τους σύμφωνα 

με τα πρότυπα ενός «σχολείου αγοράς» (Κάτσικας, 2002). 

Μέχρι σήμερα έχουν υιοθετηθεί διάφορες μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης ενός οργανισμού, 

με διαφορετική στόχευση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, διαδικασίες οι οποίες υλοποιούνται και 

εφαρμόζονται υπό την εποπτεία της εκάστοτε διοίκησης. Κάποιες από αυτές είναι οι ακόλουθες 

(Ζαβλανός, 2017: 391): 

i)   Η πρώτη μέθοδος, προσδιορίζεται από τη μέτρηση του βαθμού βελτίωσης της ποιότητας στη 

βάση αποτελεσμάτων που προκύπτουν από συγκρίσεις με κάποια πρότυπα, αποδεκτά από ειδικούς. 

Το μειονέκτημα σε αυτή τη μέθοδο εντοπίζεται στο ότι οι συγκρίσεις αυτές εστιάζουν μόνο σε ένα 

συγκεκριμένο πεδίο απόδοσης του δείκτη.  

ii)   Στο δεύτερο είδος αξιολόγησης επιχειρείται η συνεχής βελτίωση μέσα από συγκρίσεις που 

λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο να διερευνηθεί η τάση βελτίωσης της 

απόδοσης ενός οργανισμού στην πάροδο του χρόνου.  

iii) Η τρίτη μέθοδος αξιολόγησης υλοποιείται μέσω ενός εξωτερικού παρατηρητή ο οποίος λειτουργεί 

ανεξάρτητα έχοντας τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης. Ζητήματα επιφανειακής εκτίμησης του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας ή ζητήματα προσωπικής προπαγάνδας μπορεί να ανακύψουν με αφορμή 

το στοιχείο της υποκειμενικότητας που ενυπάρχει στη συγκεκριμένη μέθοδο. 

iv)  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας ενός οργανισμού αξιοποιείται και το μοντέλο της 

αυτο-αξιολόγησης της απόδοσης από μεριάς των εργαζομένων βάσει των κριτηρίων του ευρωπαϊκού 

βραβείου ποιότητας EFQM (European Foundation for Quality Management). Στη συγκεκριμένη 

μεθοδολογία αξιολόγησης ενυπάρχει η τεχνική συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). 

 

1.4γ(5)    Η ισότητα (Equity) 

Η έννοια της ισότητας βασίζεται στην αρχή ότι όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν και 

δικαιούνται ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στα πλαίσια των οποίων αξιοποιούν το δικαίωμα τους 

ανεξάρτητα από το κοινωνικο-ιστορικό υπόβαθρο τους. Επιμέρους αρχές, άμεσα συνδεδεμένες με 

αυτή της ισότητας είναι:  

α)  Η συμπερίληψη (Inclusivity10): 

                                                           
10 Πέρα από την υιοθέτηση πολιτικών παρεμβάσεων στο μεσοπρόθεσμο επίπεδο (κοινωνικά πλαίσια των μαθητών όπως 

είναι τα σχολεία, οι οικογένειες και οι γειτονιές), δεν πρέπει να παραβλέπεται η ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών 

παρεμβάσεων στο μακρο-επίπεδο (ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και παγκόσμιες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις) (Raffo 

et al., 2009). Τα σχολεία είναι ενσωματωμένα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και, όπως επισημαίνει ο Giroux (2011, 

44), η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση «πρέπει να συνδεθεί με την ευρύτερη κρίση εξουσίας, γραμματισμού, οικονομίας, 

πολιτισμού και δημοκρατίας». Μια τέτοιου τύπου ολιστική προσέγγιση αναγνωρίζει τη σημασία της έκφρασης ενός 

«λόγου γύρω από τις αξίες» στην κινητοποίηση των δημοκρατικών και κοινωνικά δίκαιων εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων που λειτουργούν στον αντίποδα, ως απάντηση στις επιταγών των εκπαιδευτικών πολιτικών που 
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Η συμπερίληψη με την μορφή της ομαλής ένταξης αναφέρεται στην ικανότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των παιδιών ανεξάρτητα από τη 

γλώσσα, τη θρησκεία, το φύλο, τις ιδιαίτερες ικανότητες τους. 

β)   Η απουσία αθέμιτων διακρίσεων (Absence of unfair Discrimination). 

Η παρούσα αρχή αφορά στην ικανότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να αντιμετωπίζει 

ενεργά τις αθέμιτες πρακτικές ή καταστάσεις που τροφοδοτούν τις διακρίσεις και υποθάλπουν τα 

δικαιώματα συγκεκριμένων υπο-ομάδων. 

 Αξιοσημείωτη είναι η συγκριτική συσχέτιση των παραπάνω στοιχείων μέσω παραδειγμάτων 

όπως (Braun et al., 2006: 5) : 

 Η έλλειψη αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο περιορισμένων πόρων δύναται να επηρεάσει 

δυσμενώς τις παραμέτρους της πρόσβασης, της ποιότητας και της ισότητας. 

 Η έλλειψη ποιότητας, αντιληπτή ή πραγματική, δύναται να μειώσει την πρόσβαση και την 

ισότητα υπό το πρίσμα ότι οι οικογένειες με λιγότερους πόρους μπορούν να αξιολογήσουν τις 

αποδόσεις της εκάστοτε σχολικής μονάδας ως ανεπαρκείς για να αιτιολογήσουν τις επενδύσεις σε 

σχολικές δαπάνες συναρτήσει του κόστους ευκαιρίας. 

 

1.4γ(6)    Συστημική εγκυρότητα (systemic validity) 

Τέλος, όσον αφορά στην συστημική εγκυρότητα (systemic validity), κατά την αξιολόγηση 

της μέτρησης σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, η συγκεκριμένη αρχή έχει σημαίνοντα ρόλο 

(Frederiksen & Collins, 1989: 28). Μία δοκιμή που είναι συστημικά έγκυρη προκαλεί στο 

εκπαιδευτικό σύστημα τις κατάλληλες εκπαιδευτικές αλλαγές με αφετηρία τις οποίες 

ενεργοποιούνται συνεχώς εξελισσόμενες γνωστικές διαδικασίες και καλλιεργούνται δεξιότητες, η 

αξιοποίηση των οποίων συμβάλλει στην επιτυχή ανταπόκριση σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 

δοκιμασίες.  

 Οι Frederiksen & Collins (1989) συμπλήρωσαν πως οι πρακτικές 11  και τα συστήματα 

αξιολόγησης διαθέτουν συστημική εγκυρότητα όταν παράγουν (συνεχή) βελτίωση μιας ή 

περισσοτέρων πτυχών του AQEE στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς, ωστόσο, να 

προκαλούν επιδείνωση σε άλλες πτυχές ή σε άλλα επίπεδα. Προσοδοφόρος κρίνεται και ο 

                                                           
βασίζονται στην αγορά και αναπαράγουν και ενισχύουν τις ευρύτερες κοινωνικές ανισότητες (Woods, 2011: 3στο 

Liasidou, 2012: 8-9). 

 
11 Η έννοια της συστηματικής εγκυρότητας είναι γνωστή διεθνώς από παλαιοτέρας. Οι Heyneman (1987) πρότεινε ότι, 

στο επίπεδο της σχολικής μονάδας οι εθνικές εξετάσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της 

παιδαγωγικής στην τάξη, για να τις συνδέσουν οι Heyneman και Ransom (1990) με τις παραμέτρους της βελτίωσης και 

της εκπαιδευτικής ποιότητας (Braun et al., 2006:  6 -7). 
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αναστοχασμός που αναδύεται αναφορικά με την διαδρομή κάθε διαδικασίας βελτίωσης, συγκριτικά 

με την AQEE, αλλά και επί των αντίστοιχων πρακτικών αξιολόγησης (Braun et al., 2006: 6). 

 

1.4δ)    Αποτελεσματικότητα 

 Στο βαθμό που η ορθολογική ανάπτυξη της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής συνάδει με την 

προσπάθεια βελτίωσης της συστημικής εγκυρότητας, τα έθνη τείνουν να αντιμετωπίσουν ένα πολυ-

επίπεδο ζήτημα μεγάλης πολυπλοκότητας, με συγκεκριμένους στόχους και επιμέρους περιορισμούς 

για καθένα επίπεδο ξεχωριστά. Όπως προαναφέρθηκε η αποτελεσματική λειτουργία ενός 

συστήματος αξιολόγησης εξαρτάται άμεσα από τις επιμέρους πτυχές της εκπαίδευσης αλλά και του 

ευρύτερου κοινωνικο-οικονομικού συγκείμενου που το πλαισιώνει, με τις ιδανικές συνθήκες 

πλαισίου να αναδύονται όταν όλα τα στοιχεία ενός συστήματος αρθρώνονται  με τέλειο τρόπο (Braun 

et al., 2006: 7). 

 Από την δεκαετία του ’80 κιόλας υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα και 

την ποιότητα των σχολείων. Αν και οι έννοιες της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας δεν είναι 

συνώνυμες, εντούτοις, και οι δύο επεξηγούν τα προσδιοριστικά στοιχεία των λειτουργιών ενός 

οργανισμού. Οι απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν στη σύγχρονη εποχή για αποδεδειγμένη 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, την ποιότητα, την μέριμνα και την λογοδοσία 

(accountability) από μέρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημιούργησαν τρεις κοινωνικές τάσεων 

(Πασιαρδής, 2004: 143):   

α) Των νέων ερευνητικών δεδομένων και εξελίξεων που προέκυψαν στη Παιδαγωγική, την Γνωστική 

ψυχολογία και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία κατά τη διάρκεια του 20ου αι. 

β) Των αυξημένων προϋπολογισμών και της αύξησης των πόρων που διατίθενται για την εκπαίδευση. 

γ) Των αυξημένων απαιτήσεων από μεριάς των γονέων και της ευρύτερης κοινωνίας για περισσότερη 

ποιότητα στην εκπαίδευση. 

Ο όρος ‘αποτελεσματικότητα12’ θα μπορούσε να οριστεί ως το μέγεθος ενός οργανισμού το 

οποίο προσδιορίζεται με βασικό κριτήριο τον βαθμό ικανότητας και δυνατότητας του να επιτύχει τον 

σκοπό του. Αξίζει να σημειωθεί πως ο σκοπός θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια έτσι ώστε να μπορεί 

να μετρηθεί καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, η γενικότητα και η αοριστία ενός σκοπού προϋποθέτουν 

                                                           
12 {Σε σχετική μελέτη της Ακαδημίας Αθηνών για τη Δημόσια Διοίκηση αναφέρεται πως ο όρος της αποδοτικότητας 

(efficiency) χρησιμοποιούνταν, κατά καιρούς, ως συνώνυμος της αποτελεσματικότητας (effectiveness), αλλά και 

εναλλακτικά με τον όρο παραγωγικότητα (productivity). Καθώς, όμως, εξελίχθηκε η διοικητική επιστήμη και 

αναπτύχθηκε, παράλληλα, η επιστημονική διοίκηση (scientific management), επιχειρήθηκε ο εννοιολογικός διαχωρισμός 

των παραπάνω όρων. Συγκεκριμένα, ο όρος της αποδοτικότητας εκφράστηκε με τον λόγο (ratio) μεταξύ μίας εισροής 

(input) και μίας εκροής (output), ενώ, ο όρος της αποτελεσματικότητας εκφράστηκε με τον λόγο μεταξύ του τρόπου 

εκτέλεσης των διοικητικών εργασιών (actual performance) συγκριτικά με έναν πρότυπο τρόπο εκτέλεσης (standard 

performance) (1992)} (Κατσαρός, 2007: 16, υποσημείωση). 
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τη διερεύνηση πιο σύνθετων παραμέτρων για τον ακριβέστερο υπολογισμό του βαθμού 

πραγμάτωσης του. Η τελευταία περίπτωση συναντάται στον εκπαιδευτικό χώρο όπου ενυπάρχει μία 

σχετική αδυναμία σαφούς προσδιορισμού του σκοπού και των στόχων και δεν είναι εύκολη η 

μέτρηση της αποτελεσματικότητας, διαδικασία η οποία επηρεάζεται, εκτός των άλλων, και από τις 

κοινωνικές και πολιτικές επιλογές μεταξύ αντικρουόμενων αξιών και το ασαφές πλαίσιο ορισμού 

των κριτηρίων (Παπαναούμ, 1995: 40· Παμουκτσόγλου, 2001: 85· Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2006: 

272, Παυλόπουλος, 1983 στο Κατσαρός, 2007: 16). 

Με το πέρασμα του χρόνου παρατηρείται μία μετατόπιση από τον ορισμό της ‘ισότητας’ 

(equality) σε έναν ορισμό ‘αριστείας’ (excellence). Υπό αυτή την οπτική, η έννοια της 

‘αποτελεσματικότητας’ αποκτά πολυδιάστατη μορφή με έμφαση στα εξής σημεία (Richards, 1991 

στo Παπαναούμ, 1995: 41· Καρυπίδου, 2009: 6): 

- Στην εξίσωση του βαθμού βαρύτητας μεταξύ των κοινωνικών, συναισθηματικών και 

ψυχοκινητικών στόχων. 

- Στην αξιοποίηση των δεικτών μέτρησης της γνωστικής επίδοσης για την αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων των μαθητών σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και Ποιότητα της 

σχολικής Εκπαίδευσης» 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2.1α)    Πλαίσιο ορισμού Μοντέλων Αξιολόγησης  

Πριν επιχειρηθεί η παρουσίαση διαφόρων μοντέλων αξιολόγησης, επιλέγεται ο ορισμός και 

η εννοιολογική χαρτογράφηση των όρων ‘Μοντέλο αξιολόγησης’, ‘Σύστημα Αξιολόγησης’ και 

‘Διαδικασία Αξιολόγησης’. Η αποσαφήνιση των μεθοδολογιών εφαρμογής των μοντέλων ποιότητας 

και εκπαιδευτικής αξιολόγησης θα λειτουργήσει ως έναυσμα για την αξιοποίηση τους στην 

εκπαιδευτική πρακτική. Ακολουθώντας την παραπάνω διαδρομή θα δημιουργηθούν νέες 

κατευθυντήριες για την δόμηση του 5ου Κεφαλαίου της παρούσας εργασίας το οποίο αναφέρεται στο 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο Αριστείας, EFQM Model. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Παπαδέα & 

Σία (2007):  
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Με τον όρο Μοντέλο αξιολόγησης σκιαγραφείται το ολιστικό πλαίσιο αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού συστήματος συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους τομέων και όψεων της 

διαδικασίας της αξιολόγησης. 

Με τον όρο Σύστημα αξιολόγησης, ορίζεται ένα συνεκτικό υποσύνολο του μοντέλου 

αξιολόγησης το οποίο καθορίζεται από ένα συγκεκριμένο τομέα ή όψη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και, 

Ο όρος Διαδικασία αξιολόγησης, αφορά σε μία σειρά ενεργειών και σταδίων διαμέσου των 

οποίων υλοποιείται στην πράξη μία βασική λειτουργία του Συστήματος Αξιολόγησης. 

Συγκρίνοντας τα παραδοσιακά μοντέλα αξιολόγησης με τα πιο σύγχρονα γίνονται εμφανείς 

οι ακόλουθες δύο τάσεις. Σύμφωνα με την πρώτη τάση, στα παραδοσιακά μοντέλα δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του μαθητή σε αντίθεση με τα σύγχρονα 

μοντέλα τα οποία εστιάζουν στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού 

συστήματος στο σύνολο του. Ακόμη, στα σύγχρονα συστήματα (σφαιρικής) αξιολόγησης οι ευθύνες 

και οι αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού συστήματος διαχέονται σε όλα τα επίπεδα (Κεντρικό, 

Περιφερειακό, Σχολικής Μονάδας) με έμφαση στην διαδικασία αυτο-αξιολόγηση της σχολικής 

μονάδας, γεγονός που αποδεικνύει μία τάση αποκέντρωσης πολυεπίπεδα  (Παπαδέας & Σία 

2007:145-146). 

Όσον αφορά στις πιθανές κατευθύνσεις/προσανατολισμούς της διαδικασίας αξιολόγησης 

αυτές μπορεί να είναι οι ακόλουθες (Γραμματικόπουλος, 2006: 240-243· Μάστορη, 2006): 

Α. Αξιολογήσεις προσανατολισμένες στους σκοπούς: βασικό κριτήριο των αξιολογήσεων αυτών είναι 

ο καθορισμός των βασικών σκοπών και στόχων όσο και ο έλεγχος τους. 

Β. Αξιολογήσεις προσανατολισμένες στη διοίκηση: Στα θεωρητικά μοντέλα της κατηγορίας αυτής η 

διαδικασία αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με την διαδικασία λήψης απόφασης.  

Γ. Αξιολογήσεις προσανατολισμένες στον καταναλωτή: Η δημιουργίας αυτής της κατηγορίας προήλθε 

από την ανάγκη συλλογής πληροφοριών για όλα τα είδη των εκπαιδευτικών πόρων όπως και για τον 

οικονομικό έλεγχο του τζίρου αυτών (Fitzpatrick et al., 2004). Ακόμη ένα είδος αξιολόγησης αυτής 

της κατηγορίας είναι το σύστημα ανάλυσης προϊόντων προγραμμάτων σπουδών (Curriculum 

Materials Analysis System) των Morrisett και Stevens (1967). 

Δ. Αξιολογήσεις προσανατολισμένες στην αυθεντία: Σε αυτή την κατηγορία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στις τεκμηριώσεις και στις κρίσεις των αξιολογητών. 

Ε. Αξιολογήσεις προσανατολισμένες στους συμμετέχοντες: Οι αξιολογήσεις αυτές έχουν πιο 

ανθρωποκεντρική και συμμετοχική διάσταση από τις προαναφερθείσες. 

Κατ’ αντιστοιχία, από τους παραπάνω προσανατολισμούς της διαδικασίας αξιολόγησης 

προκύπτουν τα μοντέλα αξιολόγησης. Αξίζει να επισημανθεί ότι η κατηγοριοποίηση των θεωρητικών 
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σχημάτων και των προσεγγίσεων της αξιολόγησης ενέχει σημαντικούς κινδύνους για όποιον 

επιχειρεί κάτι τέτοιο, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα κριτήρια που επιλέγονται για τον εκάστοτε 

διαχωρισμό αρκετές φορές αλληλεπικαλύπτονται (Δημητρόπουλος, 2007). 

 

2.1β)    Μοντέλα εκτίμησης Ποιότητας  

Το μοντέλο/σύστημα SERVQUAL 

Η ονομασία ‘SERVQUAL’ αποτελεί συντομογραφία των λέξεων ‘SERVICE QUALITY’ και 

αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης της διαφοράς σε επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών μεταξύ της απόδοσης 

που αναμένεται από τους πελάτες και της απόδοσης που παρέχεται πραγματικά. Η θεωρία στην οποία 

βασίζεται το συγκεκριμένο μοντέλο είναι αυτή της ‘μη επιβεβαίωσης’ η οποία αναφέρεται στις 

αρχικές προσδοκίες του πελάτη, μετρώντας το χάσμα μεταξύ του αναμενόμενου επιπέδου ποιότητας 

των πελατών για την υπηρεσία και των αντιλήψεων τους που προκύπτουν βιωματικά από την 

πραγματική υπηρεσία. Ωστόσο, δεν έχει προκύψει στην μέχρι τώρα επικρατούσα βιβλιογραφία 

συναίνεση αναφορικά με τον ορισμό των καθοριστικών παραγόντων που ορίζουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών (Kwek et al., 2010: 156· Bennett et al., 2003).  

Μεθοδολογικά, το σύστημα SERVQUAL παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 

(Πυλαρινός, 2016: 4-5): 

 Τα επίπεδα απόδοσης όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τους πελάτες. 

 Με τις προτάσεις των πελατών που προκύπτουν από την αντίληψη τους για την προοπτική των 

υπηρεσιών. 

 Τις εντυπώσεις των υπαλλήλων σχετικά με τις ανάγκες των πελατών και την ικανοποίηση των 

αναγκών τους κ.α. 

Ο Parasuraman και συν. (1985) όρισαν δέκα κριτήρια για την μέτρηση της ικανοποίησης των 

πελατών τα οποία είναι (Parasuraman, et al., 1985: 46-48): 

- Η πρόσβαση (Access): περιλαμβάνει την εύκολη προσέγγιση και επικοινωνία, χαρακτηριστικό 

που υποδεικνύει ότι η παρεχόμενη υπηρεσία είναι εύκολα προσιτή στον χρήστη (κυρίως ως προς τον 

χρόνο και την τοποθεσία). 

- Η Επικοινωνία (Communication): οι πελάτες πληροφορούνται σε μία γλώσσα που είναι 

κατανοητή για αυτούς. 

- Η ικανότητα (Competence): το προσωπικό διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να 

παρέχει με αποτελεσματικό τρόπο τις υπηρεσίες του προς τους πελάτες. 
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- Η ευγένεια (Courtesy): το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον πελάτη εκφράζει ευγένεια, 

σεβασμό και είναι φιλικό προς τον πελάτη. 

- Η εμπιστοσύνη (Credibility): περιλαμβάνει την γνώση και την πειστικότητα υπερασπίζοντας με 

τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη. 

- Η αξιοπιστία (Reliability): η υπηρεσία παρέχεται αξιόπιστα και με συνέπεια. 

- Η ανταπόκριση (Responsiveness): αφορά στην ετοιμότητα και την θέληση του προσωπικού να 

συνεισφέρει με τον πιο δυναμικό τρόπο στην παροχή των υπηρεσιών. 

- Η ασφάλεια (Security): αναφέρεται στην αποφυγή του κινδύνου, του ρίσκου ή της αμφιβολίας. 

Περιλαμβάνει τη φυσική ασφάλεια, την οικονομική ασφάλεια όπως και την εμπιστευτικότητα. 

- Η απτή διάσταση (Tangibles): περιλαμβάνει τα φυσικά στοιχεία της υπηρεσίας όπως είναι οι 

εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, η φυσική έκφραση του προσωπικού. 

- Κατανοώντας τον πελάτη (Understanding/Knowing the Costumer): με αυτό το κριτήριο 

επιχειρείται να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες του πελάτη και οι συγκεκριμένες απαιτήσεις του. 

Οι παραπάνω διαστάσεις από τους ίδιους επιστήμονες μειώθηκαν σε πέντε (5). Αυτές είναι: 

α) Η αξιοπιστία (reliability) που υποδηλώνει την ικανότητα να κάνουν οι υπάλληλοι αυτό που 

υπόσχονται, έγκαιρα, ακολουθώντας μία συγκεκριμένη μεθοδολογία, β) η εγγύηση (assurance) που 

προϋποθέτει την κατοχή των απαιτούμενων ικανοτήτων τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσο 

και σε επίπεδο συναισθηματικής εμπιστοσύνης, γ) η ανταπόκριση (responsiveness) που αφορά στη 

θέληση για παροχή βοήθειας και την απόκριση σε συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών, δ) η απτή 

διάσταση (tangibility) η οποία αναφέρεται στη φυσική εμφάνιση τόσο των ατόμων όσο και των 

εγκαταστάσεων που συνεισφέρουν στην παροχή των υπηρεσιών και ε) η κατανόηση (empathy) που 

συνυποδηλώνει την διερεύνηση και συνειδητοποίηση των αναγκών των πελατών με σκοπό την 

βέλτιστη παροχή μίας συγκεκριμένης υπηρεσίας (Πυλαρινός, 2016: 9). Στο μοντέλο 

‘SERVQUAL’ υπάρχουν πέντε (5) κενά τα οποία δύναται να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην 

προσπάθεια ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Τα 

πέντε αυτά κενά είναι τα ακόλουθα (Ιωακείμ, 2012· Ρηγόπουλος, 2012·  Πυλαρινός, 2016· 

Parasuraman et al., 1985: 44-47):  

1ο     Το κενό (χάσμα) μεταξύ των προσδοκιών του πελάτη και της αντίληψης αυτών των προσδοκιών 

από την Διοίκηση {Gap 1}. 

Το κενό αυτό απαντά σε αίτια όπως ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός διοικητικών επιπέδων και 

η μη ενδελεχής έρευνα αγοράς. 

2ο  Το κενό (χάσμα) μεταξύ της αντίληψης της Διοίκησης για τις προσδοκίες των πελατών και των 

προδιαγραφών ποιότητας των  παρεχόμενων υπηρεσιών {Gap 2}. 
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Σε αυτή την περίπτωση του κενού (χάσματος) προκύπτουν ενδεχόμενα όπως: η ανεπαρκής 

δέσμευση της διοίκησης και του συνόλου του οργανισμού σε θέματα διαχείρισης της ποιότητας και  

το ασαφές πλαίσιο προσδιορισμού των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τμημάτων που 

παρέχουν την υπηρεσία. 

3ο Το κενό (χάσμα) μεταξύ των προδιαγραφών ποιότητας των υπηρεσιών και των υπηρεσιών που 

παρέχονται σε πραγματική βάση  (επίπεδο προδιαγραφών – επίπεδο παράδοσης) {Gap 3}. 

Οφείλεται κυρίως σε ανεπαρκές ή ακατάλληλο σύστημα ενδοεπιχειρησιακού ελέγχου, σε 

ανεπαρκή εκπαίδευση προσωπικού, ανεπαρκή τεχνολογικά μέσα, ή/και στην έλλειψη πνεύματος 

ομαδικότητας μεταξύ του προσωπικού. 

4ο  Το κενό (χάσμα) μεταξύ παράδοσης των υπηρεσιών και επικοινωνίας των υπηρεσιών προς τους 

πελάτες (τι ‘επικοινωνεί’ ο οργανισμός προς τους πελάτες και τι αντιλαμβάνονται εκείνοι) {Gap 4}. 

Οφείλεται κυρίως σε δύο ενδεχόμενα. Στην περίπτωση που υφίστανται ελλιπής οριζόντια 

ενδοϋπηρεσιακή επικοινωνία και όταν αναλαμβάνονται υψηλές δεσμεύσεις από μέρους της 

Υπηρεσίας. 

5ο  Το κενό (χάσμα) μεταξύ των αντιλαμβανόμενων και των προσδοκώμενων υπηρεσιών από τον 

πελάτη  {Gap 5}. 

Σε αυτό το χάσμα ενυπάρχουν πολλοί παράγοντες όπως οι ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη 

(μαθητή, εκπαιδευτή, γονέων, ευρύτερης κοινότητας), ενδοεπιχειρησιακές, λειτουργικές και ή/και 

οργανωτικές αδυναμίες όπως, επίσης, και περιγραφές πελατών που είχαν προηγούμενη επαφή με την 

υπηρεσία. 

Το ‘SERVQUAL’ ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για πολλούς οργανισμούς, δίνει την 

δυνατότητα σε αυτούς: i) να εντοπίζουν και να κατανοούν που ακριβώς ενυπάρχουν τα κενά 

επικοινωνίας και διαχείρισης τόσο εντός του οργανισμού όσο και μεταξύ του οργανισμού και του 

πελάτη, ii) να προσδιορίζουν τους λόγους για τους οποίους υφίσταται τα κενά αυτά, iii) να συνδέουν 

την προτεραιότητα διαχείρισης των κενών αυτών με τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ποιότητα των 

υπηρεσιών, iv) να ορίζουν και να διαχειρίζονται μία σειρά διαδικασιών οι οποίες συνοδεύονται από 

συνεχή επιθεώρηση για τον επανακαθορισμό της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών προς τους 

πελάτες. 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, το μοντέλο SERVQUAL αξιοποιείται για την εκτίμηση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με τον εξής τρόπο (Russell, 2005): εάν η βιωματική επαφή 

με την υπηρεσία υπερβεί τις προσδοκίες των πελατών (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, εξωτερικών 

προμηθευτών) τότε ο βαθμός ικανοποίησης θα είναι υψηλός και αντίστροφα (Ιωακείμ, 2012). 

 Επισημαίνεται πως στην κατηγορία των Μοντέλων Ποιότητας συμπεριλαμβάνονται ακόμη: 

α) το Μοντέλο Ανάπτυξης Λειτουργιών Ποιότητας (Quality Function Deployment – QFD), β) το 
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μοντέλο ServPerf (SERvice PERFormance), γ) το μοντέλο Musa όπως και δ) το μοντέλο 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών. 

 

2.1γ)    Μοντέλα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου 

2.1γ(1)    Στοχοκεντρικά  

Στη φιλοσοφία των στοχοκεντρικών μοντέλων συμπεριλαμβάνονται οι θεωρίες των σκοπών 

που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του ’60 (π.χ. ταξινομία του Bloom) σε συνδυασμό με κινήσεις όπως 

αυτές: της «υπευθυνότητας/απολογιστικότητας» (accountability), της «αξιολόγησης κριτηρίου» 

(criterion referenced testing), της κίνησης για την «αξιολόγηση ελάχιστων δεξιοτήτων» (minimum 

competency testing) (Madaus, 1983) και της «εξασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση» (quality 

assurance).  

Τα στοχοκεντρικά μοντέλα ή μοντέλα σκοπών αξιοποιούνται για τον έλεγχο της επίτευξης 

των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος ή μίας διδασκαλίας. Παραδείγματα 

στοχοκεντρικών μοντέλων είναι αυτά των Tyler (1942, 1969), Provus (1971), Metfessel & Michael 

(1967) και το θεωρητικό σχήμα του Hammond (1973). Επισημαίνεται πως ενυπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των μοντέλων αυτής της κατηγορίας, παρ’ όλα αυτά, όλα διαθέτουν ένα κοινό 

χαρακτηριστικό: αυτό της εμμονής για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, χωρίς να 

αμφισβητείται ή να εξετάζεται πάντα η καταλληλότητα τους για κάθε περίσταση (Δημητρόπουλος, 

2002· Μάστορη, 2006: 14). 

2.1γ(2)    Θεωρητικά σχήματα Αποφάσεων- Διοίκησης 

Ως αντιπροσωπευτικοί εκφραστές του συγκεκριμένου θεωρητικού σχήματος, οι Stufflebeam 

& Alkin (1986) προσέγγισαν την διαδικασία της αξιολόγησης ως ένα μηχανισμό συνεχούς 

ανατροφοδότησης που στοχεύει στην βελτίωση και  τελειοποίηση ενός σχεδίου δράσης μέσω της 

αξιοποίησης χρήσιμων πληροφοριών για την λήψη εναλλακτικών αποφάσεων (Γεωργαντάς, 2009· 

Κασσωτάκης, 2003). Κατ’ επέκταση, τα μοντέλα αποφάσεων – διοίκησης στοχεύουν στη συλλογή, 

επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που δύναται να αξιοποιηθούν για την λήψη αποφάσεων στον 

τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης (π.χ. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Υπουργείο 

Παιδείας κ.α.) (Πετροπουλου, κ.α., 2015: 7). 

Στην ομπρέλα του θεωρητικού σχήματος των & Stufflebeam Alkin (1986) μπορούν να 

ταξινομηθούν: α) Το μοντέλο CIPP (θεωρητικό σχήμα Stufflebeam, 2003) το οποίο αποτελεί ένα 

δημοφιλές μοντέλο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην βάση του 

ακρωνύμιου C – Context, I – Input, P -Process, P – Product (Πλαίσιο – Εισροή – Διαδικασία – 

Προϊόν) και β) το θεωρητικό σχήμα Alkin (1969), προσέγγιση η οποία αποτελεί ένα κλασσικό 
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παράδειγμα «αποφάσεων διοίκησης», με την αξιολόγηση να διαχωρίζεται στους εξής πέντε (5) 

τύπους: i) Αξιολόγηση του συστήματος, ii) σχεδιασμός του προγράμματος, iii) εφαρμογή του 

προγράμματος, iv) βελτίωση του προγράμματος, v) πιστοποίηση του προγράμματος. 

 

2.1γ(3)    Επιστημονικής κρίσης/ Κρισεοκεντρικά (ή προσανατολισμένα στην αυθεντία) 

Τα κρισεοκεντρικά μοντέλα επικεντρώνονται στην εμπειρία του αξιολογητή στηρίζοντας την 

εκδοχή πως η κρίση ενός εξειδικευμένου αξιολογητή προσδίδει σε μεγάλο βαθμό αντικειμενικότητα 

και αξιοπιστία στην διαδικασία της αξιολόγησης. Τα μοντέλα του Sriven (1967), του Eisner (1969, 

1979) και του Borich (1977) είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά (Πετροπούλου, κ.α., 2015: 9). 

 

2.1γ(4)     Πλουραλιστικά/Συμμετοχικά 

Μέσω των συμμετοχικών μοντέλων παρουσιάζεται μία νέα οπτική στη διαδικασία της 

αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία αναπτύσσεται/προωθείται η γόνιμη συνεργασία μεταξύ 

αξιολογητή και αξιολογούμενου, συνεκτιμώνται οι ανάγκες του δεύτερου και ακολούθως 

συνεξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υλοποιείται μία εκπαιδευτική παρέμβαση. Με αυτό 

τον τρόπο, η αξιολόγηση αποκτά μία πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση στηριζόμενη στην ισότιμη 

αλληλεπίδραση (interaction) μεταξύ των συμμετεχόντων (αξιολογητών, εκπαιδευτικών, 

εκπαιδευομένων) (Πετροπούλου, κ.α., 2015). 

Σύμφωνα με τους Fitzpatrick, Sanders & Worthen (2004), η διαδρομή του συλλογισμού που 

ακολουθείται από τους αξιολογητές που πρεσβεύουν το συγκεκριμένο θεωρητικό σχήμα στηρίζεται 

στις ακόλουθες συνιστώσες (Γεωργαντάς, 2009: 35): 

- Η κατανόηση  ενός γεγονότος ή μίας διαδικασίας ανακύπτει τόσο μέσα από την παρατήρηση και 

την ανακάλυψη όσο και μέσα από την αξιοποίηση της πολλαπλής χρήσης των δεδομένων. 

Ακολουθείται ο επαγωγικός συλλογισμός, χωρίς η κατανόηση να αποτελεί απαραίτητα μία 

προκαθορισμένη διαδικασία. 

- Αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως ποιοτικά/ποσοτικά δεδομένα όπως, επίσης, και 

αντικειμενικά/υποκειμενικά δεδομένα από διαφορετικές πηγές. 

- Το πλαίσιο δεν είναι καθορισμένο και η επιτυχία της διαδικασίας αξιολόγησης προσδιορίζεται 

μέσα από το κέρδος που αποκομίζουν οι εκπαιδευόμενοι από την ποιότητα των μαθησιακών 

εμπειριών που αποκτούν. 

- Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε όλα όσα διαδραματίζονται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης 

ακόμη και μη προγραμματισμένα, χωρίς αυτά να θυσιάζονται στο βωμό υλοποίησης του 
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προγράμματος, δεδομένου ότι οι άνθρωποι γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους  και αντιδρούν με 

διαφορετικό τρόπο στα μηνύματα που προσλαμβάνουν. 

Αντιπροσωπευτικά πλουραλιστικά θεωρητικά σχήματα είναι αυτά των Stake (1975) και Cuba 

(1978) (Πετροπούλου, κ.α., 2015: 11). 

 

2.1γ(5)     Μοντέλο των τεσσάρων επιπέδων (Four Level Model) 

 Το μοντέλο των τεσσάρων επιπέδων (ΜΤΕ) προτάθηκε από τον Kirkpatrick (1959) και είχε 

ευρεία απήχηση σε τομείς της ενδοεπιχειρησιακής και ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης όπως και σε 

προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των 

προγραμμάτων, βάσει αυτού του μοντέλου, εξελίσσεται σε τέσσερα επίπεδα. 

α) Το επίπεδο της ανταπόκρισης (reaction) (1ο επίπεδο). 

Στο συγκεκριμένο στάδιο λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο βαθμός ικανοποίησης των 

εκπαιδευομένων και υλοποιείται η διαδικασία της ανατροφοδότησης μέσω των συντελεστών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για τον συγκεκριμένο σκοπό αξιοποιούνται μεθοδολογικά εργαλεία 

για την διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων όπως τα ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις. 

β)   Το επίπεδο που αφορά τη μάθηση (learning) (2ο επίπεδο). 

Σε αυτό το στάδιο εξετάζεται εάν και σε ποιο βαθμό έχουν κατακτήσει οι μαθητές τις γνώσεις, 

τις δεξιότητες που στοχεύονται και εάν έχουν υιοθετήσει εκείνες τις στάσεις/συμπεριφορές που 

προβλέπονταν με βάση τον αρχικό προγραμματισμό ενός προγράμματος.  

Τα μεθοδολογικά εργαλεία που επιλέγονται σε αυτό το επίπεδο στοχεύουν στην συγκριτική 

διερεύνηση των προσόντων των εκπαιδευομένων πριν και μετά την παρακολούθηση του 

προγράμματος. Κάποια από αυτά είναι: τα τεστ πολλαπλών επιλογών, οι συνεντεύξεις και οι 

ομαδικές εργασίες. 

γ)   Το επίπεδο που αφορά στη συμπεριφορά (behavior) (3ο επίπεδο). 

Σε αυτό το επίπεδο η αξιολόγηση επικεντρώνεται στην αλλαγή της συμπεριφοράς των 

εκπαιδευομένων και συγκεκριμένα της εργασιακής ή/και της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς 

στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Τα εργαλεία και οι τεχνικές που αξιοποιούνται 

χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και συνυπολογίζουν τους εξωτερικούς προς το πρόγραμμα 

παράγοντες. 

δ)   Το επίπεδο των αποτελεσμάτων (results).  

Ο Kirkpatrick επισήμανε πως ο τελικός στόχος της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η 

βελτίωση των συναφών προς τα πρόγραμμα δεικτών ενός οργανισμού. Π.χ σε έναν οργανισμό 

τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να διαπιστώνεται βελτίωση στο επίπεδο εξυπηρέτησης των 

πολιτών. 
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Τα επίπεδα του ΜΤΕ έχουν ιεραρχική σχέση μεταξύ τους (1ο επίπεδο ‘ανταπόδοσης’, 2ο 

μάθησης κ.ο.κ.) με το κάθε επίπεδο να συναποτελεί προαπαιτούμενο του προηγούμενου, δεδομένου 

πως χωρίς την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων από το πρόγραμμα δεν μπορεί να προκύπτουν 

σημαντικές μεταβολές στα προσόντα τους και, κατ’ επέκταση, ούτε στον μαθησιακό τομέα δύναται 

να προκύψουν σημαντικές μεταβολές σε επίπεδο συμπεριφοράς ή απόδοσης. Τέλος, βασική 

παράμετρος για την ενεργοποίηση ενδεχόμενων μεταβολών αποτελεί και το κατάλληλο 

οργανωσιακό ή εργασιακό κλίμα (Καραλής & Παπαγεωργίου, 2012: 129-131). 

Στην κατηγορία των μοντέλων αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία μπορούν να συμπεριληφθούν τα μοντέλα της αυθεντικής αξιολόγησης (Hiebert, 

Valencia & Afflerbach, 1994· Wiggins, 1993), της ενδυναμωτικής αξιολόγησης (Fetterman, 1969), 

τα αντιπαραθετικά μοντέλα (Rice, 1915· Owens, 1971) και το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής 

Αποτελεσματικότητας – ΔΜΕΑ (Creemers & Kyriakides, 2010· Κυριακίδης, κ.α., 2015).  

 

2.1δ)    Μοντέλα αυτο-αξιολόγησης 

2.1δ(1) Μοντέλο Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) – Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας 

Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009: 5) τα μοντέλα αξιολόγησης εκπαιδευτικού 

έργου διαχωρίζονται:  

α) Στο τεχνοκρατικό μοντέλο αξιολόγησης στο οποίο αξιοποιείται, κατά κύριο λόγο, η ποσοτική 

προσέγγιση.  

β) Στο ανθρωπιστικό – πλουραλιστικό στα πλαίσια του οποίου αξιοποιείται, σχεδόν αποκλειστικά, η 

ποιοτική προσέγγιση. 

Τα είδη αξιολόγησης που λαμβάνουν χώρα, ακόμη και συνδυαστικά, στο πλαίσιο αυτο-

αξιολόγησης των σχολικών μονάδων είναι: 

- Η εξωτερική αξιολόγηση, η οποία συμπεριλαμβάνει μεθόδους όπως η επιθεώρηση, οι εντοπισμένες 

μελέτες αξιολόγησης και η παρακολούθηση -εποπτεία του εκπαιδευτικού συστήματος. 

-   Η εσωτερική αξιολόγηση, η οποία διεξάγεται είτε με την μορφή ιεραρχικής αξιολόγησης είτε ως 

συλλογική εσωτερική αξιολόγηση. Στη δεύτερη περίπτωση δύναται να υλοποιηθούν μέθοδοι  

εσωτερικής αξιολόγησης όπως είναι η Συμμετοχική Αξιολόγηση, η Ενδυναμωτική Αξιολόγηση, η 

Έρευνα Δράσης, η Ενεργός Έρευνα και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.  

Όσον αφορά στις μεθόδους αξιολόγησης της μαθητικής επίδοσης εντός μίας σχολικής 

κοινότητας, αυτές δύναται να εφαρμοστούν είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, μέσω της 

παρατήρησης της συμπεριφοράς του μαθητή, της γραπτής και προφορικής αξιολόγησης του μαθητή 

και του portfolio (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009: 5). 
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2.1δ(2)    Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) - (Common Assessment Framework – C.A.F.) 

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) λειτουργεί ως ένα μεθοδολογικό εργαλείο της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας επηρεασμένο τόσο από το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού  

Ιδρύματος για την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (European Foundation Quality Management - EFQM) 

όσο και από άλλα πρότυπα μοντέλα αξιολόγησης που βασίζονται στην ΔΟΠ. Είναι εύχρηστο ως προς 

την αξιοποίηση του και ειδικά σχεδιασμένο για οργανισμούς του δημοσίου τομέα.  

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης προσφέρει σημαντικά οφέλη στους δημόσιους οργανισμούς 

καθότι (Αναστασοπούλου, 2010: 9): 

- Εισάγει και διαχέει στο σύνολο του οργανισμού (εργαζόμενοι, διοίκηση, άμεσα ενδιαφερόμενοι) 

τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

- Διευκολύνει την αυτο-αξιολόγηση μιας δημόσιας οργάνωσης αποτυπώνοντας, σε πρώτη φάση, 

την υφιστάμενη κατάσταση και ακολούθως ενθαρρύνοντας τον σχεδιασμό δράσεων βελτίωσης. 

- Αποτελεί «γέφυρα» μεταξύ των υφιστάμενων μοντέλων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που 

Δημόσιου Τομέα. 

Το ΚΠΑ αξιοποιεί αποτελεσματικά τις τεχνικές διαχείρισης ποιότητας με βασικό σκοπό την 

βελτίωση της απόδοσης των οργανισμών εξετάζοντας την οργάνωση τους στο πλαίσιο μίας ολιστικής 

προσέγγισης ανάλυσης της επίδοσης, υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες, στη βάση της ακόλουθης 

υπόθεσης: 

Τα άριστα αποτελέσματα στην οργανωτική απόδοση, τους πολίτες/πελάτες, ανθρώπους και την 

κοινωνία επιτυγχάνονται μέσω της στρατηγικής και της καθοδήγησης της ηγεσίας, τον προγραμματισμό, 

τους ανθρώπους, τις συνεργασίες, τους πόρους και τις διαδικασίες (European Institute of Public 

Administration, 2018). 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“Αν έχει νόημα σήμερα μια παγκοσμιοποίηση στην εποχή μας, 

αυτή δεν είναι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, αλλά η παγκοσμιοποίηση  

του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας”,  

(Προκόπης Παυλόπουλος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας) 

 

2.2α)    Η εκπαιδευτική πολιτική από το μακρο –επίπεδο στο μικρο-επίπεδο 

Σύμφωνα με τον Σταμέλο (2009) η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί έναν από τους τομείς της 

πολιτικής ο οποίος ενδιαφέρεται για την κατανομή της εξουσίας και της οργάνωσης της σε επίπεδο 
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λήψης αποφάσεων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους θεσμούς της κοινωνίας, τις αξίες και την 

παράδοση - ως μέρος του συγκείμενου πλαισίου της εκπαίδευσης. Συμπληρωματικά, αναφέρεται 

πως: ‘η εκπαιδευτική πολιτική ενδιαφέρεται για τις επιρροές που εισέρχονται στο πλαίσιο της 

διαμόρφωσης δομών και διαδικασιών και αφορούν σε αναστοχαστικά ερωτήματα  του τύπου: ‘ποιος 

ελέγχει;’, ‘βάσει ποιου τύπου ελέγχου;’, ‘από ποιους;’, ‘γιατί;’, ‘με ποιον τρόπο αξιολογούνται τα 

αποτελέσματα της χρήσης τους;’, με αφετηρία τα οποία προσεγγίζεται η εκπαιδευτική πολιτική υπό 

το πρίσμα ενός μακροπρόθεσμου  προγραμματισμού (Σταμέλος, 2009: 19 στο Disigma, 2015). 

Συμπληρωματικά, ο Σολομών (1998) επισημαίνει πως η όποια μεταρρύθμιση των ζητημάτων 

αξιολόγησης, θα πρέπει να προσεγγίζεται ως ένα σύνθετο αποτέλεσμα της «δράσης ή της 

σύγκρουσης» ή της «στρατηγικής συνεργασίας» συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων. Σημειωτέον 

πως, κάθε μεταρρύθμιση επιχειρεί να διαχειριστεί σε εκπαιδευτικό επίπεδο μία σειρά αλλαγών οι 

οποίες επηρεάζουν και αναδιαμορφώνονται συναρτήσει των δεδομένων που ανακύπτουν από τους 

επιμέρους τομείς του κοινωνικού γίγνεσθαι, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. πολιτισμός, 

οικονομία, τεχνολογία) (Αναστασίου, 2014: 69). 

Ακόμη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν αναφορά σε μία «παγκόσμια παιδαγωγική 

επιστήμη» (Καζαμίας, 1995) με έμφαση στην αξιοποίηση της γλώσσας της οικονομίας, σκεπτικό το 

οποίο αναπτύσσεται και από τον μελετητή της σύγχρονης ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, τον Neave 

(1988), ο οποίος συμπλήρωσε ότι: η εκπαίδευση σχετίζεται περισσότερο με την οικονομική πολιτική 

παρά με την κοινωνική πολιτική (Ρουσάκης, 2002 στο Βαβουράκη, κ.α., 2007: 33) 

Στη διεθνή βιβλιογραφία η αξιολόγηση της εκπαίδευσης προσεγγίζεται βάσει ενός κοινώς 

αποδεκτού ερμηνευτικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα, ο Σολομών (1999: 15) επισημαίνει τα 

ακόλουθα σημεία αναφορικά με την συμβολή της αξιολόγησης στον χώρο της εκπαίδευσης. 

 Ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των σχολείων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

προωθώντας τις διαδικασίες ανάπτυξης και βελτίωσης τους. 

 Συμβάλλει στη διερεύνηση των γνωστικών οριζόντων κάθε σχολικής μονάδας μέσα από την 

υλοποίηση όλων των σταδίων εξέλιξης του εκπαιδευτικού έργου. 

 Υποστηρίζει την ορθολογική λήψη αποφάσεων. 

 Λειτουργεί ως μοχλός βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών της σχολικής 

μονάδας και του εκπαιδευτικού συστήματος (στο μακρο-επίπεδο). 

Η αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού έργου που λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα αποτελεί υψίστης σημασίας 

προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου πως το σχολείο αποτελεί τον πυρήνα του 

εκπαιδευτικού συστήματος και συνάμα το πρωταρχικό «κύτταρο ζωής» της κοινωνίας. Ήδη από τον 
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Φλεβάρη του 2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών απέστειλε στα 

κράτη –μέλη «Σύσταση για Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Αξιολόγηση της Ποιότητας στη Σχολική 

Εκπαίδευση», μέσω της οποίας επισημαίνονταν η αλληλένδετη σχέση μεταξύ της εσωτερικής και 

της εξωτερικής αξιολόγησης. Επίσης, στο ευρωπαϊκό δίκτυο ΕΥΡΙΔΙΚΗ (2004 ·2015) επισημαίνεται 

διαρκώς η θεσμική υπόσταση της εσωτερικής αξιολόγησης για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 

(Ζουγανέλη, κ.α., 2007a: 143).  

Τα κείμενα που έχουν γραφτεί με θεματική την εκπαιδευτική πολιτική από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (European Commission 2000· Official Journal of E.U. κ.α.) μέσω σχετικών διακηρύξεων, 

αναφορών και προτάσεων (π.χ. Διακήρυξη της Μπολόνια, επίσημες ανακοινώσεις Πράγας, 

Μπέργκεν, Βερολίνου, Λονδίνου, Pisa) - εφιστούν επανειλημμένα την προσοχή τους στην εύρεση 

αναγκαίων μέτρων για την διασφάλιση της Ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 

(Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) (Βλάχος, κ.α., 2008: 24). Η 

συγκεκριμένη προσπάθεια ενθαρρύνεται και από την δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου οργανισμών, 

όπως οι Quality Assurance Agency (Q.A.A.), Qualifications and Curriculum Authority (Q.C.A.), 

Office for Standards in Education (OF.ST.ED.), Quality Improvement Agency (Q.I.A.), Training and 

Development Agency for Schools (T.D.A.) (Δαγκλής, 2008: 24). 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ποιότητα στην εκπαίδευση αποτελεί τον 

«καταλύτη» για την ανάπτυξη μίας συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο, λειτουργώντας ως ένας υπο-τομέας της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και συνάμα 

στοιχειοθετώντας το περιεχόμενο των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών.  

Η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος δίνει το στίγμα μίας νέας 

εποχής για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 

ευρωπαϊκού θεσμού (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008 στο Κορωναίου, 2010: 42): 

α) Την αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 

β) Την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων στη λήψη αποφάσεων μέσω της εφαρμογής 

αποκεντρωμένων διαδικασιών. 

γ) Την ανασυγκρότηση του διοικητικού μηχανισμού. 

δ) Την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινότητας στη διαχείριση των ζητημάτων της σχολικής ζωής. 

ε) Την ανάδειξη νέων απαιτήσεων στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 Εστιάζοντας στην αυτο -αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, η διαδικασία αυτή αποτελεί τον 

θεμέλιο λίθο της παρούσας έρευνας, στη βάση του προβληματισμού αναφορικά με την εισαγωγή 

νέων πλαισίων αξιολόγησης (Crauwe & Naidoo 2004· Plowright & Godfrey, 2008).  
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2.2β)    Πλαίσιο αξιολόγησης  σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 

Η εκπαιδευτική πολιτική χαράσσεται σε τρία επίπεδα, το διεθνές, το κρατικό και το τοπικό, 

με το καθένα από αυτά να έχει τη δική του βαρύτητα, παρότι, κάποιες φορές, το πλαίσιο δράσης και 

οι στόχοι των επιπέδων αυτών αποκλίνουν. Το glonacal (global+ national+ local) πεδίο διαμόρφωσης 

της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελείται από αλληλοσυνδεόμενα υπερεθνικά, εθνικά και τοπικά 

δίκτυα (networks) τα οποία έχουν διαφορετική σπουδαιότητα και διάσταση. Στο πλαίσιο αυτού του 

δικτυακού χώρου, τα εθνικά κράτη ασκούν στοχευόμενο οργανωτικό έλεγχο στα εκπαιδευτικά τους 

συστήματα γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται μεταξύ των 

εθνικών συστημάτων παιδείας των χωρών αυτών (Ζμας, 2007: 3). 

Αξιοπρόσεχτη είναι και η αναφορά του W. Fuchs (2003) ο οποίος διερωτάται αναφορικά με 

το κατά πόσο ο δρόμος θέσπισης ενός «παγκόσμιου curriculum» (Welt curriculum) μπορεί να 

χαραχθεί μέσω της διεξαγωγής ερευνών αντίστοιχων με αυτών της PISA (Ζμας, 2007: 148). 

 

2.2β(1)   Διεθνές επίπεδο 

Η διεθνής τάση σχετικά με την αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας λειτουργεί ως 

εργαλείο διασφάλισης ποιότητας με αφετηρία την Αγγλία. Διεθνώς, οι πρακτικές αξιολόγησης που 

εφαρμόζονται σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΑΣ (αυτο-αξιολόγηση του 

σχολείου) συνδέονται με την λογοδοσία σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής, 

τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται ως εργαλεία σχολικής βελτίωσης (Wroe & Halsall, 

2001· Mulford, 2005, Blok et al., 2008· Hofman et al., 2009 στο Καραγιώργη, 2012: 3). 

Βασική στόχευση των παραπάνω πρακτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας των 

εκπαιδευτικών συστημάτων των υφιστάμενων χωρών πάνω σε ακόλουθες κοινές παραδοχές όπως 

(Ζουγανέλη, κ.α., 2008b: 393 – 394): 

i) Η αξιολόγηση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την επίτευξη στόχων που διαχέονται σε 

κεντρικό επίπεδο και ειδικεύονται σε σχολικό επίπεδο παρά ως μηχανισμός συμμόρφωσης προς τις 

εντολές της κεντρικής διοίκησης. 

ii) Η διαδικασία αξιολόγησης μετακινείται από τα πρόσωπα στη σχολική μονάδα στην οποία 

δίνεται συνεχώς περισσότερη έμφαση και δυναμική. 

iii) Γίνεται εμφανής η τάση εφαρμογής της συνδυαστικής αξιολόγησης (εσωτερικής & εξωτερικής). 

iv) Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού είναι μέρος της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. 

v) Η αξιολόγηση προωθεί την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού αλλά και τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό του μαθητή βελτιώνοντας την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 

στο σύνολο του. 
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H οικονομική διάσταση του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου γίνεται ευκόλως κατανοητή μέσα 

από την διερεύνηση των κατευθυντήριων γραμμών ανασυγκρότησης των σύγχρονων εκπαιδευτικών 

συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην «τάση» των κρατών να ενισχύουν από τα μέσα της δεκαετίας 

του ’80 την αυτοδιαχείριση των σχολικών μονάδων - στο πλαίσιο της «οιονεί εκπαιδευτικής αγοράς», 

όπως έτσι χαρακτηρίστηκε. Ως «τάσεις» προσδιορίζονται οι νοητικές κατασκευές μέσω των οποίων 

η επιστημονική κοινότητα επιδιώκει να παρουσιάσει με συνεκτικό τρόπο την πολύπλευρη 

πραγματικότητα, με εμφανή τα στοιχεία του υποκειμενισμού και της αφαίρεσης (Ματθαίου, 2007: 

302 στο Ζμας, 2007: 15). 

Αξιοσημείωτη είναι η τυπολογία του R. Dale (1999) στο πλαίσιο της οποίας οι παραδοσιακοί 

μηχανισμοί του «εκπαιδευτικού δανεισμού» και των «πολιτικών μάθησης» διαχωρίζονται από 

αυτούς της «εναρμόνισης», της «καθιέρωσης στάνταρντ» και της «επιβολής» οι οποίοι συνδέονται 

άμεσα με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Ακόμη, επισημαίνεται πως μέσω των μηχανισμών 

αυτών προσεγγίζεται η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο «από πάνω προς 

τα κάτω» (top down approach), χωρίς βέβαια να αγνοούνται οι διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές 

πολιτικές που λαμβάνουν χώρα (Ζμας, 2007: 39).  

 

2.2β(2)    Ευρωπαϊκό επίπεδο  

Στις χώρες της Ευρώπης η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων σχετίζεται άμεσα με 

δύο παραμέτρους: i) την οικονομική παράμετρο και ii) την κοινωνική παράμετρο. Ακόμη, τονίζεται 

πως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος 

εκπαίδευσης αποτελεί η υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών για την εξέταση και διερεύνηση του 

προηγούμενου ιστορικού συγκείμενου καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των νέων εκπαιδευτικών 

στρατηγικών (Παπαδέας & Σια, 2007: 12-13). 

Ενώ, λοιπόν, αναγνωρίζεται η τάση μείωσης των δημοσίων επενδύσεων και των κονδυλίων 

στον τομέα της εκπαίδευσης, παράλληλα, επιδιώκεται η επιτυχής ολοκλήρωση και επίτευξη των 

υψηλών αυτών στόχων που τίθενται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των EACEA έχει διαμορφώσει ένα 

σύστημα δεικτών προσκείμενο σε αυτό του ΟΟΣΑ (Argyropoulou, 2015) το οποίο αξιοποιείται από 

το δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Eurydice, Eurostat, 2012) για την σύγκριση και τον χαρακτηρισμό των 

εκπαιδευτικών συστημάτων ως αποκεντρωμένα ή συγκεντρωτικά - χωρίς ωστόσο να προσμετράται 

ο βαθμός αυτονομίας των εκπαιδευτικών μονάδων.  

Συγκεκριμένα, αξιοποιούνται οι ίδιοι κάθετοι άξονες με μικρή διαφοροποίηση ως προς το 

περιεχόμενο των οριζόντιων πυλώνων καθότι υπάρχουν τρεις οριζόντιοι ευρωπαϊκοί πυλώνες αντί 

των τεσσάρων του ΟΟΣΑ. Αυτοί είναι (Disigma, 2015: 153-154): 

i)  Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης. 
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ii)  Η διαχείριση των οικονομικών πόρων. 

iii) Η διδασκαλία και μάθηση (πυλώνας στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι πυλώνες 1 και 2 του 

ΟΟΣΑ). 

 

2.2β(3)   Εθνικό/κρατικό επίπεδο 

 Τα κράτη λειτουργούν ως κόμβοι υπερεθνικών δικτύων και διαφοροποιούνται μεταξύ τους 

τόσο ως προς την ισχύ που διαθέτουν να επηρεάζουν τον τρόπο διαμόρφωσης και την τελική μορφή 

της εκπαιδευτικής ατζέντας αλλά και ως προς τον βαθμό επίτευξης των κοινών στόχων που τίθενται 

στο πλαίσιο του δικτύου τους. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένα κράτη αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 

διεθνείς προκλήσεις και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, κάτι το 

οποίο αιτιολογείται, εν μέρει, με το επιχείρημα ότι τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης έχουν 

διαφορετικά σημεία εκκίνησης και ακολουθούν διαφορετική διαδρομή για την ικανοποίηση των 

ενιαίων αυτών στόχων. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαία η περεταίρω διερεύνηση των βαθύτερων αιτιών 

που καθιστούν τις «αντιδράσεις» και τις «απαντήσεις» των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων μη 

ταυτόσημες και συνάμα απρόβλεπτες (Ζμας, 2007: 34).  

Οι στόχοι της εκπαίδευσης που τίθενται σε εθνικό επίπεδο ορίζονται από τις εκάστοτε 

συνθήκες που λαμβάνουν χώρα σε διεθνές επίπεδο και του εκάστοτε κοινωνικο-ιστορικού 

συγκείμενου. Δηλαδή, συναρτήσει της εκάστοτε χρονικής συγκυρίας και των διεθνών συνθηκών 

βάσει των οποίων διαμορφώνονται επιμέρους οι εθνικοί στόχοι. Τα εκπαιδευτικά πλαίσια μέσα στα 

οποία επιχειρείται η υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων είναι (Βλάχος, κ.α., 2008: 18-19): 

α) Το πλαίσιο των διοικητικών δομών το οποίο διαπερνάται από την εκπαιδευτική πολιτική που 

υλοποιείται κάθε φορά σε συνδυασμό με την εφαρμογή συγκεκριμένων μηχανισμών και κανονισμών 

(υπηρεσίες, νομοθεσία, εκπαιδευτικοί), την επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων ένταξης και 

προσωπικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού δυναμικού. 

β) Το πλαίσιο της υλικοτεχνικής υποδομής που περιλαμβάνει μηχανισμούς υποστήριξης, 

ανατροφοδότησης και μετεξέλιξης των κτηριακών εγκαταστάσεων, εποπτικό υλικό, εργαστήρια, κ.α. 

Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται, επίσης, και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, των στελεχών 

εκπαίδευσης, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και η εκπαιδευτική έρευνα. 

γ) Το πλαίσιο των παιδαγωγικών δομών, όπως είναι οι διδακτικές μέθοδοι και οι παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις, η καταλληλότητα του παιδαγωγικού υλικού, το περιεχόμενο των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων, ο τρόπος υλοποίησης τους μέσω του ωρολογίου προγραμματισμού και οι μέθοδοι 

αξιολόγησης των μαθητών. 

Τα δεδομένα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων αξιοποιούνται σε 

εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως και σε ευρωπαϊκό ή/και 
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διεθνές επίπεδο, με διαφορετική βαρύτητα για την κάθε χώρα. Επίσης, μέσω των εθνικών προφίλ 

προσφέρεται η δυνατότητα αποτύπωσης των εκπαιδευτικών παραμέτρων στο πλαίσιο διασφάλισης 

της ποιότητας όσων χωρών δεν εφαρμόζουν επισήμως και καθολικά το σύστημα  εξωτερικής ή και 

εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων (π.χ. Ελλάδα13, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, 

Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία).  

Σε αυτές τις περιπτώσεις η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος προκύπτει από το 

σύνολο των αποτελεσμάτων των μαθητών, την αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης στα πλαίσια της σχολικής μονάδας, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μέσω της 

επικοινωνίας και της ανατροφοδότησης τους από τις τοπικές αρχές (Eurydice, 2015: 14).  

 

2.2γ)   Πολιτικές και στρατηγικές για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου (αναδρομικά) 

2.2γ(1)    Δεκαετία ’80 

H Ευρωπαϊκή κοινοτική πολιτική αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή διάσταση της 

εκπαίδευσης τον Φεβρουάριο του 1976. Όταν συντάχθηκε το Α’ Πρόγραμμα Δράσης της Κοινότητας 

μέσω του οποίου οι Υπουργοί Παιδείας συμφώνησαν να εισαγάγουν μία ευρωπαϊκή διάσταση 

αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης της εμπειρίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα 

σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Κατά καιρούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό 

να εναρμονίσει τους κοινοτικούς με τους εθνικούς πόρους, αξιοποίησε κονδύλια Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (ΕΠΕΑΕΚ) από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Κοινότητας. Η ΟΥΝΕΣΚΟ, επίσης, 

προσέγγισε την εκπαίδευση μέσα από δύο διαστάσεις: την ανθρωπιστική και την οικονομική της 

διάσταση.  

Σε ολιστική βάση, διαπιστώθηκε πως τα κοινοτικά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο υπό την ευθύνη του 

Υπουργείου Παιδείας) άρχισαν να παρεμβαίνουν με τον δικό τους τρόπο στη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών συνεργασίας (Βαβουράκη, κ.α., 

2007· Καρατζιά –Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006· Καζαμίας, 2004· Πασιάς, 2002 στο Μπιλάλη, 

2008: 23-25).  

2.2γ(2)    Δεκαετία ’90 

Την δεκαετία του ’90 ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις οι οποίες αφορούσαν στη 

διαμόρφωση συγκεκριμένων αξόνων εκπαιδευτικής πολιτικής για τα κράτη-μέλη στη βάση των 

ακόλουθων τριών επιπέδων: 

                                                           
13 Η Ελλάδα συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα δοκιμασιών για μαθητές διαφόρων ηλικιών στα πλαίσια διαφόρων 

θεματικών (IEA, PISA, TIMMS). Το ΙΕΠ (προέκυψε από την συγχώνευση του ΠΙ και του ΚΕΕ) είναι ο εθνικός φορέας 

που συμμετέχει στο PISA. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες ανατροφοδοτούν τις βάσεις δεδομένων 

διεθνών οργανισμών (από Eurydice, 2005/2006a στο Καρατζιά -Σταυλιώτη, 2006: 329· Μπιλάλη, 2008: 44). 
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α) Το θεσμικό:{Συνθήκες Μάαστριχτ (1992), Άμστερνταμ (1996), Νίκαιας (2000)}. 

β) Το πολιτικό:{«Ατζέντα 2000», δράσεις ανασυγκρότησης της ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετική 

δήλωση Laeken για το μέλλον της Ε.Ε. (15.12.2001)}. 

γ) Το οικονομικό:{Ενιαία Αγορά (1993), ΟΝΕ (2000), Ζώνη Ευρώ (2002)}. 

Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η Συνθήκη του Μάαστριχτ έθεσε τα θεμέλια για την 

ανάπτυξη μίας στρατηγικής που προωθεί τον σύγχρονο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό διάλογο με αφορμή 

μία σειρά κειμένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θεματική την «Ευρώπη της Γνώσης». 

Μεταγενέστερα, το περιεχόμενο των κειμένων αυτών επηρέασε σημαντικά τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή νέων εθνικών πολιτικών από τα κράτη -μέλη. Χαρακτηριστικά Ευρωπαϊκά κείμενα 

αποτελούν:  

i)  Τα τρία Λευκά Βιβλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσαν στα πεδία «Οικονομία» (1994), 

«Κοινωνική Πολιτική» (1994) και «Εκπαίδευση»14 (1995). 

ii)    Τα τέσσερα Πράσινα Βιβλία  της Επιτροπής που διαπραγματεύονταν:  

- Την «Ευρωπαϊκή διάσταση» (1993). 

- Την «Καινοτομία» (1995). 

- Την «Κινητικότητα» (1996). 

- Την «Απασχόληση» (1996). 

iii)   Τα κείμενα: «Για μια Ευρώπη της Γνώσης» (1997), «Ατζέντα 2000» (1997), «Εκπαίδευση για 

το Ευρωπαίο Πολίτη» (1998), «Η μάθηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας»/ E-learning» (2000), η 

Ανακοίνωση για την «πραγμάτωση μια ευρωπαϊκής περιοχής Δια Βίου Μάθησης» (2001), το 

«Υπόμνημα για την δια Βίου Εκπαίδευση» (2001), όπως επίσης: 

 Το κείμενο «Εκπαίδευση: Ο θησαυρός που κλείνει μέσα της» (1996) 

Η εκπαίδευση αντιμετωπίστηκε ως ένα μέσο θεραπείας για την δημιουργία ενός καλύτερου 

κόσμου με τέσσερις βασικούς ‘πυλώνες μάθησης’ ως βασική προϋπόθεση: i) Μαθαίνω να 

δημιουργώ, ii) Μαθαίνω να υπάρχω,  iii) Μαθαίνω να ζω με τους άλλους, iv) Μαθαίνω για να 

μαθαίνω. 

 Σύμφωνα με την Ατζέντα 21 παρ.36.3, η εκπαίδευση με κύριο σκοπό την προώθηση της 

ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητας θα πρέπει να εστιάζει στην δυναμική που αναπτύσσεται 

μεταξύ του κοινωνικο-οικονομικού και φυσικο-βιολογικού περιβάλλοντος, συναρτήσει της 

πνευματικής υπόστασης του, διαστάσεις οι οποίες προτείνεται να διαχέονται σε όλους τους 

                                                           
14 Η Ε.Ε. στη Λευκή Βίβλο (White Paper) για την εκπαίδευση, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι «οι εκπαιδευτικοί και 

οι διευθυντές είναι στην καρδιά της προσπάθειάς μας για να ανεβάσουμε τα “στάνταρντς”. Αυτοί, πάνω από όλους, 

κρατούν το κλειδί για να βελτιώσουν την απόδοση» (Mac Gilchrist, 2004: 39 όπ. αν. στο Τσούλιας, 2009: 39). 
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επιστημονικούς κλάδους μέσω της αξιοποίησης μεθόδων της τυπικής και της μη τυπικής 

εκπαίδευσης. 

Ακόμη, προστέθηκε πως η εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αειφόρο 

ανάπτυξη καθότι δίνει τα εχέγγυα για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που άπτονται της 

υιοθέτησης αξιών, της επίτευξης περιβαλλοντικής και ηθικής επίγνωσης και αφορούν στην 

υιοθέτηση στάσεων με στόχο την αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων 

(Ατζέντα 21, 1999: 10). 

2.2γ(3)    Αρχές του 21ου  αι. 

Μία προσπάθεια η οποία αποδεικνύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζεται μόνο στην 

οικονομική ενοποίηση και την πολιτική συνεργασία, αλλά και στην περιφρούρηση των αξιών και 

ελευθεριών της (Caspar, 2001), αποτελεί η αναφορά στη θέσπιση του ευρωπαϊκού χάρτη θεμελιωδών 

δικαιωμάτων (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, 2000). Επίσης, σύμφωνα με σχετική πρόταση (Pernice, 2000: 

858) ο συγκεκριμένος χάρτης προτείνεται να συνδεθεί με το άρθρο 6 ΣυνθΕΕ (συνθήκη Άμστερνταμ) 

με σκοπό την μετεξέλιξη του σε ένα εμβρυακό νομικό δίκαιο (Ζμας, 2007: 97). 

 Η «Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού»  

Η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού στην ΕΕ προσδιορίζεται ως μία μορφή μη δεσμευτικού 

δικαίου και συνάμα μία μορφή διακυβερνητικής πολιτικής βάσει της οποίας δεν απαιτείται από τις 

χώρες της ΕΕ να προβλέψουν ή να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους. Η ΑΜΣ (Ανοιχτή Μέθοδος 

Συντονισμού) δημιουργήθηκε αρχικά τη δεκαετία του  ’90 και θεσπίστηκε στο πλαίσιο των 

διαδικασιών της Λισαβόνας (2000) που αφορούσε στην πολιτική απασχόληση με βασικούς πυλώνες: 

α)  Την συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των χωρών της ΕΕ όπως και την ανταλλαγή των 

βέλτιστων πρακτικών (η εποπτεία διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

β)  Τον από κοινού προσδιορισμό των στόχων προς επίτευξη (αποφασίζονται από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο). 

γ)  Τον προσδιορισμό από κοινού, των δεικτών, των κατευθυντήριων γραμμών και των  στατιστικών 

μετρήσεων. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω άξονα ορισμού της διακυβερνητικής μεθόδου, οι χώρες της ΕΕ 

αξιολογούνται μεταξύ τους (άσκηση πίεσης από ομότιμους), ενώ ο ρόλος της Επιτροπής περιορίζεται 

στην εποπτεία. Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν 

εμπλέκονται σχεδόν καθόλου στη διαδικασία της ΑΜΣ (πηγή: eur-lex.europa.eu). 
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2.2γ(4)   Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ποιότητα της Σχολικής Εκπαίδευσης: 16 Δείκτες Ποιότητας 

(European Commission, 2000) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συνέχεια της Συνόδου της Λισαβόνας με βασικές στοχεύσεις την 

διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών για την ποιότητα στην εκπαίδευση, την 

συγκριτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (μέσω 

ποσοτικών στόχων και ορόσημων), αλλά και την βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 

στο σύνολο του, υπέβαλλε την «Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ποιότητα της Σχολικής Εκπαίδευσης: 

16 Δείκτες Ποιότητας».  

Στην συγκεκριμένη Έκθεση παρουσιάζονται 16 δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης οι οποίοι 

αντιστοιχούν σε τέσσερις άξονες που αφορούν στην αποτύπωση της σχολικής πραγματικότητας. 

Αυτοί είναι: α) οι επιδόσεις, β) η επιτυχία και η μετάβαση, γ) η παρακολούθηση της σχολικής  

εκπαίδευσης, δ) οι πόροι και οι δομές. Αξιοσημείωτο είναι ότι τόσο οι δείκτες όσο και τα σημεία 

αναφοράς που προτάθηκαν στην συγκεκριμένη έκθεση διευκόλυναν τον προσδιορισμό των 

ακόλουθων πέντε (5) προκλήσεων (Eur-lex, 2006 στο https://eur-lex.europa.eu): 

α)  Την πρόκληση της γνώσης. 

β)  Την πρόκληση της αποκέντρωσης. 

γ)  Την πρόκληση των πόρων. 

δ)  Την πρόκληση της κοινωνικής ένταξης. 

ε)  Την πρόκληση των στοιχείων και της συγκρισιμότητας.  

 To 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική έκθεση της με θέμα «Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί 

στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων» επισήμανε τα εξής σημεία:  

i)    Την αναγκαία ανύψωση του επιπέδου μάθησης. 

ii) Την αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων που προαπαιτούνται για να ανταπεξέλθει ένας ενεργός 

πολίτης στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης. 

iv) Την ευρύτερη πρόσβαση (στη γνώση και τα κοινωνικά δρώμενα) για όλες τις ηλικίες με σεβασμό 

στις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης. 

v)   Την βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων αλλά και των υλικών πόρων. 

vi)  Την καλλιέργεια μίας νέας μορφής, υπό νέα βάση, εταιρικής σχέσης με τα σχολεία. 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης (2001) εγκρίθηκε η έκθεση του Συμβουλίου 

Παιδείας της Ε.Ε. για τους μελλοντικούς στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ως 

βασικός πυρήνας σχεδιασμού των εκπαιδευτικών πολιτικών μεταξύ των κρατών –μελών. 

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του Προγράμματος Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 οι τρεις στρατηγικοί 

στόχοι που ανακοινώθηκαν ήταν:  

https://eur-lex.europa.eu/
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1. Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των μελών -κρατών της Ε.Ε. 

2. Η διευκόλυνση της προσβασιμότητας για όλους όσους συμμετέχουν στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση και την δια βίου μάθηση. 

3. Η εγκαθίδρυση Συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ανοιχτών στην ευρύτερη κοινωνία.  

(Επισημαίνεται πως οι τρεις αυτοί στόχοι αναλύονταν σε 13 επιμέρους συναφείς στόχους). 

Ακολούθως, μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Στοκχόλμης (23 και  24 Μαρτίου 2001) κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης ένα 

λεπτομερές πρόγραμμα σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων και των επιμέρους 

δεικτών. Οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι συμπληρώθηκαν με τους αντίστοιχους δείκτες μέτρησης.  

Ακολούθησε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [21.2.2007 COM (2007) 61 τελικό] 

στην οποία επισημάνθηκε η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του υπάρχοντος πλαισίου στη βάση των 

προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Εκπαίδευση και Κατάρτιση, 2020».  

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτής της ανακοίνωσης προτάθηκε η αναδιαμόρφωση των 

δεικτών και των σχετικών αναφορών με βασικούς πυλώνες τους ακόλουθους τομείς πολιτικής:  

- Ισότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση. 

- Ενίσχυση της αποδοτικότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση. 

- Πραγμάτωση της δια βίου μάθησης. 

- Βασικές ικανότητες των νέων. 

- Εκσυγχρονισμός σε επίπεδο σχολικών μονάδων. 

- Εκσυγχρονισμός του χώρου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (διαδικασία της 

Κοπεγχάγης). 

- Εκσυγχρονισμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (διαδικασία της Μπολόνια). 

- Απασχολησιμότητα. 

Οι παραπάνω τομείς πλαισιώνονταν από 20 επιμέρους δείκτες και τομείς δεικτών με την 

προσθήκη επιπλέον δεικτών όπου αυτό κρίνονταν απαραίτητο. 

   Με αφορμή το έγγραφο Σύσταση 2006/962/ΕΚ15 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου 

μάθησης: 

                                                           
15 Σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις 

βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10-18). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32006H0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32006H0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32006H0962
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Το 2009 η ΕΕ ψήφισε ένα νέο στρατηγικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

συνεργασίας στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης (EΚ 2020) έως το 2020, το οποίο 

αντικατέστησε το προηγούμενο ΕΚ2010, βάσει του οποίου επισημαίνονταν η ανάγκη υλοποίησης 

προγραμμάτων δια βίου μάθησης, κινητικότητας και επαγγελματικής κατάρτισης – με βασικό σκοπό 

την αποτελεσματική ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες που λαμβάνουν χώρα στο ευρύτερο 

κοινωνικο -οικονομικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι.  

Με αφορμή την ανάδειξη νέων πολιτικών για την διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή16 το 2014 κλήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης προς ενίσχυση της 

αμοιβαίας μάθησης μέσω της δημιουργίας δικτύων ανταλλαγής γνώσεων για την στήριξη των 

κρατών/μελών σε αυτό τον σκοπό. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμπεριλαμβάνει την επισκόπηση 

κάθε χώρας ξεχωριστά και συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως προς το επίπεδο της 

αξιολόγησης17 των σχολικών μονάδων. Κατά τη διαδικασία αυτή επιχειρήθηκε η ανεύρεση νέων 

προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών 

συστημάτων στα σχολεία υποχρεωτικής πλήρους φοίτησης (Ευρυδίκη, 2015: 7). 

Ακόμη, το 2014 ενσωματώθηκε στο Erasmus+ το πρόγραμμα για την δια βίου μάθηση όπως 

και άλλα 6 προγράμματα προσκείμενα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας 

τα οποία λειτουργούσαν μέχρι πρότινος ως ανεξάρτητοι τομείς (Εur-Lex, Διά βίου μάθηση — βασικές 

ικανότητες, 2010). 

 

2.2δ)    Δείκτες και στόχοι για την «Ευρώπη 2020»  

Αξίζει να σημειωθεί πως η στρατηγική Europe 2020 θέτει την ανάπτυξη ως βασική 

συνιστώσα για μία ανταγωνιστική και συνεκτική κοινωνία με κατευθυντήριες την βιωσιμότητα για 

όλους, χωρίς διακρίσεις (European Commission, 2010). Με περισσότερες λεπτομέρειες, η ‘έξυπνη’ 

ανάπτυξη βασίζεται στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας, της καινοτομίας, της ψηφιακής 

κοινωνίας και της εκπαίδευσης σε όλες τις πτυχές της (Κυριακώδη & Τζιμογιάννης, 2015: 124). 

Ακόμη, η αξιοποίηση των σύνθετων δεικτών για την μέτρηση των κοινωνικών φαινομένων 

είναι έντονα εμφανής σε ακαδημαϊκό και πολιτικό επίπεδο (Dominguez -Serrano and Blancas, 2010). 

Ένας σύνθετος δείκτης απαρτίζεται από επιμέρους δείκτες οι οποίοι συναποτελούν ένα ενιαίο 

μοντέλο μέσω του οποίου μετρώνται πολυδιάστατες έννοιες (OECD, 2008: 13). Με την παραπάνω 

διαδικασία συσσωρεύονται και αλληλεπιδρούν ποικιλοτρόπως κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί 

                                                           
16  Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση, OJ C 183,14.6.2014 
17 Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση λαμβάνεται ως μία διαδικασία παρακολούθησης ή βελτίωσης της ποιότητας του 

σχολείου ως σύνολο, και μπορεί να αναφέρεται τόσο σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εντός του σχολικού πλαισίου 

συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας και της μάθησης ή/και σε πτυχές του διοικητικού έργου (Ευρυδίκη, 2015: 7). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:ef0016
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δείκτες (Booysen, 2002). Ένας από τους πιο ‘διάσημους’ δείκτες είναι αυτός της Ανθρώπινης 

Ανάπτυξης (ΔΑΑ). 

Η μεθοδολογία κανονικοποίησης αξιοποιήθηκε για την κατασκευή των δεικτών της 

«Ευρώπης 2020», με τους πέντε βασικούς της ΕΕ να αξιολογούν: α) το ποσοστό των δαπανών 

έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ, β) τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, 

γ) το ποσοστό πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δ) το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, ε) τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στ) 

τον πληθυσμό που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού, ζ) την ενεργειακή δυναμική της 

οικονομίας, η) το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού 20-64 ετών (Λιαργκόβας, κ.α., 2015: 55-

57). 

Οι πρωτοβουλίες και οι δεσμεύσεις που λαμβάνονται στις μέρες μας υλοποιούνται στη βάση 

των δεσμεύσεων που προβλέπονται από την πρωτοβουλία της 7ης Δεκεμβρίου 2016 «Επένδυση στη 

νεολαία της Ευρώπης» η οποία θεμελιώνεται πάνω στο όραμα για τη βελτίωση και τον 

εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Γενικότερος σκοπός των πρωτοβουλιών αυτών αποτελεί η 

ενθάρρυνση των κρατών/μελών για παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, χωρίς αποκλεισμούς, σε 

όλους τους τομείς μέσω μίας σειράς στοχευμένων δράσεων. Ο αντιπρόεδρος της Commission, Jyrki 

Katainen, αρμόδιος για τον τομέα των επενδύσεων, της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας επισήμανε το εξής: “Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί το μόνο διαρκές 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης. Η παροχή υψηλής ποιότητας, προσβάσιμης από όλους, 

έχει κομβική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης ώστε οι νέοι να λάβουν τα εφόδια που θα τους 

επιτρέψουν να σταθούν γερά στα πόδια τους” (European Commission, 2017). 

 

2.2ε)  Η ολιστική διάσταση της αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο – Βιώσιμη 

Εκπαίδευση 

Μέσα σε ένα πλαίσιο συνθετότητας και πολυπλοκότητας, τα ζητήματα διαχείρισης και 

βιωσιμότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο απαιτούν ολιστικές 

οπτικές και συστημική εστίαση αναφορικά με την προσέγγιση των δυναμικών που αναπτύσσονται 

μεταξύ των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης των διαδικασιών. Υπό 

αυτό το σκεπτικό, προτείνεται η αξιοποίηση της διεπιστημονικότητας σε συνδυασμό με την 

διάρθρωση της διδασκαλίας γύρω από συγκείμενες θεματικές και αφετηρία τις αρχές της 

διαθεματικής προσέγγισης  (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2010: 281). 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η ανάδυση κοινωνικών κυρίως ζητημάτων ανομοιογένειας, 

ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού σε συνδυασμό με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, 

διαμορφώνουν νέες απαιτήσεις ως προς τρόπο προσέγγισης των επικείμενων ζητημάτων στο πλαίσιο 
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των  σχολικών μονάδων. Ο συστημικός και συνεργατικός τρόπος επίλυσης τους αποτελούν δύο από 

τις προτεινόμενες μεθοδολογικές προσεγγίσεις ανάλυσης και διερεύνησης των παραπάνω ζητημάτων 

(Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015: 5-10). 

Η ολιστική θεώρηση αποτελεί  έναν νέο τρόπο κατανόησης των εκπαιδευτικών ζητημάτων ο 

οποίος αναδύθηκε κατά την δεκαετία του ’70 και εκτενέστερα. Αποτελεί μία πολυδιάστατη 

εκπαιδευτική διαδικασία, για τον τομέα της μάθησης στηριζόμενη στις αρχές της πολλαπλής 

νοημοσύνης και εστίαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (σωματικά, συναισθηματικά, 

ψυχικά, πνευματικά). Με αυτό τον τρόπο, προσφέρεται στον κάθε μαθητή η δυνατότητα να 

αναπτύξει, παράλληλα, με τις νοητικές του ικανότητες, τις κοινωνικές και επικοινωνιακές του 

δεξιότητες (Miller, 2000). Ως μία διατομεακή προσέγγιση, η ολιστική προσέγγιση, προωθεί τη 

συνεργασία μεταξύ ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. ψυχολόγοι, ειδικοί σε θέματα 

προσανατολισμού, τοπικές αρχές, κοινωνικές υπηρεσίες, παροχής φροντίδας εκτός δομών –out 

reach) και της ευρύτερης κοινωνίας (Καζαμίας, 2004· Πασιάς, 2002· Μπιλάλη, 2008). 

 

2.2στ)    Ενδιαφερόμενα/εμπλεκόμενα μέρη 

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, ευρύτερη 

κοινότητα) στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής είναι μία μείζονος σημασίας παράμετρος για την 

έκβαση της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης και την ενδυνάμωση της κοινής ευθύνης 

σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη βελτίωση των σχολικών μονάδων.  

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο είκοσι τρία (23) εκπαιδευτικά συστήματα 

διαθέτουν ένα κανονιστικό πλαίσιο για την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στην εσωτερική 

αξιολόγηση. Τα παραπάνω εκπαιδευτικά συστήματα διαχωρίζονται σε δύο ομάδες. Α) Στην πρώτη 

ομάδα ανήκουν εκείνα τα σχολικά συστήματα στα οποία επιζητείται η συμμετοχή ενός ευρέος 

φάσματος ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. εκπαιδευτικοί φορείς, τοπική κοινότητα) και β) στην δεύτερη 

ομάδα συμπεριλαμβάνονται τα εκπαιδευτικά συστήματα στα οποία τα ενδιαφερόμενα  μέρη 

περιορίζονται στο προσωπικό του σχολείου18. 

Ακόμη, σε κάποια εκπαιδευτικά συστήματα όπως είναι αυτά του Λουξεμβούργου, της 

Λιθουανίας, της Ρουμανίας, της Ισπανίας, της Εσθονίας, της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της 

Βόρειας Μακεδονίας, της Γαλλικής και Γερμανικής κοινότητας, τα σχολικά ή τα διοικητικά 

συμβούλια απαρτίζονται από εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. γονείς, μαθητές) 

(Eurydice, 2015: 43-45).  

 

                                                           
18 Τα συγκεκριμένα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν ελεύθερα διευρύνοντας τους κανονισμούς τους μέσω 

της εμπλοκής των γονέων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των φορέων της τοπικής κοινότητας (Eurydice, 2015). 
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2.2ζ)  Δεδομένα από κλίμακες μέτρησης των βασικών παραμέτρων της εσωτερικής ζωής του 

σχολείου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο – Δείκτες 

Σύμφωνα με τον Σολομών (1998) οι πρακτικές αξιολόγησης των διαφόρων ευρωπαϊκών 

χωρών εξακτινώνονται σε επιμέρους αξιολογικές πρακτικές στις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αφετηρία τρία μοντέλα τα οποία αντικατοπτρίζονται και 

εξακτινώνονται σε συγκεκριμένες λογικές ή «μορφές ορθολογικότητας». Αυτά είναι (Ζουγανέλη, 

κ.α., 2007a: 138): 

i) Η λογική του δημόσιου διοικητικού ελέγχου των εκπαιδευτικών ως ατόμων και της εκπαιδευτικής 

τους πράξης. 

Το μοντέλο αυτό συνεπάγεται την άμεση ιεραρχική επιτήρηση των εκπαιδευτικών ως προς 

τα ζητήματα: α) της τήρησης της νομιμότητας, β) του ελέγχου της διδακτικής τους επάρκειας, γ) της 

άσκησης των καθηκόντων τους. Η παρούσα λογική ανέκυψε από το μοντέλο της επιθεώρησης και 

της εξωτερικής αξιολόγησης και μπορεί να εντοπιστεί σε χώρες που διακρίνονται για τις 

συγκεντρωτικές τους δομές. 

ii) Η λογική της απόδοσης λόγου του εκπαιδευτικού και του σχολείου στην κοινωνία. 

Σύμφωνα με τη λογική αυτή, η σχολική μονάδα θεωρείται πως πρέπει να ανταποκρίνεται στα 

στοιχειώδη δικαιώματα του πολίτη – καταναλωτή εκπαιδευτικών προϊόντων όπως επίσης και στις 

ανάγκες των φορολογούμενων γονέων, επιζητώντας, με αυτό τον τρόπο, την νομιμοποίηση της από 

την ευρύτερη κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του είδους συστήματος εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης είναι αυτό της Μ. Βρετανίας. 

iii) Η λογική του αυτοελέγχου με στόχο την βελτίωση και ανάπτυξη του σχολείου στη βάση των δικών 

του δυνάμεων. 

Συγκεκριμένα, σε αυτή τη λογική εντάσσονται εκπαιδευτικές πρακτικές του μοντέλου της 

αυτο-αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού και  της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας. 

Η Μ. Βρετανία, με μακρά παράδοση στον επιθεωρητισμό, αναζήτησε πρώτη τα μοντέλα 

αυτο-αξιολόγησης. Tο συγκεκριμένο πλαίσιο στοιχειοθετήθηκε σε συνεργασία με την επιτροπή της 

Διδακτικής Ομοσπονδίας (NUT), μία ομάδα σχολικών μονάδων με εκπροσώπους εκπαιδευτικούς, 

μαθητές, γονείς, διευθυντές και μέλη της κεντρικής διοίκησης. Στη συγκεκριμένη διαδικασία δόθηκε 

έμφαση σε θεματικά πεδία όπως: η ατμόσφαιρα του σχολείου, οι σχέσεις, η κουλτούρα της τάξης, η 

υποστήριξη της μάθησης, η υποστήριξη της διδασκαλίας, ο χρόνος/υποδομή, η οργάνωση -
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επικοινωνία, οι ίσες ευκαιρίες, η αναγνώριση των επιτευγμάτων και η σύνδεση σχολείου -οικογένειας 

(MacBeath, 2001). 

Στη Σκωτία, το 2007 το Υπουργείο Παιδείας μετά από συνεχείς ανανεώσεις του προφίλ αυτο-

αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, εξέδωσε το τελικό πλαίσιο αυτο-αξιολόγησης, γνωστό ως 

HGIOS (How Good is Our School). Στο συγκεκριμένο πλαίσιο η αξιολόγηση αποτυπώνεται σε 

τετράβαθμη κλίμακα εξετάζοντας τους ακόλουθους επτά εκπαιδευτικούς τομείς: ηγεσία, σχολικό 

κλίμα, στήριξη των μαθητών, μάθηση, διδασκαλία, αναλυτικό πρόγραμμα, επιδόσεις 

(http://eurydice.org).  

Στην Ιρλανδία, μετά την συμμετοχή/εκπόνηση πιλοτικού προγράμματος αυτο-αξιολόγησης 

σε 35 σχολεία, υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση  ένας διπλός δρόμος ανάπτυξης (twin track) στα 

σχολεία μέσω του προγράμματος «LAOS» (Looking at our schools) το οποίο συνδύαζε την αυτο-

αξιολόγηση του σχολείου σε ολιστικό επίπεδο - W.S.E (Whole School Evaluation). Ακόμη, 

αξιοποιήθηκε και το πρόγραμμα ανάπτυξης S.D.P (School Development Planning) υπό την 

καθοδήγηση του επιθεωρητή -συμβούλου (McNamara, O’ Hara & Ni Aingleis, 2002 ˙McNamara & 

O’ Hara, 2005). Στο παρόν πλαίσιο αυτο-αξιολόγησης διερευνώνται πέντε τομείς: η ποιότητα της 

διδασκαλίας -μάθησης, η ποιότητα της στήριξης των μαθητών, η ποιότητα της διοίκησης του 

σχολείου και η ποιότητα του αναλυτικού προγράμματος (McNamara & O’Hara, 2005).  

Σε χώρες με ιδιαιτέρως αποκεντρωτικά συστήματα, όπως αυτό της Φινλανδία και της 

Ολλανδίας, τα σχολεία αναπτύσσουν μηχανισμούς αυτοαξιολόγησης έχοντας την κατάλληλη 

πληροφόρηση, εκπαίδευση και υποστήριξη (Solomon, 1997). Αξιοσημείωτο είναι το πλαίσιο αυτο-

αξιολόγησης για σχολεία πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ολλανδία το οποίο απαρτίζεται από 

τέσσερα ερωτηματολόγια απευθυνόμενα στα ακόλουθα ενδιαφερόμενα μέρη.  

i) Τους διευθυντές, εξετάζοντας θέματα συνεργασίας, εργασιακού περιβάλλοντος, ηγεσίας και 

στόχων του σχολείου. 

ii) Τους εκπαιδευτικούς, εξετάζοντας την ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας.  

iii) Τους μαθητές, στους οποίου παρέχονται εναλλακτικά δύο ερωτηματολόγια συναρτήσει της 

ηλικιακής κλίμακας στην οποία ανήκουν με σκοπό να αξιολογήσουν την ποιότητα της παρεχόμενης 

διδασκαλίας, το κλίμα της τάξης και τη μάθησή που λαμβάνουν στο σύνολο της (Schild Kamp & 

Visscher, 2010). 

Αξίζει να επισημανθεί και το Διεθνές Πρόγραμμα “Bridges across Boundaries” (1998-2000) 

στο οποίο συμμετείχαν η Ελλάδα, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η 

Πορτογαλία, η Πολωνία και η Ελβετία με κοινό ενδιαφέρον την ενσωμάτωση της εσωτερικής 

αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες. Το προφίλ αυτο-αξιολόγησης (School Evaluation Profile), όπως 
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ονομάστηκε το συγκεκριμένο πλαίσιο, αξιοποιήθηκε από 101 σχολεία, με εκπροσώπους μαθητών, 

γονέων και εκπαιδευτικών οι οποίοι αξιολόγησαν τους τομείς της διδασκαλίας-μάθησης, των 

σχολικών επιδόσεων, της σχολικής κουλτούρας και των σχέσεων (σχολείου-οικογένειας -τοπικής 

κοινωνίας (MacBeath et al., 2005 από Καπαχτσή & Κακανά, 2013: 4). 

 

2.2ζ(1)   Ελλάδα 

Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στον Ελλαδικό χώρο γίνονται εκτενείς 

αναφορές στην παρούσα εργασία. Περιληπτικά, επισημαίνεται πως τα δεδομένα τα οποία επιλέγονται 

στο πλαίσιο αυτο-αξιολόγησης των σχολικών μονάδων αξιοποιούνται σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο 

συζητήσεων οι οποίες εντάσσονται στην γενικότερη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει εφαρμοστεί υπό ενιαία βάση, μέχρι πρότινος, μία συστηματική μεθοδολογία 

διασύνδεσης των επί μέρους παραμέτρων με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος στο 

σύνολο του (Μπιλάλη, 2008: 44). 

Μεταξύ της Ελλάδας και της Φινλανδίας μπορεί κανείς να εντοπίσει κάποια  κοινά σημεία 

στον τομέα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Φινλανδία δεν έχει θεσπιστεί σε κεντρικό επίπεδο ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την εξωτερική 

αξιολόγηση των σχολείων. Εντούτοις, και οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει ένα σχετικά ικανοποιητικό 

πλαίσιο εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.  

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στο 4ο κεφάλαιο, στην Ελλάδα το ΙΕΠ (Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής) έχει θεσπίσει συγκεκριμένους δείκτες. Αντίστοιχα, στη Φινλανδία το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εξέδωσε ένα κατάλογο ποιοτικών κριτηρίων τα οποία 

αξιοποιούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας με βασικούς τομείς: 

i) Tην ποιότητα των δομών και την διοίκηση. 

ii) Tο προσωπικό. 

iii)  Tους οικονομικούς πόρους. 

iv)  Tα ζητήματα αξιολόγησης. 

Οι υπόλοιποι βασικοί τομείς αφορούν στους μαθητές αναφορικά με την υλοποίηση του ΑΠ, 

την υποστήριξη της μάθησης, τους μηχανισμούς εκπαίδευσης και διδασκαλίας, την ανάπτυξη και την 

επιρροή, την ευημερία, την συνεργασία σχολείου – οικογένειας και την ασφάλεια του μαθησιακού 

περιβάλλοντος (Eurydice, 2015: 47). 

2.2ζ(2)   Κύπρος 

Η εισαγωγή της Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (ΑΣ) στο κυπριακό εκπαιδευτικό 

σύστημα αποτελεί μία καινοτομική πρακτική. Εντούτοις, λόγω των συγκεκριμένων περιορισμών που 
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ενυπάρχουν στο πλαίσιο της εκάστοτε σχολικής μονάδας, στο μικρο-επίπεδο, αλλά και στο ευρύτερο 

πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, στο μακρο-επίπεδο, από μόνη της η συγκεκριμένη 

διαδικασία αποτελεί μία σημαντική πρόκληση. Πιο αναλυτικά, κάποιοι από τους παραπάνω 

περιορισμούς αφορούν (Καραγιώργη, 2012: 2): 

i)   Στην έλλειψη μηχανισμών ανάπτυξης και λογοδοσίας των σχολείων. 

ii) Στην αντίθεση που ενυπάρχει μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου και άλλων 

συστημάτων σε επίπεδο παροχής σχολικής πληροφόρησης και του τρόπου βελτίωσης των ζητημάτων 

που επιζητούν βελτίωση (Demie, 2003). Αξιοσημείωτο είναι πως στην Κύπρο δεν προσφέρονται 

δεδομένα αποτίμησης της σχολικής αποτελεσματικότητας (effectiveness), όπως για παράδειγμα, η 

συλλογή έγκυρων δεδομένων για τις επιδόσεις των μαθητών ή/και η επιλογή «πετυχημένων 

σχολείων» ως παραδείγματα καλής πρακτικής. 

iii) Στην μη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων εργαλείων ΑΣ.  

 Σύμφωνα με την Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, το 2014,  

«Διαμόρφωση Νέου Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών», 

ένα πολυδιάστατο και ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του 

εκπαιδευτικού έργου προσδιορίζεται από τις ακόλουθες πτυχές (2014, σ. 5-8). Αυτές είναι: 

 Η εισαγωγή ενός συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης το οποίο εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες 

της Ευρώπης. 

 Η εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων προτείνεται να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα 

με βασική στόχευση την βελτίωση της κάθε σχολικής μονάδας ξεχωριστά και όχι την σύγκριση 

αυτών μεταξύ τους. 

 Η εισαγωγή συστήματος υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με 

βασική στήριξη την διαπίστωση ότι ένας εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής 

βελτίωσης Δια Βίου και όχι μόνο στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. 

   Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος αξιολόγησης για την μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών. 

 Η πρόταση ενός νέου συστήματος αξιολόγησης για την προαγωγή των εκπαιδευτικών βάσει του 

οποίου θα επιλέγονται οι καταλληλότεροι ανά θέση με βασικά χαρακτηριστικά όπως: 

- Η δημιουργία Ακαδημίας Εκπαιδευτικής Ηγεσίας για την κατάρτιση και αξιολόγηση όσων θέλουν 

να αιτηθούν προαγωγή. 

- Η αποσύνδεση της ανέλιξης των εκπαιδευτικών από την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, 

λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα όσων εκπαιδευτικών επιθυμούν να παραμείνουν στην τάξη. 

- Τα χρόνια προϋπηρεσίας δεν θα αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κριτήριο για την προαγωγή των 

εκπαιδευτικών, ωστόσο θα λαμβάνονται υπόψη. 
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- Η μετεξέλιξη του ρόλου του Επιθεωρητή σε Αξιολογητή. 

 Η εισαγωγή συγκεκριμένου συστήματος με σαφή χαρακτηριστικά για τις περιπτώσεις 

υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας. 

Αργότερα, το 2016, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου (ΥΠΠ) στο πλαίσιο 

υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, 

ανακοίνωσε μία νέα συμπληρωματική πρόταση για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του 

Εκπαιδευτικού Έργου. Η συγκεκριμένη πρόταση συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες επτά (7)  

διαπιστώσεις : 

α) Η αξιολόγηση είναι πολυδιάστατη καθώς λαμβάνει υπόψη ποικίλες πτυχές του εκπαιδευτικού 

έργου. 

β)  Η αξιολόγηση είναι συμμετοχική καθώς ο αξιολογούμενος συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία 

μέσω της συμπλήρωσης Έκθεσης Αυτο-αξιολόγησης η οποία λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση 

των τριών άλλων αξιολογητών. 

γ)  Εξασφαλίζεται μέσω σαφών μετρήσιμων κριτηρίων και επιστημονικά θεμελιωμένων εργαλείων 

αξιολόγησης η εγκυρότητα, η αντικειμενικότητα, η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη. 

δ)  Υιοθετείται η αρχή πως «όποιος αξιολογεί αξιολογείται». 

ε)   Αντιμετωπίζονται άμεσα οι περιπτώσεις υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας. 

στ) Θεωρείται αναγκαία η επιμόρφωση των Διευθυντικών στελεχών σε ειδικό πρόγραμμα 

κατάρτισης το οποίο προσφέρεται από τη Δημόσια Σχολή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας. 

ζ) Συμπεριλαμβάνονται διαδικασίες για την επαγγελματική στήριξη και βελτίωση των 

εκπαιδευτικών. 

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, μέσω της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης αναγνωρίζεται 

θεσμικά η δυνατότητα σχετικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων να ασκούν και να 

(ανα)διαμορφώνουν εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων του 

ΥΠΠ και συναρτήσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη 

των παραπάνω αποτελούν ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και καταμερισμός του εκπαιδευτικού 

έργου, η ενδιάμεση αξιολόγηση, η παρακολούθηση και η τελική αξιολόγηση μέσω συλλογικών 

διαδικασιών και ενδελεχούς υλοποίησης των αποφάσεων (Παρατηρητήριο της ΑΕΕ/ΙΕΠ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΠΕΔΟ: ΣΧΟΛΕΙΑ 

‘ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ’» 

«κάθε σχολείο έχει τη δική του ιστορία, το 

δικό του φάσμα χαρακτήρων και ένα δικό 

του σενάριο που ξεδιπλώνεται στο χρόνο σε 

απρόβλεπτες καταστάσεις»  

(ΜacBeath, 2001: 22) 

 

3.1   Ορισμός πλαισίου αυτο-αξιολόγησης των σχολικών μονάδων 

Από τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν προκύψει κατά καιρούς, αναδεικνύεται η άμεση 

συσχέτιση που ενυπάρχει μεταξύ της ποιότητας των δομών και των λειτουργιών του εκπαιδευτικού 

συστήματος και των διαδικασιών αξιολόγησης που λαμβάνουν χώρα εντός των σχολικών μονάδων 

(CERI 1998). Διαπίστωση η οποία προκύπτει υπό το σκεπτικό ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

συστήματος δύναται να προσεγγιστεί τόσο ως μία μορφή διερεύνησης των παιδαγωγικών πρακτικών 

εντός της σχολικής κοινότητας όσο και ως μία διαδικασία συλλογής πληροφοριών η οποία αφορά σε 

όλες τις παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος (εισροές, διαδικασία, αποτελέσματα) 

(ΥΠΕΠΘ, 2001 στο Καρατζιά – Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006: 325). 

Τις τελευταίες δεκαετίες επισημαίνεται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μέσω του 

επιστημονικού και πολιτικού λόγου, αλλά και μέσω επίσημων εγγράφων, η αναγκαιότητα 

αποτύπωσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης στο μικρο-επίπεδο των σχολικών 

μονάδων (Κασσωτάκης – Κουτούζης, 2006). Οι κοινωνικοί και πολιτικοί μετασχηματισμοί που 

αναπτύσσονται στον αντίποδα του υπάρχοντος παραδοσιακού πλαισίου του σχολείου της 

βιομηχανικής περιόδου, μεταλλάσσουν τις μέχρι τώρα ισορροπίες του κοινωνικο-οικονομικού 

γίγνεσθαι επηρεάζοντας σημαντικά την κουλτούρα και την ποιότητα της σχολικής ζωής (European 

Commission, Report I, 2002: 1 στο Καρατζιά –Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006). 

Η ευθύνη για τη βασική εκπαίδευση των «πολιτών» μεταβιβάζεται στη σχολική μονάδα με 

την «αξία» και την αποτελεσματικότητα της να αντικατοπτρίζεται στα επιτεύγματα που 

ανταποκρίνονται στους κανόνες της κοινωνικής ηθικής. Αναφορικά με αυτό, σύμφωνα με τον Day 

(2003: 416-423) το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει (Ντίλιου & Κουτούζης, 2012: 345): 

 Να ενθαρρύνει τα άτομα να επιτύχουν τους στόχους τους. 

 Να έχει ως θεμέλιο του μία ευρεία βάση δεδομένων. 

 Να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας.  

Οι αλλαγές που διαφαίνονται στην εσωτερική λειτουργία του σχολείου αναμορφώνουν, 

επίσης, το πεδίο της διδακτικής μεθοδολογίας με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών στόχων να 

μετατοπίζεται στην διαχείριση βασικών παιδαγωγικών ζητημάτων όπως: ο εκσυγχρονισμός των 
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Αναλυτικών Προγραμμάτων, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η αύξηση του επιπέδου 

εκπαίδευσης όλων των μαθητών, οι νέες μέθοδοι αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και η σύναψη αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ του σχολείου 

και της ευρύτερης κοινωνίας (δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα). Ως διευκολυντής του παραπάνω 

εγχειρήματος μπορεί να λειτουργήσει η υλοποίηση μίας σαφούς στόχευσης για την επίτευξη του 

συγκερασμού μεταξύ της ηθικής, της κοινωνικής και της οικονομικής αξίας της εκπαίδευσης υπό τη 

μορφή ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Καρατζιά – Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006: 

4· Μπιλάλη, 2008: 23). 

Η σχολική μονάδα, λοιπόν, καλείται να επικεντρωθεί στην εκπλήρωση των στόχων της 

Σύγχρονης Παιδαγωγικής εφαρμόζοντας πιο ευέλικτες και ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές, 

προσφέροντας, με αυτό τον τρόπο, διευρυμένες γνώσεις μέσα από την διαμόρφωση των κατάλληλων 

συνθηκών μάθησης. Κάτι τέτοιο, κρίνεται αναγκαίο καθότι η διασύνδεση του σχολείου με την 

κοινωνία μπορεί να ενισχυθεί μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την διάχυση τους 

στο πλαίσιο των Αναλυτικών Προγραμμάτων – μία καινοτόμος δράση η οποία θα συνείσφερε 

αποτελεσματικά και στην διαχείριση των ετερογενών ταυτοτήτων που συνυπάρχουν στα πλαίσια 

ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος (European Commission, 2004). 

Ποια, όμως, είναι η πραγματική δυναμική του σχολείου; Κάποιες εξηγήσεις που έχουν δοθεί 

αναφορικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται με βασικό σκοπό να ευοδωθούν οι στόχοι 

του σχολείου, σχετίζονται με τις ακόλουθες βασικές παραμέτρους (Harris & Chapman, 2004· 

Hopkins 2001 & Creemers, 2002 στο Παπαναούμ, 2008: 55). Αυτές είναι:  

i)  Ο σχεδιασμός και η καθιέρωση ενός θεσμοθετημένου εκπαιδευτικού προγράμματος με σαφή δομή 

και κατάλληλη οργάνωση. 

ii)  Η διάθεση κατάλληλης υποδομής και πόρων. 

iii) Η σύνδεση και ομαλή μετάβαση μεταξύ των προγραμμάτων. 

iv) Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό δυναμικό.  

Με αφορμή τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η αποσαφήνιση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών ποιότητας της σχολικής μονάδας από τους επιστήμονες αποτελεί ένα σχετικά 

δύσκολο εγχείρημα, η δυσκολία του οποίου εντείνεται, εκτός των άλλων, και από τον υψηλό βαθμό 

ασάφειας και ρευστότητας που χαρακτηρίζει το πλαίσιο ορισμού των προσδιοριστικών παραμέτρων 

της έννοιας αυτής. Στο ίδιο πλαίσιο προστίθενται και τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά της κάθε σχολικής 

μονάδας τα οποία είναι εξίσου δύσκολο να προσδιοριστούν. 

Παρ’ όλα αυτά, αρκετές φορές, διαπιστώνεται το γεγονός ότι δίνεται περισσότερη έμφαση 

στα αποτελέσματα και λιγότερη στις διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της σχολικής 

μονάδας, αν και έχει αποδειχθεί πως η υψηλή ποιότητα και επίδοση των διαδικασιών επηρεάζουν 
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σημαντικά το δίχτυ ασφάλειας του συστήματος (σχολείου), προκειμένου τα αποτελέσματα του να 

χαρακτηρίζονται ποιοτικά, μέσα από την άρρηκτη σύνδεση των συνιστουσών – τρίπτυχου 

Σύστημα/Σχολική Μονάδα –Διαδικασίες - Αποτελέσματα (Ζαβλανός, 2003· Κριεμάδης & 

Θωμοπούλου 2012: 113). 

 

3.2    Συστημική θεωρία: Το σχολείο ως ‘ανοιχτό’ σύστημα 

Ο Deming πρότεινε να αντικατασταθεί ο παραδοσιακός τρόπος της οργανωτικής δομής από 

τη δομή της συστημικής προσέγγισης, συστήνοντας, παράλληλα, τη βελτίωση του συστήματος 

εκπαίδευσης όχι μόνο μέσω της βελτίωσης των εισροών του (μαθητές/εκπαιδευόμενοι), αλλά και 

μέσω της βελτίωσης όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την ευρύτερη δυναμική του σε επίπεδο 

διαδικασιών. Δίνοντας τον δικό του ορισμό για τον σκοπό της εκπαίδευσης ανέφερε χαρακτηριστικά 

πως «σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αυξηθούν τα θετικά και να μειωθούν τα αρνητικά σημεία στη 

λειτουργία του σχολικού συστήματος, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να διατηρούν τον ενθουσιασμό τους 

για μάθηση» (Ζαβλανός, 2003: 118). 

Ο De Rosnay (1975· 1983), με τη σειρά του, αναφερόμενος στη συστημική προσέγγιση, 

πρότεινε να εγκαταλείψουμε τη γραμμική και παραδοσιακή προσέγγιση και να στραφούμε στην 

υιοθέτηση μιας άλλης επικεντρωμένης στις αλληλεξαρτήσεις με καινούργιες μεθόδους και τεχνικές 

οι οποίες προσφέρουν μία σφαιρικότερη αντίληψη19. Εμπνευσμένος από τον Illich παρουσίασε το 

σχέδιο μιας νέας κοινωνίας, δομημένης από κάτω προς τα πάνω (bottom up) και στηριζόμενης πάνω 

σε αξίες όπως: η συμμετοχή, η αποκέντρωση, η σφαιρική λογική, η δημιουργική εργασία, ο σεβασμός 

των άλλων, η επινοητική σκέψη και η συνύπαρξη (Bertrand, 1999: 153-154). 

Η θεωρία των συστημάτων20 είναι μια  σύγχρονη θεωρία της διοίκησης της εκπαίδευσης η 

οποία διαφοροποιήθηκε από τον «παραδοσιακό» τρόπος διοίκησης των σχολείων που επηρεάστηκε 

                                                           
19 Στο Macroscope (1975) και στο Les chemins de la vie (1983) παρουσίασε μία συστημική αντίληψη της εκπαίδευσης η 

οποία στηρίζεται στην αντίληψη της πρόσληψης του κόσμου μέσα από τον συμβολισμό του μακρο -σκόπιου. 
 
20 Οι Getzels και Cuba (1957, 1968), οι αντιπροσωπευτικοί εκπρόσωποι της Συστημικής Θεωρίας στην εκπαίδευση 

έθεσαν τις οκτώ βασικές παραδοχές που αφορούν στα συστήματα. Αυτές είναι επιγραμματικά :i) το κάθε σύστημα 

υπάρχει στη βάση επίτευξης συγκεκριμένων σκοπών και στόχων οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με τα 

άτομα που καλούνται να τους υλοποιήσουν. Επίσης, τα κοινωνικά συστήματα:ii) δεν είναι μηχανιστικά αλλά ζωντανά 

διότι αποτελούνται από ανθρώπους και όχι απλά από θέσεις ενταγμένες σε μία γραφειοκρατία, iii) είναι δομικά 

κατασκευασμένα καθώς αποτελούνται από δομές (structures), iv) είναι εννοιολογικές κατασκευές και σχετικά 

κατασκευάσματα διότι το κάθε σύστημα μπορεί να αναλυθεί ως ανεξάρτητο αλλά κα ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, 

v) αποτελούνται από άλλα μικρότερα συστήματα, τα υποσυστήματα, τα οποία διαπλέκονται μεταξύ τους, vi) είναι 

κανονιστικά, δηλαδή λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς, vii) είναι ανοιχτά, με τη λογική 

ότι λειτουργούν ως ζωντανοί οργανισμοί, δέχονται εισροές από το περιβάλλον και δίνουν εισροές προς το περιβάλλον, 

και ακόμη viii) είναι κυρωτικά, δηλαδή, εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα όταν το σύστημα πλήττεται -κάτι το οποίο 

μπορεί να έχει επιπτώσεις σε άτομα εντός και εκτός του συστήματος (Πασιαρδής, 2004: 25). 
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από την σχολή του Taylor. Η θεωρία των συστημάτων έκανε την εμφάνιση της ουσιαστικά μέσα από 

την επιθυμία της μεταβολής η οποία θα πραγματώνονταν μέσα από την εναρμόνιση των στοιχείων 

του συστήματος. 

Η συστημική προσέγγιση βασίζεται σε πέντε βασικές αρχές/παραδοχές (De Rosnay, 1975· 

1983). Αυτές είναι: 

1. Η σπειροειδής προσέγγιση: 

Ενώ η παραδοσιακή προσέγγιση είναι διαδοχική και γραμμική, η διαδικασία της σπειροειδούς 

μορφής επιτρέπει την πραγματοποίηση επιστροφών και αναθεωρήσεων όχι μόνο με την διαδικασία 

από πάνω προς τα κάτω (top down) αλλά κυρίως προς τα ανώτερα επίπεδα (bottom up). Κατ’ 

επέκταση θα λέγαμε ότι, στηρίζει την διαδικασία της ανατροφοδότησης και της αυτό-αξιολόγησης 

της σχολικής μονάδας μέσω της ροής των πληροφοριών ‘από’ και ‘προς’ σε όλα τα επίπεδα της 

ιεραρχίας.       

2. Η πολυπλοκότητα των συστημάτων: 

Η αξιοποίηση θεωρητικών σχημάτων από τους επιστημονικούς τομείς της βιολογίας και της 

οικονομίας διευκολύνουν την ερμηνεία της πολυπλοκότητας των δυναμικών συστημάτων. 

3.  Η πολύ-εννοιολογική διερεύνηση:  

  Αρχή μέσω της οποίας προτείνεται η διεύρυνση του πλαισίου των εννοιών και όχι η 

σημασιολογική περιχάραξη τους σε έναν συγκεκριμένο ορισμό.   

4. Των κάθετων θεμάτων: 

Αναφέρεται σε θέματα που μπορούν να ενταχθούν σε ένα σύνολο γνώσεων διαφορετικών 

επιπέδων. Η αρχή αυτή, κατά κάποιο τρόπο, σκιαγραφεί την διεπιστημονική σύνδεση των θεμάτων.  

5. Ο συσχετισμός: 

Βασική παραδοχή/αρχή για την κατανόηση ενός θέματος ως βασική προϋπόθεση για την 

δημιουργία συνδέσεων με άλλα θέματα ή γεγονότα (Bertrand, 1999: 155). 

Ακόμη, αξίζει να επισημανθούν τρία βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συστημάτων. 

Αυτά είναι (Πασιαρδής, 2004: 20-23): η ανατροφοδότηση (feedback), η ισορροπία (equilibrium) και 

η προσαρμογή (adaption). 

 Ανατροφοδότηση:  

Παρακολουθώντας τη λειτουργία ενός συστήματος δίνεται η δυνατότητα να εντοπιστούν 

τόσο εκείνες οι περιπτώσεις που αυτό έχει την τάση να σημειώνει αλλαγές στα πλαίσια μίας 

προκαθορισμένης διαδικασίας όσο και η ποιότητα των εισροών του οι οποίες δύναται να 

αξιοποιηθούν για την υλοποίηση των διορθωτικών ελέγχων. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποκαλείται 
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ως ανάδραση ή ως ανατροφοδότηση και μπορεί να περιγραφεί ως μία διαδικασία οι δραστηριότητες 

της οποίας μεταβάλλονται συναρτήσει α) των αποτελεσμάτων που έχουν ήδη επιτευχθεί και β) του 

επαναπροσδιορισμού των απαιτήσεων για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων.    

 Ισορροπία:  

Ο όρος αυτός συνεπάγεται την κατάσταση ηρεμίας μεταξύ αντίθετων δυνάμεων. Υπάρχουν 

δύο είδη ισορροπίας. Η στατική και η δυναμική. Στην πρώτη περίπτωση αποτυπώνεται μία 

κατάσταση όπου το περιβάλλον διατηρείται σταθερό για κάποια χρονική περίοδο ενώ η δεύτερη 

περίπτωση (δυναμική ισορροπία) προϋποθέτει την αλλαγή και την ικανότητα του συστήματος να 

διατηρεί την εσωτερική του αρμονία παρά τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος 

(Κανελλόπουλος, 1985). Σε περίπτωση που διαταραχθεί η ισορροπία του συστήματος, σε αυτό θα 

πρέπει να επέλθει ισορροπία, ειδάλλως απειλείται η συνοχή του. 

 Προσαρμογή:  

Η διαδικασία προσαρμογής τροφοδοτείται από σχετικούς μηχανισμούς ανατροφοδότησης ή 

ελέγχου του συστήματος με βασικό σκοπό την επιβίωση του συστήματος από μία ενδεχόμενη 

ανισορροπία μεταξύ των εισροών και των εκροών. Δηλαδή, μέσω αυτής το σύστημα αφομοιώνει τις 

αλλαγές και αποφεύγεται η εξαφάνιση του. Σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος κάποιες αλλαγές 

που δύναται να διαταράξουν την δυναμική του ισορροπία μπορεί να είναι:  

α) Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και γενικότερα των ΤΠΕ, β) οι μεταβαλλόμενες ανάγκες και τα 

κίνητρα των συμμετεχόντων μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο και γ) μία ενδεχόμενη διαταραχή σε 

επίπεδο δομής και οργανωσιακών σχέσεων της τυπικής οργάνωσης, υπό την οπτική ότι οι 

αυθόρμητες ομάδες που σχηματίζονται στα πλαίσια του συστήματος δρουν παράλληλα προς την 

καθημερινή επιδίωξη των στόχων της τυπικής οργάνωσης. 

Ο σχολικός οργανισμός αποτελείται από α) αυτόνομα υποσυστήματα (εκπαιδευτικοί, 

μαθητές, γονείς, διοικητικό προσωπικό), β) συγκεκριμένους στόχους προς επίτευξη, γ) σχέσεις 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και δ) έναν 

μηχανισμό επανάδρασης των μερών που στοχεύει στη διατήρηση της ισορροπίας του συστήματος 

(Arnold & Marz 1979· Schweckand Brinkmann, 1992 στο Καρυπίδου, 2009: 3).  

 

Περιγραφικά το σχολείο θα μπορούσε κανείς να το προσομοιάσει με ένα ζωντανό οργανισμό 

καθώς αυτό αλληλεπιδρά δυναμικά  με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την ευρύτερη 

κοινότητα και συμπεριφέρεται ως ένα σύστημα συνεχών ροών το οποίο μεριμνά για την ολόπλευρη 
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διαμόρφωση του τελικού προϊόντος στα πλαίσια δυναμικών σχέσεων που αναπτύσσονται εντός του. 

Ακολούθως παρουσιάζεται η σχετική απεικόνιση (1). 

        Το σχολείο ως ανοιχτό σύστημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την Πετρίδου (2000), στα πλαίσια της συστημικής θεωρίας κάθε εκπαιδευτικό 

ίδρυμα λαμβάνεται ως ένα επιμέρους σύστημα του όλου/εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας το 

οποίο βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση αλληλεπίδρασης με άλλα συστήματα και υπερ-συστήματα του 

εξωτερικού περιβάλλοντος του. Σε αυτό το «ανοιχτό» σύστημα - σε επίπεδο αντίληψης, στρατηγικής 

και εκπαιδευτικής πολιτικής - εισρέουν παραγωγικοί πόροι (εισροές) οι οποίοι μετασχηματίζονται 

σε εκροές. Η ορθολογική αξιοποίηση των υλικών και των άυλων πόρων όπως επίσης και η επίλυση 

των δυσκολιών αποτελεσματικής αξιοποίησης τους, αποτελούν δύο βασικές προϋποθέσεις για την 

επιτυχή πραγμάτωση των στόχων ενός οργανισμού (Κουτούζης, 1999: 27· Μαυρογιώργος, κ.α., 

1999: 130 στο Χουλιάρα, 2010: 216 - 217). 

 

Περιβάλλον: κυβέρνηση, εκπαιδευτικό 

σύστημα, αγορά, Μ.Μ.Ε., γονείς, φορείς, 

οργανώσεις, τοπικοί φορείς κ.α. 

Ανατροφοδότηση 

Δομικά χαρακτηριστικά/ καθοριστικά στοιχεία 

- Διοίκηση: Ηγεσία, Προγραμματισμός, 

Οργάνωση, Έλεγχος 

- Συστήματα Σχέσεων Αλληλεπίδρασης 

- Αξίες 

- Κλίμα- στάσεις 

- Τυπική – Άτυπη Οργανωτική Δομή 

- Διαδικασίες διδασκαλίας, προγράμματα 

σπουδών 

- Μηχανισμοί αυτορρύθμισης 

- Εμπλουτισμένο Περιβάλλον μάθησης 

Εισροές 

 Μέλη: 

εκπαιδευτικοί, 

διευθυντής, μαθητές 

 Τεχνολογικές/υλικές

: 

υποδομές, κονδύλια, 

κ.α. 

 Θεσμικό πλαίσιο 

 

   Εκροές 

 Επίτευξη σκοπών: 

Εκπαιδευόμενοι-

μορφωμένοι 

απόφοιτοι, 

εξυπηρέτηση 

κοινωνικών 

αναγκών, 

βιοπορισμός 

εκπαιδευτικών 

 

 

 

απεικόνιση 1 - προσαρμοσμένο από Κατσαρός, 2007: 35 

Σύνορα του οργανισμού 
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Στη βάση των αρχών της θεωρίας των ανοιχτών συστημάτων 21  διερευνώνται οι 

αλληλεπιδράσεις και οι αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων εντός και εκτός του 

συστήματος, της σχολικής μονάδας στην παρούσα φάση. Δηλαδή, εξετάζονται οι σχέσεις που 

αναπτύσσει η σχολική μονάδα με το ευρύτερο περιβάλλον συναρτήσει: α) του υπάρχοντος θεσμικού 

και νομικού πλαισίου και των σχετικών αρμοδιοτήτων που πηγάζουν μέσα από αυτό, και β) της 

δυναμικής αλληλεπίδρασης της με την τοπική κοινωνία στα πλαίσια της λειτουργίας των συλλογικών 

οργάνων, κοινωνικών δρώμενων κ.α. 

Οι Hoy & Miskel (1996) χαρακτήρισαν το σχολείο ως ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο 

βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Μέσω της διδασκαλίας αυτό 

‘μετασχηματίζει’ τους μαθητές και προσφέρει στην κοινωνία εγγράμματους αποφοίτους -πολίτες. Σε 

αυτή την περίπτωση, το σχολείο χαρακτηρίζεται ως ‘ανοιχτό’ σύστημα ως προς τον τρόπο 

λειτουργίας του στη βάση των συνεχών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσει με το ευρύτερο κοινωνικό 

και πολιτισμικό συγκείμενο (Hoy & Miskel, 1996 στο Πασιαρδής, 2004: 100). 

Αναλυτικότερα, κάθε σχολική μονάδα ως κοινωνικό σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω 

προσδιοριστικά στοιχεία (Κατσαρός, 2007: 33-34): 

i) Τα εμπλεκόμενα μέλη. 

Τα εμπλεκόμενα μέλη μπορεί να απαρτίζουν την διεύθυνση του σχολείου, την ομάδα του 

εκπαιδευτικού δυναμικού και των μαθητών. Στα πλαίσια του οργανισμού δύναται να λειτουργούν, 

ατομικά ή/και ομαδικά πρεσβεύοντας συγκεκριμένες αντιλήψεις, στάσεις και προσδοκίες, αλλά και 

με την μορφή εισροών του συστήματος. Αξιοσημείωτο είναι πως στα πλαίσια των οργανώσεων οι 

μαθητές συμπεριφέρονται είτε ως εισροές είτε ως εκροές του συστήματος, αφού εκτός από 

εργαζόμενοι μπορεί να θεωρηθούν και ως πελάτες (Handy και Aitken, 1988). 

ii) Τις σχέσεις αλληλεπίδρασης. 

Προκύπτουν από τις θέσεις εργασίας και τους ρόλους που πηγάζουν μέσα από αυτές, 

ορίζοντας, με αυτό τον τρόπο, την τυπική κοινωνική δομή. Παράλληλα, υπάρχουν και σχέσεις μη 

καταγεγραμμένες επισήμως οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια της οργάνωσης και προσδιορίζουν 

την άτυπη κοινωνική δομή. Η συνέργεια μεταξύ των δύο τύπων δημιουργεί μία ολιστική δυναμική 

αθροστικά μεγαλύτερη σε επίπεδο απόδοσης από το ‘αλγεβρικό’ άθροισμα της συνεισφοράς των 

επιμέρους/ μελών (Τριλιανός, 2000: 110). 

                                                           
21 Σε αυτό το ανοιχτό σύστημα κυριαρχούν αποκεντρωτικές τάσεις στα πλαίσια της εσωτερικής πολιτικής, με τους 

διδάσκοντες, τους διδασκόμενους, το εκπαιδευτικό υλικό, τα προγράμματα, τις υποδομές και τον εξοπλισμό να 

αποτελούν συγχρόνως τις εισροές και τις εκροές του (Everard & Morris, 1999). 
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iii) Το εσωτερικό υλικό-τεχνολογικό περιβάλλον. 

Το συγκεκριμένο προσδιοριστικό στοιχείο αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή (κτίρια, 

εξοπλισμός) που αξιοποιείται για την μετατροπή των εισροών σε εκροές για την επίτευξη των 

σκοπών του σχολείου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και το 

ευρύτερο νομικό και θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

iv) Τα όρια. Η δυσκολία προσδιορισμού των ορίων στα ανοιχτά συστήματα όπως είναι και η 

σχολική μονάδα κάνει πιο αναγκαία την χρήση της έννοιας «ανοιχτότητα» για τον προσδιορισμό 

του περιεχομένου της σχολικής ζωής (Hoy &Miskel, 2007:199). Οι Laumann, Marsden και Prensky 

(1983) όρισαν τρία βασικά κριτήρια για τον διαχωρισμό των ορίων με αφετηρία την σχολική 

μονάδα. Το πρώτο αναφέρεται στο αν το ανθρώπινο δυναμικό διαθέτει την ιδιότητα του μέλους στα 

πλαίσια του οργανισμού. Το δεύτερο διαβαθμίζει κατά πόσο οι σχέσεις μεταξύ των μελών 

αναπτύσσονται σε θεσμικό πλαίσιο και το τρίτο προσδιορίζει κατά πόσο οι δράσεις που λαμβάνουν 

μέρος καθορίζονται από την δομή, οργάνωση γενικότερη λειτουργία και σκοποθεσία του 

οργανισμού. 

v) Τον σκοπό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η σκοποθεσία της εκπαιδευτική διαδικασίας 

εστιάζει άλλοτε στους μαθητές της εκάστοτε σχολικής μονάδας (στο μικρο-επίπεδο) οριζόμενη ως 

η «ολόπλευρη ανάπτυξη και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων 

τους και άλλοτε στο μακρο-επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας ευρύτερους κοινωνικούς στόχους όπως 

η  ισότητα, η καταπολέμηση των διακρίσεων και  του κοινωνικού αποκλεισμού κ.α. 

Βασική προϋπόθεση για τον προσδιορισμό των παραπάνω αποτελεσμάτων, δηλαδή, να είναι 

ικανοποιημένοι οι πελάτες, ευχαριστημένο το ανθρώπινο δυναμικό, να έχει ο οργανισμός θετική 

επίδραση στην κοινωνία και να προκύψουν αξιόλογα οργανωσιακά/επιχειρηματικά αποτελέσματα, 

αποτελεί η αποτελεσματική εφαρμογή των παρακάτω προϋποθέσεων (Anastasiadou & Zirinoglou, 

2014):  

α) Μία ηγεσία που εμπνέει. 

β) Μία στρατηγική ενταγμένη σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 

γ) Ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

δ) Ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης των συνεργατών και των πόρων του οργανισμού. 

(Γαλανάκης, κ.α., 2015: 104, 111). 

 Η παραπάνω παραδοχή του Γαλανάκη και συν. (2015) θα μπορούσε να συνδεθεί ομαλά και 

με την ακόλουθη απεικόνιση (2) της Σωτηράκου, 2008 από Χουλιάρα, 2010. 
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Management Εκπαιδευτικών  Οργανισμών – Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον ενός εκπαιδευτικού 
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(απεικόνιση 2 - προσαρμοσμένο από Σωτηράκου, 2008 στο Χουλιάρα, 2010: 217)  

 

 

3.3    Σχολείο και εξωτερικό περιβάλλον 

Το σχολείο ως θεμελιώδες θεσμικό στοιχείο του κοινωνικού συστήματος αντανακλά την 

ιδεολογία που χαρακτηρίζει τη δομή του κοινωνικού πλαισίου με την μορφή ενός συστήματος το 

οποίο επιδέχεται την αλληλεπίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος και με τη σειρά του 

αλληλεπιδρά με αυτό. Όλοι οι συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας λειτουργούν ως επιμέρους 

υποσυστήματα και αναπτύσσουν συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους στοχεύοντας στην ευημερία 

της σχολικής μονάδας (Hoy & Miskel, 2008· Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000 στο Καρυπίδου, 2009: 

5). 

Μέσω του εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου (τοπική κοινότητα, ευρύτερη κοινωνία) 

υπεισέρχονται σε αυτό έννοιες όπως η αποτελεσματικότητα, η ολική ποιότητα, τα συστήματα ολικής 

ποιότητας, η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, η πολυεπίπεδη αξιολόγηση, η ανταγωνιστικότητα. 

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να διευκολυνθεί και μέσα από την εφαρμογή πολιτικών 

αποκέντρωσης της εξουσίας σε τοπικό επίπεδο με στόχο την επίτευξη ενός ορθολογικότερου 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού στη βάση των αξιών του σεβασμού και της κατανόησης των αναγκών 

μετεξέλιξη 

(transformation) 
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όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικοί, γονείς, πολιτικοί και 

οικονομικοί παράγοντες) (Μπιλάλη, 2008: 23). 

Οι τρόποι με τους οποίους αλληλεπιδρά η σχολική μονάδα με το εξωτερικό περιβάλλον 

σκιαγραφούνται σε δύο οπτικές: α) την οπτική του έργου η οποία συμπεριλαμβάνει τις επιμέρους 

οπτικές i) των πληροφοριών, και ii) της εξάρτησης πόρων και β) την θεσμική οπτική (Hoy & Miskel, 

2007).  

Επιγραμματικά, η οπτική του έργου έχει βαρύνουσα σημασία για την λειτουργία και 

στοχοθεσία του οργανισμού, την αποτελεσματικότητα και την επιβίωση του συστήματος. Επιμέρους, 

η οπτική των πληροφοριών δίνει έμφαση στην αβεβαιότητα λόγω του μειωμένου βαθμού 

προβλεψιμότητας και διαχείρισης των πληροφοριών στα πλαίσια ενός ταχέως μεταβαλλόμενου 

κοινωνικού περιβάλλοντος. Ακόμη, επηρεάζει την λειτουργία του οργανισμού στον τομέα λήψης 

αποφάσεων και στον τομέα ορισμού των στόχων. 

Αναφορικά με την οπτική εξάρτησης πόρων, έχει παρατηρηθεί πως ο βαθμός εξάρτησης ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού από τους πόρους του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι αντιστρόφως 

ανάλογος του βαθμού ελευθερίας και αυτονομίας σε επίπεδο λήψης αποφάσεων.   

Τέλος, μέσω της θεσμικής οπτικής τονίζεται η ώθηση προς συμμόρφωση των εκπαιδευτικών 

με τα αυστηρά κανονιστικά πλαίσια θεσμικού κυρίως χαρακτήρα (Κατσαρός, 2007: 143). 

Ο Duncan (1972) επιχείρησε να ταξινομήσει τα περιβάλλοντα σε τέσσερις κατηγορίες 

τοποθετώντας τα σε δύο άξονες, την περιβαλλοντική σταθερότητα και την περιβαλλοντική 

πολυπλοκότητα, στηριζόμενος στην υπόθεση ότι ο βαθμός αβεβαιότητας αυξάνεται διαδοχικά από 

την πρώτη κατηγορία (απλό και σταθερό) μέχρι την τέταρτη (πολύπλοκο και ασταθές). Υπό το 

πρίσμα της Συστημικής Θεωρίας, τα κοινωνικά συστήματα με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις 

μεταβολές και την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος αναπτύσσουν διάφορους μηχανισμούς 

«αυτοπροστασίας» (Ορφανός, κ.α., 2005 στο Πασιαρδής, 2004). 

Οι μηχανισμοί αυτοί αναπτύσσονται από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς/συστήματα είτε 

στο εσωτερικό τους είτε εξωτερικά για την ‘επιβίωση’, την ευημερία, την βελτίωση της ποιότητας 

και της αποτελεσματικότητας τους και ορίζονται επιγραμματικά ακολούθως:   

1. Μηχανισμοί που αναπτύσσονται εντός του συστήματος: Στην κατηγορία αυτή 

συμπεριλαμβάνονται τρεις τρόποι με τους οποίους τα συστήματα προστατεύονται στο εσωτερικό 

τους και επιβιώνουν. Αυτοί είναι:  

i) Μέσω της ανάπτυξης προστατευτικών μηχανισμών και προβλέψεων για το μέλλον (π.χ. 

οικονομετρικά εργαλεία, μέθοδος Delphi κ.α.). Στη βάση αυτού του μηχανισμού πολλοί οργανισμοί 

«προβλέπουν το μέλλον» συνδέοντας τις αλλαγές που συμβαίνουν στην ευρύτερη κοινωνία με 
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σταθερές αξίες όπως είναι παράδειγμα οι οικονομικές μεταβλητές. Ο επιστήμονας που ασχολείται με 

αυτό ονομάζεται επιμετρητής. 

ii)  Μέσω του ελέγχου των συνόρων του συστήματος σε συνδυασμό με την συστηματική εξέταση 

του περιβάλλοντος (environmental scanning). 

iii)  Ένας ακόμη μηχανισμός, ο οποίος θα μας απασχολήσει στο μεγαλύτερο μέρος της εργασίας 

μας, είτε άμεσα είτε έμμεσα, αφορά στην αναπροσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών του 

συστήματος. Κάτι τέτοιο λαμβάνει χώρα κυρίως μέσω της αποκέντρωσης, διαδικασία κατά την οποία 

διαφοροποιούνται οι εσωτερικές διαδικασίες, με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Μάλιστα, υποστηρίζεται ο εξής συσχετισμός: ότι όσο πιο 

πολύπλοκο και ασταθές είναι ένα περιβάλλον, τόσο πιο ελαστικές και ευέλικτες προτείνεται να είναι 

οι εσωτερικές δομές του συστήματος (Πασιαρδής, 2004: 34-35). 

2. Μηχανισμοί που δραστηριοποιούν το σύστημα να αλληλεπιδράσει και να επηρεάσει τις 

μεταβλητές εκτός του συστήματος, όπως: 

α) Ο μηχανισμός ανάπτυξης και διατήρησης δεσμών με άλλους παρεμφερείς οργανισμούς ή 

υπηρεσίες. 

β)  Η συμβίωση με άλλα παρόμοια συγκροτήματα.  

γ) Η συνειδητή αλλαγή του περιβάλλοντος μέσω της σύνθεσης ομάδων επιρροής (π.χ. διαφήμιση) 

(Πασιαρδής, 2004: 36).  

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί η δυσκολία που ενυπάρχει στην προσπάθεια ορισμού με 

σαφήνεια των ορίων μεταξύ των σχολικών μονάδων και του εξωτερικού περιβάλλοντος, δυσκολία η 

οποία εναπόκεινται άμεσα στην ασαφή οριοθέτηση των πλαισίων επίδρασης και των συνιστωσών 

που εντάσσονται μέσα στα πλαίσια αυτά. Στα πλαίσια δράσης των μεταβλητών αλληλεπιδρούν και 

αλληλοεπικαλύπτονται μεταξύ τους, μέσω μη γραμμικών σχέσεων κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και 

από τους επιστήμονες Everard και Morris (1999) οι οποίοι επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στο 

μικρο- επίπεδο της σχολικής μονάδας έκαναν αναφορά για την «μεθόριο» των εκπαιδευτικών 

οργανισμών. Η «μεθόριος» απεικονίστηκε ως το ‘ενδιάμεσο’ πλαίσιο μεταξύ του τοπικού και του 

ευρύτερου περιβάλλοντος (Κατσαρός, 2007: 142).  

Πιο αναλυτικά, η ‘μεθόριος’ είναι μία ζώνη μέσα στην οποία εντάσσονται σημαντικές, ως 

προς την επίδραση τους, δυναμικές περιβαλλοντικές συνιστώσες όπως είναι για παράδειγμα: οι 

γονείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα όργανα λαϊκής συμμετοχής, τα οποία, παράλληλα, δύναται να 

αναγνωριστούν ως στοιχεία εσωτερικού περιβάλλοντος.      

Με κριτήριο τον βαθμό αλληλεπίδρασης και εγγύτητας, η ‘μεθόριος’ πλαισιώνεται από το 

τοπικό και το ευρύτερο περιβάλλον. Όσον αφορά στο τοπικό επίπεδο-πλαίσιο, σε αυτό 
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συμπεριλαμβάνονται οι πολιτιστικοί φορείς, η εκκλησία, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, τα 

πανεπιστήμια, οι ενώσεις εκπαιδευτικών, οι φορολογούμενοι, συνδικαλιστικοί φορείς και κοινωνικοί 

φορείς. Αντίστοιχα, στο ευρύτερο πλαίσιο, καθώς προσεγγίζουμε το μακρο-επίπεδο, με αφετηρία την 

σχολική μονάδα, θα μπορούσε να εντοπίσει κανείς πιο αφηρημένες περιβαλλοντικές συνιστώσες 

όπως οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, οι νέες τεχνολογίες, οι πολιτισμικές αξίες, 

οι επιστημονικές εφευρέσεις και οι δημογραφικές εξελίξεις (Πασιαρδής, 2004· Κατσαρός, 2007).  

Στο μικρο-επίπεδο, κάποια χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ασαφή φυσιογνωμία μίας 

σχολικής μονάδας είναι (Μιχαλόπουλος, 1987· Handy & Aitken, 1988· Everard & Morris, 1999· 

Chevallier, 1993): 

1.  Η αδυναμία προσδιορισμού : 

i) Των εξυπηρετουμένων. Ως εξυπηρετούμενοι ή ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποδηλωθούν οι 

μαθητές, οι γονείς, οι χρηματοδότες, η κοινωνία.  

β) Των εργαζομένων. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν οι εκπαιδευτικοί, 

οι μαθητές και σε κάποιες περιπτώσεις οι γονείς. 

γ) Του αποτελέσματος -προϊόντος στα πλαίσια του οποίου μπορεί να συμπεριληφθεί η παρεχόμενη 

εκπαίδευση, οι μαθητές ή/και το μορφωτικό τους επίπεδο. 

2. Η αναδυόμενη αντίφαση που ενυπάρχει στην διαδικασία προσδιορισμού της έννοιας των σχέσεων 

εξουσίας σε μία οργάνωση, των εννοιών της δημοκρατίας και της ισότιμης συμμετοχής –βασικές 

αξίες του θεσμού του σχολείου. 

3. Η διοικητική αποδυνάμωση και η μειωμένη έως ελλιπής διοικητική αυτονομία η οποία εντείνεται 

από τον συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

4. Ο ασαφής προσδιορισμός του σκοπού του σχολείου. Καθώς προσδιοριστικές έννοιες του βασικού 

σκοπού και της λειτουργίας του σχολείου όπως η ‘μόρφωση’, η ‘εκπαίδευση’ και η ‘αγωγή’, έχουν 

ιδιαίτερα ευρύ περιεχόμενο ορισμού - αντικατοπτρίζοντας, τις περισσότερες φορές, αξιολογικές 

κρίσεις και πολιτικές επιλογές του εκάστοτε κοινωνικο -ιστορικού συγκείμενου (Κατσαρός, 2007: 

14). 

Με βάση τα προαναφερθέντα γίνεται κατανοητό πως για να μπορούμε να αξιολογήσουμε τη 

συμπεριφορά όλων των μεταβλητών εντός του σχολείου θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τη 

φυσιογνωμία όλων των παραγόντων του περικείμενου πλαισίου (οικονομικούς, νομικούς, 

πολιτικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς) οι οποίοι όπως έχει αποσαφηνιστεί επιδρούν στην 

οργάνωση του (Ορφανός, κ.α., 2005 στο Πασιαρδής, 2004: 34-35). 
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3.4 Παραδοσιακές σχέσεις vs σχέσεις στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας: Εδραίωση 

κουλτούρας ποιότητας 

Μεταβλητές όπως η σχολική κουλτούρα και η κοινωνική προέλευση των μαθητών 

υπερτονίστηκαν ως δύο από τους βασικότερους δείκτες επίδρασης στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα μίας σχολικής μονάδας, με τις περισσότερες έρευνες, να συγκλίνουν στον 

συνδυασμό των παραμέτρων του επιπέδου ποιότητας μάθησης και της παροχής ίσων ευκαιριών προς 

όλους τους μαθητές (Πασιαρδής, 2004 · Lezotte, (1992). Μία ακόμη διαπίστωση η οποία προέκυψε 

αναδεικνύει τις ατομικές προϋποθέσεις μάθησης ως προεξέχουσες των κοινωνικο-οικονομικών 

παραγόντων και της επίδρασης του σχολείου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, κάτι στο οποίο 

καλείται να ανταποκριθεί η εκπαιδευτική κοινότητα αναπτύσσοντας συνεχώς νέες στρατηγικές 

μάθησης για την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στο χώρο της εκπαίδευσης 

(Παπαναούμ, 2008).  

Η κουλτούρα μίας οργάνωσης προσδιορίζει διάφορα στοιχεία του πλαισίου δράσης της 

σχολικής μονάδας τα οποία μπορεί να αφορούν σε διάφορους παράγοντες όπως, η συμπεριφορά των 

μελών που την απαρτίζουν, ο τρόπος απόκρισης τους στα ζητήματα που ανακύπτουν, ο τρόπος με 

τον οποίο θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Επιπλέον, στα σχολεία των οποίων η κουλτούρα 

συνάδει με την κουλτούρα της ολικής ποιότητας, θα μπορούσε να εντοπίσει κανείς χαρακτηριστικά 

όπως: α) η αμοιβαία υποστηρικτικές εσωτερικές συνεργασίες, β) η ανοιχτή και συνεχής επικοινωνία, 

γ) η ομαδική εργασία για την επίλυση προβλημάτων, δ) η ενδυνάμωση και ενεργή συμμετοχή των 

υπαλλήλων, ε) μία τάση ‘εμμονής’ για την συνεχή βελτίωση, και στ) η επιθυμία για συνεχή 

ανατροφοδότηση από τους πελάτες  (Goetsch & Davis, 2016: 191-192). 

Οι οργανώσεις που εφαρμόζουν με επιτυχία την Ολική Ποιότητα έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες οργανωσιακής αριστείας, δεδομένου ότι η προσέγγιση της ΔΟΠ περιλαμβάνει όλα 

εκείνα τα στάδια της υψηλής αξίας22 που συνδέονται άμεσα με τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας 

των προϊόντων, των υπηρεσιών, των διεργασιών και της μείωσης του κόστους. Η 

αποτελεσματικότητα στη διοίκηση και τις επιμέρους λειτουργίες της (προγραμματισμός δράσης, 

οργάνωση λειτουργίας, διεύρυνση ανθρώπινης προσπάθειας και έλεγχος των αποτελεσμάτων) 

επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής της ΔΟΠ - μία καινοτομία που λειτουργεί ως μέσο 

αναδιοργάνωσης των οργανισμών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Κουτούζης, 1999:27· 

Μαυρογιώργος, κ.α., 1999 στο Χουλιάρα, 2010). 

 Η διαδικασία εδραίωσης της κουλτούρας ποιότητας στο χώρο του σχολείου με εφαλτήριο 

την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), μοιάζει με την κατασκευή ενός κτιρίου που έχει ως θεμέλια 

                                                           
22 Τα τρία βασικά στοιχεία της υψηλής αξίας είναι αυτά α) της ανώτερης ποιότητας, β) του υψηλού επίπεδου παροχής 

υπηρεσιών και γ) το ανταγωνιστικό κόστος (Goetsch & Davis, 2016: 7). 
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(ποιότητας) την κατανόηση, την αξιολόγηση, το πλάνο, την προσδοκία, το πρότυπο συμπεριφοράς, την 

εισαγωγική εκπαίδευση, την συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τους μέντορες, την παρακολούθηση και την 

συντήρηση (Goetsch & Davis, 2016: 180-182): 

Αναλυτικότερα,  

α)  Κατανόηση 

Ως θεμελιώδες στοιχείο στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης της κουλτούρας ποιότητας 

αναγνωρίζεται η εφαρμογή της φιλοσοφίας της ολικής ποιότητας την οποία καλούνται να 

κατανοήσουν τα ανώτερα στελέχη ενός οργανισμού έτσι ώστε να μπορούν να την εγκαθιδρύσουν 

αποτελεσματικά εντός του οργανισμού που ηγούνται. Σύμφωνα με τον Brien Palmer (2006) 

προτείνονται τρείς άξονες βασισμένοι σε αυτή την προσέγγιση: i) η σύνδεση της ολικής ποιότητας 

με τους στόχους της οργάνωσης, ii) η ενεργοποίηση των ηγετικών στελεχών να αναλάβουν ρόλο 

διαχειριστή του έργου της αλλαγής κουλτούρας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αδράνεια και οι 

ενδεχόμενες αντιδράσεις στην προσπάθεια αυτή και iii) μία σύντομη παρουσίαση της ιδέας και των 

αρχών της ολικής ποιότητας από τα διοικητικά στελέχη. 

β)  Αξιολόγηση 

Σε αυτό το βήμα γίνεται μία περιεκτική αξιολόγηση της υπάρχουσας κουλτούρας και του 

τρόπου με τον οποίο συνδέεται η διαδικασία αυτή με την ποιότητα και τα αποτελέσματα του 

οργανισμού.  

γ)  Πλάνο 

Με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το προηγούμενο βήμα, δίνεται η 

δυνατότητα σύνταξης ενός πλάνου εγκαθίδρυσης κουλτούρας στον οργανισμό. 

δ)  Προσδοκία 

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται από τα ανώτερα και τα μεσαία διοικητικά στελέχη 

ενός οργανισμού το γεγονός ότι το ανθρώπινο δυναμικό του γνωρίζει τις συμπεριφορές που 

αναμένονται στα πλαίσια της ΔΟΠ. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης της 

έννοιας της ποιότητας σε όλες τις πτυχές της δομής της οργάνωσης στα πλαίσια:  

i) Του στρατηγικού πλάνου του οργανισμού. 

ii)Της διάχυσης της σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις διαδικασίες της οργάνωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ανάπτυξης ομάδων εργασίας. 

iii) Του προσδιορισμού του περιεχομένου των στόχων για όλα τα τμήματα της οργάνωσης και όλες 

τις ομάδες. 

 iv) Της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών προσανατολισμένων στην έννοια της ποιότητας. 

 v) Της περιγραφής των θέσεων εργασίας. 
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vi) Της επιβράβευσης των συμπεριφορών που είναι προσανατολισμένες στις αξίες της ολικής 

ποιότητας. 

ε)  Πρότυπο συμπεριφοράς 

Τα ανώτερα στελέχη όπως και τα μεσαία διοικητικά στελέχη θα πρέπει να αποτελούν θετικά 

πρότυπα συμπεριφοράς μέσα από την ανάδειξη συμπεριφορών που είναι προσανατολισμένες στην 

ποιότητα. Δηλαδή, είναι σημαντικό η συμπεριφορά που επιδεικνύεται από την ηγεσία να είναι 

συναφής με τους στόχους και τις αρχές της ΔΟΠ. 

στ)  Εισαγωγική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

Υπηρετώντας τους όρους της ολικής ποιότητας, η καθοδήγηση ειδικά των νέων υπαλλήλων 

θα πρέπει να έχει σαφή προσανατολισμό για την ποιότητα. Γι’ αυτό το λόγο, οι απαιτήσεις του 

οργανισμού ως προς τις παραμέτρους της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης θα πρέπει να 

γίνονται εμφανείς. Ακόμη, θα πρέπει να ενδυναμωθεί το προσωπικό ώστε να κατανοεί όχι μόνο τους 

τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται τα προγράμματα ποιότητας αλλά και τους λόγους για τους 

οποίους θα πρέπει αυτά να εφαρμοστούν. 

ζ)  Μέντορες 

Διάφορες οργανώσεις ορίζουν μέντορες προκειμένου να ενδυναμώσουν την συμμετοχή των 

εργαζομένων στην οργάνωση με όρους και προδιαγραφές ολικής ποιότητας. 

η)  Παρακολούθηση 

Υπό το σκεπτικό ότι μία επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά μπορεί να καταστεί συνήθεια τόσο 

για την διοίκηση όσο και για τα μέλη του οργανισμού/οργάνωσης, προτείνεται η παρακολούθηση 

και επιβράβευση των μοτίβων συμπεριφοράς που εκφράζονται στο εσωτερικό του οργανισμού και 

κινούνται προς την κατεύθυνση της ΔΟΠ. Η ανάπτυξη συστημάτων επιβράβευσης των θετικών 

συμπεριφορών με βασικό κριτήριο την βελτίωση της ποιότητας μπορεί να γίνει μέσω ηθικών 

απολαβών, προαγωγών, αυξήσεων στους μισθούς κ.α. Με αυτό τον τρόπο, στοχεύεται η  

αποθάρρυνση των αρνητικών μοτίβων που παρεμποδίζουν την έκφραση των προτύπων ποιότητας. 

θ)  Συντήρηση 

Όσον αφορά στον άξονα της συντήρησης της ποιότητας, ο Frank Gryna (2001) πρόσθεσε πως 

για να διατηρηθεί η κουλτούρα (ολικής) ποιότητας μέσα σε έναν οργανισμό θα πρέπει να λαμβάνουν 

χώρα πρότυπα συμπεριφορών και νορμών όπως (Goetsch & Davis, 2016: 195-196): 

1. Η ύπαρξη μίας σταθερής και δυναμικής ηγεσίας:  

Η ηγεσία θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά, να εποπτεύει την εφαρμογή προγραμμάτων 

ποιότητας και να προωθεί την ιδέα της ποιότητας σε όλα τα μήκη και πλάτη της οργάνωσης. 

2. Η Διατήρηση της αρχής ότι η ποιότητα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της κουλτούρας:  



99 
 

Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω της διάχυσης των όρων της ΔΟΠ και των στόχων της 

ποιότητας στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και στο πεδίο αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων. 

3. Η συμμετοχή των υπαλλήλων: 

Στο πλαίσιο της ΔΟΠ, οι υπάλληλοι, το εκπαιδευτικό δυναμικό της οργάνωσης και οι 

συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων προτείνοντας 

βελτιώσεις και επιθεωρώντας τον ανασχεδιασμό προϊόντων ή υπηρεσιών με σκοπό την ποιοτική 

βελτίωση. 

4. Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση της αυτο-βελτίωσης: 

Τα διοικητικά στελέχη αναζητούν την ανατροφοδότηση από τα μέλη της οργάνωσης και 

ενθαρρύνουν τις αυτοδιοικούμενες ομάδες. Επίσης, ενθαρρύνουν το ανθρώπινο δυναμικό να ενεργεί 

αυτόνομα αναλαμβάνοντας ευθύνη και δέσμευση για τους τομείς δραστηριοποίησης του. 

5. Η αναγνώριση  και επιβράβευση των συμπεριφορών που συνάδουν με την κουλτούρα ποιότητας: 

Η αναγνώριση των επιτευγμάτων του ανθρώπινου δυναμικού είναι επίσης μία σημαντική 

πτυχή της ΔΟΠ. 

Επιπρόσθετα, το εγχείρημα της ενσωμάτωσης της συστημικής προσέγγισης στο πλαίσιο της  

σχολικής μονάδας με όρους της ΔΟΠ, δύναται να είναι επιτυχής, σε γενικές γραμμές, όταν (Goetsch 

& Davis, 2016: 7· Bamford and Greatbanks, 2005 στο Γαλανάκης, κ.α., 2015: 103):  

α) Τα διοικητικά στελέχη που εποπτεύουν ένα σύστημα ή μια διαδικασία μπορούν να αναγνωρίσουν 

τα υποσυστήματα του, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που αναδύονται μέσα από αυτά. Επίσης, όταν 

μπορούν να περιγράψουν τα παραπάνω δεδομένα στο ανθρώπινο δυναμικό και τους πελάτες του 

οργανισμού. 

β)  Κοινοποιούνται οι σκοποί της λειτουργίας του συστήματος και καταδεικνύεται ο συσχετισμός 

μεταξύ αυτών και των πρωτοβουλιών βελτίωσης (Ζωγόπουλος, xx: 44· Ζωγόπουλος, 2015). 

γ) Επαναπροσδιορίζονται τα εργαλεία ποιότητας (ανάπτυξη, εξέλιξη, προσαρμογή) για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των συστημάτων ποιότητας και τον εμπλουτισμό τους με πάσης 

φύσεως δεδομένα. Κάτι τέτοιο διευκολύνει την λειτουργία του συστήματος ως προς τον βαθμό 

λεπτομέρειας και τυποποίησης των διαδικασιών του (π.χ. επίλυση καθημερινών προβλημάτων, 

εφαρμογή δράσεων ποιότητας κ.α.). 

 

3.5    Αυτο-αξιολόγηση σχολικής μονάδας 

Η αυτο-αξιολόγηση αποτελεί ένα εξαιρετικό διαγνωστικό βήμα στο δρόμο προς την ολική 

ποιότητα. Μέσω μιας ειδικής λίστας ελέγχου (checklist) ένας οργανισμός μπορεί να διακρίνει τα 
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πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του, βάσει των οποίων θα εφαρμόσει νέες πρακτικές βελτίωσης 

των διαδικασιών του συστήματος. Η αυτο-αξιολόγηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, λειτουργεί ως 

καταλύτης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενθαρρύνει την ανάληψη νέων σχεδίων δράσης μέσα 

από μία σειρά διαθέσιμων αξιολογικών πλαισίων. Το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 

Διαχείριση της Ολικής Ποιότητας (EFQM) είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα μοντέλα ποιότητας της 

κατηγορίας του (Yang, 2015·  Sallis, 2002: 144). 

Στο επίπεδο της σχολικής μονάδας (μικρο-επίπεδο) η  διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης 

λειτουργεί και ως ένας μηχανισμός μέσω του οποίου η εξουσία μεταβιβάζεται στο επίπεδο του 

σχολείου  (Hargreaves, 2003), αποτελώντας ένα «ειδοποιό χαρακτηριστικό των αποτελεσματικών 

σχολείων και της επαγγελματικής πρακτικής» στηρίζοντας, συνάμα, την εκδοχή ότι «τα σχολεία 

γίνονται ευφυέστερα και αυξάνουν την νοημοσύνη τους όταν διαθέτουν νοήμονα εργαλεία που τα 

βοηθούν να δουν τα πράγματα πιο καθαρά» (MacBeath, Schratz, Meuret & Jacibcent, 2005: 157 στο 

Καπαχτσή & Κακανά,  2013: 2). 

Σύμφωνα με τους Κουτούζη & Χατζηευστρατίου (1999: 20) «ο βασικός στόχος της 

αξιολόγησης είναι να μετρά με αντικειμενικό και εύχρηστο τρόπο την αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων και να καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για 

την βελτίωση τους».  Κατ’ επέκταση, μέσω της εσωτερικής αξιολόγησης (ή αυτοαξιολόγησης) 

επιδιώκεται η επίτευξη του παραπάνω στόχου, διαδικασία η οποία δύναται να οδηγήσει στη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας μέσω της συστηματικής συλλογής πληροφοριών, 

την ανάλυση και την ερμηνεία αυτών, παράλληλα με την συλλογική λήψη αποφάσεων στο μακρο-

επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος (MacBeath, 2001 στο Κατσαρού & Δεδούλη, 2008: 137).  

Τα αποτελέσματα της αυτο-αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μονάδων δημιουργούν μία 

πολύτιμη παρακαταθήκη δεδομένων καθότι μέσα από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, την 

τεχνογνωσίας και την εμπειρία που προσφέρεται από την ανατροφοδοτική διαδικασία δίνεται η 

δυνατότητα εφαρμογής ενδεδειγμένων διαμορφωτικών πολιτικών προς την κατεύθυνση του 

εκσυγχρονισμού  και της ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος. Η ανάδειξη θετικών 

πτυχών συγκεκριμένων δράσεων, ο σχεδιασμός στοχευμένων παρεμβάσεων και η ιεράρχηση των 

αναγκών είναι κάποια από αυτά τα οφέλη (Μπαγάκης, 2005: 90). 

Η αυτοαξιολόγηση του σχολείου περιλαμβάνει ένα σύνολο διαδικασιών οι οποίες 

οργανώνονται από παράγοντες της σχολικής μονάδας που βρίσκονται στο ‘εν τω γίγνεσθαι’ της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, με κεντρική θέση να έχουν (Μπαγάκης, 2005: 77):  

α) Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου:  

Η αξιοποίηση της γνώσης που προκύπτει από την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου προσφέρει τη δυνατότητα να αποκαλυφθούν οι ξεχωριστές, 
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κάθε φορά, εσωτερικές ανάγκες του σχολείου, να προσδιοριστούν τα πιθανά προβλήματα και να 

επιχειρηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. 

β) Η υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας:  

Η υλοποίηση δράσεων βελτίωσης ενδυναμώνεται μέσα από τη συνεχή εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών στις διαδικασίες αξιολόγησης και το αυξημένο κίνητρο τους.  

Ποιο αναλυτικά τα μέλη της σχολικής μονάδας στα πλαίσια της αυτο-αξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας συμμετέχουν ενεργά στις ακόλουθες διαδικασίες: 

- Την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. 

- Την διατύπωση προτεραιοτήτων για όλα τα σχολικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα. 

- Τον σχεδιασμό δράσης. 

- Την υλοποίηση δράσης. 

- Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της δράσης. 

Όλες αυτές οι ενέργειες στα πλαίσια του σχολικού βίου βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους μέσα σε έναν αέναο κύκλο ανατροφοδότησης (Μπαγάκης, 2005: 77-78). 

Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης χαρακτηρίζεται από ευελιξία και ρευστότητα ως 

προς την διαδικασία εφαρμογής της, δεδομένου πως αποτελεί μία μοναδική υπόθεση για κάθε 

σχολική μονάδα. Εντούτοις, σύμφωνα με την νέα θεώρηση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

έργου ενυπάρχουν κάποια κοινά βασικά στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την δομή κάθε πλαισίου 

εσωτερικής αξιολόγησης. Αυτά είναι (MacBeath, 2001: 139): 

α)  Η ενιαία φιλοσοφία που διέπει το αξιολογικό πλαίσιο στο σύνολο του. 

β)  Οι κατευθυντήριοι άξονες που προσδιορίζουν τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης. 

γ) Ένα σύνολο κριτηρίων ποιότητας που αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας της 

αξιολόγησης. 

δ)  Μία ενδεικτική μορφή δόμησης και οργάνωσης των διαδικασιών αξιολόγησης. 

ε) Η εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων και η αξιοποίηση συγκεκριμένων εργαλείων. 

Επίσης, σύμφωνα με το Irish Department of Education and Skills (2012) ως βασικά 

χαρακτηριστικά αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας προσδιορίζονται (Σοφού, 2014: 3): 

1. Η συμμετοχικότητα και η συλλογικότητα, με βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική 

διεξαγωγή της αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας να αποτελούν η ομαλή συνεργασία και η 

συλλογικότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων για την βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που «παράγει» η σχολική μονάδα. 

2. Η ηγεσία, δεδομένου πως η αποτελεσματική ηγεσία αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχούς 

διεξαγωγής της αυτο-αξιολόγησης στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. 
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3. Ο αναστοχασμός, καθότι θεωρείται μείζονος σημασίας ο συνεχής κριτικός αναστοχασμός από 

όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν ενεργά στην βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

μέσω της εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων και αντισταθμιστικών παρεμβάσεων. 

4. Η στήριξη της διαδικασίας σε αξιόπιστα δεδομένα, κριτήριο το οποίο επηρεάζει άμεσα την λήψη 

κατάλληλων αποφάσεων για την κάθε περίσταση. 

5. Η ευελιξία, ως βασικό χαρακτηριστικό της συνεχούς αποτίμησης και αναθεώρησης των 

πρακτικών του σχολείου.  

6. Η συνέχεια και η διάρκεια, με την κάθε φάση ή στάδιο της αξιολόγησης να εντάσσεται σε έναν 

διαρκή κύκλο δράσεων που έχει ως επίκεντρο την βελτίωση του έργου της σχολικής μονάδας. Οι 

συγκεκριμένες δράσεις υλοποιούνται ως αναπόσπαστο μέρος του συνολικού εκπαιδευτικού έργου. 

7. Η βελτίωση της μάθησης, υπό το πρίσμα ότι η βελτίωση των επιτευγμάτων των μαθητών αποτελεί 

την βασική στόχευση του ευρύτερου πλαισίου της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου23. 

8. Η ευρύτερη επικοινωνία, διότι η αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας προωθεί το άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία. 

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η αποτύπωση των Φάσεων και των Σταδίων της Αυτο-

αξιολόγησης της σχολικής μονάδας που βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό του πιλοτικού 

προγράμματος της ΑΕΕ (ΚΕΕ 2010 & 2011) και στην εφαρμογή του στην πράξη κατά την διάρκεια 

των ενδοσχολικών επιμορφώσεων της Πράξης «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων 

Μαθητών» (Σοφού, 2014: 44-48). 

Περιγραφικά οι φάσεις και τα αντίστοιχα στάδια περιγράφονται ως εξής:  

i) Φάση – 1: Διαγνωστική  

Η Διαγνωστική Φάση συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα (4) στάδια. 

Το 1οΣτάδιο: «Εισαγωγική συζήτηση, συγκρότηση ομάδας αξιολόγησης ή/και επιμέρους 

ομάδων, χρονοδιάγραμμα εργασιών». 

Στο στάδιο αυτό τα μέλη της ομάδας που ανέλαβαν της εφαρμογή της διαδικασίας αυτο-

αξιολόγησης, κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή του σχολείου και του συλλόγου διδασκόντων, 

συζητούν για τον σκοπό και τις δεσμεύσεις του εγχειρήματος που αποδέχθηκαν να αναλάβουν. 

Ακόμη, τα μέλη της ομάδας συζητούν για τα ενδεχόμενα οφέλη της διαδικασίας (Maroto & Cabrales, 

                                                           
23 Έχει επισημανθεί πως η διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας αναφέρεται στην 

πραγματικότητα στη διαδικασία αυτο-αξιολόγησης διαμέσου της οποίας επιδιώκεται η ανάδειξη του σχολείου σε ισχυρό 

φορέα λόγου και δράσης -με τη συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας στην διαδικασία παραγωγής και 

αξιοποίησης της γνώσης για την βελτίωση της σχολικής πρακτικής (Μπαγάκης, 2005: 75-76). 
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2007) και, παράλληλα, αποφασίζουν για τον τρόπο εργασίας (σύνθεση ομάδων, συντονισμός, 

χρονοδιάγραμμα) (ΚΕΕ 2010 & 2011). 

Στο 2ο Στάδιο: «Συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου από κάθε μέλος της ομάδας ή 

από τις επιμέρους ομάδες αντιπροσωπευτικά και ανάδειξη των δεικτών που χρήζουν συστηματικής 

διερεύνησης». 

Στο συγκεκριμένο στάδιο εκτιμάται η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου με βάση 

συγκεκριμένους δείκτες ποιότητας και, ακολούθως, κατατίθενται οι απόψεις τεκμηριωμένα. Βασικά 

χαρακτηριστικά της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ποιοτικού διαλόγου, η αξιοποίηση των 

διαθέσιμων στοιχείων της σχολικής μονάδας όπως, επίσης, και η έκφραση τεκμηριωμένων 

επιχειρημάτων (ΚΕΕ 2010 & 2011). 

Με το 3ο Στάδιο «Συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου από την ολομέλεια και 

ανάδειξη των δεικτών που χρήζουν συστηματικής διερεύνησης» και το 4ο Στάδιο «Σύνταξη 

Έκθεσης», ολοκληρώνεται η καταγραφή της θέσης της ολομέλειας σχετικά με την γενική εικόνα που 

παρουσιάζει το σχολείο για κάθε δείκτη του εκπαιδευτικού έργου και στη συνέχεια συντάσσεται η 

έκθεση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 

αντίστοιχα. 

ii) Φάση – 2: Διερευνητική  

Η Διερευνητική Φάση συμπεριλαμβάνει τα στάδια: της Προετοιμασίας, της Συλλογής των 

δεδομένων, της Ερμηνείας των δεδομένων, της λήψης αποφάσεων και της σύνταξης έκθεσης.  

Πιο συγκεκριμένα, 

1ο Στάδιο: Προετοιμασία. 

Σε αυτό το στάδιο η εκπαιδευτική ομάδα αξιολόγησης επικεντρώνεται στην συστηματικότερη 

διερεύνηση των δεικτών που χρήζουν περισσότερης ανάλυσης. 

 Θέτονται οι στόχοι διερεύνησης, ορίζονται τα κριτήρια που προσδιορίζουν με σαφήνεια την 

ποιότητα των δεικτών και διερευνώνται ενδελεχώς όλες οι πτυχές τους μέσω των ερευνητικών 

ερωτημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο τα κριτήρια όσο και τα ερευνητικά ερωτήματα θα πρέπει 

να διακρίνονται από σαφήνεια, συνοχή και στοχοκεντρική σπουδαιότητα. 

 Επιλέγονται οι καταλληλότερες πηγές για την άντληση των πληροφοριών. Στις πηγές 

συμπεριλαμβάνονται τα κείμενα που λειτούργησαν ως τεκμήρια και η συνεισφορά των μελών της 

σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, διευθυντής του σχολείου και λοιπό 

εκπαιδευτικό προσωπικό). 
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 Αποσαφηνίζεται ποια ερευνητικά εργαλεία24 και τεχνικές προσφέρονται για την αξιόπιστη και 

έγκυρη συλλογή των δεδομένων και του πληροφοριακού υλικού. Επισημαίνεται πως τα ερευνητικά 

ερωτήματα και τα κριτήρια είναι αυτά που καθορίζουν την επιλογή των ερευνητικών εργαλείων και 

τις μεθόδους που θα αξιοποιηθούν, με απώτερο ζητούμενο την τριγωνοποίηση των δεδομένων 

προκειμένου να δομηθούν τα δεδομένα σε ολιστικό επίπεδο (New Zealand Ministry of Education 

2006· Maroto & Cabrales, 2007). 

 Κατανέμονται στα μέλη των ομάδων/ή της κάθε ομάδας συγκεκριμένες δραστηριότητες και 

ορίζεται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας.  

Αναφορικά με το 2ο Στάδιο: Συλλογή Δεδομένων: σε αυτό συγκεντρώνονται τα δεδομένα που 

προέκυψαν κατά την διερεύνηση του κάθε δείκτη και κατασκευάζονται νέα μεθοδολογικά εργαλεία  

(ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, κλείδα παρατήρησης) για την άντληση επιπρόσθετων πληροφοριών, 

όπου αυτό απαιτείται. Καταγράφονται εκ νέου τα δεδομένα.  

Στο 3ο στάδιο: Ερμηνεία δεδομένων και λήψη αποφάσεων, αναζητείται το βαθύτερο νόημα των 

δεδομένων που προσεγγίζονται ως πηγή τεκμηρίωσης. Βάσει αυτών διατυπώνονται οι αξιολογικές 

κρίσεις σχετικά με τις πρακτικές της σχολικής μονάδας και, σε δεύτερη φάση, οι συνυπεύθυνοι 

οδηγούνται στη λήψη αποφάσεων (ΚΕΕ 2010 & 2011). 

 

Δεδομένα         Τεκμηρίωση 

 

 

 

         (New Zealand Ministry of Education, 2006) 

 

 

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο σύνταξη έκθεσης: 

Βασικό χαρακτηριστικό του σταδίου είναι η σύνταξη της έκθεσης στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται η περιγραφή των διαδικασιών που έλαβαν μέρος στο πλαίσιο της ομάδας, η 

διατύπωση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την αξιολόγηση των δεικτών και οι 

προτεινόμενες  βελτιώσεις μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων δράσεων. 

                                                           
24 Κάποιες ερευνητικές μέθοδοι/εργαλεία/τεχνικές που μπορεί να αξιοποιηθούν στις δύο (2) προτεινόμενες φάσεις της 

αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και των επιμέρους σταδίων της είναι: 

Για την συλλογή των δεδομένων, κάποιες τεχνικές είναι: i) η παρατήρηση και η καταγραφή, ii) η βιντεοσκόπηση, η 

μαγνητοφώνηση και η φωτογράφηση, iii) η ανάλυση κειμένων, iv) το ερωτηματολόγιο, v) η ομάδα εστιασμένης 

συζήτησης, vi) η συνέντευξη, vii) το ημερολόγιο. Αναφορικά με τις τεχνικές ομαδικής εργασίας και λήψης αποφάσεων 

κάποιες ενδεικτικές τεχνικές είναι: i) η τεχνική της χιονοστιβάδας, ii) ο καταιγισμός ιδεών, iii) η ανάλυση SWOT και iv) 

η τεχνική Metaplan (Σοφού, 2014: 49-60).  

Στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν με σκοπό 

να αναλυθούν 

Δεδομένα που αξιοποιούνται 

για την διατύπωση 

αξιολογικών κρίσεων 
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Συγκριτικά, θα λέγαμε πως οι συγκεκριμένες φάσεις και τα αντίστοιχα στάδια τους, θα 

μπορούσαν να αντιστοιχηθούν με τις αρμοδιότητες του κάθε τομέα δράσης του Μοντέλου Αριστείας 

EFQM που υπακούει στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (όπ. αν. κεφάλαιο 5 της παρούσας 

εργασίας). Αξιοπρόσεχτο είναι, ακόμη, ότι κατά την αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας 

συμμετέχουν τα μέλη της στη λήψη αποφάσεων στο σύνολο τους, παρουσιάζοντας προτάσεις για 

την βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης του παραγόμενου έργου– κοινή παράμετρος η οποία 

εντοπίζεται και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Επιχειρηματικού Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Αριστείας EFQM (π.χ. δέσμευση μελών, συμμετοχή από την βάση/bottom up). 

Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Παιδείας (Υ.Π.Π.Ε.Θ, 2012: 

4-5) η κουλτούρα αξιολόγησης θα πρέπει να επιδιώκει στην καθιέρωση και αποτύπωση 

συγκεκριμένων στοιχείων τα οποία πηγάζουν από: 

α) Τις συλλογικές διαδικασίες οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας και του 

Συλλόγου Διδασκόντων. Επισημαίνεται πως τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου είναι 

προϊόν συνεργασίας και λήψης αποφάσεων, από κοινού, όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

β) Την «αξιολόγηση ομοτέχνων» (peer evaluation) που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί για την 

ανατροφοδότηση τους. Η αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα μεταξύ των εκπαιδευτικών αποτελεί μία 

άτυπη υποστηρικτική δομή που αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιστημονικών συνεργασιών, στην 

καλλιέργεια κινήτρου για αυτομόρφωση και στην ενδοσχολική επιμόρφωση μέσω της προώθησης 

σχέσεων αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης.  

γ) Την «από κάτω προς τα πάνω» (bottom -up) αξιολόγηση, μορφή αξιολόγησης κατά την οποία οι 

εκπαιδευτικοί, στο πεδίο άσκησης των καθηκόντων τους, έχουν την δυνατότητα να αξιολογούν τα 

εκπαιδευτικά μέσα, το εκπαιδευτικό υλικό, ακόμη και τα ανώτερα εκπαιδευτικά στελέχη τους. Τα 

αποτελέσματα των σχολείων κοινοποιούνται στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας προς ενημέρωση, 

αλλά, κυρίως με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών στα πλαίσια 

διαμόρφωσης μίας ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

δ) Την εφαρμογή της «έρευνας δράσης» (action research) για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

τεκμηρίων κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των μελών της σχολικής 

μονάδας. Παράλληλα υλοποιούνται Σχέδια Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου. 

ε) Την θεμελίωση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Η συγκεκριμένη δράση υποστηρίζει την 

επαγγελματική ανάπτυξη και επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί πως για πολλά χρόνια η αξιολόγηση στην εκπαίδευση είχε 

ταυτιστεί με την μέθοδο της εξωτερικής αξιολόγησης (Nevo, 2001). Με την πάροδο του χρόνου, 

όμως, υιοθετήθηκε ο συνδυασμός της εσωτερικής με την εξωτερική αξιολόγηση στο πλαίσιο της 
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σχολικής μονάδας, πρακτική η οποία στηρίζεται στο επιχείρημα ότι: στις σχολικές μονάδες θα πρέπει 

να δρομολογηθούν διαδικασίες οι οποίες κατευθύνονται από κάτω προς τα πάνω (bottom- up), με 

την υποστήριξη των ανώτερων θεσμικών οργάνων και όχι διαδικασίες του τύπου ‘top down process’ 

(από πάνω προς τα κάτω). Ο πιο συνηθισμένος συνδυασμός25 που εφαρμόζεται στην πράξη είναι 

αυτός της εξωτερικής ολικής ή απολογιστικής και της εσωτερικής διαμορφωτικής αξιολόγησης 

(Fitzpatrick et al., 2004· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009: 10). 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(ΥΠΑΙΘ)» 

4.1    Κριτήρια vs δείκτες  

Στις μέρες μας, μπορεί να αναφέρει κανείς πως, η αξιολόγηση έχει υπερβεί τους αρχικούς της 

στόχους οι οποίοι αφορούσαν περισσότερο στην αξιολόγηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, 

με τις συνθήκες να έχουν ωριμάσει ούτως ώστε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ζήτημα να τεθεί σε 

νέα βάση. Η νέα οπτική για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου προκύπτει μέσα 

από την διενέργεια ενός συνόλου διαδικασιών οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο της ολιστικής 

θεώρησης της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος και διέπονται από την αναζήτηση των 

λαθών και των πιθανών δυσλειτουργιών όχι ως αυτοσκοπό, αλλά με στόχο την αναβάθμιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολο της (Χατζηκωνσταντίνου, 2015). 

Ο προσδιορισμός, εκ των προτέρων, των προδιαγραφών για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων (εκροές) ‘απελευθερώνει’ την εκπαίδευση (π.χ. διαδικασίες, μέθοδοι, περιεχόμενο) 

και, παράλληλα, καθιστά πιο ασφαλές και αξιόπιστα μετρήσιμο το αποτέλεσμα της εκάστοτε 

μαθησιακής διεργασίας  (Jessup, 1991).  

Συμπληρωματικά, στο πλαίσιο αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων έχουν 

αναδυθεί όροι όπως επαγγελματικές προδιαγραφές (occupational standards), κρίσιμα σημεία/δείκτες 

εργασιακής απόδοσης (benchmark), policy makers, ‘εκροές’. Τα μαθησιακά αποτελέσματα 

παίρνοντας την μορφή ενός συνόλου διαδικασιών και εργαλείων, εξελίσσονται δυναμικά 

καθρεφτίζοντας με αποτελεσματικό τρόπο τα βασικά στοιχεία του ‘νέου παραδείγματος μάθησης’ 

μέσω (ECVET HELLAS, σελ: 26-27): 

                                                           
25 Ένα από τα θετικά που μπορεί να προσφέρει ο συνδυασμός των δύο αυτών μορφών αξιολόγησης είναι η αυξημένη 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων τους, με το σημείο ισορροπίας τους να εξαρτάται από τον βαθμό αποκέντρωσης του 

εκπαιδευτικού συστήματος (μακρο-επίπεδο). 



107 
 

α) Της μετατόπισης της Θεωρίας της Εκπαίδευσης από την ‘δασκαλο-κεντρική’ στη ‘μαθητο-

κεντρική’ προσέγγιση. 

β) Της συστημική οργάνωσης των στόχων των Αναλυτικών Προγραμμάτων, των μεθόδων 

αξιολόγησης και της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση. 

γ) Του εκσυγχρονισμού του συστήματος διαχείρισης της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 

κατάρτισης, με έμφαση στον ρόλο των εμπλεκόμενων φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών 

(stakeholders). 

Στον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης με τον όρο «κριτήρια» γίνεται αναφορά σε ένα 

πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα οι αξιολογικές κρίσεις. Κατ’ επέκταση, τα κριτήρια 

απαντούν στο ερώτημα «πώς αξιολογείται ένα συγκεκριμένο αντικείμενο», συνθέτοντας, με αυτό 

τον τρόπο, τις προδιαγραφές και τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για 

την αξιολόγηση του (Δημητρόπουλος, 2010· Κασσωτάκης, 2013). Η δυναμική των κριτηρίων και 

των δεικτών ποιότητας στον χώρο της εκπαίδευσης, όπως και ο τρόπος αξιοποίησης τους στη σχολική 

ζωή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό συγκείμενο που 

τα πλαισιώνει. Με βάση το ίδιο σκεπτικό ορίζονται, κάθε φορά, τα κριτήρια ποιότητας δεδομένου 

πως η ποιότητα χαρακτηρίζεται ως ένα υποκειμενικό εγχείρημα (όπ. αν. στο κεφάλαιο 1). 

Τα κριτήρια που μετρούν την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού, διαφέρουν μεταξύ τους 

ως προς τις πηγές προέλευσης τους. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβλητές/κριτήρια που επηρεάζουν 

άμεσα την αποτελεσματικότητα του οργανισμού αναφέρονται σε συγκεκριμένα  ιδιότυπα 

χαρακτηριστικά: 

α) Του οργανισμού, όπως είναι η αποκέντρωση, η δομή, τα τεχνολογικά μέσα, ο έλεγχος. 

β) Του περιβάλλοντος (εξωτερικού και εσωτερικού). 

γ) Των υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών προσωπικών χαρακτηριστικών και 

ιδιότυπων συμπεριφορών των ενδιαφερόμενων μερών. 

δ) Της πολιτικής της διοίκησης, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη στρατηγική που ακολουθείται από 

την διοίκηση, με τους σκοπούς που τίθενται, το είδος της επικοινωνίας που λαμβάνει χώρα στο  

πλαίσιο του οργανισμού, το κλίμα που καλλιεργείται, την οργανωσιακή κουλτούρα, το ηγετικό στυλ 

κ.α. (Ζαβλανός, 2017: 401). 

Μία ακόμη κατηγοριοποίηση των κριτηρίων μπορεί να γίνει βάσει των ακόλουθων συναφών 

χαρακτηριστικών με τα προαναφερθέντα όπως είναι: 

i) Η αντικειμενικότητα της κρίσης  

Στη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση τα κριτήρια διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά. 

Τα εσωτερικά κριτήρια εντοπίζονται στις προσωπικές αντιλήψεις/στάσεις του αξιολογητή και έχουν 

υποκειμενικό χαρακτήρα. Αντίστοιχα, τα εξωτερικά είναι γνωστά τόσο για τον αξιολογητή όσο και 
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για τον αξιολογούμενο χωρίς, ωστόσο, να επιτρέπεται – τις περισσότερες φορές - η εμπλοκή της 

προσωπική οπτικής του αξιολογούμενου. 

ii)  Η μορφή τους  

Τα κριτήρια σε αυτή την περίπτωση διακρίνονται σε ποσοτικά και ποιοτικά. Τα ποσοτικά 

έχουν ποσοτική μορφή (π.χ. επί τοις 100) ενώ τα ποιοτικά έχουν περιγραφική μορφή (π.χ. 

σταθμισμένες κλίμακες). 

iii)   Η σχέση τους με την εκπαιδευτική διαδικασία 

Σε αυτή την περίπτωση, τα κριτήρια διαχωρίζονται σε κριτήρια σχεδιασμού, διαδικασίας και 

αποτελέσματος. Τα κριτήρια σχεδιασμού αναφέρονται στην εκπαιδευτική διαδικασία προτού αυτή 

διενεργηθεί (διαγνωστική αξιολόγηση) και τα κριτήρια διαδικασίας αφορούν στη διαδικασία 

υλοποίησης (διαμορφωτική αξιολόγηση). Τέλος, τα κριτήρια αποτελέσματος επικεντρώνονται στα 

αποτελέσματα/προϊόντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (τελική αξιολόγηση). 

Ως βασική προϋπόθεση στη διαδικασία οριστικής διαμόρφωσης και επιλογής των κριτηρίων 

των επιμέρους τομέων τίθενται η ενεργής συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων/ενεργά 

συμμετεχόντων στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου (διοίκηση, εκπαιδευτικοί, κεντρική 

διοίκησης). Και αυτό, διότι η αυτοαξιολόγηση περιγράφεται ως μία διαδικασία η οποία τίθενται σε 

εφαρμογή με πρωτοβουλία του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων των φορέων που 

σχετίζονται με την λειτουργία του ολιστικά (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008: 140· Kyriakides & 

Huddleston, 1999 στο Παλάτου & Καλογήρου,  2009: 136). 

Υποστηρίζεται ακόμη ότι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την αξιολόγηση και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου θα πρέπει να γνωρίζουν τους θεωρητικούς και τους 

εμπειρικούς περιορισμούς που αναδύονται κατά την εφαρμογή των ΔΠ σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο 

όπως είναι αυτός της εκπαίδευσης – με τέτοιο τρόπο ώστε η πληροφόρηση που παρέχουν οι δείκτες 

για το εκπαιδευτικό σύστημα να καταστεί εποικοδομητικά χρήσιμη (Καρατζιά – Σταυλιώτη & 

Λαπρόπουλος, 2006: 313· MacBeath, 2001· MacBeath, κ.α., 2005). 

Οι δείκτες συνδέονται άμεσα με τα κριτήρια αξιολόγησης και, κάποιες φορές, συνταυτίζονται 

με αυτά. Οι δείκτες μέτρησης δύναται να αναφέρονται σε ποιοτικά ή/και σε ποσοτικά κριτήρια, 

καταγράφοντας με συστηματικό τρόπο ποικίλες πτυχές της εκπαιδευτικής πραγματικότητας σε 

διάφορες διαστάσεις της (εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, διοικητικές, κοινωνικές) 

(Παπαδημητρόπουλος & Τόκας, 2006 στο Χουλιάρα , 2010: 205).  

 Οι δείκτες εντάσσονται σε οργανωμένα μοντέλα τα οποία επιλέγονται για την διευκόλυνση 

των μετρήσεων με βασικό στόχο την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την διεξοδική 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και την απόδοση συγκεκριμένων πτυχών του 

εκπαιδευτικού έργου –οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη δομή και την οργάνωση ενός οργανισμού 
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(Shavelson et al., 1991 στο Ζωγόπουλος, 2010· Καρατζιά – Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006). 

Μέσω αυτών ορίζονται όλες οι «μεταβλητές οι οποίες απεικονίζουν τη συνολική κατάσταση ή την 

αλλαγή της κατάστασης μίας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων, αντικειμένων, θεσμών ή στοιχείων 

που μεταβάλλονται και είναι ουσιώδεις σε μια αναφορά κατάστασης ή αλλαγής της κατάστασης». 

  

4.2   Δείκτες και κριτήρια «ποιότητας» 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης έχουν προταθεί ποικίλα συστήματα 

ταξινόμησης και οργάνωσης των τομέων λειτουργίας της σχολικής μονάδας τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν κριτήρια ποιότητας για τους επιμέρους αυτούς τομείς ξεχωριστά. Μέσα από την 

επισκόπηση πληθώρας ερευνών26 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην 

επιλογή, εφαρμογή και αξιολόγηση των ΔΠ (δεικτών ποιότητας) όπως και για θέματα που 

σχετίζονται άμεσα με το πεδίο της σχολικής αποτελεσματικότητας27.  

Οι ‘Δείκτες Ποιότητας (Quality Indicators)’, είτε ποσοτικοί είτε ποιοτικοί, προσφέρουν τη 

δυνατότητα διαπίστωσης του βαθμού επίτευξης ενός επιθυμητού αποτελέσματος, διαβεβαιώνοντας 

με σαφήνεια για την υλοποίηση μίας προσδιορισμένης ενέργειας, εκ των προτέρων. Συγκριτικά, για 

την διευκόλυνση της σύγκρισης των αποτελεσμάτων μεταξύ φορέων εντός ή και εκτός μίας χώρας 

αξιοποιούνται τα κριτήρια αναφοράς, οι επονομαζόμενοι  δείκτες σύγκρισης ποιότητας (benchmarks) 

μέσω της τεχνικής «benchmarking» (Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 2007). Οι 

δείκτες ποιότητας, εν κατακλείδι, ανοίγουν τον δρόμο για την έναρξη της επιστημονικής 

επεξεργασίας συγκριτικών στοιχείων μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων ανά τον κόσμο με 

βασική προσδοκία την επί της ουσίας βελτίωση τους (European Council, 2001). 

  Κατά καιρούς, στις περισσότερες εκ των ευρωπαϊκών χωρών, έχουν προταθεί και 

εφαρμοστεί ποικίλα σχήματα εσωτερικής αξιολόγησης. Εντούτοις δεν έχει γίνει αποδεκτή, μέχρι 

σήμερα, μία πρότυπη ‘συνταγή’ η οποία θα παρουσίαζε τα στάδια της εσωτερικής αξιολόγησης μίας 

σχολικής μονάδας με ακρίβεια, δεδομένου πως κάτι τέτοιο θα ήταν ασυμβίβαστο με την 

αποκεντρωτική λογική που διέπει την συγκεκριμένη διαδικασία. Η εσωτερική αξιολόγηση αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ρουτίνας της κάθε σχολικής μονάδα και ‘καθρεφτίζει’ την 

                                                           
26 Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η πρόσφατη έρευνα του Παπαστεφάνου (2016) ο ποίος μελέτησε το θέμα της ποιότητας της 

σχολικής μονάδας όπως την αντιλαμβάνονται οι μαθητές έχοντας τον ρόλο των πελατών/clients του παραγόμενου 

εκπαιδευτικού έργου/προϊόντος και όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής 

της αξιολόγησης (2013-2014). 

 
27  Ενδεικτικά στον MacBeath, 2001 παρατίθενται η πρόταση του Π.Ι. της Κύπρου στην ακόλουθη διεύθυνση 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-

legacy/2016_12_30_neo_systima_axiologisis_ekpaideftikou_ergou_ekpaideftikonl.pdf 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/2016_12_30_neo_systima_axiologisis_ekpaideftikou_ergou_ekpaideftikonl.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/2016_12_30_neo_systima_axiologisis_ekpaideftikou_ergou_ekpaideftikonl.pdf
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ιδιαίτερη φυσιογνωμία της. Συνεπώς, υπό το ίδιο σκεπτικό, η διαδικασία της εσωτερικής 

αξιολόγησης (ή αυτο-αξιολόγησης) του σχολείου είναι μοναδική (MacBeath, κ.α., 2005: 160). 

Με αφετηρία τη διαπίστωση πως τα κριτήρια ποιότητας μίας σχολικής μονάδας 

αξιοποιούνται για την αξιολόγηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου ως μέρος του πλαισίου της 

εσωτερικής αξιολόγησης και, λαμβάνοντας υπόψη ότι, τις περισσότερες φορές, δεν επαρκεί ο χρόνος 

για την αξιολόγηση όλων των πτυχών του εκπαιδευτικού έργου, επιλέγεται η διερεύνηση 

συγκεκριμένων δεικτών κάθε φορά. Δεν είχε νόημα άλλωστε να αξιολογηθούν τομείς του 

εκπαιδευτικού έργου στους οποίους δεν έχει εντοπιστεί κάποια σημαντική απόκλιση και να 

παραμεληθούν λόγω αυτού άλλοι τομείς της σχολικής ζωής που χρήζουν επείγουσας μέριμνας 

(MacBeath at al., 2005· MacBeath, 2001 στο Κατσαρού και Δεδούλη, 2008: 140). 

Ακολούθως, παρουσιάζονται συγκεκριμένα πλαίσια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

έργου/αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας τα οποία αναδείχθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Αυτά 

είναι:  

α) Οι Δείκτες Ποιότητας Εκπαιδευτικού Έργου από το Τμήμα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου σύμφωνα με τον Σολομών (1999), β) ο Οδηγός Αποτίμησης και Σχεδιασμού του 

Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας του Τμήματος Ποιότητας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

(Ματθαίου, 2000), γ) η έρευνα με τίτλο η «Η Ποιότητα στην εκπαίδευση: Έρευνα για την αξιολόγηση 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του 

Τμήματος Ποιότητας και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (επιμ. Βλάχος, 2008), δ) το 

Θεματικό Πλαίσιο της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΥΠΑΙΘ, 2012),  και ο προσφάτως ε) 

Οι άξονες του Προγραμματισμού και της Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου των σχολικών 

μονάδων (Υπουργική Απόφαση 11-1-2019) στο πλαίσιο του νόμου   4547/18 για τις Δομές 

Εκπαίδευσης «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

 

4.3    Δείκτες Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (Αναδρομικά) 

4.3Α  Δείκτες Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου από το Τμήμα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (Σολομών, 1999) 

Η λογική που διέπει τόσο τη δομή όσο και τον συνολικό σχεδιασμό αυτού του Πλαισίου 

Δεικτών έχει ως εξής (Σολομών, 1999: 31):  

Έχει γίνει διάκριση σε δεδομένα, διαδικασίες και αποτελέσματα υπό το σκεπτικό ότι τίθενται 

ζητήματα προς αξιολόγηση από τα μέλη της σχολικής μονάδας, όχι μόνο πράγματα που η ίδια κάνει 

(διαδικασίες), αλλά και όσα καταφέρνει (αποτελέσματα). Επίσης, προτείνονται προς αξιολόγηση μία 

σειρά από στοιχεία τα οποία λαμβάνονται ως δεδομένα σε μεγάλο βαθμό και για τα οποία η εκάστοτε 
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σχολική μονάδα δεν έχει τα περιθώρια παρέμβασης και επίδρασης, εξ’ αιτίας του συγκεντρωτικού 

πλαισίου εκπαιδευτικής διοίκησης (π.χ. διαθέσιμα κονδύλια, Προγράμματα Σπουδών, επάρκεια 

εκπαιδευτικού προσωπικού, διαθέσιμο σχολικό κτίριο). Το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει ως βασικό 

σκοπό την διατήρηση και υποστήριξη ενός κριτικού ρόλου απέναντι σε ποικίλα εξωγενή στοιχεία τα 

οποία επιζητούν (ανα)διαμόρφωση μέσω της συμβολής και στήριξης όλων των μελών της σχολικής 

μονάδας.   

Στο πλαίσιο Εκπαιδευτικού Έργου του Σολομών (1999) συμπεριλαμβάνονται είκοσι (20) 

Δείκτες Ποιότητας, με τον καθένα από αυτούς να αντιστοιχεί σε μία θεματική της σχολικής 

πραγματικότητας. Οι δείκτες αυτοί είναι κατανεμημένοι σε επτά (7) Θεματικές Περιοχές οι οποίες  

ομαδοποιούνται στη βάση του ακόλουθου μοτίβου: Δεδομένα του Σχολείου -Διαδικασίες – 

Αποτελέσματα (Barr & Dreeben 1983· Willms, 1992). Επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη διάκριση 

είναι αναλυτικού τύπου και δεν φανερώνει απαραίτητα μία αιτιακή σχέση μεταξύ των τριών 

παραπάνω κατηγοριών. Οι Θεματικές αναλύονται ως εξής:  

 Θεματικές Περιοχές 1, 2 και 3.  

1. Διαθέσιμα Μέσα & Πόροι, 2. Πρόγραμμα Σπουδών -Βιβλία, 3. Προσωπικό Σχολείου 

Οι Θεματικές αυτές αναφέροντα στα Δεδομένα ή στις συνθήκες που πλαισιώνουν την σχολική 

μονάδα κατ’ αντιστοιχία με τους ακόλουθους δείκτες: μέσα, πόροι, βιβλία, πρόγραμμα σπουδών, 

προσωπικό της σχολικής μονάδας. 

 Θεματικές Περιοχές 4, 5 κα 6.  

4. Διοίκηση, 5. Κλίμα – Σχέσεις – Συνεργασία, 6. Διδακτική Μαθησιακή Διαδικασία 

Οι συγκεκριμένες Θεματικές Περιοχές αναφέρονται σε εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες 

αναπτύσσονται μεταξύ των υποκειμένων της σχολικής μονάδας και αφορούν στις σχέσεις 

επικοινωνίας που καλλιεργούνται εντός του σχολικού πλαισίου, στη διαχείριση, τον προγραμματισμό 

όπως και στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. 

 Θεματική Περιοχή 7 

7. Εκπαιδευτικά Επιτεύγματα 

Η περιοχή αυτή αναφέρεται στα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολο 

της. Υποστηρίζεται ότι οι Δείκτες Ποιότητας στο συγκεκριμένο πλαίσιο δεν χαρακτηρίζουν πλήρως 

το περιεχόμενο των θεμάτων, με αποτέλεσμα να μην εξαντλούνται οι θεματικές από την εξέταση 

ενός μόνο Δείκτη Ποιότητας. Η σχολική πραγματικότητα είναι σύνθετη και περίπλοκη καθώς 

προσδιορίζεται από μία σειρά συγκυριακών συναρτήσεων και συνάμα ευμετάβλητη λόγω του ότι 
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μεταβάλλεται διαρκώς κατά την αλληλεπίδραση της με εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες 

του συγκείμενου πλαισίου της (Ball, 1997). 

Αξιόλογο είναι, επίσης, πως γίνεται αναφορά σε παιδαγωγικές έννοιες όπως: 

- Οι μαθησιακές δυσκολίες παραπέμποντας στην παιδαγωγική διαδικασία/μεθοδολογία της 

διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και της εξατομικευμένης διδασκαλίας όπως αποτυπώνεται στην 

Θεματική περιοχή 3 -Προσωπικό Σχολείου (δείκτη 3.2). 

- Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η ακαδημαϊκή προοπτική των μαθητών, όπως 

αποτυπώνονται στην Θεματική περιοχή 7 -Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα (δείκτη 7.4). 

Οι συγκεκριμένες έννοιες μας κατευθύνουν σε παιδαγωγικές τεχνικές και στοχεύσεις σχετικές 

με την αυτο-βελτίωση, την αυτορρύθμιση της διαδικασία της μάθησης και την διάνοιξη νέων 

προοπτικών δια βίου μάθησης (επαγγελματική ανάπτυξη - εξέλιξη, προσωπική ανάπτυξη, κοινωνική 

προσαρμογή εντός του σχολικού προγράμματος αλλά και μετά την αποφοίτηση).  

 

4.3Β  Οδηγός Αποτίμησης και Σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα του 

Τμήματος Ποιότητας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Ματθαίου, 2000) 

4.3Β1    Ανάλυση θεματικών περιοχών 

Οι δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στον συγκεκριμένο οδηγό κατατάσσονται σε 

τέσσερις τομείς: α) διαχείριση των πόρων, β) σχέσεις –κλίμα, γ) εκπαιδευτικές διαδικασίες, δ) 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Π.Ι, 2009: 10· Κολοκοτρώνης, 2018: 5-6).  

i) Στην 1η θεματική περιοχή ‘Διαχείριση και Αξιοποίηση Πόρων’ συμπεριλαμβάνονται οι δείκτες 

ποιότητας:   

Ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή, οργανωτικό πλαίσιο, προδιαγραφές και τα 

μέσα διδασκαλίας. Κατ’ επέκταση, οι συγκεκριμένοι δείκτες αφορούν στο σχολικό κτίριο και τις 

οικονομικές επιχορηγήσεις με τα αντίστοιχα ενδεχόμενα υπο-κριτήρια των δεικτών να σχετίζονται 

με το ωράριο, τις σπουδές/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την οργάνωση των τμημάτων και των 

τάξεων, την διοίκηση της μονάδας, την οργανωσιακή κουλτούρα, το πρόγραμμα σπουδών και τα 

διδακτικά βιβλία.  

ii) Στην 2η θεματική περιοχή ‘Σχέσεις - κλίμα’ συμπεριλαμβάνονται οι δείκτες ποιότητας:  

Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών -μαθητών, σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, σχέσεις μαθητών 

μεταξύ τους, σχέσεις σχολείου γονέων, σχέσεις σχολείου με το θεσμικό περιβάλλον και φυσιογνωμία 

της σχολικής μονάδας. Σε αυτή την θεματική ενότητα οι δείκτες εξετάζουν τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και με το θεσμικό περιβάλλον του 

σχολείου (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Τοπική Κοινότητα και 

άλλοι επιστημονικοί φορείς). Τα αντίστοιχα ενδεχόμενα υπο-κριτήρια που πηγάζουν από τους 
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συγκεκριμένους δείκτες είναι: οι απόψεις των μαθητών για την ποιότητα της σχέση τους με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την σχέση τους με κάθε τμήμα του 

σχολείου και συλλογικά, η πολιτική του σχολείου, η ενημέρωση των μαθητών για τους κανόνες του 

σχολείου, οι αντιλήψεις για την κουλτούρα συνεργασίας (Χατζηκωνσταντίνου, 2015). 

iii) Στην 3η θεματική περιοχή ‘Εκπαιδευτικές Διαδικασίες’ συμπεριλαμβάνονται οι δείκτες ποιότητας:  

Διδακτική διαδικασία, μαθησιακή διαδικασία και αξιολόγηση. Η θεματική αυτή αποτυπώνει, 

κατά κάποιο τρόπο, την «καρδιά» της εκπαιδευτικής λειτουργίας αποδεικνύοντας την υπόθεση ότι η 

καλή διδασκαλία κρίνεται από τα μαθησιακά της αποτελέσματα. Κάποια πιθανά υπο-κριτήρια για 

τους συγκεκριμένους δείκτες μπορεί να είναι: η ποιότητα της διδασκαλίας, η αξιολόγηση 

παραμέτρων διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, ο έλεγχος του εύρους και του βαθμού της μάθησης 

(Κολοκοτρώνης, 2018: 5). 

iv) Στην 4η θεματική περιοχή ‘Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα’ συμπεριλαμβάνονται οι δείκτες 

ποιότητας:  

Επίδοση/πρόοδος, φοίτηση, συναισθηματική ανάπτυξη, προοπτική, 

επαγγελματική/ακαδημαϊκή προοπτική και εξέλιξη. Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αναφέρεται 

στα συνολικά αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου τα οποία καθορίζονται από τους παραπάνω 

δείκτες. Οι δείκτες αυτοί διαχωρίζονται σε υπο-κριτήρια τα οποία αντιστοιχούν σε επιμέρους στόχους 

γνωστικών αντικειμένων του ΑΠ όπως: η ψυχοσωματική ανάπτυξη, η κοινωνική ανάπτυξη, η 

πρόοδος, η επαγγελματική προοπτική, ο έλεγχος των επιδόσεων (Κολοκοτρώνης, 2018: 6). 

 Όπως και στους προτεινόμενους δείκτες από τον Σολομών (1999) έτσι και στον πίνακα του 

Ματθαίου γίνεται αναφορά στην επαγγελματική, ακαδημαϊκή ανέλιξη και προοπτική στο πλαίσιο 

της Θεματικής Περιοχής ‘Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα’. 

 

4.3Γ   Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών 

του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Βλάχος, κ.α., 2008) 

-  «Εκπαίδευση και Ποιότητα στο Ελληνικό Σχολείο» 

Το Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εκπόνησε μία έρευνα 

με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δ. Βλάχο (2008) η οποία αφορούσε στην ποιότητα του εκπαιδευτικού 

συστήματος της χώρας και είχε τίτλο «Η Ποιότητα στην εκπαίδευση: Έρευνα για την αξιολόγηση 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Ως 

βασικές παράμετροι ποιότητας τέθηκαν οι εξής άξονες: α) το διοικητικό πλαίσιο, β) το παιδαγωγικό 

πλαίσιο, γ) η υλικοτεχνική υποδομή, δ) οι μηχανισμοί υποστήριξης και ανατροφοδότησης, ε) οι 

οικονομικοί πόροι στην εκπαίδευση και στ) η κοινωνική αποδοχή του εκπαιδευτικού συστήματος  

(Σταυρομήτρου, 2016).  
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Μέσω της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας η οποία επικεντρώθηκε στη σχολική 

μονάδα, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της Ποιότητας του Συστήματος Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχικής διαδικασίας για την προώθηση 

της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Στη διαμόρφωση της βασικής 

παραδοχής της συγκεκριμένης έρευνας συνέβαλαν τόσο οι συνθήκες του μακρο-επιπέδου οι οποίες 

πλαισιώνουν μία σχολική μονάδα όσο και οι ιδιαίτερες συνθήκες και τα δρώμενα της σχολικής ζωής 

στο μικρο-επίπεδο της σχολικής μονάδας. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αυτή:  

 ‘Η εκπαιδευτική πραγματικότητα σε κάθε σχολείο διαμορφώνεται τόσο συστημικά από το 

ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και μέσα από το ιδιαίτερο πλαίσιο της σχολικής μονάδας μέσω 

μίας δυναμικής διαδικασίας’. 

 Η συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική 

εκπαίδευση με την προσδοκία ότι θα επέφερε σημαντικά οφέλη και χρήσιμα στοιχεία στην 

αποτίμηση των παραμέτρων ποιότητας και της συνεργείας που αναπτύσσεται μεταξύ τους. 

Αναλυτικότερα, αναμένονταν να συνδράμει: i) στην υιοθέτηση δεικτών που παρακολουθούν την 

πρόοδο όλων των παραμέτρων της ελληνικής εκπαίδευσης, ii) στην υιοθέτηση κατάλληλης 

μεθοδολογίας για την επίτευξη του παραπάνω στόχου όπως και στην iii) οργάνωση ενός 

«παρατηρητηρίου» για την αποτίμηση της εκάστοτε εκπαιδευτικής πραγματικότητας με άμεσο στόχο 

την δρομολόγηση βελτιωτικών παρεμβάσεων (Βλάχος, κ.α., 2008: 18-21). 

 

4.3Δ    Θεματικό πλαίσιο της ΑΕΕ - Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (ΥΠΑΙΘ, 2012) 

 Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) -Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, 

ως μία συστημική διαδικασία συνδέεται άμεσα με αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες οι οποίοι 

διέπονται από ποικίλες ασυμμετρίες και ανισότητες (κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές, 

γεωγραφικές, υποδομών) μεταξύ των σχολικών μονάδων της χώρας. Το γεγονός αυτό έχει ως 

συνέπεια η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης να προσαρμόζεται, κάθε φορά, στις ιδιαίτερες ανάγκες 

της εκάστοτε σχολικής μονάδας, με άμεση απόρροια τα στοιχεία που προκύπτουν από την διαδικασία 

αυτή να μην προσφέρονται για συγκριτικού τύπου κατάταξη των σχολείων της χώρας. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εκπαιδευτικό Έργο είναι μία δυναμική διαδικασία που συμβάλλει 

στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας και ανατροφοδότησης μεταξύ όλων των 

παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, η ΑΕΕ αποτελεί ένα καινοτόμο εγχείρημα με αφορμή το 

οποίο επιδιώκεται η αλλαγή των διαδικασιών, των δομών, των σχέσεων και της κουλτούρας. Κάτι 

τέτοιο λαμβάνει χώρα μέσα από την δρομολόγηση της αναγνώρισης της αυτονομίας των σχολείων 

και συνάμα της ενίσχυσης της δυνατότητας ανάληψης πρωτοβουλιών από μεριάς των εκπαιδευτικών 

καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της συνεχούς ανατροφοδοτικής διαδικασίας (ΥΠΑΙΘ, 2012: 3). 
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4.3Δ1    Σκοπός και στόχοι της ΑΕΕ  

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ ο «βασικός σκοπός της συλλογικής εσωτερικής 

αξιολόγησης ή αυτο-αξιολόγησης είναι η ανάδειξη της σχολικής μονάδας ως βασικού φορέα 

προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου». Στο μικρο-επίπεδο της σχολικής 

μονάδας η διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης εφαρμόζεται: 

α) Εντοπίζοντας αδυναμίες, αποσαφηνίζοντας προβλήματα και δημιουργώντας προϋποθέσεις για την 

βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών μέσω της δρομολόγησης  καινοτόμων δράσεων.  

β) Συμβάλλοντας στη συνεχή ανατροφοδότηση, τον επανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

και στον προσδιορισμό του περιεχομένου των επιμορφωτικών παρεμβάσεων. 

γ)  Βελτιώνοντας την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου χωρίς να αποτελεί ο έλεγχος αυτοσκοπό. 

δ) Κινητοποιώντας όλους εκείνους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας που δύναται να 

ενισχύσουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας εντός του σχολικού πλαισίου μέσα από 

δράσεις που στοχεύουν στην αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου. 

ε) Υποστηρίζοντας το εγχείρημα της αναβάθμισης του επιπέδου της μάθησης και της διδασκαλίας 

με την ανάδειξη καινοτόμων δράσεων. 

στ) Αναδεικνύοντας τις καλές πρακτικές στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης με την διαμόρφωση 

συνθηκών καλλιέργειας ομαδικού και συνεργατικού κλίματος. 

ζ) Παρέχοντας στο εκπαιδευτικό δυναμικό τη δυνατότητα συνειδητοποίησης των ιδιαίτερων 

συνθηκών που λαμβάνουν χώρα σε κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά. 

η) Καλλιεργώντας τα αισθήματα συνευθύνης και αυτο-δέσμευσης στα πλαίσια της ενεργούς 

εμπλοκής των εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια υλοποίησης των κοινά αποφασισμένων δράσεων.  

θ) Ενισχύοντας με άρτιο τρόπο τον τομέα της διοίκησης και παρακινώντας προς αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Στη βάση του γενικότερου πλαισίου, κάποιοι στόχοι που τίθενται από τις εκπαιδευτικές 

ομάδες είναι (Χατζηκωνσταντίνου, 2015): 

α) Η διερεύνηση όλων των πτυχών του υπό εξέταση δείκτη και η διατύπωση των διερευνητικών 

ερωτημάτων που πρέπει να απαντηθούν. 

β)  Ο καθορισμός των βασικών στοιχείων που ορίζουν την ποιότητα του δείκτη. 

γ)  Η διαμόρφωση του σχεδίου αξιολόγησης. 

Οι παραπάνω στόχοι επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων πηγών πληροφόρησης (μαθητές, 

εκπαιδευτικοί, γονείς, άλλοι ενδιαφερόμενοι), συγκεκριμένων τρόπων συλλογής πληροφοριών (π.χ. 

ερωτηματολόγια, παρατηρήσεις, συζητήσεις, αρχεία του σχολείου, κ.α.) και μέσω συγκεκριμένων 

δράσεων που εφαρμόζονται στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος.  
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Ειδικότερα, προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της ΑΕΕ 

κρίνεται αναγκαίος ο αναστοχασμός όλων των ενεργά εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα, με έμφαση στο στάδιο του αρχικού σχεδιασμού. Κάποια 

ενδεικτικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: 

 Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου  της σχολικής μονάδας στον παρόντα χρόνο; 

 Πού θέλουμε να φτάσουμε; 

 Τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και με ποιον τρόπο θα το επιτύχουμε; 

(εφαρμόζοντας ποιες μεθοδολογίες;) 

 Τι πρόοδο κάναμε; 

 Πόσο ωφεληθήκαμε σε ατομικό επίπεδο αλλά και ως ομάδα από την παραπάνω διαδικασία; 

 Σε ποιους τομείς παρατηρήθηκε βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και στην 

γενικότερη εικόνα του σχολείου μας; 

 

4.3Δ2    Διαδικασίες 

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας 

λαμβάνουν χώρα διαδικασίες οι οποίες επαναλαμβάνονται με σταθερό ρυθμό επί της ακολουθίας: 

Προγραμματισμός, Εφαρμογή, Αξιολόγηση/Ανατροφοδότηση, Εφαρμογή, Αξιολόγηση/Αξιοποίηση, 

γνωστό ως Π-Ε-Α-Ε-Α (απεικόνιση 1). Μέσα από την καθιέρωση των σταθερών διαδικασιών Π-Ε-

Α-Ε-Α εντός της σχολικής μονάδας αναδεικνύεται το συνεχές της διαδικασίας της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου (ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, 2012: 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προγραμματισμός Εφαρμογή 

Αξιολόγηση/ 

Αξιοποίηση 

Εφαρμογή 

Αξιολόγηση/ 

Ανατροφοδότηση 
 

απεικόνιση 1 {Π-Ε-Α-Ε-Α (Προγραμματισμός, Εφαρμογή, Αξιολόγηση/Ανατροφοδότηση, Εφαρμογή, 

Αξιολόγηση/Αξιοποίηση)} 
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Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας λαμβάνει 

χώρα σε επάλληλους κύκλους με καθορισμένη διάρκεια. Συγκεκριμένα, για να ολοκληρωθεί καθένας 

από τους επάλληλους αυτούς κύκλους για κάθε σχολική μονάδα απαιτείται χρονικό διάστημα μίας 

διετίας, ενώ κάθε διετής κύκλος αξιολόγησης απαρτίζεται από τέσσερα βασικά στάδια εφαρμογής, 

διάρκειας ενός τετραμήνου (2012: 12-19). 

Όσον αφορά στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, αυτός πραγματοποιείται στην 

αρχή του σχολικού έτους με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

ανατροφοδοτείται από τα δεδομένα που προέκυψαν από την ετήσια αξιολόγηση του προηγούμενου 

έτους, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην Έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου. Αναλυτικότερα, ο 

Σύλλογος Διδασκόντων ιεραρχεί τις προτεραιότητες και προγραμματίζει τις επιμέρους δράσεις και 

συναφείς δραστηριότητες, η υλοποίηση των οποίων συνεισφέρει θετικά στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και των αδυναμιών που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας 

(ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, Βασικό Πλαίσιο, 2012: 25). 

Σύμφωνα με τον Ματθαίου Οδηγός αποτίμησης και σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου στη 

σχολική μονάδα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2000: 22, τεύχος Γ) κάθε 

σχολική μονάδα δύναται να προγραμματίσει τη διερεύνηση μέχρι και τριών δεικτών – με τις ομάδες 

που έχουν σχηματιστεί να αναλαμβάνουν το έργο της συστηματικής διερεύνησης τους. Στο παρόν 

πλαίσιο εντοπίζονται πιθανά προβλήματα, αναδεικνύονται δυνατότητες και αναλαμβάνονται 

πρωτοβουλίες για δράση και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου επί των πτυχών της σχολικής 

πραγματικότητας που χρήζουν αναγκαίας βελτίωσης. Η παραπάνω διαδικασία στηρίζεται σε 

τεκμηριωμένα δεδομένα. 

 

4.3Δ3     Ταυτότητα του Σχολείου/ Κοινωνικο – πολιτισμικά χαρακτηριστικά  

Ακολούθως, παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά μίας σχολικής μονάδας και τα 

κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού της (απεικονίσεις 2 & 3) 

ακολούθως:  
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Απεικόνιση 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απεικόνιση 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        (ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, Μεθοδολογία και Εργαλεία Διερεύνησης Τόμος ΙΙΙ, 2012: 7-12) 

 

4.3Δ4    Πτυχές ανάλυσης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας (Πεδία – Τομείς – Δείκτες- Κριτήρια) 

Στο προτεινόμενο πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΥΠΑΙΘ, 2012), 

η σχολική πραγματικότητα σκιαγραφείται μέσα από τέσσερα κλιμακωτά επίπεδα ανάλυσης. Αυτά 

είναι: 

Α. Τα Θεματικά Πεδία. 

Β. Οι Τομείς ανά Πεδίο. 

Γ. Οι Δείκτες ανά Τομέα. 

Δ. Τα Κριτήρια ανά Δείκτη. 

 Β) Στα Κοινωνικά και Πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών και του σχολείου 

συμπεριλαμβάνονται: 

- Τα Κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού: 

Στο πεδίο αυτό αξιοποιούνται στοιχεία τα οποία επηρεάζουν άμεσα τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, 

τις πρακτικές και τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου μίας σχολικής μονάδας. Αυτά 

συνδέονται με το μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών και τις διαδικασίες της πολιτισμικής και 

κοινωνικής αναπαραγωγής στο σχολείο ενεργοποιώντας άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

 

 

- Το κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου   

 

 

Α) Η Ταυτότητα του σχολείου συμπεριλαμβάνει: 

- Γενικά χαρακτηριστικά του σχολείου: 

Παρουσίαση στοιχείων της σχολικής μονάδας όπως: όνομα, κωδικός, διεύθυνση, οργανικότητα, 

εκπαιδευτική βαθμίδα.    

- Γενικά χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού: 

Συμπεριλαμβάνουν στοιχεία των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο όπως: συνολικός αριθμός 

μαθητών/τριών, αριθμός μαθητών ανά τάξη/τμήμα. 

- Γενικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού: 

Γίνεται η περιγραφή των στοιχείων των εκπαιδευτικών όπως: αριθμός/ειδικότητα, φύλο, υπηρεσιακή 

κατάσταση (μόνιμος, αναπληρωτής, ωρομίσθιος), έτη υπηρεσίας κ.α. Επίσης, περιγράφονται στοιχεία του 

λοιπού προσωπικού (διοικητικό, επιστημονικό, βοηθητικό). 
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Κάθε πεδίο ανάλυσης συμπεριλαμβάνει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συμβάλλει 

με διαφορετικό τρόπο στη διαδικασία και στα συνολικά αποτελέσματα της αξιολόγησης. Ακόμη, η 

βαρύτητα που δίνεται σε αυτά διαφέρει μεταξύ των σχολικών μονάδων, συναρτήσει των ιδιαίτερων 

αναγκών, των προτερημάτων και των αδυναμιών τους.  

Παρακάτω παρουσιάζεται το Θεματικό Πλαίσιο της ΑΕΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το οποίο 

διαφέρει σε ελάχιστα σημεία με εκείνο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 

διαχωρίζονται οι τομείς σε επιμέρους δείκτες και κριτήρια με την βασική διάκριση: Δεδομένα – 

Διαδικασίες – Αποτελέσματα  (ΥΠΑΙΘ, 2012: 14-75). 

 

4.3Δ5    Δεδομένα – Διαδικασίες - Αποτελέσματα 

Με γνώμονα τον συγκεκριμένο διαχωρισμό, στα Δεδομένα του σχολείου συμπεριλαμβάνεται ο 

Τομέας ‘Μέσα και οι πόροι’ (υλικοί πόροι & ανθρώπινο δυναμικό) με τους αντίστοιχους δείκτες του, 

στις Διαδικασίες που συμπεριλαμβάνονται οι Τομείς ‘Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του σχολείου’, 

‘Διδασκαλία και Μάθηση’, ‘Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο’, ‘Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις 

Βελτίωσης’ με τους αντίστοιχους δείκτες. Τέλος, όσον αφορά στα Αποτελέσματα, σε αυτά 

συμπεριλαμβάνονται οι Τομείς ‘Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα’ και ‘Αποτελέσματα του Σχολείου’ με 

τους αντίστοιχους δείκτες του Τομέα. Ακολούθως, παρατίθενται αναλυτικά. 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 1:    ‘Μέσα και Πόροι’ 

 Δείκτης Αξιολόγησης 1.1:  Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι  

Με τον συγκεκριμένο δείκτη αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια 

των διαθέσιμων πόρων, την καταλληλότητα της υλικοτεχνικής υποδομής και των σχολικών χώρων 

με απώτερο στόχο την κάλυψη των αναγκών του σχολείου. Προσοδοφόρα είναι η συγκριτική 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τον δείκτη ‘Μέσα και Πόροι’ όπως και με 

άλλους δείκτες όπως  i) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών (3.1), ii) Διαχείριση και 

Αξιοποίηση μέσων και Πόρων (2.2), iii) Σχέσεις και συνεργασίες με γονείς, με εκπαιδευτικούς και 

κοινωνικούς φορείς (4.2), iv) Καινοτόμα προγράμματα, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές 

παρεμβάσεις (5.1). Ενδιαφέρουσα είναι, επίσης, η ενδεχόμενη σύνθεση του δείκτη αυτού με την 

Ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη σχολική μονάδα (5.2). 

 Δείκτης Αξιολόγησης 1.2: Στελέχωση του σχολείου  

 Με τον συγκεκριμένο δείκτη επιδιώκεται η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο το διδακτικό 

προσωπικό, το διοικητικό, ειδικό και βοηθητικό προσωπικό (αριθμός, σύνθεση, εμπειρία, 
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επιστημονική και διδακτική κατάρτιση) που στελεχώνει το σχολείο επαρκεί για την εύρυθμη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων αναφορικά με τον συγκεκριμένο δείκτη και τον δείκτη 2.3 που αφορά στην 

Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, όπως και με τον δείκτη 2.1. 

Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής. 

Μέσω των παρακάτω κριτηρίων των προαναφερθέντων δεικτών του 1ου τομέα, εξετάζεται η 

επάρκεια και η καταλληλότητα των συγκεκριμένων δεικτών του τομέα. Κάποια ενδεικτικά κριτήρια 

ποιότητας του 1ου Τομέα είναι: 

 Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων. 

 Επάρκεια και καταλληλότητα του εξοπλισμού και των μέσων του σχολείου. 

 Επάρκεια οικονομικών πόρων. 

 Επάρκεια διδακτικού προσωπικού (επιστημονική/ παιδαγωγική κατάρτιση, αριθμός, σύνθεση, 

εμπειρία εκπαιδευτικών). 

 Επάρκεια λοιπού προσωπικού. 

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων της κατηγορίας 1.1: 

α) Οι χώροι του σχολείου είναι κατάλληλοι για την διδασκαλία και τη διεξαγωγή όλων των 

δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής; β) οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών 

του τμήματος/τάξης; γ) οι αίθουσες διδασκαλίας και εκδηλώσεων (π.χ. θέατρο, πολλαπλών χρήσεων) 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών μελών; δ) οι βοηθητικοί (π.χ. κυλικείο, 

αποθήκη, ιατρείο) και οι εξωτερικοί χώροι (π.χ. αύλειος χώρος) είναι επαρκείς για να καλύπτονται 

οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών; ε) ο εξοπλισμός και τα 

διαθέσιμα μέσα ανταποκρίνονται στις διδακτικές ανάγκες και τις επιμέρους μαθησιακές διαδικασίες;  

στ) Η υποδομή του σχολείου είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ατόμων με 

ειδικές ικανότητες (Αμεα); (π.χ. ειδικές ράμπες, ασανσέρ, κ.α.) ζ) ο εξοπλισμός των χώρων διοίκησης 

του σχολείου (π.χ. γραφεία διευθυντή, εκπαιδευτικών) ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών; η) οι διαθέσιμοι πόροι επαρκούν για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου; (π.χ. 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων τοπικού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου);, 

θ) ο Σύλλογος Γονέων, ο Δήμος ή η τοπική κοινότητα ενισχύουν οικονομικά το σχολείο και το 

στηρίζουν στις καινοτόμες δράσεις που εφαρμόζει; 

 

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 1.2: 

α) Τα κενά σε εκπαιδευτικό δυναμικό καλύπτονται έγκαιρα με την έναρξη του σχολικού 

έτους; β) η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ανταποκρίνεται στις 
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απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών; γ) καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των μαθητών μέσω της 

παροχής ειδικής ή πρόσθετης διδασκαλίας (Τμήμα Ένταξης, Τάξεις Υποδοχής, Ενισχυτική 

Διδασκαλία); 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΤΟΜΕΑΣ 2:   ‘Ηγεσία και Διοίκηση του Σχολείου’ 

 Δείκτης Αξιολόγησης 2.1: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής  

Μέσω αυτού του δείκτη αξιολογούνται οι διαδικασίες που αναπτύσσονται εντός της σχολικής 

μονάδας στα επίπεδα της οργάνωσης και του συντονισμού της σχολικής ζωής. Εξετάζονται 

παράμετροι οι οποίες προσδιορίζουν την οργανωσιακή κουλτούρα των μελών της σχολικής 

κοινότητας μέσα από τον καθορισμό ενός κοινού πλαισίου αρχών και αξιών, την διαμόρφωση ενός 

κοινού οράματος για το σχολείο, τη διαμόρφωση ενός συλλογικού πλαισίου εργασίας και λήψης 

αποφάσεων. Γενικότερα, εξετάζονται οι πρακτικές σχεδιασμού, διαχείρισης και εφαρμογής του 

σχολικού προγράμματος με αφετηρία τις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε σχολικής μονάδας. 

Από την συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του εξεταζόμενου δείκτη με τους 

δείκτες: i) Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού (2.3), ii) Διαχείριση μέσων και πόρων (2.2), iii) 

Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς (4.2), iv) 

Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (5.2), v) 

Υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις (5.1) και vi) Επίτευξη των στόχων του σχολείου 

(7.1), θα μπορούσαν να προκύψουν πολυσήμαντα συμπεράσματα. 

 Δείκτης Αξιολόγησης 2.2: Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων  

Με τον συγκεκριμένο δείκτη αξιολογούνται οι πρακτικές του σχολείου αναφορικά με την 

αξιοποίηση των πόρων και των μέσων της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, επιχειρούνται 

πρακτικές όπως η ιεράρχηση των αναγκών του σχολείου συναρτήσει των προτεραιοτήτων που 

τίθενται κάθε φορά, η συνεργασία του σχολείου με τοπικούς και άλλους φορείς, η αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στην λειτουργία του σχολείου και η εξερεύνηση πρόσθετων μέσων και πόρων πέραν των 

υπαρχόντων.  

Από την συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δείκτη ‘Διαχείριση και αξιοποίηση 

μέσων και πόρων’ με άλλους όπως: i) Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι 

(1.1), ii) Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές 

παρεμβάσεις (5.1) δύναται να προκύψουν, επίσης, αξιόλογα συμπεράσματα. Ακόμη, προτείνεται, η 

εξέταση του συγκεκριμένου δείκτη με τον δείκτη που αντιστοιχεί στην ‘Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης 

στη σχολική μονάδα’. 

 Δείκτης Αξιολόγησης 2.3: Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού  
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Με τον δείκτη 2.3 αποτιμώνται οι πρακτικές μίας σχολικής μονάδας σχετικά με την 

αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι καλές πρακτικές που 

διέπονται αποβλέπουν στην διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την διευκόλυνση της 

επικοινωνίας και της συνεργατικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών, στην κατανομή των εργασιών 

στο διδακτικό προσωπικό συναρτήσει των ικανοτήτων και των εμπειριών του, στην παροχή ίσων 

ευκαιριών για ενδοσχολική και εξωσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, παράλληλα με την 

εφαρμογή καλών πρακτικών για την υποδοχή και υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική αξιολόγηση του παρόντος δείκτη με άλλους δείκτες 

όπως: i) Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών (3.1), ii) Οργάνωση και συντονισμός της 

σχολικής ζωής (2.1), iii) Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμες, υποστηρικτικές και 

αντισταθμιστικές παρεμβάσεις (5.1). 

Μέσω των παρακάτω κριτηρίων και των αντίστοιχων δεικτών του 2ου τομέα, εξετάζεται ο 

τρόπος διαχείρισης των δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής υπό την οπτική του 

διευθυντή/διευθύντριας, με έμφαση στον τρόπο αξιοποίησης και διαχείρισης των ανθρώπινων και 

υλικών πόρων. Κάποια ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας του 2ου Τομέα είναι: 

 Διατύπωση των βασικών επιδιώξεων του σχολείου (όραμα, αξίες, στόχοι του σχολείου). 

 Διαμόρφωση συμμετοχικού, συλλογικού, συνεργατικού πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων 

της σχολικής μονάδας. 

  Διαμόρφωση και εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού προγράμματος. 

 Ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων. 

 Αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού. 

 Προσβασιμότητα και ασφάλεια των μαθητών σε όλους τους χώρους του σχολείου. 

 Ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη λειτουργία του σχολείου. 

 Αξιοποίηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. 

 Υποστήριξη της συνεχούς παιδαγωγικής και επιστημονικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών. 

 Υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και των συνεργασιών μεταξύ τους. 

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 2.1: 

α) Η Διεύθυνση του σχολείου διατυπώνει τις κεντρικές επιδιώξεις (αξίες, στόχοι του 

σχολείου) σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας, εντάσσοντας τες σε ένα 

μακροπρόθεσμο πλάνο; β) οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη αποφάσεων για την 

επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία του σχολείου; γ) οι αποφάσεις που 

καθορίζουν την έκβαση των δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών 

και συλλογικών και διαδικασιών; δ) ενθαρρύνεται από τη σχολική μονάδα η συμμετοχή των μαθητών  
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στις αποφάσεις του σχολείου, όπου αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό; ε) οι αποφάσεις και τα 

αιτήματα των μαθητών και των γονέων λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και στην αντιμετώπιση 

των ανερχόμενων ζητημάτων της σχολικής ζωής;      

στ) Αναλαμβάνονται από την σχολική μονάδα όλες οι απαραίτητες ενέργειες και 

πρωτοβουλίες για την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος (π.χ. έλλειψη εκπαιδευτικών, αιθουσών 

κ.α.); ζ) η Διεύθυνση του σχολείου διασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του προσωπικού 

σχετικά με ζητήματα που το αφορούν; η) ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται αποτελεσματικά 

με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων για την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος; θ) η Διεύθυνση 

του σχολείου διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διαφορές/διαφωνίες που ενδεχομένως ανακύπτουν 

μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας; 

 

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 2.2: 

α) Η διαχείριση των πόρων γίνεται με ορθολογικό τρόπο; β) ο Σύλλογος Διδασκόντων 

λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων για την διαχείριση των πόρων του σχολείου; γ) η Διεύθυνση 

του σχολείου ενθαρρύνει την αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολείου από 

εκπαιδευτικούς και μαθητές; δ) η Διεύθυνση του σχολείου φροντίζει για την συντήρηση και 

καθαριότητα του σχολικού κτηρίου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές; ε) η 

σχολική μονάδα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των μαθητών σε όλους 

τους χώρους του σχολείου; στ) δίνεται η δυνατότητα  στους γονείς και τους φορείς της τοπικής 

κοινωνίας να αξιοποιούν τις υποδομές και τα μέσα του σχολείου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

εκτός σχολικού προγράμματος; ζ) το σχολείο εφαρμόζει μία αποτελεσματική πολιτική για την ένταξη 

των ΤΠΕ στη λειτουργία του σχολείου (π.χ. για την υποστήριξη της διδασκαλίας, επικοινωνίας εντός 

και εκτός του σχολείου, ανάπτυξη δικτύων); 

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 2.3: 

α) Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες του κάθε μέλους της σχολικής μονάδας; 

β) αναπτύσσονται διαδικασίες στήριξης των αναγκών των εκπαιδευτικών σε θεματικές 

επιστημονικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα; γ) στο σχολείο λαμβάνουν χώρα ενδοσχολικές 

επιμορφώσεις με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων ή/και με την πρωτοβουλία της Διεύθυνσης ή 

του Συλλόγου Διδασκόντων; δ) οι εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε 

επιμορφωτικά προγράμματα ή επιστημονικά συνέδρια; ε) η σχολική μονάδα δημιουργεί συνθήκες 

επιτυχίας για όσες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη; στ) η Διεύθυνση του σχολείου υποστηρίζει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά 
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ειδικότητα ή/και τάξη; ζ) το σχολείο υποστηρίζει την ομαλή ένταξη και προσαρμογή των νέων μελών 

του εκπαιδευτικού προσωπικού; 

 

ΤΟΜΕΑΣ 3:   ‘ Διδασκαλία και Μάθηση’ 

 Δείκτης Αξιολόγησης 3.1: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών 

Διαμέσου αυτού του δείκτη επιχειρείται η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των 

διδακτικών πρακτικών του σχολείου και αξιολογούνται οι παράμετροι/κριτήρια που καθορίζουν την 

ποιότητα της διδασκαλίας (μεθοδολογία, σχεδιασμός διδασκαλίας, αξιοποίηση/διαχείριση του 

διδακτικού χρόνου, ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεσματική 

αξιοποίηση των μέσων διδασκαλίας και των ΤΠΕ. Με γνώμονα τις παραπάνω παραμέτρους 

εντοπίζονται οι καλές πρακτικές και αναδύονται τα ενδεχόμενα προβλήματα και οι αδυναμίες των 

δράσεων και των μεθόδων που εφαρμόστηκαν.   

 Αξιόλογες ενδείξεις αναδεικνύονται μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης του δείκτη 3.1 με 

άλλους δείκτες όπως: i) Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (2.3), ii) 

Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών (3.2), iii) 

Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών και παρεμβάσεων (3.1), iv) Οργάνωση σχολικής ζωής 

(2.1), v) Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών –μαθητών και μεταξύ των μαθητών (4.1). 

Εξετάζεται, επίσης, η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη σχολική 

μονάδα.  

 Δείκτης Αξιολόγησης 3.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης 

των μαθητών  

Με τον δείκτη αυτό επιχειρείται η αποτίμηση των παιδαγωγικών πρακτικών αξιολόγησης 

όσων μαθητών φοιτούν σε μία σχολική τάξη. Τα κριτήρια που εξετάζονται προσδιορίζουν άμεσα την 

δυναμική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ δασκάλου και μαθητή όπως επίσης και την ποιότητα της 

λειτουργίας της αξιολόγησης (σαφήνεια πλαισίου εργασίας, δράσεις για την υποστήριξη των 

μαθητών, οργανωσιακή κουλτούρα και διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος, αξιοποίηση 

αποτελεσμάτων διδασκαλίας και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου). Επιπρόσθετα, εντοπίζονται 

αδυναμίες και ενδεχόμενα προβλήματα που χρήζουν διευθέτησης και αξιολογούνται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν μέσω της υλοποίησης των καλών πρακτικών. 

 Ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου δείκτη με άλλους 

δείκτες όπως: i) Οργάνωση και συντονισμός σχολικής ζωής (2.1), ii) Ανάπτυξη και εφαρμογή 

διδακτικών πρακτικών (3.1), iii) Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

(2.3), iv) Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και μεταξύ των  μαθητών (4.1). 



125 
 

Εξετάζεται επίσης η πιθανή σύνδεση του υπό εξέταση δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη 

σχολική μονάδα. 

Μέσω των παρακάτω κριτηρίων των δεικτών του 3ου τομέα, εξετάζεται ο σχεδιασμός και η 

καταλληλότητα των διδακτικών προσεγγίσεων, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης εκπαιδευτικού 

–μαθητή και των μαθητών μεταξύ τους, η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων προς όφελος της 

διδασκαλίας στη βάση της πολυμεθοδολογικής προσέγγισης και της αποτελεσματικής αξιοποίησης 

της διαδικασίας ανατροφοδότησης σε ολιστικό επίπεδο. Κάποια ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας του 

3ου Τομέα είναι: 

 Σχεδιασμός/δόμηση της διδασκαλίας και αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου. 

 Χρήση διαθέσιμου εξοπλισμού και μέσων από εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

 Καταλληλότητα  και ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων. 

 Διάδραση εκπαιδευτικού- μαθητή και ενεργός συμμετοχή του μαθητή στη διδασκαλία. 

 Ενίσχυση της παιδαγωγικής σχέσης δασκάλου – μαθητή. 

  Συστηματική παρακολούθηση της προόδου και ανατροφοδότηση των μαθητών αναφορικά με την 

ποιότητα των εργασιών τους. 

 Χρήση ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης. 

 Αξιοποίηση δεδομένων της αξιολόγησης για ανατροφοδότηση της διδασκαλίας. 

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 3.1: 

Ο εκπαιδευτικός: 

α) Σχεδιάζει τη διδασκαλία σε επίπεδο ενότητας ενός γνωστικού αντικειμένου όσο και 

ετησίως συναρτήσει των καθορισμένων στόχων κάθε μαθήματος, το χρονικό πλαίσιο και τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες του εκάστοτε μαθητικού δυναμικού; β) προετοιμάζει συστηματικά και με 

σαφήνεια τη διδασκαλία του για κάθε διδακτική ώρα αξιοποιώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία 

για την εκπλήρωση των μαθησιακών/διδακτικών στόχων; γ) ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων 

των μαθητών σε όλες τις φάσεις μιας διδασκαλίας; δ) αξιοποιεί ποικιλία διδακτικών τεχνικών και 

μεθοδολογικών εργαλείων ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας, τις ανάγκες των μαθητών και 

τον βαθμό κατανόησης σε επίπεδο περιεχομένου; ε) εφαρμόζει ποικιλία οργανωτικών σχημάτων (π.χ. 

εργασία σε ομάδες, η εξατομικευμένη διδασκαλία); στ) αξιολογεί την επίδοση των μαθητών και 

ανατροφοδοτεί την διδασκαλία του με την αξιοποίηση τεχνικών όπως η παρουσίαση, η συζήτηση 

και ο συστηματικός έλεγχος των εργασιών των μαθητών; 

Οι μαθητές: 

α) Συμμετέχουν στο μάθημα διατυπώνοντας τις προσωπικές τους απόψεις και τους 

προβληματισμούς τους μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες; β) συνεργάζονται αποτελεσματικά στα 
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πλαίσια ομάδων με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά; γ) αξιοποιούν με δημιουργικό τρόπο τον 

εξοπλισμό και τα διαθέσιμα μέσα σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

  

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 3.2: 

Ο εκπαιδευτικός: 

α) Φροντίζει και οργανώνει το κλίμα της τάξης και την ποιότητα της παιδαγωγικής 

επικοινωνίας αντιμετωπίζοντας με διορατικότητα ζητήματα πειθαρχίας και διαχείρισης 

συγκρούσεων που ενδεχόμενα προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους; β) ενθαρρύνει και 

επιβραβεύει τη συνεισφορά του κάθε μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία; γ) καλλιεργεί εντός της 

τάξης κλίμα συμμετοχικότητας και συλλογικότητας αναλαμβάνοντας ρόλο συντονιστή; δ) 

παρακολουθεί την ατομική πρόοδο του κάθε μαθητή (ή ομάδα μαθητών) αναπτύσσοντας δράσεις 

εξατομικευμένης ή/και διαφοροποιημένης υποστήριξης των μαθητών; ε) διατηρεί δείγματα 

επιτευγμάτων, προόδου ή δυσκολιών για κάθε μαθητή περιγραφικά αλλά και αριθμητικά; (π.χ. 

portfolio, ανταπόκριση σε συγκεκριμένες δοκιμασίες κ.α.), στ) οι πληροφορίες που προκύπτουν από 

τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις αξιοποιούνται για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και βελτίωση 

του συνολικού εκπαιδευτικού έργου;  

Οι μαθητές: 

α)  Ενημερώνονται τακτικά για την ποιότητα των εργασιών τους, τα επιτεύγματα και την πρόοδο 

τους; β) συζητούν με τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο τους και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι 

προτάσεις που εκφράζουν; 

 

ΤΟΜΕΑΣ 4:    ‘Κλίμα και σχέσεις του σχολείου’ 

 Δείκτης Αξιολόγησης 4.1: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών και μεταξύ των μαθητών  

Μέσω του δείκτη 4.1 επιχειρείται η διερεύνηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των 

εκπαιδευτικών – μαθητών και μεταξύ των μαθητών. Συγκεκριμένα, εξετάζονται παράμετροι όπως η 

ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών, οι μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας, η συμμετοχή των 

μαθητών στη διαμόρφωση των ρυθμιστικών αρχών της σχολικής ζωής και η διαχείριση των 

προβλημάτων που αναδύονται στη βάση αυτού του πλαισίου. Στα θετικά στοιχεία έκφρασης του 

παραπάνω δείκτη  συμπεριλαμβάνονται η παροχή ίσων ευκαιριών και η ενθάρρυνση της ενεργής 

συμμετοχής των μαθητών σε συλλογικό επίπεδο σε συνεργασία και καθοδήγηση με τα υπόλοιπα 

εκπαιδευτικά μέλη. Στα προβλήματα και τις αδυναμίες που ενδεχομένως παρουσιαστούν 

συμπεριλαμβάνονται το έλλειμμα επικοινωνίας, η σχολική βία κ.α.  
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Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που 

αναφέρονται στον συγκεκριμένο δείκτη κατ’ αντιστοιχία με άλλους δείκτες όπως:  i) Οργάνωση και 

συντονισμός σχολικής ζωής (2.1.), ii) Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

(2.3), iii) Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών (3.2.),  iv) Εκπαιδευτικά προγράμματα και 

καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις (5.1.) κ.α.  

Και σε αυτή την περίπτωση, εξετάζεται, επίσης, η αξιοποίηση του συγκεκριμένου δείκτη με 

την Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης στη σχολική μονάδα.   

 Δείκτης Αξιολόγησης 4.2: Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς κοινωνικούς 

φορείς 

Με τον δείκτη 4.2 αποτιμώνται τόσο οι άτυπες όσο και οι τυπικές σχέσεις που αναπτύσσονται 

μεταξύ των γονέων και της σχολικής κοινότητας καθώς, επίσης, και το επίπεδο των συνεργασιών 

τους με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται ο  βαθμός επίτευξης 

μίας αποδοτικής και αμφίδρομης επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς και ο βαθμός 

δημιουργικών και εποικοδομητικών συνεργασιών με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικούς. 

Επισημαίνονται ως θετικά προσδιοριστικά στοιχεία του δείκτη η κατανόηση, η εμπιστοσύνη, 

η υπευθυνότητα σε επίπεδο πληροφόρησης και άλλες καλές πρακτικές συνεργασίας εντός και εκτός 

της σχολικής μονάδας. Παράλληλα, μπορεί να εντοπιστούν αδυναμίες που πιθανόν οφείλονται στην 

αρνητική αντίστοιχη έκφραση των παραπάνω δεικτών (περιορισμένη συνεργασία, έλλειψη 

εμπιστοσύνης, κ.α.).   

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από την αντιστοίχιση του συγκεκριμένου δείκτη με άλλους όπως: i) Οργάνωση και 

συντονισμός της σχολικής ζωής (2.1), ii) Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών (3.1), iii) 

Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών (3.2), iv) 

Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών –μαθητών και μεταξύ των μαθητών (4.1), v) Εκπαιδευτικά 

προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις (5.1) κ.α. 

Εξετάζεται ακόμη, η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη 

σχολική μονάδα.  

Μέσω των παρακάτω κριτηρίων των δεικτών του 4ου τομέα, εξετάζεται η ποιότητα της 

παιδαγωγικής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ του/της εκπαιδευτικού και των μαθητών αλλά και η 

ποιότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού και γονέων. 

 

Κάποια ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας του 4ου Τομέα  είναι: 

 Δημιουργική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών -μαθητών και ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 
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 Συμμετοχή των μαθητών στην διαμόρφωση αναγκαίων πρακτικών στο πλαίσιο της σχολικής 

κοινότητας. 

 Αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών. 

 Παροχή ευκαιριών για συλλογική δράση των μαθητών και δημιουργική συνεργασία. 

 Ποιότητα ενημέρωσης των γονέων σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους. 

 Διαμόρφωση μηχανισμών τακτικής και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς. 

 Οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με άλλες σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς 

φορείς. 

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 4.1: 

Οι εκπαιδευτικοί: 

α) Αναζητούν ευκαιρίες και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για δημιουργική συνεργασία με τους 

μαθητές; β) δημιουργούν συνθήκες που προωθούν την συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες 

που καλλιεργούν αξίες και στάσεις ζωής όπως η αξιοκρατία, η δικαιοσύνη και η εμπιστοσύνη; γ) 

συνεργάζονται με τους μαθητές για την οργάνωση δραστηριοτήτων και άλλων εκδηλώσεων; δ) 

διαχειρίζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών στο χώρο του σχολείου με 

διακριτικότητα και ευαισθησία; ε) οι συνεργασίες που αναπτύσσονται μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών συμβάλλουν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία; στ) οι κανόνες των δραστηριοτήτων 

της σχολικής ζωής προκύπτουν ως αποτέλεσμα συναίνεσης όλων των συμμετεχόντων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; 

Οι μαθητές: 

α) Συνεργάζονται μεταξύ τους δημιουργικά για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο 

της σχολικής ζωής; β) συμπεριφέρονται λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες και τις αρχές που έχουν 

διαμορφωθεί εντός του σχολικού πλαισίου; 

Ενδεικτικά ερωτήματα που απευθύνονται αποκλειστικά στον μαθητή: 

α) Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται αρμονικά με τους μαθητές του σχολείου; β) αισθάνομαι 

ότι οι μαθητές κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να με βοηθήσουν στα μαθήματα; γ) στο 

σχολείο μας αισθάνομαι ότι οι δάσκαλοι με αποδέχονται και με εκτιμούν; δ) οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι 

μαζί μου; ε) όλοι οι μαθητές γίνονται αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα από το χρώμα 

τους, την εθνική τους καταγωγή, τις μαθησιακές δυσκολίες που έχουν; 

 

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 4.2: 

Το σχολείο:  
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α) Οργανώνει μηχανισμούς διερεύνησης των απόψεων και των θέσεων όλων των γονέων; β) 

το σχολείο εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες για την διευκόλυνση της συστηματικής 

επικοινωνίας με όλους τους γονείς των μαθητών; γ) διασφαλίζει την δημιουργία συνεργατικού 

κλίματος, αλληλοκατανόησης και αλληλοεκτίμησης με τους γονείς; δ) ενημερώνει υπεύθυνα και 

συστηματικά όλους τους γονείς για την πρόοδο και τις επιδόσεις των παιδιών τους; ε) αξιοποιεί τους 

υφιστάμενους φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (π.χ. ΚΕΔΔΥ/νυν ΚΕΣΥ); στ) 

συνεργάζεται με τον Δήμο και την Σχολική Επιτροπή με εποικοδομητικό τρόπο; ζ) συνεργάζεται με 

άλλα σχολεία ή/και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων; η) συμμετέχει ενεργά στη ζωή της κοινότητας αναπτύσσοντας συνεργασία με 

φορείς της τοπικής κοινωνίας;  

 

Ενδεικτικά ερωτήματα που απευθύνονται αποκλειστικά στον γονέα: 

α) Ενημερώνομαι για τους βασικούς άξονες του Προγράμματος Σπουδών της σχολικής 

χρονιάς όπως και για τις στρατηγικές υλοποίησης του; β) μου δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσω 

με το σχολείο τόσο μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων όπως και σε άλλες περιπτώσεις όταν 

συντρέχει απαραίτητος λόγος; γ) οι προγραμματισμένες συναντήσεις σχολείου/γονέων είναι καλά 

οργανωμένες; δ) ενημερώνομαι τακτικά για την πρόοδο των παιδιών μου; ε) νιώθω άνετα και φιλικά 

όποτε επισκέπτομαι το σχολείο για να ρωτήσω για την πρόοδο του παιδιού μου; 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5:    ‘Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης’ 

 Δείκτης Αξιολόγησης 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές 

παρεμβάσεις  

Ο συγκεκριμένος δείκτης στοχεύει στην αποτίμηση των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται από 

την εκάστοτε σχολική μονάδα σχετικά με την εισαγωγή, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων 

και δράσεων στα πλαίσια του ΑΠ. Κάποιες θετικές προεκτάσεις του συγκεκριμένου δείκτη 

αναφέρονται στην επικοινωνία και την ενεργό συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας, με 

έμφαση στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και την υλοποίηση σχετικών δράσεων. Ενδεχόμενες 

δυσκολίες και προβλήματα σχετίζονται με δυσλειτουργίες σε επίπεδο συνεργασίας, επίτευξης 

στόχων κ.α.   

Μέσα από την συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου δείκτη με 

άλλους όπως: i) Οργάνωση και συντονισμός σχολικής ζωής (2.1), ii) Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων 

δράσης για την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (5.2), iii) Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού (2.3), iv) Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών και μεταξύ των μαθητών 
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(4.1.) όπως και με τους δείκτες των Τομέων ‘Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα’ (6.1, 6.2, 6.3) και 

‘Αποτελέσματα σχολείου’ (7.1), προσφέρονται αξιοσημείωτα συμπεράσματα. 

Με το ίδιο σκεπτικό, προτείνεται η σύνδεση του εξεταζόμενου δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων 

δράσης στη σχολική μονάδα.  

 Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου  

Με τον συγκεκριμένο δείκτη αποτιμάται η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού που αναπτύσσεται διαφοροποιημένα στο ιδιότυπο πλαίσιο κάθε σχολικής μονάδας με 

σκοπό την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε ολιστικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, αποτιμώνται οι 

ενέργειες και οι ρυθμίσεις της σχολικής μονάδας ως προς την μέριμνα και την διασφάλιση της 

βιωσιμότητας των δράσεων καθώς, επίσης, και οι ενέργειες που ακολουθούνται για την διαμόρφωση, 

εφαρμογή και αξιολόγηση τους.  

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συγκριτικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου δείκτη με 

δείκτες όπως: i)  Οργάνωση και συντονισμός σχολικής ζωής (2.1),  ii) Σχέσεις του σχολείου με γονείς 

και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς (4.2), iii) Σχέσεις  εκπαιδευτικών -μαθητών 

και μεταξύ των μαθητών (4.1). Επιπρόσθετα, διαπιστώνονται οι πιθανές αδυναμίες και ελλείψεις, με 

την καινοτομία ανάδειξης καλών πρακτικών να λειτουργεί αντισταθμιστικά. 

Ακόμη, εξετάζεται η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης στη 

σχολική μονάδα.  

Μέσω των παρακάτω κριτηρίων που αναδεικνύονται από τους δείκτες του 5ου τομέα, 

εξετάζεται αφενός η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των υποστηρικτικών, αντισταθμιστικών, 

καινοτόμων προγραμμάτων και των σχεδίων δράσης που εφαρμόστηκαν στη σχολική μονάδα και 

αφετέρου εξετάζονται ζητήματα όπως: α) η μαθητική διαρροή, β) ο βαθμός συμμετοχικότητας των 

εκπαιδευτικών μελών στη διαμόρφωση και εφαρμογή των σχεδίων δράσης και γ) ο βαθμός 

αποτελεσματικής αξιοποίηση τους.  

Κάποια ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας του 5ου Τομέα είναι: 

 Ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών και  υποστήριξη καινοτομικών παρεμβάσεων. 

 Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών. 

 Υλοποίηση υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών προγραμμάτων για ορισμένες κατηγορίες 

μαθητών. 

 Υιοθέτηση μέτρων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων φοίτησης και διαρροής. 

 Διευρυμένη συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας στην διαμόρφωση, εφαρμογή και 

αξιολόγηση των σχεδίων δράσης. 
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 Υποστήριξη της συστηματικής και συνεχούς διαδικασίας προγραμματισμού και βελτίωσης του 

εκπαιδευτικού έργου. 

 Αξιοποίηση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων των σχεδίων δράσης. 

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 5.1: 

Στο σχολείο: 

α) Υποστηρίζονται και ενδυναμώνονται οι πρωτοβουλίες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα εθνικού και διεθνούς επιπέδου; β) υποστηρίζονται οι πρωτοβουλίες των μαθητών και 

ενθαρρύνονται τα ταλέντα τους; γ) διεξάγονται ομιλίες/διαλέξεις αναφορικά με ζητήματα ειδικού 

ενδιαφέροντος για τους μαθητές; δ) ενθαρρύνεται η ανάπτυξη αξιών, δεξιοτήτων και στάσεων η 

αξιοποίηση των οποίων καθιστά τους μαθητές συνυπεύθυνους και ενεργούς πολίτες στο πλαίσιο μίας 

δημοκρατικής κοινωνίας; ε) ενδυναμώνεται το αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στους μαθητές 

και τους γονείς κατά την διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου; στ) μεριμνάται η παροχή 

ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές; ζ) οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και 

επιχειρούν την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων; η) λαμβάνουν χώρα προγράμματα και δράσεις 

υποστηρικτικού και αντισταθμιστικού χαρακτήρα; θ) γίνονται παρεμβάσεις με στόχο την μείωση της 

μαθητικής διαρροής; 

 

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 5.2: 

α) Τα σχέδια δράσης που διαμορφώνονται βασίζονται στα δεδομένα αυτοαξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας και προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ανάλυσης όλων των παραμέτρων της 

σχολικής πραγματικότητας; β) μέσα από τα σχέδια δράσης τίθενται εφικτοί και συνάμα φιλόδοξοι 

στόχοι με σαφή προσδιορισμό του πλαισίου υλοποίησης τους; (χρονοδιάγραμμα, στόχοι, κριτήρια, 

μέθοδοι υλοποίησης, μέσα, αξιολόγηση, παρακολούθηση); γ) το σχολείο ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

όλων των μελών της σχολικής μονάδας σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού; δ) στο 

σχολείο αναπτύσσονται συστηματικές διαδικασίες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 

σχεδίων δράσης; ε) δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της συνέχειας και της βιωσιμότητας 

των δράσεων βελτίωσης; στ) τα σχέδια δράσης επιδρούν θετικά στη λειτουργία και τα συνολικά 

αποτελέσματα μίας σχολικής μονάδας; ζ) προκύπτουν θετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε 

βραχυπρόθεσμη βάση αλλά και μακροπρόθεσμα κατά την εφαρμογή των σχεδίων δράσης; 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 ΤΟΜΕΑΣ 6:    ‘Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα’ Δείκτης Αξιολόγησης 6.1:  Φοίτηση και διαρροή των 

μαθητών  

Με τον δείκτη αυτό αξιολογούνται οι πρακτικές της σχολικής μονάδας (μέτρα, διαδικασίες, 

παρεμβάσεις) οι οποίες σχεδιάστηκαν για την διερεύνηση και αντιμετώπιση εκπαιδευτικών 

ζητημάτων όπως είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της φοίτησης των μαθητών καθώς και η 

αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής διαρροής. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται στοιχεία που 

συμπεριλαμβάνονται στην κανονική φοίτηση (π.χ. έγκαιρη προσέλευση στο μάθημα, συστηματική 

παρακολούθηση μαθημάτων κ.α.) και στοιχεία που σχετίζονται με την ελλιπή φοίτηση και την 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. 

 Ενδιαφέρουσα είναι η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου 

δείκτη με άλλους όπως: i) Συντονισμός σχολικής ζωής (2.1), ii) Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη 

μαθητών (6.3), iii) Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών Πρακτικών (3.1), iv) Εκπαιδευτικά 

προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις (5.1), v) Επίδοση και 

πρόοδος των μαθητών (6.2). 

Επιπρόσθετα, εξετάζεται η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη 

σχολική μονάδα και την ανάδειξη καλών πρακτικών. 

 Δείκτης Αξιολόγησης 6.2: Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών 

Με τον δείκτη 6.2 επιχειρείται ο εντοπισμός και η εξακρίβωση των επιτευγμάτων των 

μαθητών μέσα από την συνεχή παρακολούθηση της προόδου τους σε βάθος χρόνου. Συνεκτιμώνται 

όλες οι εκπαιδευτικές παράμετροι που συνεπικουρούν στην βελτίωση της προόδου, ενώ παράλληλα 

διερευνώνται οι μέθοδοι που οδηγούν στις καλές πρακτικές και σηματοδοτούν την σχολική 

βελτίωση.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, τα αποτελέσματα των συγκριτικών μελετών 

μεταξύ του συγκεκριμένου δείκτη (6.2) και άλλων δεικτών όπως: i) Ανάπτυξη και εφαρμογή 

παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών (3.2), ii) Ατομική και κοινωνική 

ανάπτυξη των μαθητών (6.3), iii) Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και 

αντισταθμιστικές παρεμβάσεις (5.1), iv) Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξύ των 

μαθητών (4.1). 

Και εδώ διερευνάται η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη 

σχολική μονάδα.  

 Δείκτης Αξιολόγησης 6.3: Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών  
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Με τον συγκεκριμένο δείκτη διερευνάται ο βαθμός κατά τον οποίο μία εκπαιδευτική μονάδα 

επιτυγχάνει αποτελεσματικά και ικανοποιητικά τους στόχους που συνεπάγονται την ατομική και 

κοινωνική ανάπτυξη όλων των μαθητών και διαμορφώνουν την προσωπικότητας τους ως ενεργοί και 

δημοκρατικοί πολίτες. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρατηρείται κατά την συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο δείκτη (6.3) και άλλους δείκτες όπως: i) Οργάνωση και 

συντονισμός σχολικής ζωής (2.1), ii) Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών 

αξιολόγησης των μαθητών (3.2), iii) Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών (3.1), iv) 

Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις (5.1), 

v) Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών -μαθητών και μεταξύ των μαθητών (4.1), vi) Σχέσεις του σχολείου με 

γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς -κοινωνικούς φορείς (4.2). 

Επιβεβαιώνονται οι καλές πρακτικές και εντοπίζονται οι τομείς που επιζητούν περεταίρω 

βελτίωση. Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανή σύνδεση του συγκεκριμένου δείκτη με την ανάπτυξη 

σχεδίων δράσης με αφετηρία το σχολικό πλαίσιο. 

Μέσω των παρακάτω κριτηρίων των δεικτών του 6ου τομέα, εξετάζονται οι εκπαιδευτικές 

παράμετροι που επηρεάζουν, και σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν, τα επιτεύγματα και την πρόοδο των 

μαθητών, την ατομική και κοινωνική τους ανάπτυξη όπως και το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής.  

Κάποια ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας του 6ου Τομέα είναι:  

 Περιορισμένη μαθητική διαρροή. 

 Υψηλά επίπεδα φοίτησης των μαθητών σε όλες τις τάξεις του σχολείου. 

 Πρόοδος όλων των μαθητών συναρτήσει των προηγούμενων επιτευγμάτων τους. 

 Εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών σε ανταπόκριση με τους στόχους του Προγράμματος 

Σπουδών. 

 Μείωση της διαφοράς μεταξύ των μαθητών σε επίπεδο επιδόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. 

 Ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων των μαθητών. 

 Ανάπτυξη του δυναμικού του κάθε μαθητή ανεξάρτητα από τις ικανότητες, το γένος, την καταγωγή 

τους, την πολιτισμική τους ταυτότητα και άλλες μορφές προσωπικών ιδιαιτεροτήτων. 

 

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 6.1: 

α) Οι προβλεπόμενες διαδικασίες του σχολείου λειτουργούν αποτελεσματικά για την 

παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών; β) τα ειδικά προγράμματα που εφαρμόζονται στο 

σχολείο για συγκεκριμένες ομάδες μαθητών (π.χ. ενισχυτική διδασκαλία, τάξεις υποδοχής, τμήματα 
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ένταξης κ.α.) συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση της μαθητικής διαρροής (μείωση των 

απουσιών και του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου); γ) οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο 

μάθημα; δ) οι μαθητές παρακολουθούν όλα τα προσφερόμενα μαθήματα του Αναλυτικού 

Προγράμματος; ε) είναι περιορισμένες οι περιπτώσεις μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο;  

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 6.2:  

α) Παρουσιάζουν πρόοδο όλοι οι μαθητές συγκριτικά με τα προηγούμενα επιτεύγματα τους;, 

β) η διαφορά μεταξύ των χαμηλών και των υψηλών επιδόσεων μειώνεται καθώς εξελίσσεται η 

σχολική χρονιά; γ) τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του 

Αναλυτικού Προγράμματος υπό μία  ολιστική οπτική; 

 

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 6.3: 

α) Αποδεικνύονται αποτελεσματικές οι προσπάθειες του σχολείου να προσφέρει σε όλους 

τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης; β) γίνονται αποδεκτοί όλοι οι μαθητές από τους συμμαθητές 

τους ανεξάρτητα από το χρώμα, την καταγωγή και τις δυσκολίες μάθησης που ενδεχόμενα 

παρουσιάζουν; γ) οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση τους με 

υπευθυνότητα; δ) οι μαθητές επιδεικνύουν ενδιαφέρον για μάθηση ανταποκρινόμενοι με 

υπευθυνότητα στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος; ε) οι μαθητές επιλύουν ειρηνικά τις 

διαφορές τους έχοντας ως βάση τον διάλογο χωρίς να δημιουργείται συγκρουσιακό κλίμα; στ) η 

ατομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί βασικό θέμα 

προβληματισμού μεταξύ των εκπαιδευτικών;  

 

ΤΟΜΕΑΣ 7:    ‘Αποτελέσματα του Σχολείου’ 

 Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου 

Με τον συγκεκριμένο δείκτη αποτιμώνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευτικής 

εφαρμογής και ο βαθμός επίτευξης των στόχων του σχολείου στο σύνολο τους. Ακόμη, αποτιμάται  

ο βαθμός ικανοποίησης των μελών μίας σχολικής μονάδας από το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού 

έργου και τις επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας εντός του σχολικού πλαισίου. 

Αξιοσημείωτο είναι πως η εκτίμηση των αποτελεσμάτων που αφορούν στον συγκεκριμένο 

δείκτη (7.1) επιβεβαιώνονται και συσχετίζονται άμεσα με την αποτίμηση όλων των υπολοίπων 

δεικτών, δεδομένου πως γίνεται άμεση ή/και έμμεση αναφορά σε αυτούς μέσα από την συστημική – 

ολιστική προσέγγιση τους. Ακολούθως, αναδεικνύονται τα επιτεύγματα και οι καλές πρακτικές της 

σχολικής μονάδας και επισημαίνονται οι αδυναμίες της με σκοπό αυτά να αξιοποιηθούν στην 

ανατροφοδότηση του επόμενου σχολικού έτους. 
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Μέσω των παρακάτω κριτηρίων των δεικτών του 6ου τομέα αξιολογείται η 

αποτελεσματικότητα και ο βαθμός επίτευξης του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

των δράσεων που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν, αντίστοιχα, ο βαθμός ανταπόκρισης της 

σχολικής μονάδας στις ανάγκες της σχολικής ζωής και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, αλλά και ο 

βαθμός ικανοποίησης όλων των εμπλεκόμενων στα σχολικά δρώμενα. 

Κάποια ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας του 7ου Τομέα είναι:  

 Επίτευξη των στόχων του σχολείου. 

 Ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του απαιτήσεις. 

 Αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης. 

 Ικανοποίηση των αναγκών28 όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Ενδεικτικά ερωτήματα βάσει των κριτηρίων του δείκτη 7.1: 

α) Το σχολείο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των γονέων 

συνεισφέροντας στην κοινωνική ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών; β) το σχολείο υλοποίησε 

με επιτυχία τους στόχους που είχαν οριστεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς; γ) οι μαθητές είναι 

ικανοποιημένοι με την πρόοδο που παρουσίασαν μέσα από την συμμετοχή τους στη σχολική ζωή;, 

δ) οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται αισιόδοξοι και πρόθυμοι να αξιοποιήσουν σε μακροπρόθεσμη βάση 

(π.χ. επόμενη σχολική χρονιά) τα  εκπαιδευτικά αποτελέσματα που προέκυψαν με στόχο την 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου; ε) οι γονείς είναι ικανοποιημένοι από την λειτουργία του 

σχολείου και τα εκπαιδευτικά του αποτελέσματα; στ) οι νέες τεχνολογίες 29  αξιοποιήθηκαν 

αποτελεσματικά για την διεκπεραίωση οργανωσιακών και διοικητικών υποχρεώσεων, την προβολή 

και την δημοσιότητα30 του σχολείου; ζ) το σχολείο εκπλήρωσε σε ικανοποιητικό βαθμό τους στόχους 

του Αναλυτικού προγράμματος μέσα από την αποτελεσματική τήρηση του ωρολογίου 

προγράμματος; 

 

                                                           
28 Όπως και στο πλαίσιο των αρχών του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM οι οργανωσιακές παράμετροι 

επικεντρώνονται στην ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των πελατών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, κατ’ 

αντιστοιχία, και στο πλαίσιο της ΑΕΕ οι συναφείς εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές  παράμετροι αποσκοπούν στην 

ικανοποίηση όλων των εκπαιδευτικών μελών και ενεργά συμμετεχόντων στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου. Είναι ευκόλως αντιληπτό πως οι Τομείς 6 & 7 της ΑΕΕ θα μπορούσαν να αντιστοιχηθούν με τα υπο-κριτήρια των 

Τομέων 6, 7, 8, και 9 του μοντέλου EFQM (θα γίνει εκτενέστερη αναφορά παρακάτω). 

 
29 Οι νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο της ΑΕΕ αποτελούν μέρος των καινοτόμων και αντισταθμιστικών παρεμβάσεων για 

την αποτελεσματική διεξαγωγής της διδασκαλίας συνεισφέροντας σε όλα τα στυλ μάθησης. 
30  Η συγκεκριμένη στόχευση σκιαγραφεί πιθανότατα την προσπάθεια της σχολικής μονάδας να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των γονέων παράλληλα με τις απαιτήσεις της αγοράς. 
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4.3Ε  Προγραμματισμός και Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των σχολικών μονάδων (Υπουργική 

Απόφαση 11-1-2019)          

Οι θεματικοί άξονες του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των 

σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4547/2018 είναι οι εξής:  

Α. Σχολείο και σχολική ζωή 

1. Σχέσεις του σχολείου με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 

2. Σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων. 

3. Υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός, κτίριο, αίθουσες, ύπαρξη χώρων βιβλιοθήκης, σίτισης, 

εργαστηρίων, γραφείων, κ.α.) για την εξυπηρέτηση των ξεχωριστών αναγκών της κάθε σχολικής 

κοινότητας. 

Β. Λειτουργία Σχολείου και Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 

1. Οργανωτικός σχεδιασμός για την αποδοτικότερη διοικητική λειτουργία του σχολείου. 

2. Διδασκαλία και μάθηση αναφορικά με τις διδακτικές μεθόδους, τα Προγράμματα Σπουδών, τα 

διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα. 

3. Συνεργασία μεταξύ σχολείου και δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. 

4. Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. 

Γ. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα 

1. Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι. 

2. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών/τριών. 

3. Φοίτηση και σχολική διαρροή μαθητών/μαθητριών. 

Δ. Σχέδιο για τις Προγραμματισμένες Δράσεις. 

Ο Σύλλογος διδασκόντων/διδασκουσών του σχολείου προγραμματίζει την υλοποίηση μίας ή 

περισσοτέρων δράσεων, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας. 

Συγκριτικά με το Πλαίσιο της ΑΕΕ (ΥΠΑΙΘ/2012) θα λέγαμε πως δίνεται περισσότερη 

έμφαση στην ενίσχυση της κουλτούρα της σχολικής μονάδας σε επίπεδο σχέσεων και στην 

συλλογική ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων για την βελτίωση του εκπαιδευτικού 

έργου. 

 

4.3ΣΤ Προβληματισμός σχετικά με την δυσκολία εφαρμογής της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

Οι δυσκολίες εφαρμογής της συστηματικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στoν 

Ελλαδικό χώρο είναι απόρροια της αλληλεπίδρασης μεταξύ σύνθετων παραγόντων κάποιοι εκ των 

οποίων σχετίζονται με:  
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α) Το παρελθόν που επιθεωρητισμού, β) την έλλειψη πρωτοβουλίας για ανάληψη 

εναλλακτικών μορφών συλλογικής αξιολόγησης από μεριάς των εκπαιδευτικών, γ) την ελλιπή 

ενημέρωση για τις σύγχρονες διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης, δ) τις σθεναρές αντιστάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ε) τον συγκεντρωτικό 

και γραφειοκρατικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, στ) τον ελεγκτικό και 

αποσπασματικό χαρακτήρα της αξιολόγησης που έχει υιοθετηθεί στις μέχρι τώρα επιδιωκόμενες 

εκπαιδευτικές πολιτικές, ζ) την μη αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου προς όφελος της σχολικής μονάδας από την Πολιτεία, η) την 

άμεση εξάρτηση των εκπαιδευτικών μέτρων από την πολιτική ηγεσία θ) την αναποτελεσματική 

επικοινωνία και την απουσία διαλεκτικής συζήτησης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων κατά την 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου (Κασσωτάκης, 2005· Ματθαίου, 2006· Μαυρογιώργος, 2002· 

Χαραλάμπους & Γκανάκας, 2006 στο Ζουγανέλη, κ.α., 2007a: 148).   

Σύμφωνα με τον MacBeath, (2006) (όπ. αν στο Μπαγάκης, 2015) έχουν εντοπιστεί κάποιοι 

παράγοντες που ενδεχόμενα ευνοούν και κάποιοι άλλοι που πιθανόν περιορίζουν την διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, άρα και την αποτελεσματική εφαρμογή των δεικτών 

ποιότητας εκπαιδευτικού έργου. Αυτοί οι παράγοντες κατηγοριοποιούνται ακολούθως: 

Α)  Εξωτερικοί παράγοντες που ευνοούν και περιορίζουν την αυτοαξιολόγηση του σχολείου 

(ΑΣ) 

1. Συνθήκες που ευνοούν την ΑΣ και συνθήκες που εμποδίσουν την εφαρμογή της ΑΣ λαμβάνουν 

χώρα: 

α)  Όταν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αξιοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση και 

ανάπτυξη της σχολικής μονάδας vs όταν υπάρχει υπερβολική εστίαση του επιθεωρητή/συντονιστή 

εκπαιδευτικού έργου στην λογοδοσία. 

β) Όταν τα σχολεία ενθαρρύνονται να παίρνουν ρίσκα vs όταν υπάρχει, ενδεχόμενα, έλλειψη 

σεβασμού από μεριάς των επιθεωρητών/ συντονιστών εκπαιδευτικού έργου. 

γ)  Όταν υπάρχει σεβασμός στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών vs όταν χρησιμοποιούνται τα 

αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης για την προσαρμογή της αμοιβής των εκπαιδευτικών 

συναρτήσει των αποτελεσμάτων της προσωπικής τους απόδοσης ή της σχολικής τους μονάδας. 

δ)  Όταν δίνεται η ευκαιρία στο προσωπικό του σχολείου να αλληλεπιδράσει και να συμμετάσχει σε 

επαγγελματικό διάλογο με τους επιθεωρητές/συντονιστές του εκπαιδευτικού έργου vs το 

εκπαιδευτικό προσωπικό δέχεται πίεση από τις εθνικές προοπτικές και τάσεις σε επίπεδο 

προσανατολισμού. 
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ε) Όταν υπάρχει θετική ανατροφοδότηση με αφορμή τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

αξιολόγηση όλων των παραμέτρων της εκπαιδευτικής μονάδας vs προβάλλονται με αρνητικό τρόπο 

τα αποτελέσματα από τα ΜΜΕ. 

στ)  Όταν επικρατεί μία ‘ανοιχτόμυαλη’ επιθεώρηση/αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου vs 

επιβολή κριτηρίων αυτο-αξιολόγησης στα σχολεία. 

ζ) Όταν επικρατεί θετική και μη συγκρουσιακή προσέγγιση της αυτοαξιολόγησης vs μη επαρκείς 

πληροφοριακά ή ακόμη και ανακριβείς εκθέσεις  των επιθεωρητών. 

Επίσης, κάποιες ακόμη συνθήκες που αναστέλλουν την επιτυχή εφαρμογή της αυτο-

αξιολόγησης των σχολικών μονάδων σχετίζονται με: τον περιορισμό της βάσει αυστηρών 

εξωτερικών κριτηρίων, την έλλειψη πραγματικής διαβούλευσης με τους εκπαιδευτικούς για την 

εφαρμογή της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής, την αξιοποίηση της ΑΣ με βασική στόχευση την 

κατηγοριοποίηση των σχολείων με κριτήριο την επίδοση τους, την πίεση που προέρχεται από τις 

εξετάσεις (standard assessment tests) κ.α., 

 

Β) Παράγοντες εντός του σχολικού πλαισίου που ευνοούν και περιορίζουν την αυτοαξιολόγηση 

του σχολείου 

Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες αντιθετικές περιπτώσεις: 

α) Δέσμευση του σχολείου στην εφαρμογή της αυτο-αξιολόγησης vs φόβος και δυσπιστία σχετικά 

με τον σκοπό της αυτοαξιολόγησης. 

β) Συναίσθηση του σκοπού της ΑΣ vs χρονικοί περιορισμοί και υψηλές απαιτήσεις της εργασίας. 

γ) Ανταλλαγή καλών πρακτικών και επιμόρφωση των ενδιαφερόμενων για όλες τις πτυχές της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου vs η έλλειψη υποστήριξης από την ηγεσία του σχολείου. 

δ) Προθυμία για αυτοκριτική vs υπερίσχυση της κουλτούρας απόδοσης ευθυνών. 

ε) Πρόσβαση των εκπαιδευτικών στα δεδομένα της ΑΣ vs η κυριαρχία του φόβου πως η αδυναμία 

θα ταυτιστεί με την αποτυχία από μεριάς των συναδέλφων κ.α. 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, διαθέτει μικρή ευελιξία και ανεκτικότητα απέναντι στις 

αλλαγές καθότι περισσότερο συγκεντρωτικό και ιεραρχικά δομημένο συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά συστήματα. Για το λόγο αυτό, προτείνεται, πριν την καθολική εφαρμογή των 

επιδιωκόμενων αλλαγών, είτε αυτές είναι δομικές είτε λειτουργικές, ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο 

θα συνοδεύεται από συνεχείς διαμορφωτικές αξιολογήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η πιθανότητα 

αναποτελεσματικής εφαρμογής των προτεινόμενων εκπαιδευτικών πρακτικών ενισχύεται 

(Κριεμάδης & Θωμοπούλου, 2012: 1). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ EFQM» 

"Νοημοσύνη είναι αυτό που χρησιμοποιείς  

όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις." 

                    (Piaget, 1896-1980) 

  

5.1    Πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM  

5.1A    Αριστεία & προτυποποίηση 

Μία από τις διαστάσεις που σκιαγραφούν την έννοια της αποτελεσματικότητας είναι και αυτή 

της i) αριστοποίησης των σκοπών, με τις άλλες δύο να σχετίζονται με την άποψη ii) των συστημάτων 

και iii) την ανθρώπινη συμπεριφορά.  

Πιο αναλυτικά, 

i) Ως προς την πρώτη διάσταση, το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί ένας οργανισμός αποτελεσματικός 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν αυτός έχει εκπληρώσει τους στόχους του. Ακόμη, 

επισημαίνεται πως εάν αναγνωριστούν οι αιτίες που αναχαιτίζουν ή συγκροτούν την εκπλήρωση του 

μεγίστου των σκοπών (π.χ. τεχνολογία, προσωπικό, οικονομικοί πόροι), τότε είναι δυνατό να 

προσδιοριστούν και οι επιμέρους στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι σύμφωνοι τόσο με τους 

περιορισμούς όσο και με τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν ενδεχόμενα από την αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πηγών. 

ii)  Η δεύτερη διάσταση σχετίζεται με την οπτική του συστήματος και διερευνά τον βαθμό 

αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφόρων παραγόντων που ενυπάρχουν στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

περιβάλλον ενός οργανισμού. Απόρροια αυτής της επιρροής είναι η μη στατικότητα των τελικών 

σκοπών και η αντιμετώπιση τους ως εν δυνάμει καταστάσεις που μεταβάλλονται στον χρόνο. 

ii)  Στην τρίτη βασική διάσταση του πεδίου μελέτης της αποτελεσματικότητας δίνεται έμφαση στην 

ανθρώπινη συμπεριφορά είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο μίας ομάδας, αποτελώντας έναν 

βαρύνουσας σημασίας παράγοντα για την εκπλήρωση των σκοπών ενός οργανισμού (Ζαβλανός, 

2017: 400 - 401).  

Η οργανωσιακή αριστεία θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως: η ανάπτυξη της ικανότητας 

παροχής, με συνέπεια, συνέχεια και σε βάθος χρόνου - υψηλής αξίας προς τους πελάτες. Για να 

θεωρηθεί ένα σύστημα βέλτιστο ή αριστοποιημένο, θα πρέπει όλες οι διαδικασίες που λαμβάνουν 

μέρος στο εσωτερικό του και τα επιμέρους υπο-συστήματα του να χαρακτηρίζονται από υψηλής 

ποιότητας συνέργεια. Τα παραπάνω δεδομένα δύναται να εμφανιστούν μέσα σε ένα πλαίσιο όπου 

κάθε διαδικασία αλληλεπιδρά συνεχώς με το δίκτυο μέσα στο οποίο εξελίσσεται, επηρεάζοντας το 

σύστημα τόσο μεμονωμένα όσο και ολιστικά (Ζαβλανός, 2003· Κριεμάδης & Θωμοπούλου 2012: 

113).  
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Υπάρχουν διαδικασίες ή καθήκοντα που επαναλαμβάνονται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια 

μιας διεργασίας. Η τυποποίηση αποτελεί έναν αποτελεσματικό, αξιόπιστο, αποδοτικό και συνάμα 

ασφαλές τρόπο επιτυχούς έκβασης μίας διαδικασίας συνεισφέροντας, με αυτό τον τρόπο, στη 

βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες. Η διαδικασία 

τυποποίησης συνδέεται με την έννοια του ‘προτύπου’ με τον εξής τρόπο (Ζαβλανός, 2003: 111). 

Το πρότυπο 31  προσδιορίζεται ως μία τυποποιημένη μέθοδος υλοποίησης μίας 

διαδικασίας/διεργασίας ή ενός καθήκοντος με βασικούς στόχους: 

 Την αποφυγή των σφαλμάτων σε όλες τις φάσεις εξέλιξης μίας διαδικασίας ή εκτέλεσης ενός 

καθήκοντος. 

 Την διευκόλυνση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων μελών στις επιμέρους εργασίες. 

 Την εξασφάλιση της ασφάλειας των λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα. 

 Την ελάττωση των μη αναγκαίων μεταβολών. 

 Την εύκολη μεταβίβαση των πληροφοριών τυποποίησης στους νέους υπαλλήλους. 

 Τον προσδιορισμό των αιτιών ενός προβλήματος με ευκολία. 

Ο αναστοχασμός πάνω στα μοντέλα (πρότυπα) επεξεργάζεται ζητήματα που αφορούν στις 

βασικές επιδιώξεις των λειτουργιών που υλοποιούνται στο εσωτερικό τους λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυσκολίες που ενδεχόμενα αναδύονται κατά την αξιοποίηση τους σε πρότυπες περιστάσεις (Fiske, 

1989). Στο χώρο της εκπαίδευσης, η παραπάνω διερεύνηση συνδυάζεται με την επανεξέταση της 

δομής, της οργάνωσης και των λειτουργιών των εκπαιδευτικών συστημάτων υπό το πρίσμα της 

μετεξέλιξης που χαρακτηρίζει τα δυναμικά συστήματα (Banathy, 1996).  

Συνδέοντας τις παραπάνω διαπιστώσεις με το μοντέλο επίδοσης του Oakland (1999) (όπ. αν. 

Ντέλιου, 2004: 44), οι τέσσερεις βασικοί άξονες που προσδιορίζουν την προτυποποίηση των 

διεργασιών είναι:  

α) Οι εισροές δεδομένων/υλικών, β) ο έλεγχος με εξωτερικούς περιορισμούς στη βάση μίας 

συγκεκριμένης πολιτικής και στρατηγικής, γ) οι μηχανισμοί και οι πόροι, συμπεριλαμβανομένων των 

ανθρώπινων πόρων, των μηχανών και των προϊόντων ΤΠΕ, και δ) οι εκροές προϊόντων ή υπηρεσιών 

με την μορφή πληροφοριών, δεδομένων και παραγόμενης γνώσης. 

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM με το οποίο θα ασχοληθούμε 

στην παρούσα ενότητα σχεδιάστηκε το 1991 και εφαρμόστηκε σε διάφορα επίπεδα εκπαιδευτικών 

                                                           
31 Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού προτύπου είναι: α) η σαφήνεια αναφορικά με το τι, πώς, πότε και γιατί γίνεται, 

β) ο ρεαλισμός, δηλαδή, να μπορεί να πραγματοποιηθεί, γ) η εύκολη κατανόηση και πρόσβαση του από τους νέους 

υπαλλήλους, και δ) η ομοφωνία όλων των συμμετεχόντων για την συμμετοχή τους στην εφαρμογή και αξιοποίηση του 

(Ζαβλανός, 2003: 111). 
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οργανισμών με εμφανή επιτυχία. Αρκετά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, και όχι μόνο, 

χρησιμοποίησαν το μοντέλο EFQM ως αφετηρία για τον σχεδιασμό του δικού τους συστήματος 

αυτο-αξιολόγησης των σχολικών μονάδων (Nabitz, et al., 2000· Maslow & Mazaletskaya, 2005· 

Svensson & Klefsjo, 2006 at Kukemelk, 2012: 1). Ακόμη, δεν ήταν λίγοι  οι συγγραφείς οι οποίοι 

ανέδειξαν τις διαφορετικές τους εμπειρίες και αντιλήψεις αναφορικά με την εφαρμογή των μοντέλων 

αριστείας (Model Excellence) στην εκπαίδευση (Lindborg, 2005· Bore & Wright, 2009· Edmund 

2008). Κάποιες από αυτές είναι θετικά προσκείμενες και άλλες υπερτονίζουν συγκεκριμένους 

προβληματισμούς. Ενδεικτικά (Kukemelk, 2012: 2-3): 

 Οι Meirovich & Romar (2006) αναφέρουν ότι το διδακτικό προσωπικό έχει διττό ρόλο 

(προμηθευτές/αιτούντες υπηρεσία) κατά την εισαγωγή ενός μοντέλου αριστείας εντός του 

εκπαιδευτικού πλαίσιο, για να συμπληρώσει ο Linde (2000) ότι τα μοντέλα αριστείας δύναται να 

συμβάλλουν στην μείωση του στρες των εκπαιδευτικών. 

 Αξιόλογες είναι οι επισημάνσεις των Arif & Smiley (2003) και Sa και Saraiva (2001) οι οποίοι 

προσθέτουν κάποια ακόμη θετικά χαρακτηριστικά των μοντέλων αριστείας (ΜΕ). Αναλυτικότερα, 

οι Arif & Smiley (2003) δήλωσαν ότι η εφαρμογή των μοντέλων αριστείας διευκολύνει την εναλλαγή 

των γνωστικών αντικειμένων και την προσαρμογή τους στις ανάγκες των μαθητών. Οι Sa & Saraiva 

(2001), με τη σειρά τους, επισήμαναν πως τα Νηπιαγωγεία που προσανατολίζονται στον πελάτη 

εφαρμόζοντας τις αρχές που διέπουν τα μοντέλα αριστείας είναι περισσότερο δημιουργικά και 

αποτελεσματικά, επισημαίνοντας ότι η οικοδόμηση τέτοιου είδους συστημάτων απαιτεί χρόνο 

(Kukemelk, 2012: 2). 

 Στην έρευνα των Hides et al., (2004) με θέμα την ‘Αυτo-αξιολόγηση των βρετανικών 

πανεπιστημίων μέσω της μεθόδου αυτοαξιολόγησης του μοντέλου EFQM’, προέκυψε η διαπίστωση 

ότι: η εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου στα πανεπιστήμια δύναται να προωθήσει μία 

πελατοκεντρική κουλτούρα – με βασική προϋπόθεση τα δεδομένα που αντλούνται από το ευρύτερο 

δημόσιο τομέα να εφαρμόζονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Ο Detert, με τη σειρά του, πρόσθεσε ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και 

οι πρωτοβουλίες αλλαγής μπορούν να επηρεάσουν θετικά την εφαρμογή των μοντέλων αριστείας, 

υπό το σκεπτικό πως αποτελούν ένα πολύ ισχυρό παιδαγωγικό/μεθοδολογικό εργαλείο παρά την 

περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία που τα πλαισιώνει (Kukemelk, 2012: 3). 

5.1Β    Τα Στάδια Επιχειρηματικής/οργανωσιακής Αριστείας του EFQM Model 

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM διαχωρίζεται σε τρία επίπεδα 

(Κέφης, 2005 στο Rossidis, 2017: 5): 

1ο Στάδιο – Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία 
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Σε αυτή τη φάση/στάδιο οργανώνονται οι λειτουργίες των νεοσύστατων 

επιχειρήσεων/οργανισμών, με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι στόχοι 

στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Συγκεκριμένα, η κάθε επιχείρηση/οργανισμός υλοποιεί την διαδικασία 

της αυτοαξιολόγησης με αφετηρία τις θεμελιώδεις αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας. 

2ο Στάδιο – Αναγνώριση στην Επιχειρηματική Αριστεία 

Αφορά επιχειρήσεις/οργανισμούς που έχουν εμπειρία στην αγορά και συνάμα έχουν 

καταφέρει να εφαρμόσουν επιτυχώς τις Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Επισημαίνεται πως 

στο συγκεκριμένο στάδιο επιβραβεύονται μέσω της πιστοποίησης οι πιο αποτελεσματικές 

επιχειρήσεις. 

3ο Στάδιο  – Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας 

Αυτό το βραβείο λαμβάνουν οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που λειτουργούν ως πρότυπα και 

υποδείγματα δράσης καθώς έχουν την ικανότητα να επιτυγχάνουν την συνεχή βελτίωση τους. Οι 

συγκεκριμένες ‘οικονομικές ομάδες’ πληρούν τα κριτήρια του μοντέλου EFQM (π.χ. βελτίωση 

ποιότητας, ικανοποίηση αναγκών/απαιτήσεων εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, μεγιστοποίηση 

οικονομικής και διοικητικής αποδοτικότητας, θετικές κοινωνικές επιπτώσεις, κ.α.). 

 

5.1Γ    Θεμελιώδεις Αρχές Αριστείας 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των βασικών αρχών του EFQM Model οι άριστοι οργανισμοί 

διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (EFQM, 2013: 4): 

α) Γνωρίζουν ποιες είναι οι διαφορετικές ομάδες των πελατών τους, είτε αυτές είναι υπαρκτές είτε 

δυνητικές, έχοντας την δυνατότητα να προβλέπουν τις διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες τους. 

β) Μετατρέπουν τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις των πελατών σε 

ελκυστική και βιώσιμη αξία με μορφή προτάσεων για τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες. 

γ)  Δημιουργούν και διατηρούν ανοιχτό και διαφανή διάλογο με τους πελάτες. 

δ) Προσπαθούν να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν αξία για τους πελάτες τους, εμπλέκοντας 

τους, κατά περίπτωση, στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών, προϊόντων και εμπειριών. 

ε) Εξασφαλίζουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό διαθέτει τους απαραίτητους πόρους, τις ικανότητες και 

την ενδυνάμωση να μεγιστοποιήσει την εμπειρία του πελάτη. 

στ) Εξετάζουν και παρακολουθούν συνεχώς τις εμπειρίες και αντιλήψεις των πελατών τους ώστε να 

ανταποκρίνονται κατάλληλα σε κάθε τους νέα ανατροφοδότηση. 

ζ) Συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με άλλους οργανισμούς (benchmarking) στοχεύοντας στη 

μεγιστοποίηση της αξίας που παράγεται για τους πελάτες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά και η προτεραιότητα των θεμελιωδών αρχών Αριστείας δεν 

είναι σαφώς καθορισμένη, στοιχείο που υποδεικνύει την ευχέρεια και την ευελιξία που παραχωρείται 
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στον κάθε οργανισμό για να ενδυναμώσει τους τομείς δραστηριοποίησης του συναρτήσει των 

αναγκών του. Ενδεικτική είναι η έμφαση που δίνεται στην ικανοποίηση των πελατών, χωρίς, ωστόσο, 

να υποβιβάζεται η σημασία των δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες εκδηλώνονται και οι υπόλοιπες 

θεμελιώδεις έννοιες. Επιγραμματικά, οι 8 θεμελιώδεις έννοιες της Αριστείας είναι (EFQM, 2016: 

25): 

 Πρόσθετη αξία για τους Πελάτες 

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις κατανοούν, προβλέπουν και εκπληρώνουν τις ανάγκες 

και τις προσδοκίες των πελατών τους παρέχοντας τους ευκαιρίες για γνώση και απόκτηση νέων 

εμπειριών. Με αυτό τον τρόπο προσθέτουν αξία για τους πελάτες τους. 

 Δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος 

Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις έχουν θετική επίδραση στον κόσμο που τους περιβάλλει 

βελτιώνοντας τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες του πλαισίου που 

δραστηριοποιούνται, βελτιώνοντας, παράλληλα, την απόδοση τους. 

 Ανάπτυξη Οργανωτικής Ικανότητας 

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις αλλαγές που 

συμβαίνουν εντός και εκτός των ορίων τους, ενισχύοντας, με αυτό τον τρόπο, τις δυνατότητες τους 

ποικιλοτρόπως. 

 Αξιοποίηση Δημιουργικότητας & Καινοτομίας 

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις μέσω της συνεχούς βελτίωσης, της καινοτομίας και 

αξιοποιώντας την δημιουργικότητα των ενδιαφερόμενων μερών, δημιουργούν αυξημένη αξία και 

υψηλά επίπεδα επιδόσεων σε όλους τους τομείς τους.  

 Ηγεσία με Όραμα, Έμπνευση & Ακεραιότητα 

Οι ηγέτες των άριστων επιχειρήσεων/οργανισμών διαμορφώνουν το μέλλον κάνοντας το 

πραγματικότητα και λειτουργούν ως πρότυπα σε επίπεδο αξιών και δεοντολογίας. 

 Διαχείριση με ευελιξία 

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις δέχονται ευρεία αναγνώριση για την ικανότητα τους να 

εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά τόσο στις ευκαιρίες όσο και στις απειλές του 

περιβάλλοντος τους. 

 Επιτυχία μέσω του ταλέντου των ανθρώπων 

Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις δημιουργούν κουλτούρα επίτευξης επιχειρηματικών και 

ατομικών στόχων εκφράζοντας εκτίμηση για τους ανθρώπους και τα ταλέντα τους. 

 Διατήρηση εξαιρετικών αποτελεσμάτων 
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Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις ανταποκρίνονται τόσο στις μακροπρόθεσμες όσο και στις 

βραχυπρόθεσμες ανάγκες του πλαισίου δραστηριοποίησης των ενδιαφερόμενων κύκλων 

συμφερόντων επιτυγχάνοντας εξαιρετικά βιώσιμα αποτελέσματα. 

Ακολούθως, απεικονίζονται οι βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αριστείας EFQM (απεικόνιση 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (απεικόνιση 1 – Βασικές Αρχές Επιχειρηματικής Αριστείας) 

 

 

5.2    Βασικά χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM  

5.2Α   To EFQM Model σε επίπεδο διαδικασιών/διεργασιών 

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας EFQM είναι ένα μη περιοριστικό μοντέλο αυτο-

αξιολόγησης ενός οργανισμού. Καταρτίστηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση της 

Ποιότητας (EFQM) και φέρει χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού μοντέλου διότι επιδέχεται 

ανατροφοδότηση από τα μέλη του σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο, από το 2006 και 

εφεξής, απονέμεται το Ευρωπαϊκό βραβείο αριστείας, το οποίο μετονομάστηκε σε Βραβείο 

Υπεροχής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση της Ποιότητας, σε όσους οργανισμούς/ 

επιχειρήσεις τηρούν τις προϋποθέσεις αριστείας του συγκεκριμένου προτύπου (Στειακάκης & 

Κωφίδης, 2016: 151).  

EFQM, 2012 

EFQM, 2012 

Διατήρηση εξαιρετικών 

αποτελεσμάτων 

Πρόσθετη αξία για τους Πελάτες 

Δημιουργία ενός βιώσιμου  

μέλλοντος 

Ανάπτυξη Οργανωτικής  

Ικανότητας 

Αξιοποίηση 

Δημιουργικότητας & Καινοτομίας 

Ηγεσία με Όραμα, Έμπνευση & Ακεραιότητα 

 

            Διαχείριση με ευελιξία 

   Επιτυχία μέσω του   

ταλέντου των ανθρώπων 
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Μέσω του Μοντέλου EFQM αποδεικνύεται πως η βελτίωση των διαδικασιών βρίσκεται στην 

καρδιά κάθε δραστηριότητας μέσα σε έναν οργανισμό32 (σχολική μονάδα), με την ανατροφοδότηση 

να προκύπτει μέσα από διορθωτικές διεργασίες στα επιμέρους κριτήρια - λειτουργώντας ως έναυσμα 

για νέες παρεμβάσεις. Οι συνεχείς βελτιώσεις που λαμβάνουν χώρα στα επιμέρους τμήματα του 

συστήματος στα πλαίσια της ολικής ποιότητας στοχεύουν στην ανατροφοδότηση του συστήματος 

μέσω διορθωτικών παρεμβάσεων στις επιμέρους μεταβλητές του. Επισημαίνεται ότι ο ανθρώπινος 

παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των διαδικασιών μέσω των δυνατοτήτων που 

αναδύονται από τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, εν δυνάμει παράγοντες για την 

ενίσχυση της απόδοσης και την βελτίωση της ποιότητας του συστήματος (Rossidis, 2017). 

 

5.2Β   Ανάλυση των κριτηρίων/ υπο –κριτηρίων/ δεικτών  του EFQM Model 

Το μοντέλο EFQM βασίζεται σε εννέα (9) κριτήρια, καθένα από τα οποία υποστηρίζεται από 

μία σειρά υπο-κριτηρίων βάσει των οποίων αναλύονται παραδείγματα πρακτικών που υιοθετούνται 

από τους οι άριστους οργανισμούς/επιχειρήσεις. Ακόμη, κάθε κριτήριο προσδιορίζεται από 

συγκεκριμένα σημεία καθοδήγησης πολλά εκ των οποίων συνδέονται άμεσα με τις θεμελιώδεις αρχές 

της Αριστείας. Η χρήση των συγκεκριμένων σημείων δεν είναι υποχρεωτική καθώς λειτουργούν 

ενισχυτικά μέσω παραδειγμάτων για την ερμηνεία των επιμέρους κριτηρίων. 

Αναλυτικότερα, τα πέντε (5) από τα εννέα (9) κριτήρια αντιστοιχούν στις «Προϋποθέσεις» ή 

«Δυνάμεις Επίτευξης» και τα τέσσερα (4) στα «Αποτελέσματα» ακολουθώντας την εξής συσχέτιση: 

Οι «Προϋποθέσεις» βελτιώνονται αξιοποιώντας πληροφορίες από τα «Αποτελέσματα».  

Οι  «Προϋποθέσεις» αντικατοπτρίζουν το «ΠΩΣ ο οργανισμός προσεγγίζει την αριστεία και 

πραγματοποιεί ενέργειες για άριστα αποτελέσματα»  ενώ τα «Αποτελέσματα» αντικατοπτρίζουν «ΤΙ 

ο οργανισμός έχει πετύχει» μέσα από την ικανοποίηση των «Προϋποθέσεων» (EFQM, 2016). 

Επισημαίνεται πως η βαρύτητα των κριτηρίων στην συνολική κατανομή των «Προϋποθέσεων» και 

των «Αποτελεσμάτων» δεν είναι ίδια, γεγονός που υποδεικνύει τόσο την πολυπλοκότητα που 

ενυπάρχει στη μεταξύ τους συσχέτιση και στον τρόπο διάκρισης ορισμένων από αυτά ως πιο 

σημαντικά (Eskildsen et al., 2000). 

Ακολούθως, απεικονίζονται τα βασικά μέρη και οι επιμέρους συνιστώσες του Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας συναρτήσει της απόδοσης τους επί (%) στο σύνολο του 

                                                           
32Αξιοσημείωτο είναι πως οι μέθοδοι υλοποίησης του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM διαφέρουν από 

οργανισμό σε οργανισμό και από επιχείρηση σε επιχείρηση, καθώς διαφοροποιείται η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει 

ο κάθε οργανισμός προς την αριστεία. Η παραπάνω διαπίστωση αναδεικνύει πως η εφαρμογή της φιλοσοφίας και της 

μεθοδολογίας του μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας έχει πολυδιάστατες ερμηνείες, κάτι το οποίο αναδεικνύει την 

δυνατότητα επίτευξης της αριστεία με πολλούς διαφορετικούς τρόπους (Rossidis, 2017:  6,9). 
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συστήματος, όπως αυτές αποτυπώνονται στο εγχειρίδιο EFQM (2012), εμπλουτισμένα με τις 

αναφορές του Καλογερομήτρου (2012) και του Ζωγόπουλου (xx) (απεικόνιση 2). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Μάθηση, Βελτίωση, Δημιουργικότητα, Καινοτομία και Κατάρτιση (EFQM, 2012) 

{(απεικόνιση 2-  Καλογερομήτρος, 2012: 14 · Ζωγόπουλος, xx, διαφ. (10)} 

 

Αναλυτικότερα, στην πρώτη ομάδα κριτηρίων συμπεριλαμβάνονται οι πέντε (5) βασικές 

προϋποθέσεις της αριστείας (key enablers) βάσει των οποίων παρέχονται τρόποι αξιολόγησης των 

διαδικασιών και των λειτουργιών ενός οργανισμού (αντιστοιχούν στο 50% της αριστείας) (EFQM, 

2012: 9-22). Αυτές είναι: 

1. Ηγεσία (Leadership – 10%): 

Βασική προτεραιότητα για τους οργανισμούς που καινοτομούν είναι ο καθορισμός σαφής 

κατεύθυνσης και στρατηγικής εστίασης. Το κριτήριο αυτό επικεντρώνεται στις οργανωσιακές 

διαδικασίες για την διασφάλιση της λειτουργίας της ηγεσίας με τέτοιο τρόπο που να υποστηρίζεται 

η επιτυχία του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα. Η εξασφάλιση ενός συστήματος ελέγχου για την 

παρακολούθηση των επιδόσεων του οργανισμού αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ηγεσίας όπως 

Αποτελέσματα  (50%) Προϋποθέσεις: Ενδυναμωτές /Δυνάμεις επίτευξης (50%) 

           (ΈΛΕΓΧΟΣ)   (ΕΚΤΕΛΕΣΗ) (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) 

3. Ανθρώπινο   

Δυναμικό  (9%) 
7.Αποτελέσματα 

Ανθρώπινου  

Δυναμικού (9%) 

1.Ηγεσία 

(10%) 
6. Αποτελέσματα 

Πελατών (20%) 

 

2. Πολιτικές και 

Στρατηγική(8%) 

 

5.Διαδικασίες 

/διεργασίες 

προϊόντων & 

υπηρεσιών 

(14%) 

 

9.Βασικά/κρίσιμα 

αποτελέσματα 

απόδοσης 

(15%) 

8. Κοινωνικά 

Αποτελέσματα (6%) 

 

4.Συνεργασίες και 

Πόροι (9%) 

 

                      Κριτήρια αποτελεσμάτων          Κριτήρια οργάνωσης 

EFQM Model 
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είναι επίσης και η καλλιέργεια θετικού κλίματος για συμμετοχή σε τακτικό διάλογο με όλους τους 

ενδιαφερόμενους.  

Όσον αφορά στο προφίλ των ηγετών που εκδηλώνεται στο πλαίσιο των άριστων οργανισμών. 

α) Οι ηγέτες αναπτύσσουν την αποστολή, το όραμα, τις αξίες και την ηθική του οργανισμού 

λειτουργώντας ως πρότυπα. 

 Πρεσβεύουν τις αρχές της δεοντολογίας, της διαφάνειας και της υπεύθυνης χρήσης των δημόσιων 

πόρων. 

 Ενθαρρύνουν το ανθρώπινο δυναμικό να μοιραστεί το όραμα και την αποστολή του οργανισμού 

μέσα από τη συνεχή αναθεώρηση, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προσωπικών 

συμπεριφορών ηγεσίας και την αποδοχή μίας κοινής κουλτούρας ηγεσίας,. 

 

β)  Οι ηγέτες αναθεωρούν, παρακολουθούν και καθοδηγούν τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και 

τις επιδόσεις του οργανισμού. 

 Κατανοούν και αναπτύσσουν στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του οργανισμού που ηγούνται. 

Αποκτούν υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης από μεριάς των ενδιαφερομένων καθότι μπορούν και 

θεσπίζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την κατανόηση των μελλοντικών σεναρίων και την 

αποτελεσματική διαχείριση των στρατηγικών, λειτουργικών και οικονομικών κινδύνων. 

 Αξιολογούν τα αποτελέσματα ενδελεχώς τα οποία στη συνέχεια αξιοποιούν προς βελτίωση των 

μελλοντικών επιδόσεων και την προσφορά βιώσιμων παροχών στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

γ)  Οι ηγέτες έρχονται σε επαφή με εξωτερικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας. 

 Αξιοποιούν κατάλληλες προσεγγίσεις  για την κατανόηση, την πρόβλεψη και την ανταπόκριση 

στις διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες των κύριων ενδιαφερόμενων.  

 Είναι διαφανείς και υπεύθυνοι απέναντι στους ενδιαφερόμενους και την κοινωνία διασφαλίζοντας 

πως οι άνθρωποι του οργανισμού ενεργούν υπεύθυνα, δεοντολογικά και με ακεραιότητα.  

 Διασφαλίζουν τη διαφάνεια σε επίπεδο χρηματο-οικονομικής και μη χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης προς τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη και τους φορείς διακυβέρνησης λαμβάνοντας 

υπόψη τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους. 

 

δ) Οι ηγέτες ενθαρρύνουν την δημιουργία κουλτούρας «Αριστείας» στο ανθρώπινο δυναμικό του 

οργανισμού. 

 Δημιουργούν κουλτούρα βελτίωσης, ενδυνάμωσης και λογοδοσίας προωθώντας συγκεκριμένες 

ενέργειες και συμπεριφορές. Παράλληλα, ενθαρρύνουν την δημιουργία νέων ιδεών και τρόπων 
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σκέψης για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της οργανωσιακής ανάπτυξης. Αξιοποιούν 

αποτελεσματικά τις προηγούμενες εμπειρίες των συμμετεχόντων στα πλαίσια διαδικασιών 

βελτίωσης του οργανισμού.  

 Υποστηρίζουν το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού να επιτύχει τα σχέδια και τους στόχους του 

αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα του. Επίσης, προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε 

όλους και ενθαρρύνουν την έκφραση της διαφορετικότητας. 

 

ε) Οι ηγέτες εξασφαλίζουν ότι ο οργανισμός είναι ευέλικτος και διαχειρίζεται αποτελεσματικά την 

αλλαγή. 

 Στους άριστους οργανισμούς οι ηγέτες αποδεικνύουν την ικανότητα τους να λαμβάνουν έγκαιρες 

αποφάσεις στηριζόμενοι στις διαθέσιμες πληροφορίες, την προηγούμενη γνώση/εμπειρία και 

λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των ενεργειών τους. 

 Διαθέτουν ευελιξία και διαχειρίζονται αποτελεσματικά την αλλαγή μέσω διαδικασιών όπως η 

επικεντρωμένη διαδικασία βελτίωσης (focused process improvement) και η διοίκηση δομημένου 

έργου (structured project management). 

 Οι ηγέτες επεξεργάζονται τις πιο ελπιδοφόρες ιδέες διαθέτοντας πόρους σε όλα τα στάδια 

υλοποίηση τους. Εξασφαλίζουν τη συμμετοχή, την υποστήριξη και τη συμβολή των ενδιαφερόμενων 

μερών στις επιδιωκόμενες αλλαγές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της 

βιωσιμότητας και της αριστείας του οργανισμού.   

 

2.Πολιτική και Στρατηγική (Policy and Strategy- 8%): 

Το κριτήριο αυτό επικεντρώνεται στις διαδικασίες διαχείρισης για την ανάπτυξη και την 

υλοποίηση μίας στρατηγικής που έχει συνάφεια το στρατηγικό πλάνο του οργανισμού, το όραμα και 

την αποστολή. Πιο αναλυτικά: 

α) Η στρατηγική βασίζεται στην κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων 

μερών και του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 Καθορίζονται οι ανάγκες, οι προσδοκίες και η μορφή των δυναμικών αλληλεπιδράσεων που 

αναπτύσσονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών τα οποία ενημερώνονται συνεχώς για τις 

επικείμενες αλλαγές (προγραμματισμένες και μη). Επιπρόσθετα, ορίζεται ξεκάθαρα ο ρόλος και η 

συμβολή τους στην αναθεώρηση και αναδιαμόρφωση της πολιτικής και στρατηγικής του 

οργανισμού. 



149 
 

 Προσδιορίζονται, αναλύονται και κατανοούνται οι παγκόσμιοι και τοπικοί δείκτες και 

αναδεικνύονται οι οικονομικές, εμπορικές και κοινωνικές τάσεις που επηρεάζουν άμεσα τον 

οργανισμό και το δυναμικό υποστήριξης της καινοτομίας. 

 Κατανοείται και προβλέπεται το μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο παγκόσμιο κοινωνικό 

αντίκτυπο των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στα πολιτικά, νομικά και ρυθμιστικά πεδία συναρτήσει 

των απαιτήσεων προς συμμόρφωση. 

 Αξιοποιούνται μηχανισμοί για την εξέταση των μελλοντικών αλλαγών οι οποίοι μεταφράζονται 

σε ενδεχόμενα μελλοντικά σενάρια του οργανισμού με αφετηρία το εξωτερικό περιβάλλον. 

β) Η στρατηγική βασίζεται στην κατανόηση των εσωτερικών επιδόσεων και δυνατοτήτων του 

οργανισμού.  

 Αναλύονται οι τάσεις των επιδόσεων του οργανισμού/επιχείρησης για να γίνει κατανοητή η 

συμβολή των μέτρων ανάπτυξης στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 

 Αναλύονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιγράφουν τις βασικές ικανότητες και 

δεξιότητες των υφιστάμενων και δυνητικών συνεργατών για να αναδειχθεί, σε δεύτερη φάση, ο 

τρόπος με τον οποίο αυτές συμπληρώνουν τις ‘δυνατότητες’ του οργανισμού. 

 Προσδιορίζεται το πιθανό αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών και των μοντέλων τεχνολογίας στις 

επιδόσεις του οργανισμού/επιχείρησης. 

 Συγκρίνονται οι επιδόσεις με τα σχετικά σημεία αναφοράς (benchmarks) για να κατανοηθούν 

λεπτομερώς οι σχετικές δυναμικές και οι τομείς βελτίωσης. 

 

γ) Η στρατηγική και οι πολιτικές υποστήριξης αναπτύσσονται, αναθεωρούνται και ενημερώνονται. 

 Συντάσσεται και διατηρείται μία σαφής στρατηγική βάσει των πολιτικών που πρεσβεύουν το 

όραμα  και την αποστολή του οργανισμού. 

 Διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι και διασφαλίζεται το γεγονός ότι η επιλεχθείσα στρατηγική 

μπορεί να εφαρμοστεί με τον τρόπο που έχει αρχικά προγραμματιστεί. 

 Προσδιορίζονται και κατανοούνται τα βασικά αποτελέσματα επίδοσης ως ωφέλεια για την 

αξιολόγηση της προόδου του οργανισμού προς την κατεύθυνση επίτευξης του οράματος και των 

στρατηγικών στόχων. 

 Κατανοούνται οι βασικές ικανότητες και ο τρόπος με τον οποίο αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν 

για την επίτευξη των στόχων της κοινωνίας.  

δ) Η στρατηγική και οι πολιτικές υποστήριξης κοινοποιούνται, υλοποιούνται και παρακολουθούνται. 
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 Οι στρατηγικές ευθυγραμμίζονται με τις κρίσιμες (βασικές) διαδικασίες, τις οργανωτικές δομές 

και διασφαλίζεται ότι οι προγραμματισμένες αλλαγές δύναται να υλοποιηθούν με την αναμενόμενη 

ταχύτητα. 

 Καθιερώνονται οι στόχοι με αφετηρία τις συγκρίσεις που προέκυψαν από τις επιδόσεις του 

οργανισμού με άλλους, την πιθανή οργανωτική τους ικανότητα και τους στρατηγικούς του στόχους. 

Διασφαλίζεται ότι διατίθενται οι απαραίτητοι οικονομικοί, υλικοί και τεχνολογικοί πόροι για την 

υποστήριξη της ανάπτυξης του οργανισμού και της δυνατότητας του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των ενδιαφερόμενων (stakeholders). 

 Αναπτύσσεται με συστηματικό τρόπο η στρατηγική και εφαρμόζονται οι επιλεγμένες πολιτικές 

για να επιτευχθεί το επιθυμητό σύνολο αποτελεσμάτων, με σαφώς προκαθορισμένες σχέσεις ‘αιτίας 

– αποτελέσματος’. 

 Καθορίζονται με σαφήνεια οι σκοποί και οι στόχοι που αφορούν στον τομέα της καινοτομίας 

σύμφωνα με τις εθνικές, τις τοπικές προτεραιότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται, κάθε φορά, 

από το συγκείμενο πλαίσιο. Επιπρόσθετα, γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη η στρατηγική 

που εφαρμόζεται και η μεθοδολογία υλοποίησης των πολιτικών. 

3. Ανθρώπινο Δυναμικό (People -9%): 

Οι άριστοι οργανισμοί εκτιμούν τους ανθρώπους, αναπτύσσουν και διαμορφώνουν ένα είδος 

κουλτούρας που επιτρέπει την αμοιβαία επωφελή επίτευξη τόσο των οργανωσιακών όσο και των 

προσωπικών στόχων. Επίσης, φροντίζουν και επιβραβεύουν τους ανθρώπους παρακινώντας τους να 

συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και να αναλαμβάνουν δέσμευση για την επίτευξη του 

οράματος του οργανισμού.  

Πιο συγκεκριμένα, 

α) Tα σχέδια των ανθρώπων υποστηρίζουν τη στρατηγική του οργανισμού. 

 Καθορίζονται με σαφήνεια τα (επιθυμητά) επίπεδα απόδοσης που απαιτούνται από το ανθρώπινο 

δυναμικό για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 

 Ευθυγραμμίζονται τα σχέδια των ανθρώπων με την στρατηγική και οργανωτική δομή, τις νέες 

τεχνολογίες και τις βασικές διαδικασίες του οργανισμού. 

 Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους, συνεισφέρουν ενεργά στην ανάπτυξη και αναθεώρηση 

της στρατηγικής του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εφαρμογής δημιουργικών και καινοτόμων 

προσεγγίσεων. 

 Αξιοποιούνται τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών οι οποίες προσεγγίζονται ως νέες 

μορφές ανατροφοδότησης των εργαζομένων για την βελτίωση των στρατηγικών, πολιτικών και 

ποικίλων άλλων σχεδιασμών των συμμετεχόντων. 
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β)  Οι γνώσεις και οι δυνατότητες των ανθρώπων αναπτύσσονται συνεχώς. 

 Καθορίζονται οι δεξιότητες, οι ικανότητες και τα επίπεδα απόδοσης που απαιτούνται από μέρους 

του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη της αποστολής, του οράματος συναρτήσει των 

στρατηγικών στόχων του οργανισμού.  

 Οι άνθρωποι παροτρύνονται να βελτιώνουν συνεχώς την απόδοση τους ώστε να διασφαλίζεται 

πλήρως η επαγγελματική τους απασχολησιμότητα. 

 Διασφαλίζεται ότι οι άνθρωποι διαθέτουν τις ζητούμενες ικανότητες/δεξιότητες και τους επαρκείς  

πόρους και, συνάμα. ότι προσφέρονται σε αυτούς ευκαιρίες για να μεγιστοποιηθεί η συνεισφορά τους 

στα εξελισσόμενα καινοτόμα ζητήματα που λαμβάνουν χώρα εντός του οργανισμού. 

 

γ) Οι άνθρωποι εμπλέκονται ενεργά, εξουσιοδοτούνται και ευθυγραμμίζονται με τις αρμοδιοτήτων και 

τα καθήκοντα του οργανισμού. 

 Ευθυγραμμίζονται οι ομαδικοί με τους προσωπικούς στόχους και ενδυναμώνονται οι άνθρωποι 

να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό τους στα πλαίσια συνθηκών αληθινής συνεργασίας. 

 Αναπτύσσεται κουλτούρα δημιουργικότητας και καινοτομίας σε ολόκληρο τον οργανισμό τόσο 

εσωτερικά όσο και εξωτερικά αυτού. Αναγνωρίζεται η ωφέλεια του συγκεκριμένου εγχειρήματος για 

τον ίδιο τον οργανισμό και τους πελάτες του. 

 Επιβεβαιώνεται πως η καινοτομία μπορεί να εφαρμοστεί σε προϊόντα, διαδικασίες, μάρκετινγκ, 

οργανωτικές δομές και επιχειρησιακά μοντέλα. 

 Ενθαρρύνονται οι άνθρωποι να γίνουν πρεσβευτές της εικόνας και της φήμης του οργανισμού 

στον οποίο συμμετέχουν. 

 

δ) Οι άνθρωποι επικοινωνούν αποτελεσματικά με όλα τα τμήματα του οργανισμού. 

 Γίνονται κατανοητές οι επικοινωνιακές ανάγκες των ανθρώπων και αξιοποιούνται κατάλληλες 

στρατηγικές και εργαλεία για την διατήρηση του διαλόγου. 

 Ορίζεται με σαφήνεια η κατεύθυνση μίας στρατηγικής επικεντρωμένης στη διασφάλιση πως οι 

άνθρωποι μπορούν να αποδείξουν με ακρίβεια την συμβολή τους στην αναπτυσσόμενη πορεία του 

οργανισμού. 

 Ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Επιδιώκεται συνεχώς η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συνεργασιών και της ομαδικής εργασίας σε όλο το εύρος 

του δικτύου επικοινωνίας του οργανισμού. 
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ε) Οι άνθρωποι ανταμείβονται, αναγνωρίζονται και φροντίζονται. 

 Ευθυγραμμίζονται οι αμοιβές, οι παροχές και οι όροι απασχόλησης με διαφανείς στρατηγικές και 

πολιτικές. 

 Παρακινούνται οι άνθρωποι να αναζητούν προληπτικά βελτιώσεις για την εδραίωση της 

αποτελεσματικότητας του οργανισμού όντες στη θέση να αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα τους και 

τον αντίκτυπο των προσπάθειες τους. 

 Διασφαλίζεται η υγιής ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και προωθείται 

κουλτούρα αμοιβαίας υποστήριξης, αναγνώρισης και φροντίδας μεταξύ ατόμων και μεταξύ 

ομάδων. 

 Γίνεται αποδεκτή και σεβαστή η ποικιλομορφία όλων των πτυχών του ανθρώπινου δυναμικού και 

των ενδιαφερόμενων. 

 

4.Συνεργασίες και Πόροι (Partnerships and Resources- 9%): 

Οι άριστοι (εξαιρετικοί) οργανισμοί σχεδιάζουν και διαχειρίζονται εξωτερικές συνεργασίες 

με προμηθευτές και αξιοποιούν τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου να στηρίξουν τη στρατηγική, 

τις πολιτικές και την αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών. Επίσης, εξασφαλίζουν την 

αποτελεσματική διαχείριση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου τους. 

Αναλυτικότερα,  

α) Οι συνεργάτες και οι προμηθευτές διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο τους πόρους με σκοπό να 

προκύπτουν βιώσιμα οφέλη. 

 Αναγνωρίζεται η σημασία των εταίρων στο πλαίσιο του δικτύου του οργανισμού καινοτομίας 

αναφορικά με την συμβολή τους στην επίτευξη της αποστολής του οργανισμού. 

 Οικοδομείται μία βιώσιμη σχέση μεταξύ των συναδέλφων (partners) και των προμηθευτών 

(suppliers) η οποία στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και το ανοιχτό πνεύμα. 

 Βεβαιώνεται πως οι εταίροι/συνάδελφοι και οι προμηθευτές λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων 

στρατηγικών πρεσβεύοντας τις αξίες του οργανισμού. 

 Υποστηρίζεται η εύρεση και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για την 

προώθηση της καινοτομίας. 

 

β) Η αξιοποίηση των οικονομικών γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία του 

οργανισμού σε βάθος χρόνου. 

 Στηρίζεται η συνολική στρατηγική του οργανισμού και διασφαλίζεται η οικονομική αντοχή του 

μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης των κατάλληλων στρατηγικών και πολιτικών. 
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 Επικυρώνονται επενδύσεις και εκποιούνται αγαθά (υλικά και άυλα) με σεβασμό στις 

μακροπρόθεσμες κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές επιπτώσεις που επιφέρουν. 

 Σχεδιάζονται διαδικασίες προγραμματισμού, ελέγχου και αναθεώρησης για βέλτιστη αξιοποίηση 

των πόρων. 

 

γ) Οι φυσικοί και υλικοί πόροι (κτίρια, εξοπλισμός, προϊόντα φυσικού περιβάλλοντος) επιδέχονται 

κατάλληλη διαχείριση για να καθίστανται βιώσιμα. 

 Προωθούνται με ενεργό τρόπο τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα με βασικό 

άξονα την αειφορία.  

 Ελαχιστοποιούνται οι παγκόσμιες και τοπικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και διασφαλίζεται η μη 

υπέρβαση των νομικών προτύπων και απαιτήσεων.  

 Αξιοποιούνται στρατηγικές και πολιτικές στα πλαίσια των διαδικασιών διαχείρισης της 

υλικοτεχνικής υποδομής με οικονομικό και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. 

 

δ) Η τεχνολογία υποστηρίζει την στρατηγική του οργανισμού. 

 Αναπτύσσεται και αξιολογείται το ‘χαρτοφυλάκιο’ της τεχνολογίας για την βελτίωση της 

ευελιξίας των διαδικασιών και των συνολικών έργων του οργανισμού. 

 Συμμετέχουν σχετικοί φορείς για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και την μεγιστοποίηση των 

οφελών που προκύπτουν. 

 Προσδιορίζονται οι εναλλακτικές/αναδυόμενες τεχνολογίες υπό το πρίσμα της επίπτωσης που 

έχουν στις επιδόσεις του οργανισμού και αξιολογούνται οι δυνατότητες που παρέχουν στο εγγύς 

περιβάλλον του οργανισμού και όχι μόνο. 

 Η τεχνολογία αξιοποιείται για την υποστήριξη μια είδους κουλτούρας που ενθαρρύνει την 

δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

 

ε) Οι πληροφορίες και οι γνώσεις επιδέχονται διαχείριση, με τέτοιο τρόπο, ώστε να υποστηρίζουν την 

λήψη αποφάσεων και να ενισχύουν τις δυνατότητες του οργανισμού. 

 Οι ηγέτες των άριστων (εξαιρετικών) οργανισμών έχουν στη διάθεση τους ακριβείς και επαρκείς 

πληροφορίες τις οποίες αξιοποιούν στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων. 

 Τα δεδομένα μετασχηματίζονται σε πληροφοριακό υλικό και γνώση και αξιοποιούνται 

αποτελεσματικά για την ανατροφοδότηση του συστήματος συναρτήσει των συνθηκών. 
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 Εφαρμόζονται προσεγγίσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των γνώσεων σε συλλογικό 

επίπεδο με σκοπό την δημιουργία καινοτόμων  ιδεών. Ως διευκολυντικός παράγοντας λειτουργεί η 

ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. 

 Δημιουργούνται δίκτυα διαχείρισης μάθησης και συνεργασίας για τον εντοπισμό ευκαιριών ως 

ενεργοποιητές στην δημιουργικότητα, την βελτίωση και την καινοτομία. 

 

5.Διαδικασίες (Processes -14%): 

Οι άριστοι (εξαιρετικοί) οργανισμοί διαχειρίζονται και βελτιώνουν τις διαδικασίες, τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους για να παράγουν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και τους 

υπόλοιπους ενδιαφερόμενους. Κατ’ επέκταση, 

α) Οι διαδικασίες σχεδιάζονται και διαχειρίζονται/διοικούνται για να βελτιστοποιήσουν την αξία των 

ενδιαφερόμενων (stakeholders). 

 Αξιοποιείται ένα πλαίσιο βασικών διαδικασιών για την εφαρμογή της στρατηγικής του 

οργανισμού σε ολιστικό επίπεδο. 

 Διασφαλίζεται πως οι υπεύθυνοι των επιμέρους διαδικασιών κατανοούν το ρόλο και την ευθύνη 

τους στην διατήρηση, ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση αυτών. 

 Αναπτύσσεται ένας παραγωγικός συνδυασμός δεικτών επίδοσης και συναφών μέτρων για την 

βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων του οργανισμού. Βάσει αυτών επιχειρείται η ανασκόπηση 

της αποτελεσματικότητας των βασικών διαδικασιών και αναδεικνύεται η μεθοδολογία επίτευξης των 

στρατηγικών στόχων. 

 Τα δεδομένα που αναδεικνύουν τις δυνατότητες των διαδικασιών καθώς και τα σημεία αναφοράς 

(benchmarks) για τις τρέχουσες επιδόσεις αξιοποιούνται για την εγκαθίδρυση μίας κουλτούρας που 

προωθεί τη βελτίωση, την δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

 

β) Οι υπηρεσίες αναπτύσσονται για να δημιουργούν τη βέλτιστη αξία για τους πελάτες. 

 Σχεδιάζεται το ‘χαρτοφυλάκιο’ των υπηρεσιών σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

υφιστάμενων και δυνητικών ομάδων των πελατών. 

 Λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα εφαρμογής του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών στο πλαίσιο ενός 

συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και  συνεχών προκλήσεων για τον τομέα της καινοτομίας. 

 Αξιοποιούνται διάφορες μορφές πληροφόρησης και ανατροφοδότησης (π.χ. έρευνα αγοράς) για 

τον προσδιορισμό και την πρόβλεψη των βελτιώσεων που σχετίζονται με την αναβάθμιση του 

χαρτοφυλακίου των προϊόντων και των υπηρεσιών. 
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γ) Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προωθούνται και διατίθενται στην αγορά. 

 Αναγνωρίζονται οι ανάγκες, οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των διαφορετικών ομάδων πελατών 

και αυτές μετατρέπονται σε βιώσιμες/ρεαλιστικές προτάσεις για τους υπάρχοντες και τους 

δυνητικούς πελάτες. 

 Μέσω της εφαρμογής του επιχειρηματικού μοντέλου αριστείας ο οργανισμός καθίσταται 

περισσότερο ελκυστικός για τους πελάτες. 

 Αναπτύσσονται στρατηγικές μάρκετινγκ για την προώθηση των υπηρεσιών του οργανισμού και 

των στόχων που προκύπτουν από τις απαιτήσεις των πελατών και των άμεσα ενδιαφερόμενων. 

 

δ) Οι υπηρεσίες παράγονται, παραδίδονται και διοικούνται συνεισφέροντας στη βελτίωση της 

απόδοσης. 

 Προσφέρονται υπηρεσίες για την κάλυψη ή ακόμη και την ‘υπερκάλυψη’ των προσδοκιών των 

πελατών. 

 Αναπτύσσονται αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες για την διασφάλιση και 

ανταπόκριση με συνέπεια στην προσδοκώμενη αξία των πελατών μέσω των αλυσίδων αξίας (value 

chains).  

 Βεβαιώνεται ότι διατίθενται με αποτελεσματικό τρόπο στο ανθρώπινο δυναμικό οι διαθέσιμοι 

πόροι. Ακόμη, διασφαλίζεται ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν τις ικανότητες και την 

ενδυνάμωση για την μεγιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών.  

 Συγκρίνονται οι επιδόσεις του οργανισμού με τα σχετικά κριτήρια αναφοράς τα οποία 

λειτουργούν ως αφετηρία ευκαιριών για την μεγιστοποίηση της αξία που προσφέρεται στους πελάτες. 

 

ε) Οι σχέσεις με τους πελάτες διευθύνονται και βελτιώνονται συνεχώς. 

 Διατηρείται και αναπτύσσεται συνεχής διάλογος με τους πελάτες μέσα σε ένα πλαίσιο 

ανοιχτότητας και διαφάνειας. 

 Καθορίζονται και καλύπτονται οι καθημερινές και μακροπρόθεσμες επικοινωνιακές απαιτήσεις 

των πελατών. 

 Παρακολουθούνται, ανατροφοδοτούνται και επανεξετάζονται συνεχώς οι εμπειρίες και οι 

αντιλήψεις των πελατών για να εξασφαλιστεί το γεγονός ότι οι διαδικασίες είναι ευθυγραμμισμένες 

με τις ανάγκες τους. 

Σε επίπεδο διαδικασιών αναπτύσσονται λειτουργίες οι οποίες είναι ενσωματωμένες στο 

συνολικό πλαίσιο της διαχείρισης του οργανισμού και λειτουργούν ως μέσο για την ανάπτυξη της 

αποτελεσματικότητας των επιμέρους λειτουργιών. Συγκεκριμένα, καθίστανται δυνατή η εφαρμογή 
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καινοτόμων μεθόδων στο εσωτερικό του συστήματος μέσω του συγχρονισμού των στόχων με την 

δράση και την σαφή οριοθέτηση τους. Οι περιγραφές της ροής μίας διαδικασίας απεικονίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο κάποιες δραστηριότητες αλληλεπιδρούν με άλλες, αλλά και το πώς αυτές 

συσχετίζονται με επιμέρους λειτουργίες του οργανισμού (απεικόνιση 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην δεύτερη ομάδα κριτηρίων συμπεριλαμβάνονται τέσσερα αποτελέσματα (results) τα 

οποία παρέχουν την μεθοδολογία αξιολόγησης των επιτευγμάτων ενός οργανισμού (αντιστοιχούν 

στο υπόλοιπο 50% της αριστείας). Αυτά είναι: 

 

6.Αποτελέσματα των Πελατών (Customer Results - 20%): 

Οι άριστοι (εξαιρετικοί) οργανισμοί αναπτύσσουν και τηρούν ένα σύνολο δεικτών απόδοσης 

για τον προσδιορισμό μίας επιτυχούς ανάπτυξης σε επίπεδο στρατηγικής και εφαρμογής 

υποστηρικτικών πολιτικών. Πλαίσιο το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και προσδοκίες 

των πελατών.  

Αναλυτικότερα: 

α) Μετρήσεις αντιλήψεων 

Οι αντιλήψεις, σε αυτή τη μορφή των αποτελεσμάτων, αναφέρονται στους πελάτες και 

μπορούν να συλλεχθούν από διαφορετικές πηγές όπως είναι: οι ομάδες εστίασης, οι αξιολογήσεις, οι 

φιλοφρονήσεις, οι έρευνες, οι καταγγελίες. Μέσα από την αποκωδικοποίηση των συγκεκριμένων 

αντιλήψεων δίνεται μία σαφής εικόνα του επιπέδου αποτελεσματικότητας που κατέχει ένας 

οργανισμός όπως και του περιεχομένου των αντιλήψεων των πελατών. 

Ενδεικτικά, στα μέτρα αντίληψης περιλαμβάνονται: 

-  Η φήμη η εικόνα του οργανισμού. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηγεσία 
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Πελάτης 
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(απεικόνιση 3 -EFQM framework, 2012: 29) 
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-  Η τιμή του προϊόντος και των υπηρεσιών. 

-  Η ετοιμότητα παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

-  Η εξυπηρέτηση των πελατών, του είδους των σχέσεων και της υποστήριξης. 

- Η πίστη που εκφράζεται από τους πελάτες για τον οργανισμό και ο βαθμός εμπλοκής τους στα  

δρώμενα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του. 

 

β) Δείκτες απόδοσης 

Οι δείκτες απόδοσης αναφέρονται στα εσωτερικά μέτρα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για 

την παρακολούθηση, κατανόηση, πρόβλεψη και περεταίρω βελτίωση των επιδόσεων του, την 

πρόβλεψη του αντίκτυπου των αντιλήψεις των πελατών στο εσωτερικό του και αντιστρόφως. Οι 

δείκτες αυτοί αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές των πελατών του οργανισμού και επηρεάζουν άμεσα 

τις πολιτικές και τις διαδικασίες που διεξάγονται.  

Αντιστοίχως, κάποια μέτρα απόδοσης που συμπεριλαμβάνονται στα ‘Αποτελέσματα των Πελατών’ 

αφορούν: 

-  Στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

-  Στην εξυπηρέτηση των πελατών, τις σχέσεις και το επίπεδο υποστήριξης. 

-  Στα παράπονα και τις φιλοφρονήσεις. 

- Στο επίπεδο ενεργούς συμμετοχής των πελατών και των συνεργατών κατά τον σχεδιασμό   

προϊόντων, διαδικασιών κ.α. 

 

7.Αποτελέσματα Ανθρώπινου Δυναμικού (Εργαζομένων) (People Results -9%): 

Με το ίδιο σκεπτικό αντίστοιχα, 

α) Μετρήσεις αντιλήψεων 

Οι αντιλήψεις του ανθρώπινου δυναμικού (εργαζομένων) για τον οργανισμό λαμβάνονται 

από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών, των ομάδων εστίασης, των συνεντεύξεων 

και των δομημένων αξιολογήσεων. Αυτές οι απόψεις/αντιλήψεις δίνουν μία σαφή εικόνα της 

αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού υπό το πρίσμα των εργαζομένων και αφορούν άμεσα στα 

αποτελέσματα της στρατηγικής που εφαρμόζεται για την υποστήριξη των πολιτικών και των 

διαδικασιών.  

Ενδεικτικά, στα μέτρα αντίληψης των ‘Αποτελεσμάτων του Ανθρώπινου Δυναμικού’ 

περιλαμβάνονται: 

-  Η ικανοποίηση και η εμπλοκή τους. 

-  Το αίσθημα περηφάνιας και η εκπλήρωση. 
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-  Η ηγεσία και η διοίκηση. 

-  Η αποτελεσματική επικοινωνία. 

-  Οι συνθήκες εργασίας. 

-  Η ικανότητα, η κατάρτιση και η εξέλιξη σταδιοδρομίας. 

-  Ο προσδιορισμός των στόχων και ο τρόπος διαχείρισης της απόδοσης. 

β) Δείκτες απόδοσης 

Αφορούν στα εσωτερικά μέτρα που εφαρμόζει ο οργανισμός για την κατανόηση, την 

παρακολούθηση, την πρόβλεψη, τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού όπως 

και για την πρόβλεψη του αντίκτυπου των αντιλήψεων τους. Αυτοί οι δείκτες επεξηγούν και 

επεκτείνουν τον αντίκτυπο της εφαρμόσιμης στρατηγικής των εργαζομένων και τον βαθμό 

υποστήριξης της πολιτικής και των συναφών διαδικασιών από τους ίδιους.  

Αντιστοίχως, τα μέτρα απόδοσης συμπεριλαμβάνουν παραμέτρους όπως: 

- Η συμμετοχή και η δέσμευση. 

- Η απόδοση της ηγεσίας. 

- Ο ορισμό των στόχων και η διαχείριση τους συναρτήσει της απόδοσης. 

- Η κατάρτιση και εξέλιξη της σταδιοδρομίας. 

- Οι εσωτερικές επικοινωνίες. 

 

8.Κοινωνικά Αποτελέσματα (Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο) (Society Results- 6%): 

Οι άριστοι (εξαιρετικοί) οργανισμοί αναπτύσσουν από κοινού ένα σύνολο δεικτών απόδοσης 

και παράγουν συναφή αποτελέσματα για τον προσδιορισμό της επιτυχούς ανάπτυξης της κοινωνικής 

και οικολογικής τους στρατηγικής μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών. Σε αυτή την 

περίπτωση είναι σημαντική η διαδικασία προσδιορισμού των αναγκών και των προσδοκιών των 

εξωτερικών φορέων. 

α) Μετρήσεις αντιλήψεων 

Αντικατοπτρίζουν την αντίληψη της κοινωνίας για τον οργανισμό. Αυτό επιτυγχάνεται από 

διάφορες πηγές συμπεριλαμβανομένων των ερευνών, των άρθρων τύπου, των δημόσιων 

συναντήσεων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των δημόσιων εκπροσώπων και των 

κυβερνητικών αρχών. Αυτές οι αντιλήψεις/απόψεις επεξηγούν με σαφήνεια την οπτική της κοινωνίας 

για την ανάπτυξη και τα αποτελέσματα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής στρατηγικής του 

οργανισμού.  

Ενδεικτικά, στα μέτρα αντίληψης των ‘Κοινωνικών Αποτελεσμάτων’ περιλαμβάνεται ο έλεγχος σε 

παραμέτρους όπως: 
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1. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

2. Η εικόνα και η φήμη. 

3. Η κοινωνική επίπτωση. 

4. Οι επιπτώσεις στο χώρο εργασίας. 

5. Τα βραβεία και η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης. 

 

β) Δείκτες απόδοσης: 

Αυτά είναι τα εσωτερικά μέτρα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την κατανόηση, τη 

βελτίωση των επιδόσεων του αλλά και την πρόβλεψη του αντίκτυπου του στις αντιλήψεις της 

ευρύτερης κοινωνίας.  

Αντιστοίχως, στα μέτρα απόδοσης συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος παραμέτρων όπως 

-  Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τη διακυβέρνηση.  

-  Η κοινωνική απόδοση. 

-  Οι επιδόσεις υγιεινής και ασφάλειας. 

-  Η υπεύθυνη απόδοση και οι επιδόσεις των προμηθειών. 

 

9.Κρίσιμα Αποτελέσματα Απόδοσης (Key Performance – 15%): 

Οι άριστοι (εξαιρετικοί) οργανισμοί αναπτύσσουν και συμφωνούν από κοινού σε με μία σειρά 

βασικών οικονομικών και μη οικονομικών αποτελεσμάτων για τον καθορισμό μίας επιτυχούς 

στρατηγικής η οποία καθορίζεται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες των κύριων ενδιαφερόμενων. 

α) Βασικά Αποτελέσματα απόδοσης (επιχειρηματικά/ οργανωσιακά) 

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα βασικά οικονομικά και μη οικονομικά επιχειρησιακά 

αποτελέσματα τα οποία καταδεικνύουν την επιτυχία της συνολικής στρατηγικής ενός οργανισμού. Η 

δέσμη των μέτρων και των επιμέρους στόχων συμφωνεί με τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων 

μερών.  

Αντιστοίχως, στα μέτρα απόδοσης μπορούν να συμπεριληφθούν: 

- Τα οικονομικά αποτελέσματα. 

-  Η απόδοση συγκριτικά με τον προϋπολογισμό. 

-  Ο όγκος των βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών που παραδίδονται. 

-  Τα βασικά αποτελέσματα των διαδικασιών. 

 

β) Βασικοί δείκτες απόδοσης 
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Σε αυτή την κατηγορία δεικτών συμπεριλαμβάνονται οι βασικοί δείκτες χρηματοοικονομικής 

και μη χρηματοοικονομικής δραστηριότητας οι οποίοι αξιοποιούνται για τη μέτρηση της 

επιχειρησιακής απόδοσης του οργανισμού. Συνεισφέρουν στην παρακολούθηση, κατανόηση, 

πρόβλεψη και βελτίωση των βασικών αποτελεσμάτων του οργανισμού/επιχείρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, μετρώνται: 

-  Οι επιδόσεις των εταίρων/συναδέλφων και των προμηθευτών. 

-  Οι δείκτες χρηματοοικονομικών επιδόσεων. 

-  Τα έξοδα έργου. 

-  Η τεχνολογία, η πληροφόρηση και η γνώση. 

 

5.2Γ    Βασικές Επισημάνσεις 

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, αξίζει να επισημανθούν τα εξής δύο (2) σημεία 

(Κωνσταντινίδου, 2005· Βλάχου & Πλέσιας, xx: 11): 

Α)  Η πρώτη επισήμανση αφορά στα βέλη τα οποία σκιαγραφούνται στην απεικόνιση του EFQM 

Model. Αυτά, τονίζουν την δυναμική φύση του μοντέλου υποδεικνύοντας πως μέσω της καινοτομίας 

και της μάθησης οδηγούμαστε στη βελτίωση των «Προϋποθέσεων», οι οποίες οδηγούν στη βελτίωση 

των «Αποτελεσμάτων» (Shergold & Reed, 1996).  

Β)  Η δεύτερη επισήμανση αναφέρεται στην απεικόνιση των εννέα ‘κουτιών’ του μοντέλου τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν τα κριτήρια βάσει των οποίων εκτιμάται η πρόοδος του οργανισμού με βασικό 

κριτήριο την αριστεία. Εκτενέστερα, σε κάθε κριτήριο αντιστοιχεί και ένας συντελεστής βαρύτητας 

ο οποίος αποτυπώνεται συναρτήσει του βαθμού σημαντικότητας του για την πορεία προς την 

αριστεία. Τόσο οι «Προϋποθέσεις» όσο και τα «Αποτελέσματα» συγκεντρώνουν το 50% της 

βαθμολογίας, με το άθροισμα τους να ισούται με 100%.  

Με άλλα λόγια, η δομή του μοντέλου αποτελείται από δύο ισοβαρή μέρη (50% - 50%) τα 

οποία περιλαμβάνουν τις «Προϋποθέσεις (Enablers)» που λειτουργούν ως ενισχυντές για την 

επίτευξη της ποιοτικής λειτουργίας ή της αριστείας, και τα «Αποτελέσματα (Results)» στα οποία 

κατατάσσονται: α) οι διαδικασίες/διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός του οργανισμού και 

συνδέονται άμεσα με τα αποτελέσματα των προϋποθέσεων αυτών και β) τα παράγωγα των 

διαδικασιών/προϊόντα ενός οργανισμού/επιχείρησης.  
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7’. Ικανοποίηση Εργαζομένων 

6’.  Ικανοποίηση 

εξυπηρετούμενων/ενδιαφερόμενων 

(stakeholders) 

 

5.2Δ    Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM υπό το πρίσμα της ‘Ικανοποίησης 

των ενδιαφερόμενων μερών’  

Οι παράμετροι της ‘ικανοποίησης’ και των ‘απαιτήσεων’ που εκφράζονται από τους ενεργά 

εμπλεκόμενους στο πλαίσιο Αριστείας του μοντέλου EFQM, δύναται να αναδιαμορφώσουν την 

απεικόνιση του μοντέλου με τον εξής τρόπο:     

Η ομάδα των «Προϋποθέσεων» παραμένει με τα ακόλουθα κριτήρια: α) Ηγεσία, β) Πολιτική 

και Στρατηγική, γ) Ανθρώπινοι Πόροι, δ) Πόροι και συνεργασίες, ε) Διαδικασίες. 

Από την άλλη, τα « Αποτελέσματα» μπορούν να ‘μεταφραστούν’ ως ακολούθως (απεικόνιση 4):   

α) Ικανοποίηση των πελατών, β) Ικανοποίηση των εργαζομένων, γ) Επιδράσεις στο 

κοινωνικό σύνολο, δ) Αποτελέσματα – Απόδοση των κύριων βασικών λειτουργιών (Lau & 

Anderson, 1998). Η καινοτομία καθώς, επίσης, και η αξιοποίηση της εμπειρίας αποτελούν 

αναπόσπαστα μέρη του συστήματος στην προσπάθεια βελτίωσης των «Προϋποθέσεων» και των 

«Αποτελεσμάτων», με την ανάπτυξη μίας αιτιώδους συνάφειας33 μεταξύ των δύο (Προϋποθέσεις – 

Αποτελέσματα) (Hakes, 2007· Eskildsen et al., 2000 στο Χριστόπουλος, 2018: 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (απεικόνιση 4 – απόδοση κριτηρίων αποτελεσμάτων υπό το πρίσμα της ικανοποίησης/απαιτήσεων των 

ενδιαφερόμενων στο Ζωγόπουλος, xx: 10) 

 

Η πολυδιάστατη ερμηνεία και εφαρμογή της μεθοδολογίας του μοντέλου EFQM παρέχει την 

δυνατότητα επίτευξης της αριστείας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Περιγραφικά, η ηγεσία 

προσδιορίζει την στρατηγική που θα ακολουθήσει ο οργανισμός και ακολούθως, η πολιτική και η 

στρατηγική καθορίζει το περιεχόμενο των διεργασιών βάσει των οποίων θα διεξάγεται η διαχείριση 

                                                           
33  Όπως θα παρουσιαστεί σε επόμενη ενότητα, στο πλαίσιο της ΑΕΕ (ή αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας) δεν 

εντοπίζεται με ακρίβεια η συνάφεια και δεν προσδιορίζεται συγκριτικά η συνεισφορά των κριτηρίων και υπο-κριτηρίων 

στα συνολικά αποτελέσματα του οργανισμού. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για το EFQM Model.   

7.  Αποτελέσματα  Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

 

Μεταφράζονται σε: 

 

Μεταφράζονται σε: 

 

6. Αποτελέσματα Πελατών 

 

8’. Επίδραση στην Κοινωνία Μεταφράζονται σε: 

 

8. Κοινωνικά Αποτελέσματα 
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των άυλων και υλικών πόρων. Η παραπάνω διαδικασία έχει ως βραχυπρόθεσμο στόχο την 

‘ικανοποίηση’ του ανθρώπινου δυναμικού, των πελατών και του κοινωνικού συνόλου -διαμέσου της 

καινοτομικής επιχειρησιακής προσέγγισης, της λειτουργίας του διοικητικού ελέγχου και της παροχής 

ποιοτικών προϊόντων/υπηρεσιών. Μακροπρόθεσμα, ως απώτερος στόχος ορίζεται η βελτίωση των 

παραγόμενων αποτελεσμάτων μέσω του συνεχούς ελέγχου των αποτελεσμάτων, της ανάλυσης και 

της ανατροφοδότησης του συστήματος με νέα δεδομένα στο πλαίσιο της αέναης βελτίωσης 

(Rossidis, 2017: 10). 

 

5.2Ε Τα κριτήρια EFQM Model στο πλαίσιο του μοτίβου (Ανάλυση – Σχεδιασμός – Ανάπτυξη – 

Εφαρμογή – Αξιολόγηση) – {(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) – ADDIE)} 

Όσον αφορά στις φάσεις που απεικονίζονται στα στάδια των μοντέλων σχεδιασμού μίας 

συγκεκριμένης διαδικασίας (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) – 

ADDIE, αυτές αναλύονται παρακάτω με τον εξής τρόπο (Ζωγόπουλος, xx: 49): 

i) Η φάση της Ανάλυσης.  

Σε αυτή τη φάση, προσδιορίζεται το εκπαιδευτικό πρόβλημα, καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί 

σκοποί και οι επιμέρους στόχοι και εντοπίζονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των 

μαθητών. 

ii) Η φάση του Σχεδιασμού. 

Στη συγκεκριμένη φάση επιλέγονται τα εργαλεία αξιολόγησης και η εκπαιδευτική 

προσέγγιση που θα εφαρμοστεί συναρτήσει του περιεχομένου της εκάστοτε θεματικής (περιεχόμενο, 

ασκήσεις, τεχνικές). 

iii)   Η φάση της Ανάπτυξης. 

Η φάση της Ανάπτυξης περιγράφεται ως μία φάση κατά την οποία συγκεκριμενοποιείται η 

ροή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων βάσει των στοιχείων που προέκυψαν σε επίπεδο 

περιεχομένου. 

iv) Η φάση της Εφαρμογής. 

Στο συγκεκριμένο στάδιο/φάση τίθεται σε εφαρμογή ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός που 

προέκυψε σε προηγούμενες φάσεις. 

v) Η φάση της Αξιολόγησης (διαμορφωτική & αθροιστική). 

Πραγματοποιείται η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού που υλοποιήθηκε.  

Αξιοποιώντας το συγκεκριμένο μοτίβο διαδικασιών (Ανάλυση – Σχεδιασμός – Ανάπτυξη – 

Εφαρμογή – Αξιολόγηση) – {(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) – 

ADDIE) για την ταξινόμηση των κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας 
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(EFQM Model) δύναται να προκύψουν οι ακόλουθες τρεις ταξινομήσεις σε επίπεδο διαδικασιών/ 

διεργασιών. 

Στη φάση του Σχεδιασμού: 

Συμμετέχουν ενεργά τα κριτήρια 1, 2, 3, και 4. Δηλαδή, το πρότυπο Ηγεσίας, οι Πολιτικές  

και η Στρατηγική του οργανισμού, το Ανθρώπινο Δυναμικό (εργαζόμενοι), οι  Συνεργασίες και οι 

Πόροι που αξιοποιούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα υπο-κριτήρια 

τους. 

Στη φάση της Εκτέλεσης/Εφαρμογής:  

Συμμετέχουν ενεργά το κριτήριο 5 ‘Διαδικασίες/Διεργασίες’ σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα 

υπο-κριτήρια του. 

Στη φάση του Ελέγχου/Αξιολόγησης:   

Συμμετέχουν ενεργά τα κριτήρια 6, 7, 8 και 9 σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα υπο-κριτήρια 

τους. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει ότι στη φάση του ελέγχου συνεισφέρουν ενεργά κυρίως τα 

κριτήρια 6, 7 και 8. Δηλαδή, τα Αποτελέσματα/Ικανοποίηση των Πελατών, τα 

Αποτελέσματα/Ικανοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και τα Αποτελέσματα/Επίδραση στην 

Κοινωνία, αντίστοιχα. Ενώ, στη φάση της τελικής αξιολόγησης θα μπορούσε να συμμετέχει 

περισσότερο ενεργά το κριτήριο 9 ‘Κρίσιμα Αποτελέσματα Επίδοσης’. 

Όπως αναφέρει ο Ζωγόπουλος, Ευ. (xx) σε παρουσίαση σχετικής θεματικής με  τίτλο 

“Μοντέλα Υλοποίησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση”, τα κριτήρια των Τομέων 1, 2, 3, 4, και 

5 (‘Ηγεσία’, ‘Πολιτικές και Στρατηγική’, ‘Ανθρώπινο Δυναμικό’, ‘Συνεργασίες και Πόροι’ 

‘Διαδικασίες’) του EFQM Model, θα μπορούσαν να οριστούν ως κριτήρια οργάνωσης, ενώ τα 

κριτήρια των Τομέων 6, 7, 8 και 9 ως κριτήρια αποτελεσμάτων. 

 

5.2ΣΤ     H Δυναμικότητα του EFQM Model 

Η δυναμικότητα που χαρακτηρίζει το σύνολο των διαδικασιών του μοντέλου EFQM 

αποδεικνύεται μέσα από τα ακόλουθα τρία στοιχεία: 

1ο στοιχείο δυναμικότητας:  

Η αυτοαξιολόγηση και η βελτίωση των αποτελεσμάτων ακολουθούν έναν ατέρμονα κύκλο 

κατά τον οποίο τα αποτελέσματα που προκύπτουν λειτουργούν ως βάση για την επόμενη 

ανασκόπηση. 

2ο στοιχείο δυναμικότητας: 

Οι προϋποθέσεις ‘δημιουργούν’ τα αποτελέσματα, κάτι το οποίο αντανακλάται μέσω της 

σχέσης αιτίου – αποτελέσματος.  

3οστοιχείο δυναμικότητας: 
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Η δυναμικότητα του μοντέλου αναδεικνύεται και μέσα από την δυναμικότητα των υπο-

κριτηρίων των Τομέων/κριτηρίων 6, 7, 8 και 9 σε κάποια από τα οποία συμπεριλαμβάνονται δείκτες 

πρόβλεψης και σε κάποια άλλα δείκτες αποτελεσμάτων. Αξιοσημείωτο είναι, ακόμη, ότι οι δείκτες 

προβλέψεων αξιοποιούνται για την διαχείριση της στρατηγικής και των συναφών στόχων του 

οργανισμού με απώτερο στόχο την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων (The European Quality 

Award - Assessor Training 2002). 

 

5.3  RADAR: Η «καρδιά» της αυτό-αξιολόγησης του EFQM Model 

Το RADAR περιγράφεται από τα ακρωνύμια: R=Results (αποτελέσματα), A=Approach 

(προσέγγιση), D=Deployment (ανάπτυξη), A=Assessment (Αξιολόγηση), R=Review (Αναθεώρηση) 

στα οποία αντανακλώνται οι βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής του Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου Αριστείας EFQM. Ακόμη, θα μπορούσε αυτό να συγκριθεί με τη ‘λογική’ του μοτίβου 

Analysis – Design –Development - Implementation, Evaluation – ADDIE το οποίο αναλύθηκε 

προγενέστερα. 

Αναλυτικότερα, ο Κύκλος της Μήτρας του Radar (Radar Matrix Circle) αποτελεί την βασική  

μεθοδολογία του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, γνωστή και ως λογική του RADAR 

(RADAR logic) (απεικόνιση 5). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία περιλαμβάνει τα εξής στάδια 

(απεικόνιση 6) τα οποία επαναλαμβάνονται συνεχώς (Sokovic et al., 2010): 

1. Απαιτούμενα Αποτελέσματα (Required RESULTS): 

Σε αυτό το βήμα του RADAR προσδιορίζονται τα αποτελέσματα που στοχεύει να επιτύχει 

ένας οργανισμός ή μία επιχείρηση και, παράλληλα,: α) καθορίζονται οι στόχοι, β) παρακολουθείται 

η σχέση αιτίου –αποτελέσματος μεταξύ των προσεγγίσεων και των αποτελεσμάτων, γ) συγκρίνονται 

οι μεταβλητές εσωτερικά και εξωτερικά του συστήματος και δ) αξιολογείται το πεδίο εφαρμογής των 

αποτελεσμάτων με αφετηρία τους τομείς δραστηριοτήτων.    

2.  Σχέδιο και Ανάπτυξη Προσέγγισης (Plan and Develop APPROACHES): 

Το συγκεκριμένο στάδιο/βήμα συμπεριλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός 

συνόλου προσεγγίσεων για την παράδοση (deliver) των απαιτούμενων αποτελεσμάτων. Τα 

αποτελέσματα αυτά προγραμματίζονται σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση με εστίαση: 

α) στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων (stakeholders) και β) στην ανάπτυξη διαδικασιών που 

βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με την στρατηγική του οργανισμού. 

3. Ανάπτυξη Προσεγγίσεων (DEPLOY Approaches): 
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Στο συγκεκριμένο στάδιο αναπτύσσονται προσεγγίσεις με συστηματικό τρόπο για την 

εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των μέτρων και των προσεγγίσεων που λαμβάνουν χώρα στο 

πλαίσιο δράσης του οργανισμού και αφορούν: α) στην κάλυψη όλων των σχετικών τομέων, β) στην  

εισαγωγή προσεγγίσεων, κατάλληλων για την ευημερία του οργανισμού. 

4. Αξιολόγηση και Βελτίωση των Προσεγγίσεων και της Ανάπτυξης (ASSESS and REFINE 

Approaches and Deployment): 

Στο στάδιο αυτό αξιολογούνται και τελειοποιούνται οι προσεγγίσεις και το στάδιο της 

ανάπτυξης τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παρακολούθησης και της ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν στα πλαίσια των συνεχιζόμενων μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

Επίσης, δίνεται προτεραιότητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των βελτιώσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (απεικόνιση 5 - The RADAR Measurement System of the EFQM approach) 
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) 

 

 

    

        (απεικόνιση 6 – Στάδια RADAR) 

 

 

Oι οργανισμοί που συντελούν διεργασίες οι οποίες υπακούουν στο πλαίσιο RADAR 

βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς επαναπροσδιορισμού των μεθοδολογικών τους εργαλείων και 

συνεχής αναπροσαρμογής των στρατηγικών τους. Επίσης, σε έναν άριστο οργανισμό στα πλαίσια 

της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης λαμβάνουν χώρα τακτικές μετρήσεις και διεξάγονται 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες - τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για την εφαρμογή νέων 

απαραίτητων, για την κάθε περίσταση, βελτιώσεων (Μεταξά Ι. et al, 2008· Κέφης, 2005· Γκόνης, 

2011: 29, www.efqm.org). 

Προκειμένου ένας οργανισμός να συνάδει με τις ενέργειες του ακρωνυμίου R–A-D-A-R 

(Results - Approach Deployment – Assessment – Review) θα πρέπει να θέτει στόχους που είναι 

συναφείς: 

 i) Mε την στρατηγική, ii) τα αποτελέσματα που θέλει να επιτύχει αλλά και iii) με τις 

αντιλήψεις των ενδιαφερόμενων (stakeholders). Ακόμη, προτείνεται τα αποτελέσματα που 

Αναπτύξτε τις προσεγγίσεις που θα 

προσφέρουν βελτίωση 

Αναπτύξτε το σχέδιο βελτίωσης Αξιολογήστε τον αντίκτυπο και  

βελτιώστε για να διασφαλίστε 

ότι επετεύχθη το επιθυμητό 

αποτέλεσμα 

Ορίστε τα αποτελέσματα 

που θέλετε να πετύχετε  

 (Required RESULTS) 

(Plan and Develop 

APPROACHES) 

(ASSESS and REFINE 

Approaches and Deployment) 

       (DEPLOY Approaches) 

 

http://www.efqm.org/
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παράγονται (προϊόντα ή/και υπηρεσίες) να μην 

αφορούν μόνο στο βραχυπρόθεσμο πλαίσιο 

εφαρμογής, αλλά να εντάσσονται σε μία 

μακροπρόθεσμη βάση στην οποία λαμβάνουν 

χώρα διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης και 

επαναπροσδιορισμού των στόχων (Κέφης, 2005· 

Παππάς, 2014: 28). 

Εκτενέστερα, μέσω της αυτο-αξιολόγησης 

στο πλαίσιο του EFQM Model ο κάθε οργανισμός 

προσεγγίζεται ολιστικά και εμπλουτίζεται στα 

εξής πεδία (EFQM framework, 2012: 23): 

 Εντοπίζεται ο βαθμός αποτελεσματικότητας της στρατηγικής που εφαρμόστηκε (επίπεδο 

στρατηγικής). 

 Προβάλλονται οι σχέσεις αιτίου - αποτελέσματος μεταξύ των «Προϋποθέσεων» και των 

«Αποτελεσμάτων» (επίπεδο διαδικασιών). 

 Στα πλαίσια της συγκριτικής αξιολόγησης δίνεται η δυνατότητα κοινοποίησης των 

αποτελεσμάτων και ανατροφοδότησης των διαδικασιών μέσω της αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν και από άλλες παρόμοιες πρακτικές (επίπεδο διαδικασιών). 

 Προσφέρεται η δυνατότητα ελέγχου της προόδου του οργανισμού στο σύνολο του και των 

επιμέρους τομέων δραστηριοτήτων σε βάθος χρόνου (επίπεδο αξιολόγησης). 

Η μέθοδος αυτο-αξιολόγησης του RADAR βρίσκεται στην καρδιά του Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας και τα στοιχεία του προσφέρουν την βασική δομή πάνω στην οποία 

στηρίζεται η κριτική ανάλυση μίας διαδικασίας, μίας προσέγγισης ή ενός έργου για τον εντοπισμό 

ενδεχόμενων προβληματικών περιοχών. Τα παραπάνω στάδια της μεθοδολογίας (2, 3 και 4)  θα 

μπορούσαν να συσχετιστούν με καθένα από τα υπο-κριτήρια των προϋποθέσεων (δυνάμεων 

επίτευξης) του Μοντέλου EFQM, ενώ το τελευταίο στάδιο της μεθοδολογίας RADAR με τα υπο-

κριτήρια των αποτελεσμάτων (Βλάχου και Πλέσιας, xx: 16· Γκόνης, 2011). 

Το RADAR είναι ένα δυναμικό πλαίσιο αξιολόγησης/αυτο-αξιολόγησης και συνάμα ένα 

ισχυρό εργαλείο προς αξιοποίηση για τον τομέα της διοίκησης μέσω του οποίου παρέχεται η 

κατάλληλα δομημένη προσέγγιση για τη επίτευξη υψηλών επιδόσεων στα πλαίσια του οργανισμού. 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο αυτό-αξιολόγησης προτείνεται:  

   https://slidemodel.com/templates/business-excellence-model-efqm/ 

https://slidemodel.com/templates/business-excellence-model-efqm/
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i)  Η προσέγγιση των «Αποτελεσμάτων» ενός οργανισμού ως μέρος της ευρύτερης πολιτικής και 

στρατηγικής του. 

ii) Ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη ενός συνόλου τεκμηριωμένων προσεγγίσεων για την επίτευξη 

των απαιτούμενων ‘Αποτελεσμάτων’ στο παρόν και το μέλλον. 

iii) Η ανάπτυξη προσεγγίσεων με συστηματικό τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 

εφαρμογή τους. 

iv) Η αξιολόγηση και τελειοποίηση των «Προϋποθέσεων» μέσω της συνεχούς μάθησης, της 

ανάλυσης και της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων. 

v) Η αναγνώριση, ο σχεδιασμός, η ιεράρχηση και εφαρμογή βελτιώσεων, όπου αυτό κρίνεται 

αναγκαίο (EFQM, 2013: 18-22· Watson, 2002: 3-4). 

Εστιάζοντας, περισσότερο, στο μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM, η διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης34 (απεικόνιση 7) συντελείται σε οκτώ (8) βήματα (Γεωργιάδης, 2003: 38-39): 

i) Ανάπτυξη δέσμευσης για αυτοαξιολόγηση: σε αυτή την πρώτη φάση επιχειρείται η βαθύτερη 

κατανόηση της ανάγκης για αυτοαξιολόγηση από τα ανώτερα στελέχη. 

ii) Προγραμματισμός αυτοαξιολόγησης:  

Αφού επιλεγεί η προσέγγιση, ακολούθως καθορίζονται τα όρια των πιλοτικών περιοχών εφαρμογής. 

iii)  Δημιουργία και εκπαίδευση ομάδων:  

Στην τρίτη φάση γίνεται η επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού που θα εκπαιδευτεί περαιτέρω 

και θα στελεχώσει τις ομάδες οι οποίες θα συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της αυτό-

αξιολόγησης. 

iv)  Διάδοση πλάνων αυτοαξιολόγησης:  

Με έμφαση στις απαιτήσεις του πελάτη και τις ανάγκες του οργανισμού καθορίζεται το κύριο 

μήνυμα παρουσίασης, τα μέσα και οι παραλήπτες του (μίας μελέτης περίπτωσης  – case study). 

v) Διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης:  

                                                           
34 Οι τεχνικές αυτό-αξιολόγησης που προσφέρονται για έναν οργανισμό βάσει των αρχών του Ευρωπαϊκού Μοντέλο 

Αριστείας EFQM είναι (Γεωργιάδης, 2003: 40-42):  

α) το ερωτηματολόγιο, μέθοδος η οποία προτείνεται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αντιλήψεις των 

εμπλεκόμενων μερών μέσα σε έναν οργανισμό, β) το διάγραμμα –μήτρα το οποίο παραπέμπει στα «δυνητικά 

επιτεύγματα», του τι μπορεί να πετύχει ένας οργανισμός για καθένα από τα εννέα (9) κριτήρια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας σε μία κλίμακα από το 1-10 (με 1= το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει – με 10 = το 

καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει), γ) τα workshop, τεχνική αυτο-αξιολόγησης στην οποία εμπλέκονται όλα τα μέλη 

της διοικούσας ομάδας του οργανισμού  που εποπτεύει την αυτο-αξιολόγηση, δ) η προ-φόρμα τεχνική κατά την οποία 

δημιουργείται ένα σύνολο (ομάδα) από προ-φόρμες για κάθε υπο-κριτήριο (στο πάνω μέρος της σελίδας περιγράφεται 

το κάθε υπο-κριτήριο ξεχωριστά και ακολούθως οι περιοχές που θα εξεταστούν), ε) η προσομοίωση  της διαδικασίας που 

οδηγεί στην υποψηφιότητα για το Βραβείο, προσέγγιση η οποία συνοδεύει το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή ενός 

οργανισμού στο Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (συμπεριλαμβάνεται η συγγραφή πλήρους αναφοράς σε αντιστοιχία με 

την αίτηση βάσει των οδηγιών του EFQM. Η αξιολόγηση γίνεται από δύο ομάδες αξιολογητών, μία εσωτερική και μία 

εξωτερική) (Γεωργιάδης, 2003). 
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Αποτελεί το βασικό βήμα αυτοαξιολόγησης και υλοποιείται σύμφωνα με την προσέγγιση που 

επιλέχθηκε προηγουμένως. 

vi)  Δημιουργία σχεδίου δράσης:  

Γίνεται ανασκόπηση των πιλοτικών περιοχών, ορίζονται οι προτεραιότητες και καθορίζονται 

οι αρμοδιότητες και τα σημεία εκκίνησης. Η φάση αυτή είναι καθοριστική για την αποτελεσματική 

διεξαγωγή της αξιολόγησης. 

vii) Εφαρμογή σχεδίου δράσης: 

Σχηματίζονται οι ομάδες βελτίωσης στις οποίες παρέχονται τα κατάλληλα, για την κάθε 

περίσταση, μέσα για την διευκόλυνση της αποτελεσματικότητας τους. 

viii)  Ανασκόπηση προόδου: 

Μέσω του συγκεκριμένου σταδίου το σύστημα οδηγείται στην 

ανατροφοδότηση/επαναξιολόγηση. 

 

 

 

 

 

 

 

(απεικόνιση 7 - Διαδικασία αυτo-αξιολόγησης στο πλαίσιο του EFQM Mode l–“A Practical Guide for Self- Assessment” 

Assessing for Excellence,1999) 

  

 

Με αφετηρία τα στάδια Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation – 

(ADDIE) που παρουσιάστηκαν παραπάνω, δύναται να προκύψει μία εμφανής συσχέτιση ή ακόμη 

και συνταύτιση μεταξύ των βασικών σταδίων του Radar που στελεχώνουν το μοντέλο EFQM Model 

και των βασικών σταδίων του κύκλου του Deming. 

Πρωταρχικά, ένα κοινό σημείο μεταξύ του Radar και του «κύκλου του Deming» είναι η τάση 

της συνεχούς βελτίωσης που προωθείται εντός του συστήματος, διαδικασία η οποία παραπέμπει 

άμεσα στη διαδικασία της αλλαγής και της αυτό-αξιολόγησης. 

  Αναλυτικότερα, ο κύκλος του Deming (1993) αποτελείται από τέσσερα στάδια (Αλατζόγλου, 

2015): 

1. Σχεδιασμός (Plan): στάδιο κατά το οποίο σχεδιάζονται όλες οι παραμέτροι μίας υπηρεσίας ή 

διαδικασίας. 

1.ανάπτυξη 

δέσμευσης για 

αυτοαξιολόγηση 

4. διάδοση πλάνων 

αυτοαξιολόγησης 

3. δημιουργία και 

εκπαίδευση ομάδων 

2. προγραμματισμός 

αυτοαξιολόγησης 

8.ανασκόπηση 

προόδου 

 

7. εφαρμογή σχεδίου 

δράσης 

 

6. δημιουργία σχεδίου 

δράσης 

 

5. διεξαγωγή 

αυτοαξιολόγησης 
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2. Δράση (DO): στάδιο κατά το οποίο εφαρμόζεται ο σχεδιασμός σε μικρή κλίμακα. 

3.  Έλεγχος (CHECK): στάδιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα συνεχείς έλεγχοι και δοκιμές για τον 

εντοπισμό αποκλίσεων και προβλημάτων. 

4. Βελτίωση (ACT): στάδιο στο οποίο εφαρμόζονται διορθωτικές ενέργειες με σκοπό να οδηγηθεί  

το σύστημα σε ισορροπία. 

 

5.4    Συγκριτική αξιολόγηση στο πλαίσιο του EFQM Model 

Στο χώρο της Εκπαίδευσης δείχνει να είναι πιο δύσκολα υλοποιήσιμο το εγχείρημα λήψης 

μετρήσεων με σαφή προσδιορισμένα πρότυπα συγκριτικά με τον τομέα της Εφαρμοσμένης 

Τεχνολογίας. Εντούτοις, σε περίπτωση που προσδιοριστούν με περισσότερη σαφήνεια τα πρότυπα 

των μετρήσεων, ενδεχόμενα να προκύψουν έγκυρες, αντικειμενικές, αξιόπιστες και σε μεγαλύτερο 

εύρος μετρήσεις και στον εκπαιδευτικό τομέα (Δαγκλής, 2008: 26-27).  

Η συγκριτική αξιολόγηση εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης των διαδικασιών 

μέσα σε έναν οργανισμό χαρτογραφώντας τους όρους και τις παραμέτρους που συνυποδηλώνουν την 

μέγιστη απόδοση. Ακόμη, το συγκεκριμένο είδος αξιολόγησης δεν επικεντρώνεται μόνο στη 

βελτίωση μίας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δημιουργεί και κατάλληλες συνθήκες/προϋποθέσεις 

για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος στο σύνολο του. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω της 

ποσοτικοποίησης του χάσματος που ενυπάρχει μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης και της 

πραγματικής κατάστασης η οποία επικρατεί εντός του οργανισμού (BrightHub, 2010· Πιπιλιτσής, 

2012 στο Σκόρδου, 2013: 18). 

Είναι γεγονός πως η έννοια της «συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων» με τη χρήση τιμών 

στόχων (benchmarking) καθρεφτίζεται στις βασικές διαδικασίες και διεργασίες του EFQM 

Excellence Model. Βασικοί στόχοι του benchmarking είναι η αξιολόγηση της ποιότητας νέων 

προϊόντων, η παρακολούθηση και η εκτίμηση των διεργασιών των τεχνικών συστημάτων, η λήψη 

αποφάσεων και η δέσμευση των ενδιαφερόμενων (stakeholders) σε επίπεδο στόχων και διαχείρισης 

των πόρων.  

Σύμφωνα με τον Ζαβλανό (2017: 391), συγκρίνοντας την τεχνική συγκριτικής αξιολόγησης 

(benchmarking) με την μέθοδο αξιολόγησης που βασίζεται στα πρότυπα του EFQM Model μπορεί 

να αναδυθεί η ακόλουθη διαπίστωση. Ότι μέσω του benchmarking ένας οργανισμός/επιχείρηση 

αξιολογεί την απόδοση του με αυτή ενός πρότυπου οργανισμού στην κατηγορία του, ενώ η 

συγκριτική αξιολόγηση στο πλαίσιο του προτύπου του EFQM Model αποτελεί ένα μοντέλο αυτό-

αξιολόγησης της απόδοσης του οργανισμού υπό το πρίσμα της οπτικής των εργαζομένων και των 

υπόλοιπων συμμετεχόντων αναφορικά με την συγκεκριμένη διαδικασία. 
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Τα οφέλη που αποκομίζει ένας οργανισμός ή μία επιχείρηση εφαρμόζοντας μία έρευνα 

benchmarking είναι ποικίλα. Κάποια από αυτά αναφέρονται σε ζητήματα ανταγωνισμού, φήμης και 

γοήτρου ενός οργανισμού και κάποια άλλα σχετίζονται με την ανάπτυξη και τον επαναπροσδιορισμό 

ρεαλιστικών στόχων και σχεδίων δράσης, την αξιολόγηση μεθόδων και διαδικασιών, τον εντοπισμό 

παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση ενός οργανισμού, τα δυνατά και αδύνατα σημεία του και 

τον εντοπισμό ευκαιριών για βελτίωση και καινοτομία (Quality Net, 2005).  

Συγκριτικά μπορεί να αναφερθεί ότι, το μοντέλο EFQM νε μεν προσφέρει τη δυνατότητα 

στους οργανισμούς να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με ένα επιχειρηματικό πρότυπο τελειότητας, 

παράλληλα, όμως, μέσω αυτού δίνεται έμφαση και σε παραμέτρους του εσωτερικού και του 

ευρύτερου περιβάλλοντος που δύναται να επηρεάσουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών του οργανισμού. Αναλυτικότερα, η συγκριτική αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα 

μέσω του RADAR εντός του EFQM Model ‘φωτίζει’ τα ακόλουθα σημεία: 

i) Την ανάπτυξη και εξέλιξη του στρατηγικού προγράμματος ενός οργανισμού συναρτήσει 

των μεταβολών του εξωτερικού περιβάλλοντος, ii) την διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών 

περιβάλλοντος για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός οργανισμού στα πλαίσια 

της συνεχούς βελτίωσης του, iii) την εφαρμογή μεθόδων προτυποποίησης (benchmarking) 

βασιζόμενες στα συγκριτικά  αποτελέσματα άλλων οργανισμών (Παππάς, 2014: 28). 

 

5.5     Το μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας ΕFQM στην εκπαίδευση 

5.5Α     Στο μικρο - επίπεδο  (σχολική μονάδα ή εκπαιδευτικό ίδρυμα) 

Οι παράγοντες που σχετίζονται με την μέτρηση της απόδοσης των σχολικών μονάδων και τον 

βαθμό ικανοποίησης των αποδεκτών μίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος, προσδιορίζονται με σαφήνεια 

εντός του πλαισίου της Ολικής Ποιότητας. Βασικό χαρακτηριστικό της νέας αυτής φιλοσοφίας στο 

χώρο της εκπαίδευσης είναι η συνεχή βελτίωση των υποδομών και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

μέσω ενός οριοθετημένου πλαισίου στρατηγικών σχεδίων, τακτικών προγραμματισμού και 

εφαρμογών/υλοποίησης (Χαμπούρη – Ιωαννίδου, 2003), με αφετηρία τον προσδιορισμό ενός κοινού 

σκοπού (Καφίρη – Γιακουμάκη, 1996 στο Μακρή & Ήργης, 2008: 883). 

Η υιοθέτηση της Ολικής Ποιότητας μέσα στην σχολική τάξη διέπεται από μία σειρά αλλαγών 

στους τομείς της οργάνωσης των εργασιών, της εφαρμογής των στρατηγικών και της διαχείρισης των 

πληροφοριών και της γνώσης. Ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευδοκίμηση του παραπάνω 

πλαισίου θεωρούνται: 

i)  Η κριτική σκέψη και η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας. 

ii)  Το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα. 

iii)  Η ωριμότητα και η επίγνωση των στόχων μάθησης. 
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iv)  Η καλλιέργεια συνθηκών που προωθούν την καινοτομία και την αλλαγή. 

iv)  Η σύνδεση των σκοπών μάθησης με την καθημερινότητα. 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ο/η εκπαιδευτικός καλείται να κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη 

των μαθητών διαμέσου της καλής του/της συμπεριφοράς, της παιδαγωγικής και πνευματικής του 

πανοπλίας. Από την άλλη, οι μαθητές που δέχονται την θετική επίδραση της προσφοράς και της 

αγάπης των καθηγητών/δασκάλων τους, δύναται να αποκτήσουν τα εχέγγυα για την ανάπτυξη 

ισχυρού εσωτερικού κινήτρου μάθησης και αισθήματος αυτο-βελτίωσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

επιβεβαιωθεί μέσω της σταδιακής βελτίωσης της επίδοσης τους, τις ενδείξεις ανάπτυξης 

αυτοπειθαρχίας, τον σεβασμό που επιδεικνύουν στον συνάνθρωπο τους και την γενικότερη 

κοινωνικοποίηση τους (Μπρίνια, 2008 στο Γαλανάκης, κ.α., 2015: 109-110). 

Όσον αφορά στο ρόλο του διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, αυτός/η συμπεριφέρεται 

ως ηγέτης χαράσσοντας κατάλληλες πολιτικές και στρατηγικές, ενδυναμώνοντας το ανθρώπινο 

δυναμικό, αξιοποιώντας με ορθολογικό τρόπο τους πόρους του οργανισμού και στοχεύοντας στην 

ικανοποίηση των αναγκών των εσωτερικών και εξωτερικών «πελατών» (μαθητές, εκπαιδευτικοί, 

γονείς, κοινωνία). Πρότυπα συμπεριφοράς μέσω των οποίων διευθετούνται αποτελεσματικά οι 

εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και διοικητικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του 

οργανισμού.  

Βάσει των παραπάνω, σκιαγραφείται ο απώτερος σκοπός του συστήματος EFQM ο οποίος 

αποδίδεται μέσω της ταύτισης των τελικών αποτελεσμάτων με τους αρχικούς στόχους διαμέσου μίας 

συστηματικής και δομημένης μεθοδολογίας για την αποτελεσματική υλοποίηση του 

προγραμματισμού, της αξιολόγησης και των υπόλοιπων διοικητικών λειτουργιών (Καραλιόλιου, 

2011 στο Χριστόπουλος, 2018: 46). 

Εισάγοντας το μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM στη σχολική τάξη, προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες των ενδιαφερόμενων και στις θεσμικές απαιτήσεις της λειτουργίας των εκπαιδευτικών 

οργανισμών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυτό διαμορφώνεται ως εξής (Γκένιου, 2013 όπ. αν. 

Χριστόπουλος, 2018: 47- 48): 

Προϋποθέσεις 

Ηγεσία:  

Ο ηγέτης της σχολικής μονάδας μεταδίδει το όραμα, τις αξίες και τις πρακτικές του 

εκπαιδευτικού οργανισμού επιδιώκοντας την επιτυχή ολοκλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί. 

Πολιτική και Στρατηγική: 

Η υλοποίηση του οράματος και της αποστολής της σχολικής μονάδας πραγματοποιείται μέσω 

στρατηγικών που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες όλων των 
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εμπλεκόμενων φορέων συναρτήσει των στοχεύσεων που ορίζονται, εκτός των άλλων, και από το 

ευρύτερο συγκείμενο της ισχύουσας εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Ανθρώπινο Δυναμικό:  

Οι εκπαιδευτικές μονάδες που χαρακτηρίζονται ως άριστες ενδυναμώνουν το ανθρώπινο 

δυναμικό τους μέσω της διοικητικής λειτουργίας, αναπτύσσοντας συνεχώς τις ικανότητες των 

ενδιαφερόμενων μερών και ‘απελευθερώνοντας’ τις δυνατότητες τους (σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο). Η αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπινων πόρων προσφέρει τα εχέγγυα στον 

οργανισμό για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων διαμέσου της ανάδυσης των προσωπικών 

χαρακτηριστικών όλων των υπαλλήλων του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Συνεργασίες & Πόροι: 

Η διοίκηση και ο σχεδιασμός των εσωτερικών και εξωτερικών συνεργασιών υποστηρίζουν 

τις πολιτικές του σχολείου για αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαδικασιών και εξισορρόπηση 

των αναγκών του ιδρύματος με τις ανάγκες (παρούσες/μελλοντικές) του ευρύτερου περιβάλλοντος  

Διαδικασίες: 

Στα άριστα σχολεία η διοίκηση διαμορφώνει τις διαδικασίες του οργανισμού σύμφωνα με τις 

πολιτικές και στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί στον προγραμματισμό (βραχυπρόθεσμο, 

μακροπρόθεσμο) λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των πελατών και των υπολοίπων 

εμπλεκόμενων μελών. 

Αποτελέσματα 

Αποτελέσματα για τους «πελάτες»: 

Τα άριστα σχολεία μέσω των υπηρεσιών ή των προϊόντων - που παρέχουν και παράγουν 

αντίστοιχα -στοχεύουν στην ικανοποίηση των πελατών τους (εσωτερικών/εξωτερικών) 

επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτα αποτελέσματα. 

Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό: 

Τα αποτελέσματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό επιτυγχάνονται μέσα στη σχολική 

μονάδα συναρτήσει των κινήτρων, των αρμοδιοτήτων, των αντιλήψεων, της ικανοποίησης και της 

απόδοσης του στους επιμέρους τομείς δράσης. 

Αποτελέσματα για την κοινωνία: 

Αφορούν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών και προσδοκιών της κοινωνίας στο 

πλαίσιο της ευρύτερης συμβολής του οργανισμού στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την διατήρηση 

των παγκόσμιων πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, την συμμετοχή στις τοπικές κοινότητες, 

την διασφάλιση ίσων ευκαιριών απασχόλησης και την τήρηση της δεοντολογίας. 

Κύρια αποτελέσματα απόδοσης: 
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Τα αποτελέσματα της επίδοσης αφορούν σε όλες εκείνες τις παραμέτρους που έχει 

προσδιορίσει η σχολική μονάδα ως σημαντικές και στα μετρήσιμα αποτελέσματα που καθορίζουν 

την επίτευξη της, βάσει του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού.  

Εντάσσοντας τα κριτήρια του EFQM Model στη σχολική τάξη, αυτό διαμορφώνεται ως εξής 

(απεικόνιση 8):  

 
 

             Προϋποθέσεις: Ενδυναμωτές /καταλύτες                          Αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

   Καινοτομία και Κατάρτιση  

(απεικόνιση 8 -Καρακούσης, 2016, διαφ: 13) 

 

5.5Β    Τα οφέλη από την εφαρμογή του EFQM Model στον χώρο της εκπαίδευσης 

 

«Όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, ιδιωτικού & δημοσίου τομέα, 

αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις. Η αυξανόμενη πίεση να ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα έχοντας περιορισμένους 

έως ελάχιστους πόρους μας οδηγεί στην ομαδική προσπάθεια για την διασφάλιση ενός αειφόρου μέλλοντος για τις επόμενες 

γενιές. Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM προσφέρει ένα πλαίσιο που ενθαρρύνει τις συνεργασίες και την 

καινοτομία, απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου» (EFQM, 2013: 13). 

 (Δήλωση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -Xέρμαν Βαν Ρομπέι)  
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2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

(ανάπτυξη και 
εφαρμογή, ενημέρωση 

& ενδυνάμωση) 

6. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

(εντυπώσεις γονέων, 
ενδιαφερόμενων για 
το σχολείο, 
Βαθμός ικανοποίησης) 
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- αναλώσιμα, 
τεχνολογία 
- κτίρια, εξοπλισμός 
-πληροφορίες 
- οικονομικοί πόροι 

8. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(εντυπώσεις της 
κοινωνίας για το 
σχολείο, 
Βαθμός ικανοποίησης) 
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Η διεύρυνση της πρακτικής εφαρμογής του EFQM Model προήλθε μέσα από μία σειρά 

ζυμώσεων πρότερων ερευνών μελέτης περίπτωσης (Westlund, 2001· Martin- Castila, 2002· Rusjan, 

2005). H τελειοποίηση του μοντέλου συνδυάστηκε, επίσης, με έρευνες οι οποίες επικεντρώθηκαν σε 

ζητήματα που αφορούσαν στη μεθοδολογία της αυτό-αξιολόγησης 35  ή στη χρησιμότητα της 

αναφορικά με την αξιοποίηση των πόρων και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

(Castresana and Fernandez–Ortiz, 2005). Ακόμη, αρκετά άρθρα αναφέρθηκαν σε περιπτώσεις 

επιχειρήσεων προσκείμενες στο χώρο της εκπαίδευσης36   και στον τομέα της υγείας. Τέλος, οι 

εκτενείς αναφορές έχουν γίνει για την επισήμανση της πολυδιάστατης φύσης του μοντέλου 37 

(Παπαδοπούλου, 2013: 25). 

Στο ελλαδικό χώρο, αντιπροσωπευτικό παράδειγμα επιτυχούς εφαρμογής του Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας είναι τα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Συγκεκριμένα το 2012 απονεμήθηκε στο 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα το βραβείο EFQM Recognized for Excellence – 4 Stars του 

Ευρωπαϊκού Μοντέλου Ποιότητας. Επίσης, προγενέστερα ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG βραβεύσαν 

τα Εκπαιδευτήρια Δούκα στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας και 

Καινοτομίας (2011), και τον ίδιο χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων απονεμήθηκε σε αυτά βραβείο «Αριστείας και Καινοτομίας».  

Για τα Εκπαιδευτήρια Δούκα σημαντική θέση στο πλαίσιο του «Σχολείου του Μέλλοντος» 

κατέχουν οι Δεξιότητες του 21ου αιώνα. Για την απόκτηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) υλοποιούνται καινοτόμα προγράμματα με την 

εξής μεθοδολογία: 

Επιδιώκεται οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, σε τέτοιο βαθμό 

που να μπορούν να ανταπεξέλθουν αυτοτελώς στις επαγγελματικές και καθημερινές προκλήσεις της 

ζωή τους - διαμορφώνοντας προσωπικότητα ευρωπαίου πολίτη. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στις δυνατότητες και στις ανάγκες όλων των ενεργά εμπλεκόμενων στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και ειδικότερα στην διαρκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών.  

Επί τούτου, στην ηλεκτρονική σελίδα του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος υπάρχουν 

σύνδεσμοι στους οποίους μπορεί να εισέλθει η κάθε ομάδα ξεχωριστά με συγκεκριμένο κωδικό 

(‘Είμαι Μαθητής’, ‘Είμαι Γονέας’, ‘Είμαι Εκπαιδευτικός’, ‘Είμαι Απόφοιτος’). Τα Εκπαιδευτήρια 

Δούκα μετά την κατάκτηση της «Δέσμευσης στην Επιχειρηματική Αριστεία» του EFQM Model 

επιχειρούν να επιτύχουν το επίπεδο «Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία», πιστοποίηση 

                                                           
35 (όπ.αν.) Samuelson and Nilsson, 2002· Li and Yang, 2003.  
36 (όπ.αν.) Farrar, 2000· Hides et al., 2004· Tari, 2006  
37 (όπ. αν.) Eskildsen et al., 2001· Moeller and Sonntag, 2001· Calvo mora, et al., 2005·Llusar et al., 2005 (πηγή: 

Παπαδοπούλου, 2013: 17) 
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μέσω της οποίας το σχολείο θα καταστεί πρέσβης της χώρας μας στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα 

(Elliniki Gnomi, 2013, https://www.doukas.gr). 

Γενικότερα, η εφαρμογή του μοντέλου EFQM: 

Συμβάλλει στην υιοθέτηση κάθε είδους κουλτούρας που δίνει έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες 

των μαθητών, στην σταθερή παρακίνηση των  εκπαιδευτικών μελών και στη βελτίωση της ποιότητας 

των διαδικασιών -αυξάνοντας, με αυτό τον τρόπο, τον βαθμό αποτελεσματικότητας του 

περιβάλλοντος εργασίας και το επίπεδο συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας. Επίσης, βελτιώνει την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα (επίτευξη 

μαθησιακών στόχων, διοικητικό επίπεδο, απόδοση της ομάδας).  

Κάποιες θετικές ενδείξεις και κοινά χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς οι οποίοι αξιοποιούν το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM, 

είναι (Ζαβλανός, 2017: 396): 

α)  Η  βελτίωση των σταδίων της ανάπτυξης, του σχεδιασμού και της στρατηγικής τους. 

β)  Η δυνατότητα εντοπισμού και αξιολόγησης των δυνατών και αδύνατων σημείων τους. 

γ)  Η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού στις αρχές της Αριστείας. 

δ)  Η ανταλλαγή καλών πρακτικών εντός του πλαισίου τους. 

ε)   Η παροχή ευκαιριών για εσωτερική επιβράβευση (first step with EFQM). 

στ) Η σύγκριση τους με άλλους οργανισμούς στη βάση ενός κοινού αποδεκτού πλαισίου κριτηρίων. 

Συμπερασματικά, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του μοντέλου EFQM είναι: i) η 

ικανοποίηση των πελατών, ii) η διάχυση της καινοτομίας σε όλους τους τομείς,  iii) η αποδοτικότερη 

αξιοποίηση των πόρων, iv) η συνεχής βελτίωση των οργανωσιακών αποτελεσμάτων, και v) η 

διαχείριση των αλλαγών με αποτελεσματικό τρόπο (Κέφης, 2005). 

 

5.5Γ   Νεότερες έρευνες 

Ακολούθως παρουσιάζονται, ενδεικτικά, κάποιες εργασίες που εκπονήθηκαν με βασική 

θεματική το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM με έμφαση στις αρχές της ΔΟΠ όπως: 

- Η Διπλωματική εργασία της Αναστασιάδου (2016) με θέμα «Αξιολόγηση της εφαρμογής των 

Αρχών της ΔΟΠ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με χρήση του EFQM Excellence Model – Έρευνα 

σε Παιδαγωγικά Τμήματα των Ελληνικών ΑΕΙ με βασικό σκοπό: “την αποδελτίωση της θεωρίας των 

παραγόντων και συνιστωσών που συνθέτουν την έννοια της Ποιότητας, την προσαρμογή της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την εφαρμογή του 

Μοντέλου Αριστείας European Foundation of Quality Management (EFQM) Excellence Model ως 

εργαλείου αξιολόγησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”. 

https://www.doukas.gr/
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- Η διπλωματική εργασία της Κωνσταντινίδου, Χ. (2005) με θέμα «Το Μοντέλο 

Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM» με σκοπό “την ανάλυση του μοντέλου επιχειρηματικής 

αριστείας EFQM και την εξέταση της αποτελεσματικότητας του μέσα από τις εμπειρίες ελληνικών 

και ξένων επιχειρήσεων που το έχουν υιοθετήσει”. 

- Η πτυχιακή εργασία του Στάμου, Η. (2012) με θέμα «Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο επίτευξης 

Άριστων Αποτελεσμάτων (The EFQM Excellence Model) με σκοπό “Την βιβλιογραφική διερεύνηση 

και καταγραφή του τρόπου με τον οποίο μία επιχείρηση εμπορίας και διανομής ηλεκτρονικού υλικού 

μπορεί να επιτύχει την απόδοση ενός επιχειρηματικού βραβείου όπως εκείνο του EFQM”. 

- Η διπλωματική εργασία του Μπουγιουκλή, Ι. (2011) με θέμα «Η εφαρμογή των Αρχών της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας & του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM Business 

Excellence Model στη Βιομηχανία: Η περίπτωση των βαφείων της Alumil» με σκοπό “την ανάλυση 

των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία αλλά και την αποτυχία της εφαρμογής των αρχών της 

Ολικής Ποιότητας στην Βιομηχανία”. 

- Η μεταπτυχιακή εργασία της Καλαϊτζάκη, Κ. (2017) με θέμα «Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 

μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας (EFQM Excellence Model) σε εταιρεία συμβούλων 

επιχειρήσεων» με σκοπό “την παρουσίαση της αναγκαιότητας και της σπουδαιότητας της εφαρμογής 

του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Model) σε εταιρεία Συμβούλων 

Επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την απόκτηση εξοικείωσης με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο”. 

- Η διπλωματική εργασία της Παρτζαλίδου, Π. (2008) με θέμα «Η Διαχείριση της Ποιότητας 

στις Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών» με σκοπό “την διερεύνηση των αποτελεσμάτων που 

παρήχθησαν από την εγκατάσταση συστήματος ποιότητας σε 6 εταιρείες παροχής υπηρεσιών”. 

- Η διπλωματική εργασία του Χριστόπουλου, Κ. (2018) με θέμα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι θέσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων της περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας» με σκοπό “την διερεύνηση της δυνατότητας υιοθέτησης της φιλοσοφίας της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής του μοντέλου 

αριστείας EFQM”. 

- Η έρευνα του Κολοζώφ, Χ. (2015) με θέμα «Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων 

δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια 

εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του EFQM.”  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: «ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ 

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΗΓΕΣΙΑΣ» 

         Οι στόχοι επιτυγχάνονται πιο εύκολα, όταν 

ο κόπος μοιράζεται (Όμηρος) 

Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο  

από το να διανέμεις  

τη γνώση, 

 είναι να εμπνέεις την αλλαγή. 

Η μάθηση είναι κάτι περισσότερο από το  

να αποστηθίζεις δεδομένα,  

είναι να φτάνεις στην κατανόηση. 

(William Arthur Ward, 1921-1994) 

 

6.1    Ποιοτική ηγεσία  

Σύμφωνα με τον Barnett (1999) για την επίτευξη και διατήρηση μίας ποιοτικής κουλτούρας, 

θα πρέπει να διευκρινιστούν πρώτα τα όρια μεταξύ των όρων “Διοίκηση της Ποιότητας” και 

“Ποιοτική Διοίκηση”. Όσον αφορά στη ‘Διοίκηση της Ποιότητας’, αυτή μπορεί να παρομοιαστεί με 

το ύφος της ηγεσίας που υιοθετείται κυρίως από τον στρατό και εμφορείται από τις αρχές της εντολής 

και της εξουσίας (two “c” approach of command & control). H ‘Ποιοτική Διοίκηση’, αντίστοιχα, 

“καθρεφτίζεται” με το ύφος της ηγεσίας του μαέστρου μιας ορχήστρας, ο οποίος διοικεί και 

αναπτύσσει το δυναμικό της στο πλαίσιο της συνεχούς και ειλικρινούς ενημέρωσης του τύπου – two 

“I” approach of inform & involve (Barnett, 1999 στο Lomas, 2004). 

Η «ποιοτική» ηγεσία βασίζεται στη φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών και 

των μεθόδων διδασκαλίας. Ακολούθως, σύμφωνα με την αλυσιδωτή αντίδραση του Deming 

(Deming Chain Reaction), η βελτίωση των μεθόδων και των διαδικασιών εκκινεί μία αλυσιδωτή 

αντίδραση που οδηγεί: στις βελτιωμένες εκφάνσεις της ποιότητας, της παραγωγικότητας και της 

απόδοσης της επένδυσης, στο μειωμένο κόστος, στις μειωμένες τιμές, στο αυξημένο μερίδιο αγοράς, 

στη μακροβιότητα ενός επιστημονικού/επαγγελματικού κλάδου, σε περισσότερες θέσεις εργασίας, 

(Goetsch & Davis, 2016: 271). 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, η επιτυχημένη ηγεσία είναι κοινώς αποδεκτό, πλέον, πως 

αποτελεί βασικό συστατικό της σχολικής βελτίωσης (ΟfSTED, 2000), διαπίστωση η οποία 

επιβεβαιώνεται από ευρήματα που προέκυψαν σε χώρες με διαφορετικά σχολικά πλαίσια δράσης 

(Velzen et al., 1985· Hopkins, 2001· West et al., 2000 στο Harris & Chapman, 2002). Το προφίλ του 

διευθυντή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιοτική βελτίωση της σχολικής μονάδας καθώς 

έχει υπό την εποπτεία του όλα τα ανατροφοδοτούμενα μέρη του αέναου κύκλου της μάθησης, 

παράλληλα, με την ευθύνη της συνεχής ενδυνάμωσης των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1746


179 
 

Όπως προκύπτει από την σχετική βιβλιογραφία, τα κριτήρια που προσδιορίζουν τον 

παράγοντα «ποιοτική ηγεσία» είναι δυναμικά (Κουτούζης, 1999), ορισμένα εκ των οποίων δύναται 

να ενισχύσουν περισσότερο την αποτελεσματικότητα του ρόλου του διευθυντή-ηγέτη μιας σχολικής 

μονάδας συμβάλλοντας στη διαμόρφωση θετικού κλίματος για την παρακίνηση του ανθρώπινου 

δυναμικού του σχολείου και συνεισφέροντας στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, εντός του 

πλαισίου της ΔΟΠ (Μπαραλής & Ζωγόπουλος, 2012: 329). 

Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των σχολείων που 

αποτυγχάνουν ή δεν επιτυγχάνουν πλήρως τους στόχους που έχουν θέσει (Barber & Dann, 1996· 

Harris & Jackson, 1997· Stoll & Myers, 1998; Hopkins· Gray, 2000· Maden & Hillman, 1996). 

Επίσης, αρκετά ερευνητικά στοιχεία, κατά βάση από την αμερικανική βιβλιογραφία (Elmore, 2000· 

Louis, Marks&Kruse, 1996) αναφέρονται στη βελτίωση των σχολείων που αντιμετωπίζουν δύσκολες 

συνθήκες (schools in challenging) και όσων βρίσκονται σε αστικά κέντρα  (urban contexts). Τα 

τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των σχολείων που αποτυγχάνουν ή δεν 

επιτυγχάνουν πλήρως τους στόχους που έχουν θέσει (Barber & Dann, 1996· Harris & Jackson, 1997· 

Stoll & Myers, 1998; Hopkins· Gray, 2000· Maden & Hillman, 1996). 

Αναφορικά με το στυλ της ηγεσίας που ασκείται από τους διευθυντές των αμερικανικών 

αστικών σχολών, διαπιστώθηκε πως ο τρόπος διοίκησης διέφερε σε μεγάλο βαθμό από σχολείο σε 

σχολείο (Blank, 1987). Η παραπάνω εκδοχή επιβεβαιώθηκε και από τον Keedy (1993) ο οποίος 

επισήμανε πως η εφαρμογή διαφορετικών τύπων ηγεσίας, κατάλληλων για την κάθε περίπτωση, 

θεωρείται πιο επιτυχημένη για την επίτευξη βελτίωσης στις σχολικές μονάδες, απ’ ότι μία ηγετική 

προσέγγιση η οποία λειτουργεί μονοδιάστατα για κάθε περίπτωση (Harris & Chapman, 2002: 1-2).  

Παρ’ όλα αυτά, απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ηγεσίας το οποίο θα μεγιστοποιεί τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και θα συμβάλλει στη σχολική αποτελεσματικότητα διαμέσου της 

βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας. Αυτή η αδυναμία σχηματισμού ενός 

ενιαίου πολυδιάστατου μοντέλου ηγεσίας 38  επιχειρείται να ‘θεραπευτεί’ μέσω της ολιστικής 

θεώρησης της σχολικής ηγεσίας στα πλαίσια σύγχρονων προτύπων και προφίλ ηγεσίας όπως: η 

μετασχηματιστική ηγεσία (transformative leadership), η εκπαιδευτική/παιδαγωγική ηγεσία 

(instructional/pedagogical leadership), η δημοκρατική –συμμετοχική ηγεσία (democratic -

participative leadership), η κατανεμημένη ηγεσία (Distributed leadership) και η ηθική ηγεσία (moral 

leadership). 

Ακόμη, σε εννοιολογική βάση, προσοδοφόρο θα ήταν να στοχαστούμε αναφορικά με την 

(ενδεχόμενη) διαφοροποίηση που ενυπάρχει μεταξύ των όρων ‘πρότυπα διοίκησης’ και ‘πρότυπα 

                                                           
38 Η διοίκηση στο συγκεκριμένο πλαίσιο προσδιορίζεται ως μία διαδικασία συντονισμού ανθρώπων και δραστηριοτήτων 

για την επίτευξη κοινών στόχων (Κουτούζης, 1999: 35). 
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ηγεσίας’. Επίσης, εάν τελικά κάποια από τα πρότυπα διοίκησης ‘μετονομάστηκαν’ σε πρότυπα 

ηγεσίας και ποια από αυτά (ανα)διαμορφώθηκαν ή δημιουργήθηκαν εκ νέου (απεικόνιση 1). 

 

 

 

 

 

 

(απεικόνιση 1 -Αλληλεπίδραση προτύπων ηγεσίας και διοίκησης) 

 

 

6.2    Διοίκηση vs Ηγεσία 

Οι έννοιες της διοίκησης και της ηγεσίας αλληλοεπικαλύπτονται και γι’ αυτές έχει δοθεί 

διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τα συγκείμενα πλαίσια της χώρας προέλευσης τους (εθνικό, 

ιστορικό, πολιτιστικό). Συγκεκριμένα, στις αγγλόφωνες χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι Η.Π.Α. ο ρόλος του ηγέτη έχει κυρίαρχη θέση στην 

προώθηση της σχολικής βελτίωσης, κάτι το οποίο δεν εντοπίζεται στις  Σκανδιναβικές και τις Κάτω 

Χώρες. Όσον αφορά στη συγκεκριμένη διακύμανση, αυτή, κατά κάποιο τρόπο, αντανακλά τις 

διαφοροποιήσεις που ενυπάρχουν στο επίπεδο της γενικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών 

συστημάτων (West-Burnham 1997 στο Day & Sammons, 2013: 5). 

Ο Northouse (1997: 9) συμπεραίνει ότι: «παρ’ όλο που υπάρχουν σαφείς διαφορές ανάμεσα 

στη διοίκηση και την ηγεσία ή αλλιώς ανάμεσα στους μάνατζερ στους ηγέτες, υπάρχει ένα σημαντικό 

ποσό συνιστώμενης αλληλουχίας, δηλαδή μία περιοχή όπου συμπίπτουν και τα δύο». Οι Kaser, 

Mundry, Loucks –Horstley και Stiles (2002: 10) επεξηγούν αναφέροντας πως: «μία σημαντική 

συμβολή του ηγέτη είναι να είναι πάντα ικανός να ξεχωρίζει τις δύο αυτές βασικές λειτουργίες». 

Βάσει αυτού του πλαισίου, προτείνεται οι διευθυντές να επιδεικνύουν ηγετικές αρετές, αλλά την ίδια 

ώρα καλούνται να υπηρετούν και ως αποτελεσματικοί διαχειριστές, με θεμέλιο επιχείρημα ότι η 

ηγεσία χωρίς την ‘καλή’ διοίκηση είναι πολύ πιθανόν να μην συνεισφέρει τα επιθυμητά/αναμενόμενα 

αποτελέσματα (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 75-76). 

Συμπληρωματικά, οι Everard, Morris και Wilson (2004: 23) επισήμαναν τα βασικά 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτουν τόσο οι διευθυντές όσο και οι υποδιευθυντές σχολικών 

μονάδων. Το ίδιο επιχείρησε και ο Hay (2003) ο οποίος πρότεινε συνδυαστικά τα ακόλουθα δέκα 

επτά (17) χαρακτηριστικά, τα οποία δύναται να συνυπάρξουν σε όλες τις δομές εκπαίδευσης (μικρά 

Πρότυπα διοίκησης Πρότυπα ηγεσίας; 

ή 
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ή μεγάλα γενικά σχολεία, ειδικές δομές εκπαίδευσης κ.α.), σε κάθε περιβάλλον και για κάθε άτομο 

εξατομικευμένα. Αυτά είναι: 

 

  Αναλυτική σκέψη     Σεβασμός για τους άλλους 

  Αυτοπεποίθηση     Προσωπικές αντιλήψεις 

  Ανάπτυξη δυνατοτήτων    Στρατηγική σκέψη 

  Πρόκληση και υποστήριξη    Ομαδική δουλειά 

  Ορμή για βελτίωση    Μετασχηματιστική ηγεσία 

              Υπευθυνότητα                Κατανόηση του περιβάλλοντος  

  Πρωτοβουλία     Κατανόηση των άλλων 

Επίδραση και επιρροή    Ακεραιότητα 

Έρευνα για πληροφορίες 

                    (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 80) 

 

Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων ή με απλά λόγια το να συνεργάζεται κανείς με 

ανθρώπους καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των αρμοδιοτήτων ενός διευθυντή και, 

συνάμα, αποτελεί κρίσιμη αρμοδιότητα για την επιτυχή έκβαση και πραγμάτωση του ρόλου του. 

Αναλυτικότερα, ο διευθυντής/manager παρουσιάζεται συνήθως ως ένα άτομο έμπειρο και πολύ 

μορφωμένο το οποίο ενημερώνεται συχνά για την επιστήμη του και εργάζεται σκληρά. Επίσης, 

σέβεται το σύστημα και ακολουθεί κατά γράμμα τους νόμους και τις διαδικασίες που συστήνονται 

(Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 76-77· Πασιαρδής, 2004: 71).  

Από την άλλη, ο ηγέτης/leader ενθαρρύνει τις καινοτομίες και την άσκηση της πρωτοβουλίας, 

παραβιάζει την ιεραρχία και επικοινωνεί άμεσα με τη βάση όποτε αυτό απαιτείται. Εκτιμά το 

προσωπικό του, το οποίο προς ανταπόδοση ακολουθεί το όραμα που πρεσβεύει ο οργανισμός. 

Επιπρόσθετα, ένας ηγέτης βλέπει τον συνάδελφο του ως συμπαραστάτη και συνεργάτη, διακρίνεται 

από απλότητα και αξιοποιεί την θετική ενίσχυση ως κίνητρο για παραγωγική εργασία. Αναγνωρίζει 

τα λάθη του, είναι κοινωνικός και αρκετές φορές απρόβλεπτος (Πασιαρδής, 2004: 71-72). 

Η έννοια της ηγεσίας αποτελεί μία πρόκληση για την ανεύρεση ισορροπίας μεταξύ των 

ενδιαφερόντων, των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε ατόμου που συμμετέχει σε έναν 

εκπαιδευτικό οργανισμό, συνεισφέροντας, παράλληλα, σε όσα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά σε 

θεσμικό επίπεδο μέσα στον οργανισμό αυτό. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά του Dewey ο οποίος 

κάνει λόγο για «τον εναρμονισμό μεταξύ των ατομικών χαρακτηριστικών με τα κοινωνικά μέσα και 

τις αξίες (Mayhew & Edwards, 1965: 465)».  



182 
 

Με αφορμή την εξέταση του όρου της ηγεσίας μέσα από την διερεύνηση ποικίλων πεδίων 

της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγματικότητας (αθλητισμός, στρατός, επιχειρήσεις, βιομηχανία, 

εκπαίδευσης), γίνεται αντιληπτό ότι αυτή μπορεί να οριστεί με διαφορετικούς τρόπους. 

Εκτενέστερα, σύμφωνα με τον Chemers (1997) η ηγεσία προσδιορίζεται ως μία διαδικασία 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης κατά την οποία το άτομο κινητοποιεί τη βοήθεια και ενίσχυση των 

άλλων για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Οι Katz και Kahn (1978) συμπληρώνουν τρία βασικά 

προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας: α) την αποδοχή μίας θέσης ή ενός αξιώματος, β) την 

κατηγορία μιας συγκεκριμένης διοικητικής συμπεριφοράς, και γ) τα χαρακτηριστικά του ατόμου. 

Όσον αφορά στους παραπάνω προσδιορισμούς οYukl (1998) έκρινε πως, οι σύγχρονοι ορισμοί  δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτούμενες ανάγκες για χαρισματικούς και μετασχηματιστικούς 

ηγέτες καθώς αυτοί εστιάζουν περισσότερο στον βαθμό απήχησης και επιρροής των συναισθημάτων 

των ηγετών προς τους υφιστάμενους τους (Beatty & Brew, 2004).  

Ένας ακόμη ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί για την ηγεσία είναι ο ακόλουθος: 

«Η ικανότητα που έχει κάποιος να εμπνεύσει τους ανθρώπους να έχουν μία ολοκληρωτική, πρόθυμη 

και εθελοντική δέσμευση στην επίτευξη ή υπέρβαση των οργανωτικών στόχων». Ο συγκεκριμένος 

ορισμός προσεγγίζεται αποτελεσματικά, μέσα από την εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας καθότι εμπεριέχει την έννοια της έμπνευσης,  η οποία εντοπίζεται σε ένα ανώτερο επίπεδο 

ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, η έμπνευση σημαίνει παροχή 

κινήτρων τα οποία πηγάζουν μέσα από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε αντίθεση με την παροχή 

κινήτρου που απλώς απεικονίζεται μέσω μίας προσωπικής ανταπόκρισης σε εξωτερικά ερεθίσματα 

(Goetsch & Davis, 2016: 266). 

Συμπληρωματικά ο Maxcy (στο Gregory, 1996) ορίζει την ηγεσία ως ένα σύνολο ποικίλων 

στρατηγικών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την βέλτιστη αντιμετώπιση του χάους, της πιθανής 

δυσαρμονίας και της περιπλοκής που δύναται να εμφανιστούν στα πλαίσια μίας σχολικής μονάδας. 

Σκιαγραφώντας, με αυτό τον τρόπο, το πρότυπο της καταστασιακής 39  ηγεσίας (Κριεμάδης & 

Θωμοπούλου, 2012: 45). 

Λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς που αναφέρθηκαν για την (εκπαιδευτική) ηγεσία βάσει 

των οποίων η εξουσία συγκεντρώνονταν στο πρόσωπο του διευθυντή και αργότερα 

                                                           
39 Κάθε σχολείο είναι μοναδικό, τα εκπαιδευτικά μέλη του οποίου έχουν τις δικές τους ξεχωριστές ανάγκες. Υπό αυτό το 

πρίσμα, οι αποτελεσματικοί ηγέτες δρουν συνυπολογίζοντας τις εκάστοτε συνθήκες αξιοποιώντας με αποτελεσματικό 

τρόπο μεταβλητές που επηρεάζουν το επίπεδο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της σχολικής μονάδας. 

Παραδείγματα τέτοιων μηχανισμών είναι α) ο στρατηγικός σχεδιασμός –βάσει του οποίου  αξιολογείται η επίδοση του 

σχολείου και αναπτύσσονται προγράμματα για τη βελτίωση του, β) η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, γ) η παιδαγωγική 

καθοδήγηση με τη δημιουργία συνθηκών συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, δ) η αίσθηση του οράματος και της 

στοχοθεσίας και ε) η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού σχολείου (Leithwood & Riehl, 2003). 
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προσανατολίζονταν στα επιτεύγματα του μαθητή μέσα από τις επικείμενες αλλαγές στην 

καθεστηκυία τάξη, διαφαίνεται εμφανώς η συσχέτιση μεταξύ του προτύπου του ηγέτη και των 

επιμέρους εννοιών όπως: ‘όραμα’, ‘αξίες’ και ‘επιρροή’ (Bush & Glover, 2003). 

Εν κατακλείδι, ο ηγέτης είναι εκείνο το πρόσωπο μέσα στον οργανισμό το οποίο θα μεταφέρει 

το όραμα στους συνεργάτες του (ως όραμα σύμφωνα με τον Kotter (1996) ορίζεται η ‘λογική’ και 

ελκυστική εικόνα του μέλλοντος, με τον ρόλο του ηγέτη να παίζει καθοριστικό ρόλο στην μετάδοση 

του). Η μεταφορά του οράματος του οργανισμού με αποτελεσματικό τρόπο γίνεται με βάση 

συγκεκριμένες μεθόδους και διαδικασίες κατά τις οποίες καθίστανται το μήνυμα: 

- Απτό: δημιουργείται δηλαδή η εικόνα που οι άλλοι μπορούν να δουν σχετικά με το πώς θα είναι 

τα πράγματα μετά την αλλαγή. 

- Εφικτό: δίνεται η ρεαλιστική χροιά και τονίζεται ότι το όραμα μπορεί να είναι επιτεύξιμο. 

- Ευέλικτο: ένα αποτελεσματικό όραμα διατυπώνεται με όρους που είναι σχετικά γενικοί, έτσι ώστε 

να προσφέρεται η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και να δημιουργείται η δέσμευση στα 

ενδιαφερόμενα μέρη για άμεση ανταπόκριση και υλοποίηση του. 

- Επικοινωνίσιμο40: ένα όραμα για να είναι επικοινωνίσιμο θα πρέπει να μπορεί να προσεγγιστεί 

αποτελεσματικά και να αποδοθεί με ευκολία από κάποιον που βρίσκεται εκτός του οργανισμού. 

- Παρουσιάζοντας τα οφέλη του για το κοινό καλό: ένα όραμα με αυτό το περιεχόμενο πρεσβεύει 

ένα καλύτερο μέλλον και τυγχάνει καλύτερης αποδοχής ακόμη και από εκείνους που τείνουν να 

αντιστέκονται στην αλλαγή (Goetsch & Davis, 2016: 294-295). 

 

6.3    Ο ρόλος του ηγέτη-διευθυντή στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού 

Έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς έρευνες οι οποίες περιγράφουν την επίδραση της άσκησης 

αποτελεσματικής ηγεσίας στην ενδυνάμωση του σχολείου (Scheerens, 1992· Reynolds & Cuttance, 

1992·Harris, et. al., 1995) και στη σχολική βελτίωση (Sergiovanni, 2000· Copland, 2001· Fullan, 

2001). Επίσης, η καλλιέργεια θετικών συναδελφικών σχέσεων στο πλαίσιο της ομάδας και η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διοικητικές αποφάσεις, έχει αποδειχθεί πως ενισχύουν το 

συναίσθημα της απελευθέρωσης και της ενδυνάμωσης στα εκπαιδευτικά μέλη, αυξάνοντας τα 

επίπεδα οργανωτικής δέσμευσης (Dee et al., 2002). 

                                                           
40 Ένα όραμα δύναται να κοινοποιηθεί με: i) απλότητα, χαρακτηριστικό που το κάνει πιο εύκολα μεταβιβάσιμο,  ii) με 

επαναληπτικότητα, διαδικασία μέσω της οποίας ένα μήνυμα γίνεται παρατηρήσιμο από τους εργαζομένους, iii) με 

μηχανισμούς ανατροφοδότησης,  στους οποίους συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο η διαπροσωπική αυθόρμητη και άμεση 

επικοινωνία αλλά και τα τεχνολογικά μέσα όπως το fax, το e-mail κ.α., και iv) με άλλες ποικίλες μορφές οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν τις προαναφερθείσες με συνδυαστικό τρόπο (Goetsch & Davis, 2016: 295). 
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Οι σχολικοί ηγέτες στα πλαίσια της ΔΟΠ θέτουν ως προτεραιότητα συζήτησης την ενίσχυση 

της επαγγελματικής γνώσης και υλοποιούν συνεχώς δραστηριότητες για την αντιμετώπιση ποικίλων 

εκπαιδευτικών ζητημάτων. Αναλυτικότερα (Mai, 2004: 218): 

α) Ενθαρρύνουν το ανθρώπινο δυναμικό να συνεισφέρει ενεργά στη διαμόρφωση των οργανωσιακών 

αποτελεσμάτων. 

β) Επιμελούνται τα οργανωσιακά ζητήματα που προκύπτουν με κριτικό και αναστοχαστικό τρόπο 

αξιοποιώντας την τεχνική των ερωτήσεων. Δύο παραδείγματα ερωτήσεων είναι τα ακόλουθα: 

‘υπάρχουν άλλοι τρόποι για να πετύχουμε αυτό τον στόχο;’, ‘γιατί το κάνουμε αυτό τώρα;’. 

γ) Παρέχουν θετική ενίσχυση σε  όσους εκφράζουν τις ιδέες τους και καλλιεργούν συνθήκες οι οποίες 

προωθούν την παρακολούθηση μίας δράσης, την δέσμευση στο πλαίσιο επίτευξης του οράματος του 

οργανισμού και την ανάληψη νέων δράσεων. 

δ) Ενθαρρύνουν την καλλιέργεια σχέσεων καθοδήγησης για την αποτελεσματική υποστήριξη των 

νεώτερων εργαζομένων. Προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους με την 

υλοποίηση σχετικών δρώμενων (Mai, 2004: 218). 

Ο ρόλος της διοίκησης μίας οργάνωσης στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού 

συνδέεται με υποστηρικτικές συμπεριφορές όπως για παράδειγμα (Goetsch & Davis, 2016: 251 -

263):  

 Λειτουργούν ως εκπαιδευτές. 

 Λειτουργούν ως διευκολυντές. 

 Ασκούν τη διοίκηση δια περιηγήσεως41. 

 Επιδεικνύουν υποστηρικτική συμπεριφορά. 

 Είναι παράδειγμα προς μίμηση. 

 Λειτουργούν ως μέντορες. 

 Αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα των υπαλλήλων τους. 

 Δρουν γρήγορα σε υποδείξεις. 

Σύμφωνα με τα προτεινόμενα εθνικά πρότυπα για τους διευθυντές (National Standards for 

Headteachers, 2004), αναγνωρίστηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν οι βασικές επαγγελματικές ηγετικές 

και διαχειριστικές πρακτικές του ρόλου τους σε έξι (6) θεματικές περιοχές. Οι συγκεκριμένες 

περιοχές αφορούν σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων και υποδιαιρούνται στα επίπεδα 

                                                           
41 Η «διοίκηση δια περιηγήσεως» (management by walking around – MBWA) ή αλλιώς διοίκηση δια συζητήσεως 

προτείνεται ιδιαίτερα όταν η ενδυνάμωση ως ιδέα δεν έχει εντρυφήσει πλήρως στην κουλτούρα μίας οργάνωσης. Ο 

τρόπος συλλογής των ιδεών λαμβάνει χώρα μέσω ερωτήσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο 

τίθενται οι ερωτήσεις και στο κατάλληλο κλίμα - το οποίο διαμορφώνεται με σκοπό την ενθάρρυνση της ελεύθερης 

έκφρασης των υπαλλήλων (Goetsch & Davis, 2016: 255). 
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γνώσεων, επαγγελματικών ιδιοτήτων (προσωπικές ικανότητες, δεξιότητες) και άλλων σχετικών 

ικανοτήτων. Αυτές είναι (Day & Sammons, 2013: 7):  

i)  Η διαμόρφωση του μέλλοντος:  

Ένας ηγέτης δημιουργεί ένα στρατηγικό σχέδιο με όραμα για το σχολείο, από κοινού με τη 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων.  

ii)  Η πρωτοποριακή μάθηση και διδασκαλία:  

Πρεσβεύεται από διευθυντές/τριες που αναλαμβάνουν την ευθύνη για την βελτίωση της 

ποιότητας της μάθησης και της διδασκαλίας. Αυτό συνεπάγεται τον καθορισμό υψηλών προσδοκιών, 

διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Μία επιτυχημένη κουλτούρα μάθησης ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν πιο 

αποτελεσματικοί, ενθουσιώδεις, ανεξάρτητοι και αφοσιωμένοι στη δια βίου μάθηση. 

iii)   Ανάπτυξη εαυτού και εργασία με άλλους: 

Σχετίζεται με την οικοδόμηση αποτελεσματικών σχέσεων μέσω της διαχείρισης των 

επιδόσεων και της αποτελεσματικής επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού. 

iv)   Η διαχείριση/διοίκηση του οργανισμού: 

Αφορά στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και λαμβάνει χώρα μέσω της αυτο-

αξιολόγησης, της οργάνωσης και της διαχείρισης των πόρων με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης 

τους. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα μέσω μίας δυναμικής τάσης η οποία διαχέεται σε όλο το 

εργατικό δυναμικό του οργανισμού. 

v)  Η εξασφάλιση λογοδοσίας: 

Οι διευθυντές λογοδοτούν απέναντι στους μαθητές, τους γονείς, την τοπική κοινότητα και 

άλλους διοικητικούς φορείς για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, την προώθηση της 

συλλογικής ευθύνης στο σύνολο της σχολικής κοινότητας. Η παρεχόμενη εκπαίδευση έχει το ρόλο 

και την λειτουργία μίας κοινωνικής υπηρεσίας. 

vi)   Η ενίσχυση της κοινότητας:  

Αναφέρεται στη δημιουργία σχέσεων και συνεργασίας με άλλα σχολεία, γονείς και υπηρεσίες 

για την διασφάλιση της ευημερίας των μαθητών και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης (Department 

for Education and Skills, 2004). 

Το είδος της κουλτούρας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός οργανισμού αποτελεί μία από 

τις βασικότερες παραμέτρους ενδυνάμωσης της σχολικής μονάδας, με τις λειτουργίες της δέσμευσης 

και της διευκόλυνσης να συνεισφέρουν στην παράκαμψη των εμποδίων για την επιτέλεση τους 

(Κλάδης, 2017: 150, 158· Goetsch & Davis, 2016: 250). Ακολούθως, απεικονίζεται η συσχέτιση 

μεταξύ των τριών παραπάνω λειτουργιών (απεικόνιση 2). 
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           (απεικόνιση 2 - Ο ρόλος της διοίκησης στην ενδυνάμωση) 

 

 

6.4   Προτεινόμενα πρότυπα ηγεσίας στο πλαίσιο των αρχών της ΔΟΠ -  Ο ηγέτης στο μοντέλο 

EFQM 

Η παραδοχή της ηγεσίας ως αναπόσπαστο μέρος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι 

τεκμηριωμένη από διάφορους ερευνητές (Saraph, Benson and Schroeder, 1989· Anderson, 

Rungtusanatham, and Schroeder, 1994· Black and Porter, 1996· Ahire, Golhar and Waller, 1996). 

Υπό αυτό το σκεπτικό, κάθε οργανισμός που επιδιώκει να ‘ταξιδέψει’ προς την ποιότητα θα πρέπει 

να ξεκινήσει εξετάζοντας πρώτα τον πολιτισμό και τις δεξιότητες που διαθέτει η ηγεσία του (Mauro 

and Mauro, 1999: 37). Επίσης, ο Feigenbaum (2007) σχετικά με αυτό ανέφερε πως «η ποιότητα 

σήμερα έχει γίνει το θεμέλιο της διαρκούς καινοτόμου διοίκησης και ηγεσίας» για να προσθέσει ο 

Juran κ. συν. (1995: 128) πως «η επίτευξη ποιοτικής ηγεσίας απαιτεί από τα ανώτερα στελέχη να 

αναλάβουν προσωπικά την ποιοτική πρωτοβουλία» (Leonard, 2014: 1). 

Ο Gronn (2002) εξέφρασε την υπόθεση για μία  ενιαία ανάλυση κατά την οποία η ηγεσία θα 

μπορούσε να γίνει αντιληπτή ως μία ολιστική έννοια και όχι ως ένας συνυπολογισμός ατομικών 

συνεισφορών. Αναφέρθηκε στην έννοια της ηγεσίας ως μία συντονιστική δράση παρουσιάζοντας το 

επιχείρημα του με τρεις μορφές εμπλοκής που συμβάλλουν στην εκδήλωση μίας εκδήλωση μίας 

«κοινής υπηρεσίας»: Αυτές είναι: α) η αυθόρμητη συνεργασία (spontaneous collaboration), β) οι 

διαισθητικές εργασιακές σχέσεις (intuitive working relationships) και γ) οι θεσμοθετημένες 

πρακτικές (institutionalized practices). Ακόμη, συμπλήρωσε πως είναι απαραίτητη η 

αναδιαμόρφωση του προτύπου ηγεσίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η ηγεσία είναι 

περισσότερο κατανοητή ως κάτι το ρευστό και το αναδυόμενο, παρά ως ένα σταθερό φαινόμενο 

(Gronn, 2000: 324 στο Bolden, 2011: 252). 

Επίσης, κάποια χαρακτηριστικά συμπεριφορών που ενυπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στο 

μοντέλο ηγεσίας της ΔΟΠ και εντοπίζονται μεμονωμένα ή και απουσιάζουν στο παραδοσιακό 

μοντέλο ηγεσίας είναι: 

Διευκόλυνση 

Ηγεσία 

Δέσμευση 
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α) Η στρατηγική ηγεσία (strategic leadership) η οποία έχει καθοριστική σημασία για τους οργανισμούς 

που υπακούουν στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, συμβάλλοντας στην ευθυγράμμιση των 

εσωτερικών συστημάτων με τα εξωτερικά περιβάλλοντα (π.χ. απαιτήσεις ενδιαφερόμενων, 

περιβαλλοντικές συνθήκες). 

β) Η οραματιστική ηγεσία (visionary leadership) που σχετίζεται άμεσα με την επιτυχή εφαρμογή της 

ΔΟΠ και υφίσταται στο πλαίσιο ενός οργανισμού του οποίου το ανθρώπινο δυναμικό ακολουθεί με 

προσωπική δέσμευση το κοινό όραμα που προτείνεται από το συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας.  

γ) Ο σχεδιασμός συστημάτων ανταμοιβής για όλους τους εμπλεκόμενους (stakeholders) μέσω των 

οποίων προωθούνται καινοτόμες δράσεις και η δημιουργικές δραστηριότητες. 

δ) Η ενδυνάμωση και η ομαδική εργασία σε συνδυασμό με την έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες 

και τις ανησυχίες των ενδιαφερόμενων/πελατών (stakeholders), με όλους τους εργαζόμενους να 

λαμβάνουν ηγετικό ρόλο και να μοιράζονται πληροφορίες και τεχνογνωσία (Puffer & McCarthy, 

1996: 125 at Leonard, D. 2014: 2).  

Το κατάλληλο στυλ ηγεσίας  στο πλαίσια της ολικής ποιότητας θα μπορούσε να ονομαστεί, 

κατά κάποιο τρόπο, ως ηγεσία σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Ένα πρότυπο ηγεσίας διαμορφώνει τέτοιου 

είδους συνθήκες βάσει τις οποίες οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν σε όλα τα στάδια εξέλιξης του έργου 

ενός οργανισμού. Ακόμη, ενθαρρύνουν την βελτίωση των προτεινόμενων προτάσεων και δεν τις 

απορρίπτουν, παρακολουθώντας, παράλληλα, την εξέλιξη και  τον βαθμό συνεισφορά τους στο 

τελικό αποτέλεσμα (Goetsch & Davis, 2016: 279).  

Στο πλαίσιο του μοντέλου ολικής ποιότητας, το οποίο αποτελεί ένα μοντέλο ποιοτικής 

βελτίωσης της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβάνονται οργανωσιακές παράμετρο όπως 

(Αλατζόγλου, 2015):  

α)  Οι διοικητικές πρακτικές που συναποτελούνται από διαδικασίες όπως η συλλογή των δεδομένων 

λειτουργίας του σχολείου, ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού έργου, η οργάνωση, ο συντονισμός και 

η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

β)  Οι πρακτικές τάξης οι οποίες περιλαμβάνουν στην ομπρέλα τους τις διδακτικές προσεγγίσεις, τις 

προσδοκίες, την αυτοαξιολόγηση του μαθητή, την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού  και την 

αλληλοπαρατήρηση της διδασκαλίας (κριτικός φίλος). 

γ) Οι στόχοι και οι προτεραιότητες που θέτονται, κάθε φορά, από την σχολική μονάδα και σχετίζονται 

άμεσα με τις προσδοκίες του ανθρώπινου δυναμικού (εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό) και τις 

επίσημες υποδείξεις της ανώτερης διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας στο μακρο -επίπεδο 

(απαιτήσεις Αναλυτικού Προγράμματος κ.α.). 

δ) Τα μαθησιακά αποτελέσματα και η ποιότητα εμπειρίας των μαθητών τα οποία ανατροφοδοτούνται 

από τις διοικητικές πρακτικές, τις πρακτικές της τάξης ,‘επαν-ανατροφοδοτώντας’ τους στόχους και 
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τις προτεραιότητες βάσει των διαδικασιών βελτίωσης (μετα-αξιολόγηση). Με αυτό τον τρόπο, 

συνεχίζεται ο αέναος κύκλος της μάθησης με αφετηρία τις αρχές της Ολικής Ποιότητας.  

Οι επιμέρους αυτοί παράγοντες συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν με 

αφετηρία τους στόχους και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας δεδομένου ότι η δομή του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι ιεραρχική και το σύστημα οργάνωσης συγκεντρωτικό.  

 

6.4Α    EFQM Model: Η επίδραση του ηγέτη στο σύστημα 

Η ηγεσία είναι το πρώτο κριτήριο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (EFQM), ένα μοντέλο οργανωσιακής αριστείας που αξιοποιείται τουλάχιστον από 20.000 

οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο. Αρκετά κείμενα που διαπραγματεύονται το 

θέμα της ηγεσίας επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες πτυχές της ηγεσίας οι οποίες σχετίζονται με τα 

επιμέρους κριτήρια του Μοντέλου Αριστείας EFQM1α42, 1β43.  

Όσον αφορά στο όραμα και στην αποστολή, o βασικός προσανατολισμός και οι οδηγίες του 

EFQM κινούνται σε κοινό δρόμο με τα όσα παρουσιάζονται από αμερικανούς συγγραφείς όπως είναι 

οι Kouzes & Posner (2003) και ο Kotter (1988). Επίσης, ο ρόλος της βελτίωσης των ηγετικών φορέων 

στην προώθηση της βελτίωσης και της αριστείας αναφέρεται χαρακτηριστικά στα βιβλία της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) του Dale (2003) και του Oakland (1999), όχι, όμως, σε 

παραδοσιακά βιβλία που διαπραγματεύονται το management ως μία μορφή διαχείρισης. 

Παραδείγματα εγχειριδίων που προσεγγίζουν το management με έμφαση στον διαχειριστικό του 

ρόλο είναι αυτά των Yukl (2002) και Bass (1990) (McCarthy & Greatbanks, 2006: 1). 

 

6.4Β    Οι ενδιαφερόμενοι (stakeholders) 

Tα βασικά στοιχεία της συνολικής ποιότητας ενός οργανισμού συνδέονται άμεσα με το 

ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται σε αυτόν και αντιμετωπίζεται περισσότερο ως ένα «περιουσιακό 

στοιχείο» του οργανισμού παρά ως μία «ευθύνη» (liability) στη βάση συσχετιζόμενων 

οργανωσιακών παραμέτρων όπως: η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενεργός συμμετοχή, η δέσμευση κ.α. 

(Crawford and Shutler, 1999, Creech, 1994, Deming, 1986, Mullins, 2007,  Powell, 1995 στο Anna 

Saiti, 2012: 111).  

Αρκετά κείμενα που διαπραγματεύονται το θέμα της ηγεσίας αναφέρονται στους 

ενδιαφερόμενους (stakeholders). Οι σχέσεις με τους πελάτες, τους προμηθευτές, την κοινότητα και 

τους εργαζόμενους συμπεριλαμβάνονται σε κείμενα όπως των Hampson (1999) and Logan (1999), 

                                                           
42α) οι ηγέτες αναπτύσσουν την αποστολή, το όραμα, τις αξίες και την ηθική του οργανισμού λειτουργώντας ως πρότυπα. 
43δ) οι ηγέτες ενθαρρύνουν την δημιουργία κουλτούρας αριστείας σε συνεργασία με τους ανθρώπους του οργανισμού. 
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ενώ οι όψεις του ρόλου του ηγέτη αποτυπώνονται εκτενέστερα σε συγκεκριμένα κείμενα όπως αυτά: 

i) των Burnes και Dale (1998) που αναφέρονται στις εταιρικές σχέσεις, ii) των Daffy (1995) and 

Whiteley (1991) οι οποίοι επικεντρώνονται στην  εξυπηρέτηση των πελατών και iii) στην πρόσφατη 

έρευνα των Larraine et al. (2003) οι οποίοι επισήμαναν την εξής γενική εκτίμηση διαφόρων ηγετών 

οργανισμών: ότι η οικοδόμηση συνεργασιών αν και αποτελούσε μέχρι σήμερα ένα σχετικά ασήμαντο 

εγχείρημα, για το μέλλον προβλέπεται ότι θα αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική πρόκληση  

(McCarthy & Greatbanks, 2006: 2).  

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, αυτοδιοίκηση, προμηθευτές) 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δομή και οργάνωση των αποτελεσματικών σχολείων καθώς 

είναι μέτοχοι της ηγεσίας και συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη του οράματος του σχολείου. 

Τα συγκεκριμένα σχολεία χαρακτηρίζονται συνδυάζουν την συναισθηματική νοημοσύνη σε 

συνδυασμό με την διανοητικής ευφυΐας, δεξιότητες οι οποίες αναδεικνύονται στο πλαίσια της ομάδας 

μέσω από επικοινωνιακές τεχνικές όπως (Κριεμάδης & Θωμοπούλου, 2012: 23-24): 

-  H αυτό-ρύθμιση (self-regulation) που συνεπάγεται την διαχείριση μίας ενδόμυχης κατάστασης και 

άλλων εσωτερικών κυρίως πηγών. 

-  H παρακίνηση (motivation) που συνεπάγεται μεθόδους προσέγγισης στο πλαίσιο της εκδήλωσης 

συναισθηματικών τάσεων οι οποίες καθοδηγούν ή διευκολύνουν την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

στόχων. 

-  H αυτo-αντίληψη (self-awareness) που προσδιορίζεται μέσω της γνώσης της ενδόμυχης 

κατάστασης, των πηγών, των ενστίκτων και των προτιμήσεων σε εξατομικευμένη βάση. 

-  H ενσυναίσθηση (empathy) που αφορά στην κατανόηση των συναισθημάτων, των ανησυχιών και 

των αναγκών των γύρω μας. 

-  Oι κοινωνικές δεξιότητες (social skills) που σχετίζονται με την εκμαίευση επιθυμητών στάσεων και 

συμπεριφορών από τους άλλους. 

Οι άνθρωποι και οι κοινωνικές διαδικασίες συνδέονται στενά με τον στρατηγικό σχεδιασμό, 

διαδικασία η οποία καθορίζει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ένα σύστημα. Σύμφωνα 

με την έρευνα του Leithwood et al. (2004) ένα στρατηγικό μοντέλο ηγεσίας περιλαμβάνει στοιχεία 

όπως ο συντονισμός των κατανεμημένων δράσεων, η εκτεταμένη χρήση πληροφοριών, το κίνητρο, 

η δέσμευση, το κοινό όραμα και η συνεργασία. Κάθε στοιχείο, επίσης, της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, αντίστοιχα, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του έργου ανταποκρίνονται με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους διαθέσιμους (ανθρώπινους) πόρους μέσω ενός ολοκληρωμένου 

μοντέλου ανάπτυξης και ηγεσίας -- το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων 

και πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ποιότητας (Anna Saiti, 2012: 126). 
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Αναφορικά με τα παραπάνω ο Fullan (2001) αναφέρει το εξής: 

«Στην πραγματικότητα όλοι θέλουν να είναι μέρος του οργανισμού στον οποίο δουλεύουν. Όλοι 

θέλουν να  γνωρίζουν το όραμα και τους σκοπούς του, όλοι θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Όταν η ψυχή 

του ατόμου συνδέεται με τον οργανισμό, τότε τα άτομα συνδέονται με κάτι βαθύτερο –την επιθυμία να 

συνδράμουν σε έναν μεγαλύτερο σκοπό, να νιώσουν ότι  είναι μέρος ενός ευρύτερου όλου, ενός ιστού 

σύνδεσης». 

 

6.5    Θεωρίες/μοντέλα που δύναται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της ΔΟΠ 

6.5Α     Η θεωρία του «Κύκλου Ζωής» των Hersey & Blanchard (1988) 

Τις δεκαετίες ’50 και ’60  οι ερευνητές του Ohio State University (Stogdill & Coons, 1957) 

και του University of Michigan (Katz and Kahn, 1968) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το στυλ 

ηγεσίας μπορεί να περιγραφεί καλύτερα ως κυμαινόμενο ανάμεσα σε δύο διαστάσεις. Το 

‘ενδιαφέρον για τους ανθρώπους’ και το ‘ενδιαφέρον για την παραγωγή’. Οι δύο εξεταζόμενες 

μεταβλητές είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και η απόδοση της εργασίας. Τα πορίσματα του Michigan 

πως οι «ανθρωποκεντρικοί» ηγέτες ήταν περισσότερο αποτελεσματικοί αμφισβητήθηκαν από άλλες 

έρευνες  οι οποίες υπέδειξαν ότι οι ηγέτες με διφυή προσανατολισμό (εστίαση στις ανθρώπινες 

σχέσεις και την απόδοση της εργασίας) δύναται να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και 

απόδοση από μεριάς των εργαζομένων. 

Οι Hersey & Blanchard (1988) υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο «στυλ 

ηγεσίας» το οποίο μπορεί να προταθεί για όλες τις συνθήκες, προσθέτοντας ότι ένας καλός ηγέτης 

αλλάζει την προσέγγιση του ανάλογα με την κατάσταση που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε φορά 

και συναρτήσει του επιπέδου της ωριμότητα που επιδεικνύει ο υφιστάμενος του. Για παράδειγμα, 

εάν οι υφιστάμενοι έχουν «χαμηλή» ωριμότητα/εμπειρία (π.χ. καινούργιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, 

μαθητές, κ.α.), ο ηγέτης θα πρέπει να είναι πιο κατευθυντικός ώστε να τους βοηθήσει να μεταφερθούν 

στο επόμενο στάδιο ωριμότητας.  

Εν συνεχεία, καθώς ο εκπαιδευτικός «ωριμάζει», ο διευθυντής σιγά-σιγά αυξάνει τη ροπή του 

προς τις ανθρώπινες σχέσεις και γίνεται πιο «επαινετικός», πιο «ανθρώπινος», λιγοστεύοντας τη 

ροπή προς το αποτέλεσμα.  Αξιοσημείωτο είναι, πως όταν o εκπαιδευτικός φτάσει στο στάδιο E4, 

όπως αποτυπώνεται στην συγκεκριμένη έρευνα, ο ηγέτης τον εμπιστεύεται σε μεγαλύτερο βαθμό, 

κάτι που αποδεικνύει μέσω της παραχώρησης σε αυτόν περισσότερων βαθμών 

ελευθερίας/ανεξαρτησίας και δυνάμεων εξουσίας. Εντούτοις, ακόμη και ο ώριμος εκπαιδευτικός 

μπορεί να γίνει «ανώριμος» ή «ανέτοιμος» κάθε φορά που καταπιάνεται με κάτι καινούργιο, στις 

περιπτώσεις που αλλάζουν οι συνθήκες εργασίας ή μετατίθεται σε ένα καινούργιο σχολείο κ.τ.λ. 

(Πασιαρδής, 2004: 79-81).  
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6.5Β    Καταστασιακή Ηγεσία (Situational Leadership) 

 Το μοντέλο της Situational Leadership είναι ένα ακόμη διαχρονικό και επαναλαμβανόμενο 

πλαίσιο βάσει του οποίου οι ηγέτες προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους στις ανάγκες και την 

απόδοση ενός ατόμου ή μίας ομάδας που επιδιώκουν να επηρεάσουν. Η  καταστασιακή/ενδεχομενική 

ηγεσία βασίζεται στη σχέση μεταξύ των ηγετών και των οπαδών τους, λειτουργώντας ως ένα 

εργαλείο ανάλυσης μίας κατάστασης που βασίζεται στο Επίπεδο Επιδεξιότητας των Επιδόσεων 

(Performance Readiness Level), Το συγκεκριμένο επίπεδο αποδεικνύει ο οπαδός/ακόλουθος κατά 

την εκτέλεση μίας συγκεκριμένης εργασίας, την υλοποίηση μίας λειτουργίας ή ενός συγκεκριμένου 

στόχου. 

Ακολούθως, με βάση την διαπίστωση που προκύπτει από τον ηγέτη, επιλέγονται και 

εφαρμόζονται οι δυναμικές συμπεριφοράς/σχέσεων οι οποίες, στη συνέχεια, ανακοινώνονται στον 

ενδιαφερόμενο με στόχο την υποστήριξη των αναγκών του και την ενδυνάμωση του (The Center for 

Leadership Studies, 2018). 

 Προσπαθώντας να αναλύσουμε το επίπεδο ανάπτυξης ενός ατόμου, στο συγκεκριμένο 

μοντέλο εξετάζονται δύο βασικοί παράγοντες για τον προσδιορισμό του. Η ικανότητα (competence) 

και η δέσμευση (commitment).  

Competence: 

Αποδίδεται ως μία λειτουργία που αφορά σε γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες δύναται να 

αποκτηθούν μέσω της μάθησης και/ή της εμπειρίας, την καθοδήγηση και τη συνεχή υποστήριξη.   

Commitment: 

Αποτελεί έναν συνδυασμό αυτοπεποίθησης και κινήτρου. Το αίσθημα της αυτοπεποίθησης 

σχετίζεται με την εμπιστοσύνη ενός ατόμου στον εαυτό του, ότι, δηλαδή, μπορεί να ολοκληρώσει 

ένα έργο χωρίς καθοδήγηση. Το κίνητρο, αντίστοιχα, αντικατοπτρίζει τον ενθουσιασμό και το 

ενδιαφέρον του ατόμου να κάνει σωστά την δουλειά του. 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, μέσω του επιπέδου ανάπτυξης δεν ‘βαθμολογείται’ ένα σύνολο 

δεξιοτήτων ή στάσεων ενός ατόμου, αλλά αφορά στην απόκριση του σε μία συγκεκριμένη εργασία 

ή στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού.  

Προκύπτουν τέσσερις συνδυασμοί που συναπαρτίζουν τα τέσσερα επίπεδα ανάπτυξης: 

Επίπεδο ανάπτυξης 1/Ενθουσιώσης αρχάριος (Enthusiastic Beginner) – D1: 

Αντιμετωπίζουν ένα νέο καθήκον ή μία πρόκληση με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό ως προς 

την επίλυση του (υψηλή δέσμευση), παρ’ όλα αυτά, είναι άπειροι (χαμηλή ικανότητα). Σε αυτή την 

περίπτωση η μάθηση προκύπτει με ευκολία.  

Επίπεδο ανάπτυξης 2/Απογοητευμένος εκπαιδευόμενος (Disillusioned Learner) – D2: 
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Έχουν αποκτήσει κάποια ικανότητα, αλλά δεν έχουν κάνει την αναμενόμενη πρόοδο. Η 

δέσμευση τους μπορεί να έχει μειωθεί επειδή ένα έργο ήταν πιο δύσκολο απ’ ότι αναμένονταν ή 

επειδή αισθάνθηκαν ότι οι προσπάθειες που έκαναν και η πρόοδος τους ότι δεν αναγνωρίστηκε. Σε 

αυτή την περίπτωση ενυπάρχει η πιθανότητα να εγκαταλείψουν το έργο τους (χαμηλή δέσμευση). 

Επίπεδο ανάπτυξης 3/Ικανός αλλά επιφυλακτικός συνεργάτης (Capable but Cautious Contributor) –

D3:  

Έχουν αποδείξει κάποια ικανότητα, όμως δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ώστε να 

ολοκληρώσουν ένα έργο μόνοι τους. Κάποιοι λόγοι μπορεί να σχετίζονται με το ότι κάνουν 

αυτοκριτική συνεχώς, δεν είναι σίγουροι και βαριούνται έναν στόχο. Αρκετές φορές, στο 

συγκεκριμένο επίπεδο μειώνεται η δέσμευση του ενδιαφερόμενου κατά την διεκπεραίωση ενός 

έργου. 

Επίπεδο ανάπτυξης 4/Αυτάρκης-αυτοδύναμος (Self -Reliant Achiever)- D4: 

Έχουν υψηλή ικανότητα και δέσμευση, είναι σίγουροι για τον εαυτό τους και αυτό-

παρακινούνται (ισχυρά εσωτερικά κίνητρα). Προτείνεται να αναγνωρίζεται η συμβολή τους και να 

τους δίνονται ευκαιρίες για ανάπτυξη και επιρροή. Επίσης, δεν είναι απαραίτητη η καθοδήγηση και 

υποστήριξη τους (Steindl, 2017). 

Ακολούθως, συνδέονται τα επίπεδα ανάπτυξης των ακολούθων/οπαδών ενός ηγέτη με κάποια 

στυλ ηγεσίας.  

α) Στυλ ηγεσίας 1/Κατευθυντήριες γραμμές για τον ενθουσιώδη αρχάριο (Directing for the 

Enthusiastic Beginner) 

Ο ηγέτης επιτελώντας τον ρόλο της καταστασιακής ηγεσίας, προσφέρει τις υπηρεσίες του στο 

άτομο επιπέδου δεξιοτήτων τύπου D1 υψηλού επιπέδου κατευθυντική συμπεριφοράς σε συνδυασμό 

με χαμηλού επιπέδου υποστήριξη. Δηλαδή, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τους στόχους 

προβάλλοντας το ‘τι’, ‘πότε’, ‘πού’, ‘πώς’ και παρακολουθεί στενά την επίδοση του ατόμου D1 

προκειμένου  να του προσφερθεί ανατροφοδότηση. 

β) Στυλ ηγεσίας 2/ Καθοδήγηση για τον απογοητευμένο εκπαιδευόμενο (Coaching for the 

Disillusioned Learner) 

Ο ηγέτης της κατάστασης παρέχει στο άτομο επιπέδου δεξιοτήτων τύπου D2 υψηλή 

υποστηρικτική και συνάμα υψηλού επιπέδου κατευθυντική συμπεριφορά. Παράλληλα, συζητά τις 

προτάσεις που αναδύονται και ενθαρρύνει τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων – παρότι στο τέλος 

αποφασίζει μόνος του. Ακόμη, ενθαρρύνει συνεχώς το άτομο D2 όταν μειώνεται το κίνητρο του. 

γ)   Στυλ ηγεσίας 3/ Υποστήριξη για τον ικανό αλλά συνάμα επιφυλακτικό ηγέτη (Supporting for 

the Capable but Cautious Contributor) 
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Ο ηγέτης της κατάστασης προσφέρει τις υπηρεσίες του στο άτομο επιπέδου δεξιοτήτων τύπου 

D3 μέσω του της έκφρασης υψηλού επιπέδου υποστηρικτικής συμπεριφοράς και χαμηλού βαθμού 

καθοδηγητικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, ακούει προσεκτικά, ενθαρρύνει και στηρίζει τα άτομα 

του οργανισμού. Λαμβάνει αποφάσεις μαζί με το άτομο (ή την ομάδα) της συγκεκριμένης κατηγορίας 

και υποστηρίζει την εξέλιξη τους μέσω ερωτήσεων με στόχο την ανάπτυξη του αισθήματος της αυτό-

αποτελεσματικότητας. 

δ) Στυλ ηγεσίας 4/Διαμεσολάβηση, εξουσιοδότηση για τον ικανό προς ‘αυτονομία’ (Delegating  for 

the Self – Reliant Achiever). 

Ο ηγέτης του συγκεκριμένου στυλ παρέχει στο άτομο επιπέδου δεξιοτήτων τύπου D4 χαμηλά 

επίπεδα καθοδηγητικής και υποστηρικτικής συμπεριφοράς όσο. Το άτομο τύπου D4 λαμβάνει τις 

περισσότερες αποφάσεις μόνο του αναφορικά με ζητήματα που εξετάζουν το ‘τι’, ‘πόσο’ και ‘πότε’. 

Στην πραγματικότητα γίνεται ηγέτης του εαυτού του. Ο ηγέτης από μεριάς του αξιολογεί την 

συνεισφορά του ατόμου στον οργανισμό και υποστηρίζει την ανάπτυξη του.  

 

6.5Γ     Θεωρητικό σχήμα/ μοντέλο των προσωπικών χαρακτηριστικών 

Η ηγετική συμπεριφορά έχει αναλυθεί και ως προς την ικανότητα της διαρκούς προσαρμογής 

του ατόμου στις συνθήκες, τον βαθμό ευελιξίας του στις προσδοκίες των υφισταμένων του και τις 

ικανότητες συναρτήσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας τους. Επίσης, η 

ικανότητα του ηγέτη συνδέεται άμεσα με την δεξιότητα διαχείρισης του δυναμικό των ομάδων, την 

δυνατότητα τους να επιλύουν προβλήματα και την δυνατότητα τους να αποδέχονται κάποιας μορφής 

υπευθυνότητα (Κουτούζης, 1999).  

Ακόμη, κάποια βασικά γνωρίσματα/προδιαθέσεις ενός ηγέτη είναι: η συναισθηματική 

ωριμότητα, η αυτοπεποίθηση, η ψυχραιμία, η ακεραιότητα, η εξωστρέφεια, οι δεξιότητες σε επίπεδο 

γνώσεων και αντίληψης και οι διαπροσωπικές τους δεξιότητες (Hoy & Miskel, 2008: 424 στο Ντίλιου 

& Κουτούζης, 2012: 346). 

 

6.6  Προτεινόμενο πλαίσιο αρχών/αξιών του παιδαγωγού -ηγέτη για διαμόρφωση συνθηκών 

περιβάλλοντος (ΔΟΠ) 

Στο πλαίσιο μετάβασης από την «κοινωνία της πρόνοιας» προς την «κοινωνία της γνώσης» 

παρατηρούνται οι ακόλουθες τάσεις: α) δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση ως ενδυνάμωση των 

ατόμων, αντί να δημιουργούνται θεσμοί μεταρρύθμισης με βασικό αντικείμενο την κοινωνία και β) 

αντικαθίστανται σταδιακά οι διανεμητικοί μηχανισμοί του παλαιού μοτίβου κράτους πρόνοιας και 

των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων με ένα μοντέλο κοινωνίας πιο ελαστικό το οποίο επιτρέπει την 

ανάδυση περισσότερων πρωτοβουλιών – χωρίς να θυσιάζονται οι αρχές της αριστείας, της 
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διαφορετικότητας και της κατανεμητικής ισότητας. Επί τούτου ασκήθηκε κριτική και εκφράστηκαν 

οι ακόλουθοι προβληματισμοί (Λιάκος, 2010: 2-3): 

i) Το ενδεχόμενο να οδηγηθούμε σε μία κατάσταση ανταγωνισμού (ανταγωνιστικά προγράμματα, 

ανταγωνιστικά πανεπιστήμια, αριστεία, καινοτομία) σε περίπτωση που η γνώση προσεγγιστεί ως 

κεφάλαιο, πλαίσιο το οποίο πιθανόν θα συμβάλλει στην διάλυση των κοινωνικών θεσμών της 

λογικής του Κράτους Πρόνοιας. Και αυτό, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρξουν ομάδες και 

μεμονωμένα άτομα τα οποία θα βρεθούν εκτός του πεδίου των αλλαγών. 

ii) Επίσης, ενδεχόμενα μπορεί να προκύψει περιθωριοποίηση των γνώσεων οι οποίες δεν δύναται να 

μετατραπούν σε οικονομικούς δείκτες. Όροι όπως new humanities και brainpower θα μπορούσαν να 

αναδυθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο. 

Μία ενδεχόμενη απάντηση αναφορικά με την απόκριση του παιδαγωγού –ηγέτη στις 

προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να δοθεί από τον Reble (1990: 425-426) ο οποίο 

προσδιορίζει ως ύψιστο καθήκον του παιδαγωγού το να κάνει τον μαθητή να νιώθει ότι συμμετέχει 

με ενεργό τρόπο στα δρώμενα της εποχής του, προτάσσοντας ως διακύβευμα της παιδαγωγικής 

επιστήμης: την διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών περιβάλλοντος για την κατανόηση της 

περίπλοκης ανθρώπινης ύπαρξης, πολύπλευρα δεμένης σε μεγάλα «δευτερογενή συστήματα» με 

έναν τρόπο ζωής σχεδόν αθέατα καθορισμένο από άλλους –που, σε άλλη περίπτωση, θα οδηγούσε 

την προσωπική ύπαρξη στην αίσθηση ότι είναι παραδομένη, πως καταπιέζεται ή απειλείται από 

κάποια εξωτερική δύναμη κατευθυνόμενη προς την ίδια κατεύθυνση (Λαμπρόπουλος, 2013: 101). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

«Τίποτε δεν είναι πιο αισιόδοξο από  

            την συστηματική κατανόηση πραγματικοτήτων.  

Τίποτε, τελικά, πιο απογοητευτικό από την 

αποτυχία αυτής της προσπάθειας κατανόησης, 

στην οποία οδηγεί μία ρομαντική θεώρηση 

αυτής της πραγματικότητας 

στην υπηρεσία ενός απατηλού μέλλοντος.» 

Bazil Bernstein (1924 -2000)  

 

Ερευνητικό πρόβλημα ως έναυσμα 

Ως έναυσμα στην παρούσα εργασία λειτούργησε η διαπίστωση του «χάσματος» που 

ενυπάρχει μεταξύ του ευρωπαϊκού και του εθνικού εκπαιδευτικού πλαισίου, – βάσει της οποίας 

προέκυψε το εγχείρημα που είχε ως στόχο την εύρεση εκείνων των μεταβλητών και μοντέλων που 

θα λειτουργήσουν ως ‘κοινός τόπος’ για τον συγχρονισμό των δύο εξεταζόμενων πλαισίων 

αξιολόγησης, του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM και του πλαισίου 

δεικτών αυτο-αξιολόγησης της ΑΕΕ/ΥΠΑΙΘ. 

 Στο παγκόσμιο κοινωνικο-οικονομικό συγκείμενο γίνονται όλο και περισσότερες αναφορές 

σε έννοιες όπως: οι ενδιαφερόμενοι (stakeholders), η αυτονομία των οργανισμών, οι υψηλές 

προσδοκίες/απαιτήσεις, η απόδοση, αποτελεσματικότητα, η ποιότητα συναρτήσει του χαμηλού 

κόστος, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες, η βιώσιμη προσαρμογή, η συνεχής αξιολόγηση, η 

επιμόρφωση. Συνθήκες  πλαισίου του μακρο-επιπέδου οι οποίες τείνουν να εντρυφήσουν στο μικρο-

επίπεδο του εθνικού πλαισίου μεταβάλλοντας τις συνθήκες μέσα στις οποίες δεν παραμένει 

ανεπηρέαστο του πρότυπο του ηγέτη -διευθυντή. 

Ευρωπαϊκό/Διεθνές επίπεδο: 

Τα τελευταία χρόνια εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες 

αναφορικά με την δυνατότητα των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης να ανταποκριθούν στις 

συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Η συγκεκριμένη ανησυχία 

εντείνεται και από την διαπίστωση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών γεγονότων/φαινομένων όπως είναι 

το υψηλό ποσοστό μαθητικής διαρροής, η έλλειψη ειδικευμένων εκπαιδευτικών, η «ποιοτική» 

ανεπάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η χαμηλή συμμετοχή των ενηλίκων 

στη δια βίου μάθηση και η ένδεια στρατηγικών εκπαίδευσης που παρατηρείται στο ευρύτερο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι η άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής στους κόλπους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα πρώτα στάδια της αποσκοπεί στην στήριξη ευρύτερων κοινωνικών και 

οικονομικών στόχων όπως: 
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 Η «ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων», η «απασχόληση», η «καταπολέμηση της ανεργίας», η 

«κοινωνική ισότητα», η «άρση κάθε είδους κοινωνικού αποκλεισμού», η «ανταγωνιστικότητα» 

(Ζμας, 2006). 

Εθνικό επίπεδο: 

Από την άλλη, υπάρχει η αρνητική στάση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού κόσμου 

γενικότερα, απέναντι στο θεσμό της αξιολόγησης, η οποία διατηρείται διαχρονικά στα ίδια επίπεδα.  

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου απουσιάζει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα 

τελευταία 30 χρόνια υπό το σκεπτικό πως αυτή εφαρμόζεται σπασμωδικά, δεν είναι ευρεία, οι 

παράμετροι και τα κριτήρια της αλλάζουν σύμφωνα με την βασική στόχευση της εκάστοτε 

εκπαιδευτικής πολιτικής και την βαρύτητα που δίνεται σε αυτή από όλα τα εμπλεκόμενα 

εκπαιδευτικά μέλη (Πίος, 2013). 

 Για την επίτευξη του παραπάνω εγχειρήματος περιπλέκονται, με όχι πάντα σαφή τρόπο, 

κλάδοι της Παιδαγωγικής, διαιρεμένοι σε δύο διακριτά επίπεδα (Λαγός, 2008: 5-9). 

Το Μακρο-επίπεδο Ανάλυσης:  

Στο Μακρο-επίπεδο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση της σχέση του σχολείου με το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μέσα από την εξέταση και τ μελέτη των διαπολιτισμικών συνθηκών 

και των λειτουργιών της εκπαίδευσης. Στο συγκεκριμένο επίπεδο ανάλυσης υπάγονται επιμέρους 

Επιστήμες της Εκπαίδευσης όπως: Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, η Ανθρωπολογία της 

Εκπαίδευσης, η Εθνολογία της Εκπαίδευσης, η Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική, η Οικονομία 

της Εκπαίδευσης, η Ιστορία της Εκπαίδευσης.  

Το εκπαιδευτικό έργο στο επίπεδο της μακρο-ανάλυσης ‘εκφράζεται’ ως αποτέλεσμα της 

λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της ανάλυσης μεταβλητών και παραγόντων που 

ορίζουν τον εκπαιδευτικό θεσμό στο πλαίσιο μίας κοινωνίας. 

Το Μικρο-επίπεδο ανάλυσης: 

Το συγκεκριμένο επίπεδο ανάλυσης περιλαμβάνει επιστήμες οι οποίες εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους στην εκπαιδευτική πράξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση του σχολείου ως 

μικρό-κοσμου, μελετώντας τις σχέσεις που διέπουν και συγκροτούν το σχολείο ως μικρο-κοινωνία. 

Οι επιμέρους Επιστήμες της Εκπαίδευσης που υπάγονται σε αυτό το επίπεδο είναι: η Διδακτική 

Μεθοδολογία, η Εκπαιδευτική Έρευνα, η Παιδαγωγική Ψυχολογία, η Ψυχοκοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης, η Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, η Συμβουλευτική και ο Προσανατολισμός.    

 Επισημαίνεται πως στην περίπτωση που ορίζεται το μεσο-επίπεδο τότε η προσέγγιση της 

μακρο-ανάλυσης διευρύνεται, με τα στοιχεία της μικρο – ανάλυσης να επιδέχονται επιμέρους 

διαφοροποιήσεις (μέσο –ανάλυσης, μίκρο –ανάλυσης, νάνο-ανάλυσης κ.τ.λ.) συναρτήσει του εύρους 

της δράσης μίας έρευνας.  
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Για παράδειγμα, στο μέσο- επίπεδο, κατά την διερεύνηση του εκπαιδευτικού έργου, θα 

μπορούσε να δοθεί έμφαση στην ανάλυση των μεταβλητών του τοπικού περιβάλλοντος οι οποίες 

σκιαγραφούν μία εκπαιδευτική κατάσταση στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Αντίστοιχα, στο 

επίπεδο της μικρο-ανάλυσης το εκπαιδευτικό έργο θα μπορούσε να λογιστεί ως μία συντονισμένη 

διαδικασία/διεργασία που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της ομάδας –τάξης, επίπεδο στο οποίο η 

εκπαιδευτική πράξη ‘ενορχηστρώνεται’ μεταξύ του “επίσημου” και του “λανθάνοντος” αναλυτικού 

προγράμματος. 

 

 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ) 

Το εκάστοτε κείμενο γίνεται περισσότερο αντιληπτό και ευκόλως αξιοποιήσιμο από τη 

στιγμή που θα ενταχθεί στο ευρύτερο ερμηνευτικό και ιστορικό του συγκείμενο, ‘μεταφερόμενο’ 

από τον αναλυτή, αφενός, στο εννοιολογικό του περιβάλλον και, αφετέρου, στα χωροχρονικά 

συμφραζόμενα πλαίσια του (Klaus Krippendorff,  2009: 213). Με αυτό τον τρόπο, δια μέσου του 

συγκειμένου ο αναλυτής περιορίζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο το κείμενο σχετίζεται με τα 

ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας.  

Κάθε κείμενο δεν απευθύνεται σε ένα μοναδικό αναγνώστη καθώς μπορεί να μελετηθεί πολύ 

-προοπτικά χωρίς να αναιρείται η εγκυρότητα της κάθε έρευνας. Οι κατηγορίες, οι μεταβλητές, η 

ψυχολογική, κοινωνιολογική, πολιτική και άλλου είδους ερμηνεία των κειμένων δύναται να 

διαφοροποιείται ποικιλοτρόπως (K. Krippendorf, 1980: 21-25). Σε μία τέτοια περίπτωση, δεν 

μπορούμε να μιλάμε για ένα και μοναδικό ερμηνεύσιμο περιεχόμενο (Κόκκινος, κ.α., 2016: 6). 

Επ’ αυτού, ο  Krippendorff (1980: 33-34) διέκρινε δύο είδη συγκειμένου (context) (όπ. αν. 

στο Κόκκινος, κ.α., 2016: 10): 

α) Το δίκτυο σταθερών συσχετισμών (stable correlation) που συνδέουν τα διαθέσιμα κείμενα με τις 

πιθανές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. 

β) Τις συλλειτουργούσες συνθήκες (contributing conditions) οι οποίες συνοδεύονται από το σύνολο 

των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν το δίκτυο των σταθερών συσχετισμών με προβλέψιμο τρόπο. 

Στις ποιοτικές μεθόδους δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κρίση του ερευνητή και όσων 

διαβάζουν την έρευνα (Eisner, 1991: 39), καθότι οι μέθοδοι αυτές αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα 

και τις πολιτισμικές προσλαμβάνουσες του ερευνητή. Πιο συγκεκριμένα, ο ερευνητής ερμηνεύει τα 

δεδομένα που έχει συλλέξει και τα αξιοποιεί για να οδηγηθεί στα τελικά συμπεράσματα 

(Φωτόπουλος & Ζάγκος, 2016: 130). 

Η ποιοτική έρευνα θεμελιώνεται στην ερμηνευτική φιλοσοφική παράδοση και διαθέτει έναν 

ανακατασκευαστικό (reconstructive) χαρακτήρα. Ακόμη, η σύνδεση της ποιοτικής έρευνας με την 

κοινωνική έρευνα είναι εμφανής με τον εξής τρόπο (Τσιώλης, 2015: 3):  
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Ο ερευνητής αναγνωρίζει εκ των προτέρων ότι το κάθε κοινωνικό φαινόμενο που καλείται 

να εξετάσει δύναται να προερμηνευτεί από τα δρώντα υποκείμενα που το βιώνουν και το παράγουν 

με την πράξη τους. Οφείλει, λόγω αυτού  να διεισδύει και να κατανοεί τους τρόπους με τους οποίους 

αυτά νοηματοδοτούν, οργανώνουν τη δράση τους και βιώνουν την κοινωνική πραγματικότητα. Η 

κοινωνική έρευνα, υπό αυτό το πρίσμα, συνίσταται ως μία ανακατασκευαστική διαδικασία44 στο 

βαθμό που οι ερμηνείες του ερευνητή για την κοινωνική πραγματικότητα είναι δευτερογενείς 

(«δεύτερης τάξης») τυποποιήσεις οι οποίες βασίζονται στις πρωτογενείς τυποποιήσεις των 

υποκειμένων της έρευνας. 

Στους κόλπους της ερμηνευτικής έχει αναπτυχθεί η ‘ανάλυση περιεχομένου’, μία σχετικά νέα 

εκδοχή της ερμηνευτικής η οποία συστηματοποιεί τις τεχνικές ανάλυσης με σκοπό την αναζήτηση 

νοήματος στον γραπτό ή προφορικού λόγο στη βάση μίας συγκεκριμένης στοχοθεσίας. 

Αξιοσημείωτο είναι πως το νόημα που αναζητείται μπορεί να εμφανίζεται σε λανθάνουσα ή πιο 

εμφανή κατάσταση οπτικής. 

Η ερμηνευτική επιστημολογική κατεύθυνση ως αφετηρία της Ερμηνευτικής Μεθόδου μπορεί 

να περιγραφεί μέσα από την κριτική θεώρηση της θετικιστικής άποψης σύμφωνα με την  οποία ο 

κοινωνικός κόσμος λειτουργεί στα θεμέλια συγκεκριμένων αιτιοκρατικών νόμων. Όπως τα φυσικά 

φαινόμενα υπόκεινται σε αντικειμενικές ‘μετρήσεις’, η ερμηνευτική προσέγγιση, με αντίστροφο 

συλλογισμό, δίνει έμφαση στη βούληση, τις αξίες, τις αντιλήψεις, τις προθέσεις και τα βιώματα των 

συμμετεχόντων κατά την διαμόρφωση των κοινωνικών φαινομένων. Αξιοσημείωτο είναι πως οι 

ερμηνευτικοί στοχαστές επιχειρούν την κατανόηση των φαινομένων αυτών στηριζόμενοι στην 

επιστημονική ανάλυση των υποκειμενικών βιωμάτων και των ερμηνειών ως ορόσημα της 

συμπεριφοράς τους (Ματσαγγούρας, 1998 στο Λαγός, 2008: 5). 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων οι οποίες πηγάζουν 

από διαφορετικές θεωρητικές και επιστημολογικές αφετηρίες και διακρίνονται μεταξύ τους τόσο ως 

προς τους στόχους που θέτουν όσο και ως προς τις τεχνικές που εφαρμόζουν. Ενδεικτικά, 

αναφέρονται κάποιες από αυτές (Τσιώλης, 2015: 7). 

i) Θεματική ανάλυση (thematic analysis) 45 : Μέσω αυτής επιχειρείται με συστηματικό τρόπο η 

ανίχνευση, οργάνωση και κατανόηση προτύπων νοήματος («θέματα») εντός ενός συνόλου 

                                                           
44 Η έννοια της ανακατασκευής δεν υποδηλώνει την έννοια της ‘αναπαραγωγής’ με την ερμηνεία μίας απλής κατανόησης 

και επικύρωσης των καθημερινών ταξινομητικών κατηγοριών και νοηματικών δομών. Η ανακατασκευή συνεπάγεται μία 

κριτική, αναλυτική στοχαστική διαδικασία κατασκευής ‘πρώτου βαθμού’ και συμπεριλαμβάνει τις προϋποθέσεις εκείνες 

που λαμβάνουν χώρα, παραλείπονται ή ενδεχομένως μεταβάλλονται (Dausien, 2000/2003, σ. 225).       
45 Braun & Clarke (2006), Braun & Clarke (2012). 
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δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε συλλογικές σημασιοδοτήσεις 

και εμπειρίες. 

ii) Ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση (interpretative phenomenological analysis)46: Μέσω αυτής 

προσεγγίζονται οι τρόποι με τους οποίους άτομα ή ομάδες προσδίδουν νόημα στον κοινωνικό τους 

περίγυρο, οικοδομώντας τη βιωμένη εμπειρία τους αναφορικά με το εξεταζόμενο φαινόμενο. 

iii)  Αφηγηματική ανάλυση (narrative analysis)47: Η συγκεκριμένη ποιοτική προσέγγιση αξιοποιείται 

για την ερμηνευτική απόδοση των αφηγήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο 

κατασκευάζεται η αφήγηση και διασφαλίζεται η συνοχή της (μορφή και δομή αφήγησης). Η αφήγηση 

προσεγγίζεται ως μία πρακτική επιτέλεσης (performance) του αφηγητή ενώπιον ενός ακροατή ή 

ακροατηρίου. 

iv)  Ανάλυση συνομιλίας (conversation analysis) 48 : Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους 

επιτελούνται και δομούνται οι συνομιλίες καθώς και οι μέθοδοι που αξιοποιούνται από τους 

συνομιλούντες στα πλαίσια μίας κοινωνικής διάδρασης. 

v) Ανάλυση λόγου (discourse analysis)49: Στην παρούσα ανάλυση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους 

τρόπους με τους οποίους παράγεται η γνώση εντός συγκεκριμένων συστημάτων με την αξιοποίηση 

λογοθετικών (discursive) πρακτικών (π.χ. νομικός λόγος) μέσω της χρήσης της γλώσσας και της 

παραγωγής κειμένων. Στην ανάλυση λόγου εξετάζονται, ακόμη, τα παράγωγα των διαδραστικών 

πλαισίων καθώς και τα γλωσσικά στυλ που αξιοποιούνται για να αποκτήσει ένα κείμενο 

πειστικότητα. 

vi)  Ανάλυση περιεχομένου (content analysis)50: Η συγκεκριμένη μεθοδολογία εστιάζει στη συχνότητα 

εμφάνισης των θεμάτων μέσα σε ένα κείμενο και στους τρόπους με τους οποίους αυτά γίνονται 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η αναζήτηση των θεμάτων στηρίζεται σε προκαθορισμένα 

ερωτήματα ή συστήματα κατηγοριών. 

vii) Εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory) 51 : Μέσω της οποίας αναπτύσσονται 

θεωρητικές κατηγορίες σε συστημικό επίπεδο και αναλύονται οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

της παραγωγής και της ανάλυσης των εμπειρικών δεδομένων.    

Στο μεγαλύτερο εύρος της εργασίας στο πλαίσιο της έρευνας, αξιοποιείται η θεματική 

ανάλυση και η ανάλυση περιεχομένου στα επίπεδα ανάλυσης: περιεχόμενο – δομή – πλαίσιο, 

κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εργασίας.  

                                                           
46 Βλ. Smith, Flowers & Larkin (2009).   
47 Βλ. Riessman (2008)· Lucius –Hoene & Deppermann (2002). 
48 Βλ. Schegloff (2007)· Sidnell (2010)· Sidnell & Stivers (2012). 
49 Βλ. Phillips & Jørgensen (2009). 
50 Βλ. Franzosi (2004).   
51 Βλ. Glaser & Strauss (1967)· Strauss & Corbin (1998)· Charmaz (2006).   
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Αναφορικά με την θεματική ανάλυση, στα πλαίσια της Ποιοτικής εκδοχής της ανάλυσης 

περιεχομένου, αναζητούνται οι κύριες θεματικές μέσα σε ένα σώμα κειμένων/δεδομένων. Ακόμη, 

εντοπίζονται και αναλύονται τα διάφορα θέματα που προκύπτουν μέσα από τα δεδομένα, 

οργανώνονται και περιγράφονται τα δεδομένα με λεπτομέρειες. Το θέμα προσδιορίζεται ως “κάτι 

σημαντικό για τα δεδομένα σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα και αντιπροσωπεύει κάποιο 

επίπεδο ενός μοτίβου μέσα στις απαντήσεις ή στο νόημα εντός του σώματος των δεδομένων” (Braun 

& Clarke, 2006: 82 στο Κεσίσογλου, χχ). 

 

  Η ανάλυση περιεχομένου/ανάλυση πλαισίου ορισμού (αναδρομικά) 

Για τον όρο ‘ανάλυση περιεχομένου’ γίνεται αναφορά τουλάχιστον εδώ και εξήντα (60) 

χρόνια. Στο λεξικό Webster (1961) για την αγγλική γλώσσα ορίστηκε η ανάλυση περιεχομένου ως 

«η ανάλυση του δηλωτικού και λανθάνοντος περιεχομένου ενός σώματος κοινοποιηθέντος υλικού 

(με τη μορφή βιβλίου ή ταινίας) μέσω της ταξινόμησης συμβόλων και θεμάτων για την εξακρίβωση 

του πιθανού αποτελέσματος». Οι πνευματικές ρίζες της ανάλυσης περιεχομένου, ωστόσο, μπορούν 

να εντοπιστούν πολύ πίσω στην ανθρώπινη ιστορία, στην αρχή της συνειδητής χρήσης των 

συμβόλων και της φωνής κυρίως στον γραπτό λόγο (Krippendorff, 2004). 

Η νέα μορφή αξιοποίησης της γλώσσας διαφάνηκε στα κείμενα της ρητορικής, της 

φιλοσοφίας και της κρυπτογραφίας. Ακόμη, συμβολικά φαινόμενα θεσμοθετούνται στην τέχνη, την 

λογοτεχνία, την εκπαίδευση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του 

διαδικτύου. Αξιοπρόσεχτοι είναι και οι προβληματισμοί που εκφράζονται στους κλάδους της 

Γλωσσολογίας, της Ανθρωπολογίας, της Κοινωνικής Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας της 

γνώσης, έναν σχετικά νεότερο τομέα των σπουδών επικοινωνίας. Σχεδόν όλοι οι κλάδοι που 

επιδιώκουν να βελτιώσουν τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής, σ’ ολόκληρο το φάσμα 

των ανθρωπιστικών επιστημών, ασχολούνται με τις λειτουργίες και τα αποτελέσματα των συμβόλων, 

τις σημασίες και τα μηνύματα. Στις μέρες μας, η εμφάνιση της κοινωνίας των πληροφοριών έχει 

μετακινήσει το ενδιαφέρον στις εικόνες, τα πλαίσια και τις διεπαφές, με βασική στόχευση την 

αξιοποίηση των πληροφοριών για την απόκτηση αυτογνωσίας (Krippendorff, 2004 - εισαγωγή, xvii). 

Αρκετοί ερευνητές, στα μεταπολεμικά χρόνια, πεπεισμένοι ότι η ανάλυση του περιεχομένου 

δεν θα πρέπει να θεωρείται ανώτερη της μη συστηματικής εξερεύνησης της επικοινωνίας, 

αμφισβήτησαν την εξάρτηση και σύνδεση της στη μέτρηση ποιοτικών δεδομένων (Kracauer, 1947· 

George, 1959). Συγκεκριμένα, ο Smythe (1954) αποκάλεσε αυτή την εξάρτηση στη μέτρηση ως μία 

«ανωριμότητα της επιστήμης» καθώς η αντικειμενικότητα παρερμηνεύονταν με την έννοια της 

ποσοτικοποίησης. Από την άλλη, ερευνητικές όπως ο Lasswell εξέφρασαν αντίθετη άποψη.  Ο 
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Lasswell (1949) ανέλυσε στο δοκίμιο του με τίτλο ‘Γιατί να είμαστε ποιοτικοί;» την συγκεκριμένη 

εκδοχή. Σήμερα, η ποσοτικοποίηση συνεχίζεται χωρίς να αποτελεί, παρ’ όλα αυτά, την μοναδική 

μέθοδο επεξεργασίας των δεδομένων (Αλεξανδρή -Δημητρίου, 2013: 15). 

Στους κόλπους των κοινωνικών επιστημών, η  ανάλυση περιεχομένου θεωρήθηκε ως μία 

«αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του φανερού περιεχομένου της επικοινωνίας 

γραπτού ή προφορικού λόγου», με απώτερο στόχο την ερμηνεία όπως αναφέρει ο θεμελιωτής αυτής 

της μεθόδου Berelson (Berelson, 1948 στον Landsheere, 1979: 7). Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η 

ανάλυση περιεχομένου ερευνά «αυτό που λέγεται» και όχι το «γιατί λέγεται αυτό», υποδηλώνοντας 

το κίνητρο ή το «πώς αντιδρούν οι λήπτες σε αυτό», κάτι που αναδεικνύεται μέσω του τελικού 

αποτελέσματος ή κάποιας σχετικής αντίδρασης. Ο παραπάνω προβληματισμός αναλύθηκε με τον 

εξής τρόπο (Τζάνη, 2005· Κοτζαϊβάζογλου & Ηγουμενάκης 2006: 76· 85): 

 «Εάν ο ερευνητής μείνει στα φανερά δεδομένα, βρίσκει, ύστερα από την κατανάλωση πολύ 

μεγάλης προσπάθειας, αυτό ακριβώς που είχε ήδη προβλέψει» (Beltran, 1967: 123). Άποψη, στην 

οποία υποστηρίχθηκε και ο Sepstrup (1981: 135) επισημαίνοντας ότι η οπτική της εστίασης στο 

ορατό περιεχόμενο της συγκεκριμένης μεθοδολογίας «ουσιαστικά αναγνωρίζει και αναπαράγει ήδη 

τα παρατηρούμενα σχετικά φαινόμενα». 

Στην πρώτη έκδοση της Ανάλυσης Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε το 1980, ο Krippendorff 

επισήμανε ότι η μεθοδολογία ανάλυσης περιεχομένου βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Οι αναλυτές 

περιεχομένου εκείνη την εποχή είχαν δύο επιλογές: ή θα διάλεγαν την στενή αντίληψη της επιστήμης 

κατά την οποία μόνο η μέτρηση και γενικότερα οι ποσοτικές μέθοδοι παρέχουν έγκυρα μετρήσιμα 

στοιχεία (Lasswell, 1949/1965b) ή μπορούσαν να εστιάσουν εκ νέου τις μεθόδους ανάλυσης 

περιεχομένου σε κοινωνικά φαινόμενα τα οποία παράγονται και συντίθενται σε κείμενα και εικόνες 

- και λόγω αυτού πρέπει να γίνονται κατανοητά μέσα από τα γραπτά και εικονογραφημένα συστατικά 

τους (Krippendorff, 2004 – Πρόλογος της δεύτερης έκδοσης, xiii). 

Ένας ακόμη ενδιαφέρον προβληματισμός που αναδύεται αφορά σε πτυχές όπως ο βαθμός 

κατανόησης των δεδομένων που προκύπτουν από την συγκεκριμένη μεθοδολογία, ο τρόπος 

ερμηνείας τους αλλά και η διαδικασία ποσοτικοποίησης τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Trowler τόνισε 

τα εξής δύο ενδεχόμενα: α) το ενδεχόμενο τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση να μην 

είναι σε ικανοποιητικό βαθμό εμφανή στο κοινό. Οπτική, σύμφωνα με την οποία μέσω τα ανάλυσης 

περιεχομένου παράγεται μία «νέα ερμηνεία», ένα «νέο νόημα», β) το ενδεχόμενο να χαθεί το 

«άρωμα», η «γεύση» και ο τόνος του πρωτότυπου κειμένου στην προσπάθεια ‘ποσοτικοποίησης’ των 

δεδομένων (Trowler, 2001: 43). 

Η ανάλυση περιεχομένου (content analysis), συνήθως, εκκινεί από δεδομένα τα οποία δεν 

προορίζονται να αναλυθούν εξ’ αρχής για να απαντηθούν συγκεκριμένες υποθέσεις/ερωτήματα. 
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Βέβαια, η συγκεκριμένη οπτική δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι τα κείμενα που παράγονται 

προορίζονται να διαβαστούν από αναγνώστες/στριες πέραν των ερευνητών. Κάθε συγγραφέας, 

λοιπόν, γράφει με την προσδοκία να καταστούν τα κείμενα του κατανοητά από τους 

αναγνώστες/τριες, πρόθεση η οποία καθιστά το συγκεκριμένο εγχείρημα κοινωνικά σημαντικό 

(David Winter, 1992: 110-11 στο Κόκκινος, κ.α., 2016: 9). 

Ακολούθως, παρουσιάζονται κάποιοι ορισμοί για την περιγραφή του πλαισίου της 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας όπως (Τζάνη, 2005: 4· Κοτζαϊβάζογλου & Ηγουμενάκης, 2006: 76-

86): 

 Με την ανάλυση περιεχομένου επισημαίνεται: «η τυποποίηση των σχέσεων ανάμεσα στα στοιχεία 

και στα θέματα που επιτρέπει την αποκάλυψη της δομής του υπό έρευνα κειμένου» (Grawitz, 1979). 

 «Κατά την ανάλυση περιεχομένου, ο ερευνητής αναλύει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα 

εντοπίζοντας τις διάφορες συμβολικές ενότητες εννοιών, τα διάφορα θέματα που περιέχονται σε 

αυτό» (Λαμπίρη – Δημάκη, 1990). 

 Η ανάλυση περιεχομένου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία ευέλικτη μέθοδος καθότι δεν 

διεξάγεται με έναν και μοναδικό τρόπο. Ακόμη, ο ερευνητής μπορεί να την τροποποιήσει σύμφωνα 

με τις ανάγκες του (Weber, 1990: 12). Ο Weber συμπληρώνει ότι «η ανάλυση περιεχομένου είναι εν 

μέρει μία τέχνη και εξαρτάται από την κρίση και ερμηνεία του ερευνητή. Τα κείμενα δεν μιλάνε από 

μόνα τους. Ο ερευνητής πρέπει να τα κάνει να μιλήσουν και η γλώσσα αυτής της επικοινωνίας είναι 

η γλώσσα της θεωρίας» (Weber, 1990: 62). 

 Η ανάλυση περιεχομένου είναι μία τεχνική έρευνας μέσω της οποίας ο ερευνητής οδηγείται σε 

έγκυρα και επαληθεύσιμα συμπεράσματα που προκύπτουν από γραπτά κείμενα ή άλλα «κείμενα»52 

όπως οι εικόνες και οι ταινίες, και αφορούν στο συγκείμενο μέσα στο οποίο αξιοποιούνται (Klaus 

Krippendorff, 1980: 18 στο Κόκκινος, κ.α., 2016: 5). 

 

 Επίπεδα Ανάλυσης: Περιεχόμενο – Δομή -Πλαίσιο  

Σύμφωνα με τον C.K. Riessman (2008), προκειμένου να αποφασίσει ένας ερευνητής σε ποιο 

επίπεδο στοχεύει η ανάλυση του παρουσιάζει τρία είδη ή επίπεδα ανάλυσης: α) τη θεματική ανάλυση 

(thematic analysis), β) τη δομική ανάλυση (structural analysis) και τη διαλογική ανάλυση ή ανάλυση 

της επιτέλεσης (dialogic/performance analysis). Τα πεδία αυτά συνεπικαλύπτονται σε αρκετά σημεία 

(Τσιώλης, 2015: 17-18). 

                                                           
52 Στην ίδια λογική κινείται και ο Charles Smith, εφαρμόζοντας την ανάλυση περιεχομένου και σε μη ρηματικό υλικό. 

Charles Smith, «Content Analysis and Narrative Analysis», 2000, 313-14. 
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  1ο Επίπεδο – θεματική ανάλυση (Riessman, 2008: 53 -76): Στο επίπεδο αυτό δίνεται έμφαση 

στο περιεχόμενο και στα θέματα που προκύπτουν από τα γραφόμενα, λεχθέντα ή εικονιζόμενα, με 

τον ερευνητή να εστιάζει στο «τι» παρά στο «σε ποιόν», «πώς», «με ποιο σκοπό». 

  Στο δομικό επίπεδο, ο ερευνητής επικεντρώνεται στη μέθοδο οργάνωσης του περιεχομένου 

(Riessman, 2008: 77 -103). Η έμφαση δίνεται στη σύνδεση, στις συνθέσεις των στοιχείων και την 

συνεισφορά τους στη συνολική δομή. Στον προφορικό λόγο ο ερευνητής εξετάζει τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά της εκφοράς του λόγου (π.χ. χροιά φωνής, εκφράσεις προσώπου, χρονικές 

αλληλουχίες κ.α.). 

  Τέλος, όσον αφορά στη διαλογική ανάλυση ή ανάλυση της επιτέλεσης (Riessman, 2008: 105 

-140), ο φακός εστίασης μετακινείται από το «τί» και το «πώς» στο «πότε», «ποιός» και «γιατί». Το 

κείμενο σε αυτή την περίπτωση δεν προσεγγίζεται με την μορφή μίας απλής πληροφορίας, αλλά ως 

μία σύνθετη διαδραστική σχέση που λαμβάνει χώρα μεταξύ των στοιχείων ενός συγκεκριμένου 

πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση του πλαισίου δεν περιορίζεται σε τοπικό (διαδραστικό) 

επίπεδο, αλλά εκτείνεται σε ευρύτερα θεσμικά, ιστορικά και λογοθετικά πλαίσια από τα οποία 

αντλούνται τα νοήματα και τα πρότυπα.      

 

Μεθοδολογικό εργαλείο: Η ‘Συστημική Προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)’ 

Η συστημική προσέγγιση ως μία αποδοτική θεώρηση για την διερεύνηση των κοινωνικών 

οργανώσεων έχει επιφέρει την δική της ‘επανάσταση’ στο χώρο της διοικητικής επιστήμης, η οποία 

θα μπορούσε να παρομοιαστεί με εκείνη που προκάλεσε ο Taylor μέσω της Επιστημονικής 

Οργάνωσης Εργασίας (Δεκλερής, 1986). Αναδεικνύοντας την αιτιότητα των σχέσεων και των 

ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν την δομή και λειτουργία ενός συστήματος53, δίνεται η δυνατότητα να 

επιλυθούν προβλήματα διαρθρώσεων και αλληλεξαρτήσεων που ανακύπτουν μεταξύ των 

υποσυστημάτων μέσα σε έναν οργανισμό. Η ολιστική μεθοδολογία, με την σύνθεση να προηγείται 

της ανάλυσης αποτελεί έναν από τους βασικότερους άξονες της (Μασούρου & Ευθυμιόπουλος, 

2013: 3).     

  Στον τομέα της Παιδαγωγικής η συστημική προσέγγιση προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία 

ανάλυσης για να εξεταστούν τα εκπαιδευτικά ζητήματα με διαθεματικό και ολιστικό τρόπο 

συναρτήσει ενός συνόλου παραγόντων που αλληλεπιδρούν με αυτά, είτε εξω-σχολικά είτε ενδο-

σχολικά. Αυτό συμβαίνει καθώς η γνώση προσεγγίζεται ως ένα σύστημα  που επηρεάζει και 

                                                           
53  Συμπληρωματικά με όσα αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας εργασίας, ως σύστημα με την ευρεία έννοια 

ορίζεται κάθε εννοιολογική ή/και φυσική οντότητα η οποία αποτελείται από αλληλεξαρτώμενα ή/και αλληλοσυνδεόμενα 

μέρη, τα οποία είναι διατεταγμένα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξυπηρετούν την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού 

(Παρίτσης, 2003). 



204 
 

επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες μέσω μιας αμφίδρομης διαδικασίας εντός των σύγχρονων 

πλαισίων μάθησης.  Παράγοντας λόγω του οποίου προσδιορίζεται με δυσκολία η επίδραση που έχουν 

οι κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτισμικοί συναφείς παράγοντες στον πολυδιάστατο χώρο της 

εκπαίδευσης54 (Betts, 1992: 39, Anderson, 1993: 16). 

 Στην παρούσα εργασία οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ‘συμπράττουν’ με τις 

βασικές αρχές της Συστημικής Προσέγγισης για την δημιουργία ενός σύνθετου πλαισίου, την 

Συστημική Προσέγγιση της ΔΟΠ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

προσεγγίζεται ως ένα καινοτόμο σύστημα της διοικητικής επιστήμης. 

 Η ανάλυση των θεμάτων λαμβάνει χώρα μέσω της ολιστικής και της διατμηματικής 

προσέγγισης, κατά περίπτωση (Τσιώλης, 2015: 16-17). 

Στην πρώτη εκδοχή, κατά την λογική εκδοχή της ολιστικής ανακατασκευής της περίπτωση 

(Fallrekonstruktion), τα τμήματα του κειμένου αποκτούν σημασία κατά την τοποθέτηση τους στο 

συνολικό πλαίσιο της μορφής και των κανόνων δόμησης. Με βάση την παραδοχή της ολιστικής 

προσέγγισης, τα κοινωνικά μορφώματα (π.χ. κείμενο κοινωνικού ενδιαφέροντος) λειτουργούν ως 

ενότητα και παράγονται βασιζόμενα σε ένα καταστατικό σύστημα κανόνων – λαμβάνοντας μία 

μορφή τύπου Gestalt. Η κριτική ανακατασκευή των κανόνων δόμησης και ο αλληλοσυσχετισμός των 

μερών σε συστημικό επίπεδο αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ερμηνεία της συγκεκριμένης 

περίπτωσης. 

Όσον αφορά στη διατμηματική (cross –sectional) λογική, τα δεδομένα (κείμενα) των 

διαφορετικών περιπτώσεων ‘αποδομούνται’ και τα επιμέρους τμήματα (αποσπάσματα) 

οργανώνονται βάσει ενός κοινού συστήματος κωδικών ή θεματικών αξόνων (καθορισμένο εκ των 

προτέρων ή σταδιακά διαμορφούμενο).    

Υπάρχουν αναλυτικές προσεγγίσεις όπως για παράδειγμα είναι η ‘ποιοτική ανάλυση 

περιεχομένου’ όπου επιδιώκεται μία συνθετική αξιοποίηση και των δύο παραπάνω εκδοχών 

(Μπονίδης, 2013). Κάτι τέτοιο υφίσταται και στην παρούσα εργασία. 

  

 Εξατομικευμένη προσαρμογή μεθοδολογίας 

Επιγραμματικά, οι θεματικές και υπο –θεματικές που αναλύονται βάσει των κατηγοριών 

(παρατίθενται ακολούθως) είναι: (απεικόνιση 1): 

                                                           
54 Ένα σημαντικό εφαλτήριο για να προκύψει μία αλλαγή είναι η μετάβαση από τον «διοικητικό ντετερμινιστικό» σχήμα 

σε πιο συμμετοχικά σχήματα οργάνωσης. 
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i) Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, ii) Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου, iii) Εργαλεία, 

μεθοδολογία και τεχνικές αξιολόγησης, οι οποίες λειτουργούν και ως ξεχωριστές κατηγορίες μέσα 

από τις οποίες ‘φιλτράρονται’ οι παρακάτω υπο-θεματικές/ υποενότητες της ανάλυσης:    

 Ορισμός πλαισίου ποιότητας & Διερεύνηση κοινωνικο –ιστορικού συγκείμενου (Διεθνείς και 

Ευρωπαϊκές τάσεις). 

 Ποιότητα στην Εκπαίδευση. 

 Αξιολόγηση ως εργαλείο ποιότητας (ΔΟΠ) 

- Δείκτες Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ/ΙΕΠ) 

- Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας –EFQM Model 

- Ο ρόλος του ηγέτη-διευθυντή 

- Διευρυμένο Πλαίσιο αυτο- αξιολόγησης (Προσδοκιών – Αντιλήψεων – Εντυπώσεων) –Π –Α – Ε. 

(η πρόταση της παρούσας εργασίας). 

Κάποια ενδεικτικά ερωτήματα που διατρέχουν τις οριζόμενες κατηγορίες και συνδέουν τις 

θεματικές μεταξύ τους σε ολιστικό επίπεδο είναι: 

 Ποιος ο ρόλος και η δράση των κοινών μεταβλητών/ υπο-κατηγοριών για τις ακόλουθες κατηγορίες; 

i) Δεδομένα –Διαδικασίες –Αποτελέσματα; 

ii) Σχεδιασμός –Εφαρμογή/ Εκτέλεση – Έλεγχος/Αξιολόγηση;  

iii)  Μικρο-επίπεδο –Μεσο-επίπεδο –Μικρο-επίπεδο; 

iv)  Διεθνές –Ευρωπαϊκό –εθνικό –τοπικό επίπεδο; 

v) Μοντέλα εκτίμησης ποιότητας –Μοντέλα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) – 

Μοντέλα αυτο- αξιολόγησης; 

vi)  Ολιστική ανάλυση                  Τμηματική ανάλυση (επιμέρους) 

 

 Σε ποια σημεία επικαλύπτονται μεταξύ τους οι παραπάνω κατηγορίες; 

 Ποιος ο ρόλος του συγκείμενου πλαισίου για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής και της εθνικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής για τις κατηγορίες (ii), (iii); 

 Ποιος ο ρόλος του συγκείμενου πλαισίου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας και του πλαισίου αυτο-αξιολόγησης της ΑΕΕ (ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ); 

(ιδιότυπα χαρακτηριστικά δημόσιου/ιδιωτικού εκπαιδευτικού πλαισίου vs πλαισίου 

επιχειρηματικής αριστείας). 
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Ως κοινές μεταβλητές ορίστηκαν οι: ‘ποιότητα’, ‘αξιολόγηση’, ‘αποτελεσματικότητα’, 

‘τομείς’/δείκτες’/’κριτήρια’, ‘απόδοση’, ‘επίδοση’, ‘πρόσβαση’, ‘ισότητα’, ‘κατάρτιση’, 

‘διασφάλιση’, ‘εισροές’/’εκροές’, ‘διαφοροποιημένη οπτική’.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παραπάνω ερωτήματα και οι κοινές μεταβλητές που 

ορίστηκαν σε συνδυασμό με τις επιμέρους κατηγορίες, συνέβαλλαν ενισχυτικά και εμπλούτισαν το 

δεύτερο μέρος της εργασίας που ήταν η Συγκριτική Μελέτη των δύο πλαισίων αξιολόγησης (κριτήρια 

EFQM Model και δείκτες αυτο-αξιολόγησης του ΥΠΑΙΘ).  

Ως αφετηρία για την συγκριτική μελέτη, ενδεικτικά, αξιοποιήθηκαν τα ακόλουθα κείμενα:  

1. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη 

Σχολική Μονάδα. Βασικό Πλαίσιο. Πηγή: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Αθήνα. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2011. 

2. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη 

Σχολική Μονάδα. Τόμος ΙΙΙ: Μεθοδολογία και Εργαλεία Διερεύνησης. Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, 

Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΥΠΑΙΘ). Αθήνα. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2012. 

3. Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά. Έργο: Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ). Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αθήνα. ΙΕΠ. 

2012. 

4. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της 

Αριστείας, 2016. Απρίλιος. Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

5. EFQM Framework for Innovation Agencies, 2012. INNO - Partnering Forum 

6. EFQM Excellence Model. 2013. Excellent organizations achieve and sustain outstanding levels of 

performance that meet or exceed the expectations of their stakeholders’ 

7. EFQM. 2016.  Committed to Excellence. Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία 

8. European Commission. 2004. Progress towards common objectives in Education and Training: Ιndicators 

and Benchmarks, SEK 73 

9. Ζωγόπουλος, Ε. (2010). Δείκτες Ποιότητας Εκπαίδευσης. Μια ορθολογική προσέγγιση. Τα Εκπαιδευτικά. 

τ. 95-96. 

10. Παλάτου -Χριστόφια, Μ. & Καλογήρου, Π. 2009. Αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας. Συνέδριο ΚΕΕΑ 

«Εκπαιδευτική Έρευνα και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Κύπρο», 135-144. Κύπρος. 
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 ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ & ΥΠΟ -ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
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Ποιότητα στην Εκπαίδευση 

 

                 Αξιολόγηση ως εργαλείο ποιότητας (ΔΟΠ) 

 

 

 

 
 

 

 

Αυτο-αξιολόγηση Σχολικής 

Μονάδας 

Αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου 

Εργαλεία, μεθοδολογία και 

τεχνικές αξιολόγησης 

Διερεύνηση κοινωνικο-ιστορικού συγκείμενου 

(Διεθνείς & Ευρωπαϊκές τάσεις) 

 Ορισμός Πλαισίου Ποιότητας 

 

 

Ο ρόλος του ηγέτη - 

διευθυντή 

 

Δείκτες Αξιολόγησης 

Εκπαιδευτικού Έργου 

(ΥΠΑΙΘ) 

Ευρωπαϊκό Μοντέλο 

Επιχειρηματικής Αριστείας 

 (EFQM Model) 

Πρόταση: 

Διευρυμένο Πλαίσιο 

Δεικτών αυτο- αξιολόγησης 

(Π -Α-Ε) 
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 Συγκριτική Μελέτη 

Στα πλαίσια της Συγκριτικής Παιδαγωγικής και της Παγκοσμιοποίησης αναδεικνύονται, 

αναλύονται και ερμηνεύονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας σε συνάρτηση με το σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον για ενδεικτικές περιπτώσεις κρατών-μελών της Ευρώπης (Λαγός, 2008: 6). 

Πιο συγκεκριμένα, η συγκριτική μελέτη που θα ακολουθήσει στην παρούσα έρευνα εδράζει 

στο μεθοδολογικό πλαίσιο των μοντέλων της μετα-ανάλυσης και της μετα-αξιολόγησης. Η 

αξιοποίηση του θεωρητικού υποβάθρου της μετα-αξιολόγησης (metaevaluation55) στοχεύει στο να 

επιβεβαιώσει πως η αξιολόγηση παρέχει “υγιείς” διαπιστώσεις και συμπεράσματα σε κάθε οριζόμενο 

αξιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι οργανισμοί τείνουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα και 

αποδοτικότερα τα συστήματα αξιολόγησης (Παλάτου & Καλογήρου, 2009: 142). 

Στην παρούσα εργασία μέσα από την σύγκριση των δεικτών και των κριτηρίων του πλαισίου 

αυτο-αξιολόγησης της ΑΕΕ (ΥΠΑΙΘ) και του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας, 

δημιουργείται η σύνθεση του διευρυμένου πλαισίου δεικτών αυτο-αξιολόγησης Π-Α-Ε (Προσδοκιών 

– Αντιλήψεων – Εντυπώσεων) το οποίο απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (οπτική μαθητή, οπτική γονέα, οπτική εκπαιδευτικού, οπτική 

διευθυντή/ντριας.  

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Σε διάφορες μελέτες όπως είναι αυτή του Μαυρογιώργου, (1993) επισημάνθηκαν ερευνητικά 

ερωτήματα που αφορούν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού. Κάποια 

από αυτά, διερευνούσαν i) το αντικείμενο της αξιολόγησης, ii) τον σκοπό της αξιολόγησης του έργου 

του εκπαιδευτικού, iii) την σχέση του αντικειμένου αξιολόγησης με τους στόχους της εκάστοτε 

εκπαιδευτικής πολιτικής, iv) την φύση της αξιολογικής διαδικασίας (δηλαδή προσδιορίζεται ως 

αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή ως διαδικασία; είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί;, οι 

μαθητές; οι γονείς; οι διοικητικοί προϊστάμενοι;),v) τους φορείς αξιολόγησης και τις μεθοδολογίες 

βάσει των οποίων αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της, vi) τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τα 

ακαδημαϊκά προσόντα που θεωρούνται κατάλληλα ώστε να είναι αποτελεσματική και ποιοτική η 

συγκεκριμένη διαδικασία (Κολοκοτρώνης, 2018: 6). 

Σε δεύτερο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά οφέλη της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου/της αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και προκειμένου να επιτευχθεί ο 

                                                           
55   Ο όρος “metaevaluation”εισήχθη το 1969 από τον Scriven και ορίστηκε ως οποιαδήποτε αξιολόγηση μιας 

αξιολόγησης, ενός εργαλείου αξιολόγησης ή ενός συστήματος αξιολόγησης (Stufflebeam, 2001). 
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βασικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της ΑΕΕ, κρίνεται αναγκαίο να απαντηθούν από όλα τα 

εκπαιδευτικά μέλη τα εξής έξι (6) κρίσιμα ερωτήματα:  

Στον παρόντα χρόνο: 1. Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας; 2. Που 

θέλουμε να φτάσουμε; 3. Ποιες μεθοδολογίες θα πρέπει να αξιοποιήσουμε για να φτάσουμε εκεί που 

θέλουμε; 4. Τι πρόοδο κάναμε; κατά την διάρκεια της εφαρμογής συγκεκριμένων μεθοδολογιών και 

ποια τα αποτελέσματα που προέκυψαν με το πέρας των εκπαιδευτικών διαδικασιών; 5. Πόσο 

ωφεληθήκαμε ως άτομα και ως σύνολο (σχολικό σύστημα) από την παραπάνω διαδικασία; 6. Σε ποιους 

συγκεκριμένους τομείς βελτιώθηκε η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και η συνολική εικόνα του 

σχολείου; (Παρατηρητήριο της ΑΕΕ). 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα που πηγάζουν από τους επιμέρους στόχους της εργασίας και 

βρίσκονται σε αντιστοιχία με αυτούς είναι: 

  Ποιες οι βασικές προϋποθέσεις βέλτιστης απόδοσης και αποτελεσματικότητας των Δεικτών 

Ποιότητας του ΥΠΑΙΘ και των Κριτηρίων/υποκριτηρίων του EFQM Model 

  Ποια χαρακτηριστικά προσδιορίζουν τους ‘άριστους’ οργανισμούς στα πλαίσια του μοντέλου 

EFQM και τους οργανισμούς ‘ποιότητας’ στο πλαίσιο της αυτο- αξιολόγησης του ΥΠΑΙΘ; 

 Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του κοινού πλαισίου δράσης των δύο μοντέλων/πλαισίων; 

 Ποιες παράμετροι πλαισίου μέσα στο σύστημα λειτουργούν ως τροχοπέδη στην επίτευξη μίας 

αποτελεσματικής σύμπραξης; (δηλ. που θα εκφράζει στον μέγιστο βαθμό τις δυναμικές των 

κριτηρίων/δεικτών και από τα δύο πλαίσια) 

 Ποιες έννοιες μεταξύ του EFQM Model και του πλαισίου της ΑΕΕ βρίσκονται σε αντίθεση μεταξύ 

τους και ποιες επικρατούν έναντι άλλων; 

 Ποιες οι επιδράσεις της δομής και της οργάνωσης του EFQM Model στον ρόλο και το πρότυπο του 

διευθυντή (υπό το πρίσμα της ΔΟΠ); 

 Ποιες οι επιδράσεις της δομής και της οργάνωσης του πλαισίου της ΑΕΕ στον ρόλο και το πρότυπο 

του διευθυντή (υπό το πρίσμα της συστημικής προσέγγισης); 

 Ποιο το προτεινόμενο πρότυπο του ηγέτη – διευθυντή στα πλαίσια ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου 

κοινωνικο -οικονομικού, πολιτικού, ιστορικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος; 

Σκοπός: Να συγκριθούν οι Δείκτες Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου του ΥΠΑΙΘ (ΑΕΕ/ΙΕΠ) 

με τα κριτήρια/υπο-κριτήρια του Ευρωπαϊκού Πρότυπου Αριστείας EFQM  και να αναζητούν οι 

πιθανές επιπτώσεις στο πρότυπο συμπεριφοράς του ηγέτη-διευθυντή στη βάση ενός κοινού πλαισίου 

ανάλυσης. 
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Επιμέρους στόχοι: 

- Να οριστούν οι βασικές προϋποθέσεις βέλτιστης απόδοσης και αποτελεσματικότητας των 

Δεικτών Ποιότητας του ΥΠΑΙΘ και των Κριτηρίων/υποκριτηρίων του EFQM Model, ως βασικά 

προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των άριστων οργανισμών/οργανισμών ποιότητας.  

- Να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο δράσης που θα έχει την μορφή ενός νέου χώρου ‘σύμπραξης’ 

και συνύπαρξης των δεικτών και των δύο πλαισίων αυτο-αξιολόγησης στο χώρο της εκπαίδευσης.  

- Να προσδιοριστούν οι δυσκολίες που ενδεχόμενα προκύψουν και λειτουργούν ανασταλτικά στην 

‘σύμπραξη’ μεταξύ των δύο πλαισίων. 

- Να διερευνηθούν οι συνέπειες των παραπάνω πλαισίων/μοντέλων αξιολόγησης στο έργο και το 

πρότυπο του διευθυντή με αφετηρία την Συστημική Προσέγγιση και την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

(Συστημική Προσέγγιση της ΔΟΠ). 

 

Απώτερος στόχος: Η δημιουργία ενός συγκριτικού μοντέλου δεικτών ως μέρος του εγχειρήματος 

της παραπάνω σύμπραξης. 
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 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:   «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ EFQM ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΥΠΑΙΘ» 

7.Α   Αντιστοίχιση τομέων/δεικτών/κριτηρίων EFQM και τομέων/δεικτών/κριτηρίων ΥΠΑΙΘ 

Σύμφωνα με τις Παλάτου και Καλογήρου (2009: 136-143), στο πεδίο της αυτο-αξιολόγησης 

της σχολικής μονάδας ο όρος επίπεδο (standard) αναφέρεται στα χαρακτηριστικά ποιότητας που θα 

πρέπει να έχει είτε α) ένα πρόσωπο (π.χ. μαθητής, εκπαιδευτικός), είτε β) ένας οργανισμός (π.χ. η 

σχολική μονάδα) - έτσι ώστε να ανταποκρίνονται, σε συγκεκριμένο χρόνο, στις ανάγκες και στις 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών μελών και της ευρύτερης κοινωνίας - είτε, γ) μία διαδικασία όπως 

για παράδειγμα αυτή της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, τα επίπεδα αξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας μπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες οκτώ (8) κατηγορίες:  

α) Σε σχέση με τη διεύθυνση του σχολείου, β) σε σχέση με τη διαδικασία μάθησης και την 

αξιολόγηση, γ) σε σχέση με το κλίμα της τάξης και την ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται 

εντός της σχολικής μονάδας (π.χ. ασφάλεια, σεβασμός), δ) σε σχέση με τον βαθμό εμπλοκής, τις 

απόψεις και την ικανοποίηση των γονέων από όλο το συγκείμενο του εκπαιδευτικού έργου (κριτήρια 

απόδοσης και αποτελεσματικότητας), ε) σε σχέση με τις απόψεις και την ικανοποίηση των μαθητών 

και των εκπαιδευτικών, στ) σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, ζ) σε σχέση με τα γενικότερα 

αποτελέσματα της σχολικής μονάδας και η) σε σχέση με την μεταφερσιμότητα των γνωστικών και 

αξιολογικών αποτελεσμάτων εκτός των ορίων της σχολικής μονάδας. 

Ο παραπάνω διαχωρισμός των επιπέδων ποιότητας αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

μας μεταφέρει ομαλά στην αντιστοίχιση των Τομέων και των επιμέρους κριτηρίων μεταξύ του 

μοντέλου EFQM και των δεικτών εκπαιδευτικού έργου του ΥΠΑΙΘ, με τους εξής τρόπους: 

1. Γίνεται αντιληπτό πως, τα επίπεδα ποιότητας που προκύπτουν από τις παραπάνω κατηγορίες 

«καθρεφτίζονται» σε ένα βαθμό με τη δομή και την οργάνωση των παραπάνω πλαισίων αυτο-

αξιολόγησης (EFQM, δεικτών ΥΠΑΙΘ/ΑΕΕ). Αυτό προκύπτει μέσω της συνταύτισης που 

διαπιστώνεται μεταξύ των επιπέδων ποιότητας που προτείνονται από τις Παλάτου και Καλογήρου 

(2009) και των αντίστοιχων Τομέων Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του ΥΠΑΙΘ και 

εκείνων του Μοντέλου Αριστείας EFQM. 

2. Ακόμη, γίνεται αρκετά εμφανές πως οι Τομείς των δύο πλαισίων (αυτό)αξιολόγησης που 

διερευνώνται στην συγκεκριμένη εργασία, του ΥΠΑΙΘ και του EFQM, εφάπτονται στο κοινό σημείο 

της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης, εν τω γίγνεσθαι, όχι μόνο διαγραμματικά σε επίπεδο δόμησης 

του πλαισίου, αλλά κυρίως σε επίπεδο διαδικασιών. Κάτι τέτοιο, επιβεβαιώνεται και από την 

συνεισφορά των δεικτών και των κριτηρίων των συγκεκριμένων πλαισίων στους Τομείς των 
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εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (6ος Τομέας -ΥΠΑΙΘ/6ος Τομέας- EFQM) και των  συνολικών 

αποτελεσμάτων της σχολικής μονάδας (7ος  Τομέας ΥΠΑΙΘ/9ος Τομέας – EFQM). 

Ακολούθως, επιχειρείται η αντιστοίχιση 1’-1’ μεταξύ των επιπέδων ποιότητας που 

σκιαγραφήθηκαν από τις Παλάτου και Καλογήρου (2009) και των αντίστοιχων Πεδίων/Επιπέδων 

των δύο πλαισίων αυτο-αξιολόγησης, της ΑΕΕ του ΥΠΑΙΘ και του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM: 

Τα επίπεδα ποιότητας σε σχέση με την διεύθυνση του σχολείου, κατά κάποιο τρόπο, 

συνταυτίζονται με τον Τομέα 2 (Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του σχολείου) του πλαισίου της 

ΑΕΕ (Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου/ΥΠΑΙΘ) και τον Τομέα 1 (Ηγεσία) του Μοντέλου EFQM.  

Για την βελτίωση της ποιότητας στα συγκεκριμένα επίπεδα αυτο-αξιολόγησης, η Διεύθυνση 

του σχολείου θα πρέπει να υπακούει σε ένα πρότυπο ηγεσίας και συμπεριφοράς που 

υπακούει/στοχεύει στην ‘θετική έκφραση’ των παρακάτω δεικτών/κριτηρίων: 

 Η διεύθυνση –ηγεσία είναι δεκτική στις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών/ενεργών 

συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, διασφαλίζοντας, με αυτό τον τρόπο, την εύρυθμη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 Η διοίκηση του σχολείου αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες, τα ταλέντα του εκπαιδευτικού 

δυναμικού (ανθρώπινου δυναμικού), σεβόμενη τις προτιμήσεις του ενώ, παράλληλα, επιδιώκει τη 

συνεχή επιμόρφωση και ανέλιξη του (NASSP, 1986). Ακόμη, ένας αποτελεσματικός ηγέτης-

διευθυντής διαχειρίζεται αποτελεσματικά την υλικοτεχνική υποδομή και τους πόρους της σχολικής 

μονάδας, τους οποίους διαθέτει προς αξιοποίηση με βασικό σκοπό την βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μάθησης και διδασκαλίας 

(Πασιαρδής & Πασιαρδή, 1993: 7). 

Για τα επίπεδα ποιότητας σε σχέση με τη διαδικασία μάθησης και την αξιολόγηση, θα μπορούσε 

να αναφερθεί ότι αυτά συνταυτίζονται με τον Τομέα 3 (Διδασκαλία και Μάθηση) του πλαισίου της 

ΑΕΕ (Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου/ΥΠΑΙΘ) και, κατά βάση, με τους Τομείς 2 και 5 του 

Μοντέλου EFQM, Πολιτικές και Στρατηγικές και Διαδικασίες, αντίστοιχα.  

Για την βελτίωση της ποιότητας στα συγκεκριμένα επίπεδα αυτο-αξιολόγησης, ο 

εκπαιδευτικός έχει ως αρμοδιότητα την οργάνωση δυναμικών περιβαλλόντων μάθησης για όλους 

τους μαθητές μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας -ως αναπόσπαστο μέρος των 

δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής (Κουτσελίνη, 2000). Αναλυτικότερα, προτείνεται η ‘θετική 

έκφραση’ των ακόλουθων δεικτών/κριτηρίων: 
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 Ο/η εκπαιδευτικός της τάξης εφαρμόζει ποικίλες τεχνικές και μεθόδους αξιολόγησης, τις 

καταλληλότερες κατά περίπτωση, σε όλο το εύρος των σταδίων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για 

την έγκυρη ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου (Keeves, 1994· Serafini, 2001). Επίσης, 

στηριζόμενος/η στην πεποίθηση πως –όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν - δρα εξελίσσοντας 

συνεχώς την διδασκαλία του/της στη βάση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής 

(Murphy, 1992). 

 Ενθαρρύνει την υλοποίηση διαδικασιών διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων, 

ενσωματώνοντας, παράλληλα, τις ΤΠΕ σε όλες τις φάσεις της διδακτικής πράξης (Medley, 1979· 

Υπουργείο Πολιτισμού Κύπρου, 2002). 

 Επιμελείται και παρακολουθεί τον βαθμό απόκρισης των μαθητών στις σχολικές δοκιμασίες, 

σκιαγραφώντας, με αυτό τον τρόπο,  το μαθησιακό τους προφίλ (Tomlinson, 1999). Ακόμη, 

προσεγγίζει τους μαθητές δίνοντας περισσότερο έμφαση στις επιτυχίες τους παρά στις αποτυχίες 

τους (Anderson & Brophy, 1980· Brophy & Good, 1986· Galton, 1987· Muijs & Reynolds, 2000). 

 Διαφοροποιεί την διδασκαλία του/της ισορροπώντας τις απαιτήσεις του επίσημου αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών με τις απαιτήσεις/ανάγκες του εκάστοτε μαθητικού πληθυσμού, οι οποίες 

προκύπτουν στα πλαίσια του άτυπου αναλυτικού προγράμματος (Κουτσελίνη, 2006· 2008). 

 Συνεργάζεται με τους γονείς, άλλους εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και κοινωνικούς εταίρους οι 

οποίοι δύναται να εμπλουτίσουν την μαθησιακή διαδικασία με τον ρόλο των ενεργά ενδιαφερόμενων 

μέρων (stakeholders) του εκπαιδευτικού συστήματος (Κουτσελίνη, 2001: 214). Επίσης, αξιοποιεί την 

πολυμεθοδολογική προσέγγιση τόσο στο επίπεδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών όσο και 

στο πλαίσιο υλοποίησης του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου. 

 Επιχειρεί να εξελίσσεται επαγγελματικά Δια Βίου, συνειδητοποιώντας πως το λειτούργημα που 

επιτελεί δεν περιορίζεται μόνο στην επιτυχή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά 

επεκτείνεται και πέραν των ορίων της τάξης (Griffin, 1983) (Παλάτου & Καλογήρου, 2009: 136-

138). 

Όσον αφορά στα επίπεδα ποιότητας σε σχέση με το κλίμα της τάξης και την ποιότητα των 

σχέσεων που αναπτύσσονται εντός της σχολικής μονάδας, αυτά, κατά κάποιο τρόπο, συνταυτίζονται 

με τον Τομέα 4 (Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο) του πλαισίου της ΑΕΕ και, κατά βάση, με τον Τομέα 

4 (Συνεργασίες και Πόροι) του Μοντέλου EFQM. 

Για την βελτίωση της ποιότητας στα συγκεκριμένα επίπεδα αυτο-αξιολόγησης, προτείνεται η 

διαμόρφωση θετικού κλίματος στην τάξη και η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών μελών 

που υπακούουν στην ‘θετική έκφραση των ακόλουθων δεικτών/κριτηρίων όπως: 
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 Η αποτελεσματική εφαρμογή των σχολικών κανονισμών και των διαδικασιών από όλους τους 

συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς). 

 Η καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και σεβασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών μελών, ενισχυτικό 

πλαίσιο μέσω του οποίου επιδιώκεται συνεχώς: α) η αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διδασκαλίας 

και β) η καλλιέργεια συνθηκών για αυτο-ανάπτυξη και προσωπική ενδυνάμωση για όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

Αναφορικά με τα επίπεδα ποιότητας σε σχέση με τον βαθμό εμπλοκής, τις απόψεις και την 

ικανοποίηση των γονέων από το σύνολο των παραμέτρων του εκπαιδευτικού έργου, κατά κάποιο 

τρόπο, αυτά συνταυτίζονται με τον Τομέα 4 (Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο) και συγκεκριμένα με 

το κριτήριο 4.2. ‘Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς – κοινωνικούς 

φορείς’ του πλαισίου της ΑΕΕ του ΥΠΑΙΘ και, κατά βάση, με τους Τομείς 4 και 6 του EFQM Model, 

δηλαδή ‘Συνεργασίες και Πόροι’ και ‘Αποτελέσματα/Ικανοποίηση των πελατών/άμεσα 

ενδιαφερόμενων’, αντίστοιχα. 

Για την βελτίωση της ποιότητας στα συγκεκριμένα επίπεδα αυτο-αξιολόγησης, προτείνεται 

να γίνονται σεβαστά τα αιτήματα των γονέων από την σχολική μονάδα τα οποία, στη συνέχεια, 

μπορούν αξιοποιούνται για τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής. Πιο 

συγκεκριμένα, προτείνεται η ‘θετική έκφραση’ των ακόλουθων δεικτών/κριτηρίων (Πασιαρδής & 

Πασιαρδή, 1993 στο Παλάτου & Καλογήρου, 2009: 141): 

 Οι γονείς εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και τοποθετούνται αναφορικά σε συγκεκριμένα 

εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν στην μαθησιακή πορεία των παιδιών τους. Η σχολική κοινότητα 

γενικότερα και, το εκπαιδευτικό δυναμικό ειδικότερα, διασφαλίζουν την εποικοδομητική συμμετοχή 

τους στη λήψη αποφάσεων. 

  Οι γονείς λαμβάνουν ενεργό ρόλο σε επιτροπές και συνεισφέρουν έμπρακτα στην διοργάνωση 

των σχολικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στα επίπεδα ποιότητας σε σχέση με τις απόψεις και την 

ικανοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, κατά κάποιο τρόπο, αυτά συνταυτίζονται με τον 

Τομέα 4 (Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο) του ΥΠΑΙΘ και σκιαγραφούνται περισσότερο στον δείκτη 

4.1. ‘Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξύ των μαθητών’ του πλαισίου της ΑΕΕ και, 

στους Τομείς 4, 6 και 7 του Μοντέλου Αριστείας EFQM: ‘Συνεργασίες και Πόροι’, 

‘Αποτελέσματα/Ικανοποίηση Ανθρώπινου δυναμικού (εργαζομένων)’ και 

‘Αποτελέσματα/Ικανοποίηση των πελατών/άμεσα ενδιαφερόμενων’, αντίστοιχα. 
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Για την βελτίωση της ποιότητας στα συγκεκριμένα επίπεδα αυτο-αξιολόγησης, λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη οι αντιλήψεις, οι προσδοκίες και οι προτάσεις τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 

μαθητών, βάσει τις οποίες διαμορφώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και ‘αντικατοπτρίζονται’ οι 

πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες όλων των άμεσα ενδιαφερόμενων. Βασική στόχευση αποτελεί η 

αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτικών μελών (συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών και 

των μαθητών), εκπαιδευτική παράμετρος η οποία συνδέεται άμεσα με την βελτίωση της προσωπικής 

τους απόδοσης και της δυναμικότητας του εσωτερικού τους κινήτρου για μάθηση και προσφορά. 

Για την βελτίωση της ποιότητας στο συγκεκριμένο επίπεδο αυτο-αξιολόγησης, προτείνεται 

η ‘θετική έκφραση’ των ακόλουθων δεικτών/κριτηρίων: 

 Οι μαθητές βιώνουν την μάθηση με την μορφή μίας εννοιολογικής αλλαγής η οποία συνεπάγεται 

την αλλαγή της μέχρι τότε κοσμοθεωρίας τους. Αυτό το βιώνουν ερχόμενοι σε επαφή με συνθήκες 

που προωθούν την αυτο-ανακάλυψη και την ενδυνάμωση του εσωτερικού τους κινήτρου. Ως θετικός 

ενισχυντής λειτουργεί, επίσης, η προσφορά πλούσιων παιδαγωγικών ερεθισμάτων (πληροφοριακού 

και ψυχοσυναισθηματικού/ενσυναισθητικού χαρακτήρα) (Κουτσελίνη, 2001). 

 Οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλές προσδοκίες για τους μαθητές τους και διαχειρίζονται τα 

εκπαιδευτικά δρώμενα εφαρμόζοντας τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας. 

Τόσο στα συγκεκριμένα επίπεδα ποιότητας της αυτο-αξιολόγησης όσο και στα προηγούμενα 

2 (σε σχέση με τον βαθμό εμπλοκής, τις απόψεις και την ικανοποίηση των γονέων, το κλίμα της 

τάξης και την ποιότητα των σχέσεων εντός της σχολικής μονάδας) αναδύεται, για μία ακόμη φορά, 

η σημαίνουσα εκπαιδευτική παράμετρος για την διαμόρφωση ποιοτικών και αποδοτικών 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, η ‘κουλτούρα της τάξης’. Για την συγκεκριμένη οργανωσιακή 

παράμετρο η οποία συνήθως διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από την μία σχολική μονάδα στην άλλη, έχει 

γίνει εκτενής αναφορά στο 3ο Κεφάλαιο. 

Αναφορικά με τα επίπεδα ποιότητας σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, κατά κάποιο 

τρόπο, αυτά συνταυτίζονται κυρίως με τον Τομέα 6 (Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα), αλλά και με τον 

Τομέα 7 (Αποτελέσματα του σχολείου) του πλαισίου της ΑΕΕ. Εστιάζοντας στον Τομέα 6 της ΑΕΕ, 

οι δείκτες με τους οποίους μπορεί να συνδέονται τα συγκεκριμένα επίπεδα είναι: 

6.1. Φοίτηση και διαρροή μαθητών. 

6.2. Επιτεύγματα και πρόοδος μαθητών. 

6.3. Ατομική και Κοινωνική Ανάπτυξη των μαθητών. 

Επίσης, τα συγκεκριμένα επίπεδα ποιότητας συνδέονται με τους Τομείς 6, 7, 8 και 9 του 

Μοντέλου Αριστείας EFQM. Δηλαδή, ‘Αποτελέσματα/Ικανοποίηση των πελατών/άμεσα 

ενδιαφερόμενων, Αποτελέσματα/Ικανοποίηση Ανθρώπινου δυναμικού (εργαζομένων), 
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‘Αποτελέσματα/Επίδραση στην Κοινωνία’ και ‘Κρίσιμα Αποτελέσματα του οργανισμού’, 

αντίστοιχα. 

Για την βελτίωση της ποιότητας στα συγκεκριμένα επίπεδα αυτο-αξιολόγησης, προτείνεται η 

‘θετική έκφραση’ των ακόλουθων δεικτών/κριτηρίων: 

 Ο καθορισμός συγκεκριμένων δεικτών επίτευξης σε όλα τα επίπεδα του πλαισίου αυτο-

αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. 

 Η συμπερίληψη του κοινωνικού συγκείμενου και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων στην 

διαμόρφωση των προσδοκώμενων επιπέδων μαθητικής επίδοσης. 

 Η ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων για κάθε γνωστικό αντικείμενο ξεχωριστά, πέραν των 

συναφών γνώσεων, με βασικό άξονα την διαμόρφωση μίας πολυπολιτισμικής, μη αποκλεισμικής 

κοινωνίας που σέβεται την διαφορετικότητα και τον γλωσσικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό 

πλουραλισμό. 

 Η εφαρμογή μεθόδων ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με βασική επιδίωξη την βελτίωση του 

επιπέδου επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών στη βάση των αρχών της ισότητας και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης (Whipple, 1987). Η υιοθέτηση της επικοινωνιακής προσέγγισης του γλωσσικού 

μαθήματος δύναται να συνεισφέρει θετικά στην επιδίωξη αυτή, συμβάλλοντας μέσα από την 

ενθάρρυνση των μαθητών για συνεχή ανταπόκριση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες περιστάσεις του 

κοινωνικού γίγνεσθαι (Hymes, 1972· Hallidey, 1978· Legrand – Gelber, 1980).  

 Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές μέσα από την ευαισθητοποίηση  τους 

σε περιβαλλοντικά ζητήματα και την ανάληψη δράσης για την διευθέτηση τους. 

 Η καλλιέργεια του εσωτερικού κινήτρου των μαθητών και πέραν της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί έναν από τους βασικότερους σκοπούς της σύγχρονης 

εκπαίδευσης, αντικατοπτρίζοντας μία νέα στάση ζωής η οποία προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία 

και τις απαραίτητες δεξιότητες στους μαθητές να αντιμετωπίζουν με δυναμικότητα τις προκλήσεις 

που ανακύπτουν σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Άλλωστε ο Dewey (1938) αναφέρει ότι: «ο 

σκοπός της εκπαίδευσης είναι να καταστήσει ικανά τα άτομα να συνεχίζουν την εκπαίδευση τους». 

 Ως, προέκταση των παραπάνω, οι μαθητές προτείνεται να οργανώσουν την σταδιοδρομία τους 

με βάση τις απαιτήσεις μίας παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της οποίας 

αναγνωρίζεται η σημαντική συμβολή της παιδείας στην οικονομική ευημερία, χωρίς, ωστόσο, οι 

απαιτήσεις της αγοράς να τοποθετούνται πάνω από τις αρχές και τις αξιώσεις της (Παλάτου & 

Καλογήρου, 2009: 138). 



218 
 

Αναλύοντας τα επίπεδα ποιότητας σε σχέση με τα γενικότερα αποτελέσματα της σχολικής 

μονάδας, κατά κάποιο τρόπο, αυτά συνταυτίζονται με τον Τομέα 7 ‘Αποτελέσματα του Σχολείου’ 

του πλαισίου της ΑΕΕ του ΥΠΑΙΘ και, κυρίως με τον Τομέα 9 ‘Κρίσιμα Αποτελέσματα Απόδοσης’, 

του EFQM Model όπως και με τους 6 ‘Αποτελέσματα/Ικανοποίηση των πελατών/άμεσα 

ενδιαφερόμενων’, 7 ‘Αποτελέσματα/Ικανοποίηση Ανθρώπινου δυναμικού (εργαζομένων)’ και 8. 

‘Αποτελέσματα/Επίδραση στην Κοινωνία’ του ίδιου μοντέλου. 

Πιο συγκεκριμένα, για την βελτίωση της ποιότητας στα συγκεκριμένα επίπεδα αυτο-

αξιολόγησης προτείνεται η ‘θετική έκφραση’ των ακόλουθων δεικτών/κριτηρίων: 

 Οι μαθητές επιβραβεύονται για την προσφορά τους στη σχολική μονάδα, για τις επιδόσεις τους 

και την καλή τους διαγωγή. Αξιοποιείται η τεχνική της επιβράβευσης με την αξιοποίηση της οποίας 

αυξάνεται το κίνητρο των μαθητών για συμμετοχή στα σχολικά δρώμενα και, παράλληλα, 

ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς ως ένδειξη του θετικού 

κλίματος επικοινωνίας. 

 Τα επιτεύγματα των μαθητών αποτελούν δείκτες σχολικής επιτυχίας. Τέτοια παραδείγματα είναι: 

τα επιτεύγματα των Μαθητών σε διαγωνισμούς όπως η είναι Μαθητική Ολυμπιάδα, οι διαγωνισμοί 

PISA κ.α. 

Όσον αφορά στα επίπεδα ποιότητας σε σχέση με την μεταφερσιμότητα των γνωστικών και 

αξιολογικών αποτελεσμάτων εκτός των ορίων της σχολικής μονάδας:  

Κάποια ερωτήματα που μας παραπέμπουν στα αντίστοιχα κριτήρια/παραμέτρους των 

συγκεκριμένων επιπέδων ποιότητας είναι τα εξής (Παλάτου & Καλογήρου, 2009: 140-142): 

α)  Ο μαθητής σέβεται το περιβάλλον του σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων της καθημερινής  

ζωής; 

β)  Έχει μεταδοθεί από το σχολείο και έχει υιοθετηθεί από τους μαθητές η στάση της ενεργούς 

πολιτότητας ως αναπόσπαστο μέρος της συμπεριφοράς τους; 

γ)  Οι τεχνικές των εναλλακτικών προτάσεων και η  επίλυση προβλήματος αξιοποιούνται από τους 

μαθητές για την διερεύνηση του κόσμου γύρω τους;  

Αξίζει να επισημανθεί πως η μεταφερσιμότητα και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε νέα 

πλαίσια (χρονική, χωρικά κ.α.) μας παραπέμπει, εκτός των άλλων, και στις μεταγνωστικές δεξιότητες 

των μαθητών και στην έννοια της μετα-αξιολόγησης (meta-evaluation), μία διαδικασία που 

προσδιορίζει τα ‘σχολεία ποιότητας’. 

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί πως η ‘μεταφερσιμότητα’ και η επαναληπτικότητα σε νέα 

οργανωσιακά περιβάλλοντα μάθησης παραπέμπουν έμμεσα και στην διαδικασία της συγκριτικής 
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αξιολόγησης (benchmarking) η οποία στο πλαίσιο του EFQM Model προσδιορίζεται ως μία συνεχής 

διαδικασία βελτιστοποίησης των οργανωσιακών παραμέτρων με εργαλείο το RADAR. 

Ως συνέχεια στην ανάλυση που επιχειρείται στην παρούσα ενότητα, πραγματοποιείται  

αντιστοίχιση σε επίπεδο τομέων και κριτηρίων μεταξύ του πλαισίου του ΥΠΑΙΘ και του Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου Αριστείας  EFQM και αφετηρία το μοτίβο: Analysis, Design- Development – 

Implementation – Evaluation (ADDIE).  

Με βάση το συγκεκριμένο εγχείρημα, επιδιώκεται η συγκριτική ανάλυση του περιεχομένου 

των δεικτών, των κριτηρίων και των υποκριτηρίων μεταξύ των δύο παραπάνω πλαισίων επί των 

αξόνων:   

7.Α1 - Τομέας: Ηγεσία (Leadership) –Επίπεδο δραστηριοτήτων: Σχεδιασμός {Τομέας 

1(EFQM) Vs Τομέας 2(ΥΠΑΙΘ}),  

7.Α2 -Τομέας: Διαδικασίες – Επίπεδο δραστηριοτήτων: Εκτέλεσης/Εφαρμογής {Τομέας 

5(EFQM)  Vs Τομέας 2,3,4,5(ΥΠΑΙΘ)},  

 Οι άξονες 7.Α3 -7.Α6 αναφέρονται στον Τομέα: Αποτελέσματα και στο Επίπεδο 

δραστηριοτήτων: Αξιολόγησης/ Ελέγχου. Πιο αναλυτικά,  

 7.Α3 – Τομέας 6: Αποτελέσματα των πελατών (Customer Results)/ EFQM Vs Τομείς 6: 

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα και 7: Αποτελέσματα του σχολείου /ΥΠΑΙΘ. 

 7.Α4 - Τομέας 7: Αποτελέσματα Ανθρώπινου Δυναμικού/EFQM Vs Τομείς 6: Εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα και 7: Αποτελέσματα του σχολείου /ΥΠΑΙΘ. 

 7.Α5 -Τομέας 8: Κοινωνικά Αποτελέσματα/EFQM Vs Τομείς 6: Εκπαιδευτικά αποτελέσματα και 

7: Αποτελέσματα του σχολείου /ΥΠΑΙΘ. 

 7.Α6 - Τομέας 9: Κρίσιμα Αποτελέσματα Απόδοσης/EFQM Vs Τομείς 6: Εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα και 7: Αποτελέσματα του σχολείου /ΥΠΑΙΘ. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το μοτίβο ADDIE τα κριτήρια και υποκριτήρια των φάσεων 

Σχεδιασμού, Εκτέλεσης/Εφαρμογής και Ελέγχου/Αξιολόγησης  του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Αριστείας EFQM προσδιορίζονται ως εξής {(Ζωγόπουλος, xx,  διαφ. (10)}: 

 

Πίνακας 1- Κριτήρια Σχεδιασμού 

 

 

 

 

 

 

 

(ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) 

Κριτήρια Σχεδιασμού: 

1. Ηγεσία,  2. Πολιτικές και Στρατηγική,  3. Ανθρώπινο Δυναμικό,  4. Συνεργασίες και Πόροι 

Υποκριτήρια με αφετηρία την κατηγορία ‘Ηγεσία’ 

Υποκριτήρια με αφετηρία την κατηγορία ‘Πολιτική και Στρατηγική’ 

Υποκριτήρια με αφετηρία την κατηγορία ‘Ανθρώπινο Δυναμικό’ 

Υποκριτήρια με αφετηρία την κατηγορία ‘Συνεργασίες και Πόροι’ 
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 Πίνακας 2 - Κριτήρια Εκτέλεσης/Εφαρμογής 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πίνακας 3 - Κριτήρια Ελέγχου/Αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά στο πλαίσιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ/ΥΠΑΙΘ) στα Δεδομένα 

του Σχολείου συμπεριλαμβάνεται ο Τομέας 1. ‘Μέσα – Πόροι – Ανθρώπινο Δυναμικό’ με τους  

δείκτες 1.1. & 1.2. και τα αντίστοιχα κριτήρια τους. Στις Διαδικασίες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 

Στάδιο της Εφαρμογής/Εκτέλεσης,  συμπεριλαμβάνονται οι Τομείς 2, 3, 4 και 5 με τους δείκτες 2.1 

– 2.2.- 2.3, 3.1.-3.2, 4.1.-4.2., και 5.1.-5.2. αντίστοιχα. Τέλος, στο Στάδιο του Ελέγχου/Αξιολόγησης 

συμπεριλαμβάνονται οι Τομείς 6 ‘Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα’ και 7 ‘Συνολικά Αποτελέσματα 

σχολείου’ με τους δείκτες και τα κριτήρια που υπάγονται σε αυτούς. 

 

(ΕΚΤΕΛΕΣΗ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ) 

Κριτήριο Εφαρμογής: 

5.  Διαδικασίες/διεργασίες προϊόντων & υπηρεσιών 

Υποκριτήρια: 

α)  Οι διαδικασίες σχεδιάζονται και διοικούνται για να βελτιστοποιήσουν την αξία των 

ενδιαφερόμενων (stakeholders). 

β)  Οι υπηρεσίες αναπτύσσονται για να δημιουργήσουν τη βέλτιστη αξία για τους πελάτες. 

γ)  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προωθούνται και διατίθενται στην αγορά. 

δ)  Οι υπηρεσίες παράγονται, παραδίδονται και διοικούνται. 

ε)  Οι σχέσεις με τους πελάτες διευθύνονται και βελτιώνονται συνεχώς. 

 

                                (ΈΛΕΓΧΟΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 

 

Κριτήρια ελέγχου/αξιολόγησης: 

6.  Αποτελέσματα/Ικανοποίηση Πελατών (ενεργά εμπλεκόμενων/ενδιαφερόμενων) 

7.  Αποτελέσματα/Ικανοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού (εργαζομένων) 

8.  Επίδραση στην Κοινωνία 

9.  Κρίσιμα Αποτελέσματα Απόδοσης 

 

Υποκριτήρια με αφετηρία την κατηγορία 6:  ‘Αποτελέσματα/ Ικανοποίηση Πελατών (ενεργά 

εμπλεκόμενων/ενδιαφερόμενων)’  

Υποκριτήρια με αφετηρία την κατηγορία 7:  ‘Αποτελέσματα/ Ικανοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

(εργαζομένων)’ 

Υποκριτήρια με αφετηρία την κατηγορία 8:  ‘Επίδραση στην Κοινωνία’   

Υποκριτήρια με αφετηρία την κατηγορία 9:  ‘Κρίσιμα Αποτελέσματα Απόδοσης’ 
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Πίνακας 4 – Δείκτες/κριτήρια ΑΕΕ (ΥΠΑΙΘ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

A.ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 1. Μέσα – Πόροι -Ανθρώπινο Δυναμικό                           Κριτήρια: 

 

Δείκτες: 

1.1. Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική  

υποδομή, οικονομικοί πόροι 

1.2. Στελέχωση του σχολείου 

1.1α) Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων 

1.1β) Επάρκεια και καταλληλότητα εξοπλισμού και 

μέσων του σχολείου 
1.1γ) Επάρκεια οικονομικών πόρων 

 
1.2α) Επάρκεια διδακτικού προσωπικού (επιστημονική και 

παιδαγωγική κατάρτιση, αριθμός, σύνθεση, εμπειρία 
εκπαιδευτικών) 

1.2β)  Επάρκεια λοιπού προσωπικού 

 

ΤΟΜΕΑΣ 2. Ηγεσία και Διοίκηση του Σχολείου                                   Κριτήρια: 

Δείκτες: 

 2.1.Οργάνωση και συντονισμός της 

σχολικής ζωής 

2.2.Διαχείριση και αξιοποίηση 

μέσων/πόρων 

2.3. Αξιοποίηση, υποστήριξη και 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

 

 

 
 

 

2.1α) Διατύπωση των βασικών επιδιώξεων της σχολικής μονάδας (όραμα, 

στόχοι του σχολείου, αξίες) 

2.1β) Διαμόρφωση συλλογικού, συμμετοχικού και συνεργατικού πλαισίου 
εργασίας με την συμμετοχή όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας 

2.1γ) Διαμόρφωση και εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού 

προγράμματος 

 

 
 

2.2α) Αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού 

2.2β)  Ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων 
2.2γ) Προσβασιμότητα και ασφάλεια των μαθητών σε όλους τους 

χώρους του σχολείου 

2.2δ) Ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη λειτουργία του σχολείου 

 

2.3α) Αξιοποίηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων  των εκπαιδευτικών 

2.3β) Υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και της συνεργασίας 

μεταξύ τους 

2.3γ) Υποστήριξη της συνεχούς επιστημονικής και παιδαγωγικής εξέλιξης 

των εκπαιδευτικών  
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Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

ΤΟΜΕΑΣ 4. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο                                                         Κριτήρια: 

 

Δείκτες: 

4.1.Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών –

μαθητών και μεταξύ των μαθητών 

4.2. Σχέσεις του σχολείου με γονείς 

και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς, 

εκπαιδευτικό προσωπικό και 

κοινωνικούς φορείς 

4.1α) Αποτελεσματική διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών 

4.1β) Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών 
– μαθητών 

4.1γ) Συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση ρυθμιστικών πρακτικών που 

διέπουν την σχολική ζωή 
4.1δ) Παροχή ευκαιριών για δημιουργική συνεργασία και συλλογική δράση 

των μαθητών 

 

 

 

4.2α) Διαμόρφωση μηχανισμών τακτικής και αμφίδρομης επικοινωνίας με 
τους γονείς 

4.2β) Ποιότητα ενημέρωσης των γονέων σχετικά με την πρόοδο των 

παιδιών τους 

4.2γ) Οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με άλλα σχολεία, εκπαιδευτικούς 

και κοινωνικούς φορείς 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 3. Διδασκαλία και Μάθηση                                                           Κριτήρια: 

 

Δείκτες: 

3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών 

πρακτικών 
3.2.Ανάπτυξη και εφαρμογή 

παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών 

αξιολόγησης των μαθητών  

 

3.1α) Σχεδιασμός/δόμηση της διδασκαλίας και αξιοποίηση του διδακτικού 
χρόνου 

3.1β) Καταλληλότητα και ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων 

3.1γ) Χρήση διαθέσιμου εξοπλισμού και μέσων από εκπαιδευτικούς και 
μαθητές 

3.1δ) Διάδραση εκπαιδευτικού με μαθητή και ενεργός συμμετοχή του 

μαθητή στη διαδικασία της μάθησης 

 

 

 

3.2α) Ενίσχυση της παιδαγωγικής σχέσης δασκάλου και μαθητή 
3.2β) Χρήση ποικιλίας μεθόδων αξιολόγησης 

3.2γ) Συστηματική παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και 

συνεχής ανατροφοδότηση για την βελτίωση της ποιότητας των εργασιών 
τους 

3.2δ) Αξιοποίηση των  δεδομένων αξιολόγησης για την ανατροφοδότηση 

της διδασκαλίας 

  

 

ΤΟΜΕΑΣ 5. Προγράμματα, Παρεμβάσεις &Δράσεις Βελτίωσης                             Κριτήρια: 

 

Δείκτες: 

5.1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και 

καινοτομίες, υποστηρικτικές και 

αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 

5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίων 

Δράσης για την βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου 

 

5.1α) Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για τον    
εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών 

5.1β) Ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και υποστήριξη καινοτόμων 

παρεμβάσεων 
 5.1γ) Υιοθέτηση μέτρων και παρεμβάσεων στο σχολείο για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων φοίτησης και διαρροής 

5.1δ) Υιοθέτηση ειδικών υποστηρικτικών-αντισταθμιστικών προγραμμάτων 
για ορισμένες κατηγορίες μαθητών 

 

 

 

5.2α) Υποστήριξη της συνεχούς και συστηματικής διαδικασίας 

προγραμματισμού και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου 
5.2β) Αξιοποίηση και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των Σχεδίων 

Δράσης 

5.2γ) Διευρυμένη συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας στη 

διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης 
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(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)  

Τομέας 7. Αποτελέσματα του Σχολείου                                                       Κριτήρια: 

 

Δείκτες: 

7.1. Επίτευξη των στόχων του 

σχολείου 

7.1α) Ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις 

7.1β) Αποτελεσματικότητα των Σχεδίων Δράσης 
7.1γ) Επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου 

7.1δ)  Ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας 

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 6. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα                                                            Κριτήρια: 

Δείκτες: 

6.1. Φοίτηση και διαρροή των μαθητών 
6.2. Επιτεύγματα και πρόοδος των 

μαθητών 
6.3. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των 

μαθητών 

 

6.1α) Υψηλά επίπεδα φοίτησης των μαθητών σε όλες τις τάξεις του 

σχολείου 

6.1β) Περιορισμένη διαρροή μαθητών 

 

 

 

6.2α) Εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών που ανταποκρίνονται στους 

στόχους του Προγράμματος Σπουδών 
6.1β) Ποσοστό βελτίωσης των επιδόσεων των μαθητών κατά την διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς 

6.1γ) Πρόοδος όλων των μαθητών σε σχέση με προηγούμενα επιτεύγματα 

τους  

 

 

 

6.3α) Ανάπτυξη του δυναμικού κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, 
γένους, κοινωνικής προέλευσης και άλλων ιδιαιτεροτήτων 

6.3β) Ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων των μαθητών 

6.3γ)  Ικανοποίηση των μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία 
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Τομέας 1(EFQM) Vs Τομέας 2(ΥΠΑΙΘ)  

Τομέας: Ηγεσία (Leadership) –Επίπεδο δραστηριοτήτων: Σχεδιασμός  

Τομέας 1: Ηγεσία (Leadership) / EFQM 

 

 

 

Κριτήριο 1/υποκριτήρια 

1.1α) Οι ηγέτες πρεσβεύουν τις αρχές της δεοντολογίας, της 

διαφάνειας και της υπεύθυνης χρήσης των δημόσιων πόρων. 

1.1β) Οι ηγέτες ενθαρρύνουν το ανθρώπινο δυναμικό να 

μοιραστεί το όραμα και την αποστολή του οργανισμού μέσα από 

την κοινή κουλτούρα ηγεσίας, την συνεχή αναθεώρηση και την 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προσωπικών 

συμπεριφορών ηγεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήριο 2/υποκριτήρια 

1.2α) Οι ηγέτες αναπτύσσουν στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες 

του οργανισμού που ηγούνται σε συνεργασία με τους 

ενδιαφερόμενους, θεσπίζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για 

την κατανόηση των μελλοντικών σεναρίων και την 

αποτελεσματική διαχείριση των στρατηγικών, των συνολικών 

λειτουργιών και των ενδεχόμενων οικονομικών κινδύνων. 

1.2β) Οι ηγέτες αξιολογούν το σύνολο των αποτελεσμάτων που 

έχουν επιτευχθεί, τα οποία αξιοποιούν για την  βελτίωση των 

μελλοντικών επιδόσεων και την παροχή βιώσιμων οφελών προς 

όλους τους ενδιαφερόμενους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήριο 3/υποκριτήρια 

1.3α) Οι ηγέτες αξιοποιούν κατάλληλες προσεγγίσεις  για την 

κατανόηση, την πρόβλεψη και την ανταπόκριση στις 

διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες των κύριων 

ενδιαφερόμενων. 

1.3β) Οι ηγέτες είναι διαφανείς και υπεύθυνοι απέναντι στους 

ενδιαφερόμενους και την κοινωνία εξασφαλίζοντας πως οι 

άνθρωποι του οργανισμού ενεργούν υπεύθυνα, δεοντολογικά και 

με ακεραιότητα. 

1.3γ)Διασφαλίζουν τη διαφάνεια σε επίπεδο χρηματοοικονομικής 

και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τις 

προσδοκίες των ενδιαφερόμενων και των φορέων διακυβέρνησης. 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήριο 4/υποκριτήρια  

1.4α) Οι ηγέτες δημιουργούν κουλτούρα βελτίωσης, ενδυνάμωσης και λογοδοσίας μέσω των ενεργειών, των 

συμπεριφορών και της εμπειρίας των συμμετεχόντων επί των διαδικασιών βελτίωσης του οργανισμού, 

ενθαρρύνοντας, παράλληλα, την δημιουργία νέων ιδεών και τρόπων σκέψης για την ενθάρρυνση της 

καινοτομίας και της οργανωσιακής ανάπτυξης.  

1.4β) Οι ηγέτες υποστηρίζουν το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού να επιτύχει τα σχέδια και τους στόχους 

του, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα του. Επίσης, ενθαρρύνουν την ποικιλομορφία και 

διασφαλίζουν την παροχή ίσων ευκαιριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 Τομέα 2 

Δείκτες/κριτήρια: 

 2.1.Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 

2.1α)  Διατύπωση των βασικών επιδιώξεων της σχολικής μονάδας 

(όραμα, στόχοι του σχολείου, αξίες). 

2.1β) Διαμόρφωση συλλογικού, συμμετοχικού και συνεργατικού 

πλαισίου εργασίας με την συμμετοχή όλων των παραγόντων της 

σχολικής μονάδας. 

2.1γ) Διαμόρφωση και εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού 

προγράμματος. 

2.2. Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων/πόρων 

2.2α) Αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού. 

2.2β) Ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων. 

2.2γ) Προσβασιμότητα και ασφάλεια των μαθητών σε όλους τους 

χώρους του σχολείου. 

2.2δ) Ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη λειτουργία του σχολείου. 

 

2.3.Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

2.3α) Αξιοποίηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών. 

2.3β)Υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και των 

συνεργασιών μεταξύ τους. 

2.3γ)Υποστήριξη της συνεχούς επιστημονικής και παιδαγωγικής 

εξέλιξης των εκπαιδευτικών. 

 

 

Τομέας 2: Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του σχολείου 

(ΥΠΑΙΘ) 
 

Αντιστοιχίζεται με 

Κριτήριο 5/υποκριτήρια 

1.5α) Οι ηγέτες στους άριστους οργανισμούς λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τις γνώσεις, την εμπειρία και τον έλεγχο 

των επιπτώσεων των επιλογών τους.  

1.5β) Οι ηγέτες διαχειρίζονται αποτελεσματικά την αλλαγή. 

1.5γ) Οι ηγέτες επεξεργάζονται τις πρωτοπόρες ιδέες διαθέτοντας πόρους για την υλοποίηση τους και εξασφαλίζοντας την συμμετοχή και την υποστήριξη 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην εφαρμογή των αλλαγών. 

 

 

- Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του σχολείου 

(Τομέας 2) (ΥΠΑΙΘ) 
 

 

Ηγεσία  EFQM 

(Leadership) 
Vs 

1.1.α 

1.1.β 

1.2.α,  

1.1.β 

1.3 α, 1.3β 

1.4.α 

1.4.β 

1.5α,β 

1.2.β,  

7.Α1 
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Τομέας 5(EFQM)  Vs Τομέας 2,3,4, 5 (ΥΠΑΙΘ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τομέα 2 (δείκτες 2.2., 2.3.) 

 Τομέα 5 (δείκτες 5.1., 5.2.) 

 

 

 Τομέας: Διαδικασίες – Επίπεδο δραστηριοτήτων: Εκτέλεσης/Εφαρμογής  

- Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του σχολείου 

(Τομέας 2) 

-Διδασκαλία και Μάθηση (Τομέας 3) 

- Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο (Τομέας 4) 

- Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις 

Βελτίωσης (Τομέας 5) 

 

 

Διαδικασίες 

EFQM 

(Processes) 
Vs 

Κριτήρια 1/υποκριτήρια 

5.1α) Αξιοποιείται ένα πλαίσιο βασικών (κρίσιμων) διαδικασιών για την εφαρμογή της στρατηγικής του 

οργανισμού σε ολιστικό επίπεδο. 

5.1β) Οι διεργασίες διαχειρίζονται στο τέλος του έργου όπως επίσης και οι συντελεστές που αφορούν στις 

προσδοκίες του δικτύου των ενδιαφερομένων. 

5.1γ) Διασφαλίζεται πως οι υπεύθυνοι των επιμέρους διαδικασιών κατανοούν τον ρόλο και την ευθύνη τους 

στην ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη βελτίωση των διαδικασιών. 

5.1δ) Αναπτύσσεται ένας σημαντικός συνδυασμός δεικτών επίδοσης και συναφών μέτρων για τα 

αποτελέσματα του οργανισμού βάσει των οποίων επιχειρείται η ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των 

βασικών διαδικασιών συμβάλλοντας, με αυτό τον τρόπο, στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 

5.1ε) Τα παραπάνω δεδομένα που αφορούν στις τρέχουσες επιδόσεις και δυνατότητες των διαδικασιών 

καθώς και τα σημεία αναφοράς (benchmarks) αξιοποιούνται για την εγκαθίδρυση μίας κουλτούρας που 

προωθεί τη βελτίωση, την δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήρια 2/υποκριτήρια 

5.2α) Σχεδιάζεται το ‘χαρτοφυλάκιο’ των υπηρεσιών σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τόσο των 

υφιστάμενων όσο και των δυνητικών ομάδων των πελατών. 

5.2β) Λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα εφαρμογής του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών στο πλαίσιο των συνεχώς 

εξελισσόμενων προκλήσεων του τομέα της καινοτομίας. 

5.2γ) Αξιοποιούνται διάφορες μορφές πληροφόρησης και ανατροφοδότησης (π.χ. έρευνα αγοράς) για την 

πρόβλεψη και τον προσδιορισμό των βελτιώσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των 

προϊόντων και των υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήρια 3/υποκριτήρια 

5.3α) Αναγνωρίζονται οι ανάγκες, οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των  διαφορετικών ομάδων πελατών και  

μετατρέπονται σε βιώσιμες/ρεαλιστικές προτάσεις τόσο για τους υπάρχοντες όσο και για τους δυνητικούς 

πελάτες. 

5.3β) Μέσω της εφαρμογής του επιχειρηματικού μοντέλου αριστείας ο οργανισμός θεωρείται περισσότερο 

ελκυστικός από μεριάς των πελατών. 

5.3γ) Αναπτύσσονται στρατηγικές μάρκετινγκ για την προώθηση των υπηρεσιών του οργανισμού και των 

στόχων των πελατών και των ενδιαφερόμενων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήρια 4/ υποκριτήρια 

5.4α) Προσφέρονται υπηρεσίες για την κάλυψη ή ακόμη και υπερ-κάλυψη των προσδοκιών των πελατών. 

5.4β) Αναπτύσσονται αποτελεσματικές και αποδοτικές βασικές διαδικασίες και αλυσίδες αξίας (value chains) 

για την διασφάλιση με συνέπεια στην προσδοκώμενη αξία τους. 

5.4γ) Βεβαιώνεται ότι οι άνθρωποι διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους, τις ικανότητες και την ενδυνάμωση 

να μεγιστοποιήσουν την εμπειρία των πελατών. 

5.4δ) Συγκρίνονται οι επιδόσεις του οργανισμού με τα σχετικά κριτήρια αναφοράς τα οποία αποτελούν 

αφετηρία ευκαιριών προς βελτίωση προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία που προσφέρεται στους πελάτες. 

 

 

 

 

 

 

Κριτήριο 5/υποκριτήρια 

5.5α) Αναπτύσσεται και διατηρείται συνεχής διάλογος με τους πελάτες σε πλαίσιο ανοιχτότητας και 

διαφάνειας. 

5.5β) Καθορίζονται και καλύπτονται οι καθημερινές και μακροπρόθεσμες επικοινωνιακές απαιτήσεις των 

πελατών. 

5.5γ) Παρακολουθούνται και επανεξετάζονται συνεχώς οι εμπειρίες και οι αντιλήψεις των πελατών για να 

εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες είναι ευθυγραμμισμένες με τις απαιτήσεις τους  και ότι  ανταποκρίνονται 

κατάλληλα σε κάθε ανατροφοδότηση. 

 

 

 

 

 

 Τομέα 2 (δείκτη 2.1.) 

 Τομέα 5 (δείκτη 5.2) 

 Τομέα 2 (δείκτη 2.3.) 

 Τομέα 5 (δείκτη 5.1.)  

  Τομέα 3 (δείκτη 3.1.) 

 

 

Τομέας 5 : Διαδικασίες (Processes)/ EFQM 

 

Τομέας 2,3,4 5 : Διαδικασίες  (ΥΠΑΙΘ) 

 

Αντιστοιχίζεται με 

5.1α 

5.1β 

5.1γ 

5.1δ 

5.2α 

5.2β,   5.2γ 

 Τομέα 2 (δείκτες 2.1., 2.2., 2.3.) 

 Τομέα 5 (δείκτες 5.1., 5.2) 

 
5.3 α, 53β 

 Τομέας 3 (δείκτες 3.1., 3.2.) 

 Τομέα 5  (δείκτες 5.1., 5.2.) 

 Τομέα 2 (δείκτης 2.3.) 

 

5.4 α, 5.4.β,  5.4δ 

5.4.γ 

 Τομέα 4 

 Τομέα 2 (δείκτες 2.2., 2.3.) 

 Τομέα 2, Τομέας 5 (δείκτη 5.1) 

5.5.α, 5.5.β 

5.5.γ 

7.Α2 
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Τομέας 6,7,8, 9(EFQM)56 Vs Τομέας 6, 7(ΥΠΑΙΘ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56  Η αρίθμηση των κριτηρίων του EFQM Model στην παρούσα ανάλυση των αξόνων συμβαδίζει με την αρίθμηση των 

κριτηρίων του μοντέλου όπως αυτά παρατίθενται στο Κεφάλαιο 5. 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα 

&  Αποτελέσματα του σχολείου 

(Τομείς 6,7) (ΥΠΑΙΘ) 

Κρίσιμα Αποτελέσματα 

απόδοσης (Key Performance) 

{EFQM} 

Vs 

Τομέας: Αποτελέσματα – Επίπεδο δραστηριοτήτων: Αξιολόγησης/Ελέγχου  

Τομέας 6 : Αποτελέσματα των πελατών (Customer Results)/ EFQM 

Κριτήριο 1) Μετρήσεις αντιλήψεων 

Υποκριτήρια/στοιχεία μέτρησης 

6.1α)  Η φήμη και η εικόνα του οργανισμού. 

6.1β)  Η τιμή του προϊόντος και της υπηρεσίας. 

6.1γ) Η παράδοση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών. 

6.1δ) Η εξυπηρέτηση των πελατών, σχέσεις, 

υποστήριξη. 

6.1ε) Η πίστη και εμπλοκή των πελατών στον 

οργανισμό. 

 

 

 

 

 

Κριτήριο 2)δείκτες απόδοσης 

Υποκριτήρια/στοιχεία μέτρησης 

6.2α) Η παράδοση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών. 

6.2β) Η εξυπηρέτηση των πελατών, οι σχέσεις και το 

επίπεδο υποστήριξης. 

6.2γ)  Τα παράπονα και οι φιλοφρονήσεις. 

6.2δ) Η συμμετοχή των πελατών και των 

συνεργατών στα πλαίσια του σχεδιασμού προϊόντων, 

διαδικασιών κ.α.. 

 

 

 

 

 

 

Vs1 Δείκτες: 

6.1 Φοίτηση και διαρροή των 

μαθητών. 
6.2  Επιτεύγματα και 

πρόοδος των μαθητών. 
6.3 Ατομική και κοινωνική 

ανάπτυξη των μαθητών. 

 

Κριτήρια του δείκτη 6.1. 

6.1α) Υψηλά επίπεδα φοίτησης των 

μαθητών σε όλες τις τάξεις του σχολείου. 

6.1β) Περιορισμένη διαρροή μαθητών. 

 

 

 
Κριτήρια του δείκτη 6.2. 

6.2α) Εκπαιδευτικά 

επιτεύγματα των μαθητών που 

ανταποκρίνονται στους 

στόχους του Προγράμματος 

Σπουδών. 

6.2β) Ποσοστό βελτίωσης των 

επιδόσεων των μαθητών κατά 

την διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. 

6.2γ) Πρόοδος όλων των 

μαθητών σε σχέση με 

προηγούμενα επιτεύγματα 

τους. 

 

 

 

Κριτήρια του δείκτη 6.3. 

6.3α) Ανάπτυξη του δυναμικού κάθε μαθητή, 

ανεξαρτήτως ικανοτήτων, γένους, κοινωνικής 

προέλευσης και άλλων ιδιαιτεροτήτων. 

6.3β) Ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών 

ικανοτήτων των μαθητών. 

6.3γ) Ικανοποίηση των μαθητών από την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

 

Τομέας 6 : Εκπαιδευτικά αποτελέσματα 

Τομέας 7 : Αποτελέσματα του Σχολείου 

 

Δείκτες: 

7.1. Επίτευξη των στόχων του 

σχολείου. 

7.1α) Ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις. 

7.1β) Αποτελεσματικότητα των Σχεδίων Δράσης. 

7.1γ) Επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου. 

7.1δ) Ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας. 
 

 

 

 

Vs2 

7.Α3 
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Τομέας 7 : Αποτελέσματα Ανθρώπινου Δυναμικού/EFQM 

/(Εργαζομένων)(People Results) 

Κριτήριο 1) μετρήσεις αντιλήψεων 

Υποκριτήρια/στοιχεία μέτρησης: 

7.1α)  Η ικανοποίηση και η εμπλοκή. 

7.1β) Το αίσθημα περηφάνιας και η εκπλήρωση. 

7.1γ)  Η  ηγεσία και η διοίκηση. 

7.1δ)  Η αποτελεσματική επικοινωνία. 

7.1ε)  Οι συνθήκες εργασίας. 

7.1στ) Η ικανότητα, η κατάρτιση και η εξέλιξη 

σταδιοδρομίας. 

7.1ζ) Ο ορισμός των στόχων, οι ικανότητες και η 

διαχείριση της απόδοσης. 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήριο 2) δείκτες απόδοσης 

Υποκριτήρια/στοιχεία μέτρησης 

7.2α)  Η συμμετοχή και η δέσμευση. 

7.2β) Ο ορισμό των στόχων και η διαχείρισης τους 

συναρτήσει της απόδοσης. 

7.2γ)  Η απόδοση της ηγεσίας. 

7.2δ)  Η κατάρτιση και εξέλιξη της σταδιοδρομίας. 

7.2 ε)  Οι εσωτερικές επικοινωνίες. 

 

 

 

 

 

 

Vs1 

Δείκτες: 

6.1  Φοίτηση και διαρροή 

των μαθητών. 
6.2 Επιτεύγματα και πρόοδος 

των μαθητών. 
6.3 Ατομική και κοινωνική 

ανάπτυξη των μαθητών. 

 

Κριτήρια του δείκτη 6.1. 

6.1.α) Υψηλά επίπεδα φοίτησης των 

μαθητών σε όλες τις τάξεις του σχολείου. 

6.1.β) Περιορισμένη διαρροή μαθητών. 

 

 

 

Κριτήρια του δείκτη 6.2. 

6.2α) Εκπαιδευτικά 

επιτεύγματα των μαθητών που 

ανταποκρίνονται στους 

στόχους του Προγράμματος 

Σπουδών. 

6.2β) Ποσοστό βελτίωσης των 

επιδόσεων των μαθητών κατά 

την διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. 

6.2γ) Πρόοδος όλων των 

μαθητών σε σχέση με 

προηγούμενα επιτεύγματα 

τους. 

 

 

 

Κριτήρια του δείκτη 6.3. 

6.3α) Ανάπτυξη του δυναμικού κάθε μαθητή, 

ανεξαρτήτως ικανοτήτων, γένους, κοινωνικής 

προέλευσης και άλλων ιδιαιτεροτήτων. 

6.3β) Ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών 

ικανοτήτων των μαθητών. 

6.3γ) Ικανοποίηση των μαθητών από την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

 

 

Τομέας 6 : Εκπαιδευτικά αποτελέσματα/ΥΠΑΙΘ 

Τομέας 7 : Αποτελέσματα του Σχολείου 

Δείκτες: 

7.1. Επίτευξη των στόχων του 

σχολείου. 

7.1α) Ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις. 

7.1β) Αποτελεσματικότητα των Σχεδίων Δράσης. 

7.1γ) Επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου. 

7.1δ) Ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας. 
 

 

 

 

Vs2 

Τομέας: Αποτελέσματα – Επίπεδο δραστηριοτήτων: Αξιολόγησης/ Ελέγχου  7.Α4 
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Κριτήριο 1) μετρήσεις αντιλήψεων 

Υποκριτήρια/στοιχεία μέτρησης 

8.1α)  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

8.1β)  Η εικόνα και η φήμη. 

8.1γ)  Η  κοινωνική επίπτωση. 

8.1δ)  Επιπτώσεις στο χώρο εργασίας. 

8.1ε)  Βραβεία και κάλυψη των μέσων ενημέρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήριο 2) δείκτες απόδοσης 

Υποκριτήρια/στοιχεία μέτρησης 

8.2α) Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τη 

διακυβέρνηση. 

8.2β)  Η κοινωνική απόδοση. 

8.2γ)  Οι επιδόσεις υγιεινής και ασφάλειας. 

8.2δ)Υπεύθυνη απόδοση και επιδόσεις των 

προμηθειών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τομέας 8 : Κοινωνικά Αποτελέσματα /EFQM 

(Επίδραση στο Κοινωνικό- Society Results) 

Vs1 

Δείκτες: 

6.1 Φοίτηση και διαρροή των 

μαθητών. 
6.2 Επιτεύγματα και πρόοδος 

των μαθητών. 
6.3 Ατομική και κοινωνική 

ανάπτυξη των μαθητών. 

 

Κριτήρια του δείκτη 6.1. 

6.1α) Υψηλά επίπεδα φοίτησης των 

μαθητών σε όλες τις τάξεις του σχολείου. 

6.1β) Περιορισμένη διαρροή μαθητών. 

 

 

 
Κριτήρια του δείκτη 6.2. 

6.2α) Εκπαιδευτικά 

επιτεύγματα των μαθητών που 

ανταποκρίνονται στους 

στόχους του Προγράμματος 

Σπουδών. 

6.2β) Ποσοστό βελτίωσης των 

επιδόσεων των μαθητών κατά 

την διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. 

6.2γ) Πρόοδος όλων των 

μαθητών σε σχέση με 

προηγούμενα επιτεύγματα 

τους. 
 

 

 

Κριτήρια του δείκτη 6.3. 

6.3α) Ανάπτυξη του δυναμικού κάθε μαθητή, 

ανεξαρτήτως ικανοτήτων, γένους, κοινωνικής 

προέλευσης και άλλων ιδιαιτεροτήτων. 

6.3β) Ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών 

ικανοτήτων των μαθητών. 

6.3γ) Ικανοποίηση των μαθητών από την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

 
Τομέας 7 : Αποτελέσματα του Σχολείου 

 

Δείκτες: 

7.1. Επίτευξη των στόχων του 

σχολείου. 

Vs2 

7.1α) Ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις. 

7.1β) Αποτελεσματικότητα των Σχεδίων Δράσης. 

7.1γ)Επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου. 

7.1δ) Ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας. 
 

 

 

 

Τομέας 6 : Εκπαιδευτικά αποτελέσματα/ΥΠΑΙΘ 

Τομέας: Αποτελέσματα – Επίπεδο δραστηριοτήτων: Αξιολόγησης/ Ελέγχου  7.Α5 
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Α. Αποτελέσματα απόδοσης 

Υποκριτήρια/στοιχεία μέτρησης 

9.Α1  Τα οικονομικά αποτελέσματα. 

9.Α2 Η απόδοση συγκριτικά με τον 

προϋπολογισμό. 

9.Α3 Ο όγκος των βασικών προϊόντων ή 

υπηρεσιών που παραδίδονται. 

9.Α4 Τα βασικά αποτελέσματα των διαδικασιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Βασικοί δείκτες Απόδοσης 

9.Β1 Οι επιδόσεις των εταίρων/συναδέλφων και των 

προμηθευτών. 

9.Β2  Οι δείκτες χρηματοοικονομικών επιδόσεων. 

9.Β3  Τα έξοδα έργου. 

9.Β4  Η τεχνολογία, η πληροφόρηση και η γνώση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vs1 

Δείκτες: 

6.1  Φοίτηση και διαρροή των 

μαθητών. 
6.2 Επιτεύγματα και πρόοδος 

των μαθητών. 
6.3 Ατομική και κοινωνική 

ανάπτυξη των μαθητών. 

 

Κριτήρια του δείκτη 6.1. 

6.1α) Υψηλά επίπεδα φοίτησης των 

μαθητών σε όλες τις τάξεις του 

σχολείου. 

6.1β)  Περιορισμένη διαρροή μαθητών. 

 

 

 

Κριτήρια του δείκτη 6.2. 

6.2α) Εκπαιδευτικά 

επιτεύγματα των μαθητών που 

ανταποκρίνονται στους 

στόχους του Προγράμματος 

Σπουδών. 

6.2β) Ποσοστό βελτίωσης των 

επιδόσεων των μαθητών κατά 

την διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. 

6.2γ) Πρόοδος όλων των 

μαθητών σε σχέση με 

προηγούμενα επιτεύγματα 

τους. 

 

 

 

Κριτήρια του δείκτη 6.3. 

6.3α) Ανάπτυξη του δυναμικού κάθε μαθητή, 

ανεξαρτήτως ικανοτήτων, γένους, κοινωνικής 

προέλευσης και άλλων ιδιαιτεροτήτων. 

6.3β) Ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών 

ικανοτήτων των μαθητών. 

6.3γ) Ικανοποίηση των μαθητών από την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

 

Τομέας 6 : Εκπαιδευτικά αποτελέσματα/ΥΠΑΙΘ 

Τομέας 7 : Αποτελέσματα του Σχολείου 

Τομέας 9 : Κρίσιμα Αποτελέσματα Απόδοσης/EFQM 

(Key Performance) 

 

Δείκτες: 

7.1. Επίτευξη των στόχων του 

σχολείου. 

Κριτήρια του δείκτη 7.1. 

7.1α) Ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις. 

7.1β) Αποτελεσματικότητα των Σχεδίων Δράσης. 

7.1γ)Επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου. 

7.1δ) Ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας. 
 

 

 

 

Vs2 

 Τομέας: Αποτελέσματα – Επίπεδο δραστηριοτήτων: Αξιολόγησης/ Ελέγχου  7.Α6 
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Ανάλυση αντιστοίχισης άξονα  

Συγκρίνοντας τον 1ο Τομέα του EFQM Model με τον 2ο Τομέα της ΑΕΕ ως προς τον ρόλο 

της Ηγεσίας στο Επίπεδο Σχεδιασμού των Δραστηριοτήτων δύναται να προκύψουν διαφοροποιήσεις. 

Το είδος των συγκεκριμένων διαφοροποιήσεων έγκειται, σε μεγάλο βαθμό, στην βαρύτητα που 

δίνεται σε κάποια κριτήρια/δείκτες, καθώς κάποιοι από αυτούς δεν εντοπίζονται εμφανώς και στα 

δύο πλαίσια αυτο-αξιολόγησης, κάποιοι άλλοι δεν ‘φωτίζονται’ στον ίδιο βαθμό ή δεν υφίστανται 

στο ένα από τα δύο πλαίσια. 

 Διαφοροποιήσεις ως προς τον βαθμό βαρύτητας/εστίασης/συσχετισμού των κριτηρίων του Τομέα 

της Ηγεσίας 

1. Στο πλαίσιο του EFQM Model γίνεται αναφορά στους ‘ενδιαφερόμενους’ (stakeholders) οι οποίοι 

θα μπορούσαν, με επιφύλαξη, να αντιστοιχηθούν με την έννοια των ‘παραγόντων’ στο πλαίσιο της 

ΑΕΕ (κριτήριο 2.1β). 

2. Στο πλαίσιο του EFQM Model παρατηρούμε ότι η Ηγεσία, στον 1ο Τομέα κατατάσσεται στο 

επίπεδο του Σχεδιασμού και βρίσκεται ‘σε συνεργασία’ με τις ‘Πολιτικές και την Στρατηγική’, το 

‘Ανθρώπινο Δυναμικό’ και τις ‘Συνεργασίες και τους Πόρους’. Από την άλλη, στο πλαίσιο της ΑΕΕ 

η Ηγεσία– κατατάσσεται στο επίπεδο των Διαδικασιών στον Τομέα 2, με τα ‘Μέσα και τους  Πόρους’ 

και το ‘Ανθρώπινο Δυναμικό’, υπό μία ευρεία έννοια, να αντιστοιχούν στα Δεδομένα (inputs) της 

σχολικής μονάδας (δείκτες 1.1., 1.2).  

Στο πλαίσιο της ΑΕΕ πιο ξεκάθαρη αναφορά στους ‘Πόρους’ και στο ‘Ανθρώπινο Δυναμικό’ 

υπό το πρίσμα του ηγέτη –διευθυντή γίνεται σε επίπεδο Διαδικασιών (κοινό σημείο συσχέτισης με 

το EFQM Model). 

3. Στο πλαίσιο του EFQM Model οι βασικές αρμοδιότητες του πλαισίου δράσης του ηγέτη –

διευθυντή συσχετίζονται με την συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας, 

την αναθεώρηση, τη βελτίωση των μελλοντικών επιδόσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας και της 

ακεραιότητας, την υποστήριξη των πρωτοπόρων ιδεών των ενδιαφερόμενων, την ικανοποίησης των 

αναγκών τους, την δέσμευση για αλλαγή με την συμμετοχή ενδιαφερόμενων από την βάση, την 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Οι παραπάνω λειτουργίες λαμβάνουν χώρα σε όλα τα στάδια 

ανάπτυξης ενός συνεχώς εξελισσόμενου κύκλου μάθησης.  

Στο πλαίσιο της ΑΕΕ, σε γενικές γραμμές, εντοπίζονται κοινές μεταβλητές με αυτές του 

πλαισίου του EFQM Model με διαφοροποίηση ως προς το εύρος και την δυναμική τους. Αξίζει να 

επισημανθεί  πως η σύνδεση του ρόλου της ηγεσίας με την καινοτομία και την αλλαγή έχει υψηλή 

δυναμική  στο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM. Στην ΑΕΕ, αντίστοιχα, η μέριμνα του 

διευθυντή και του εκπαιδευτικού της τάξης για την εισαγωγή των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα αποτελεί 

7.Α1 
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μία μορφή καινοτομίας όπως επίσης και τα Σχέδια Δράσης, η ευθύνη της αποτελεσματικής 

υλοποίησης των οποίων μεταβιβάζεται στη βάση (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, ευρύτερη κοινότητα). 

Τέλος, οι διαδικασίες της συνεχούς παρακολούθησης, της ανατροφοδότησης και της 

αναθεώρησης στο πλαίσιο της ΑΕΕ φαίνεται να μην εστιάζουν τόσο στο συνολικό έργο της σχολικής 

μονάδας, αλλά κυρίως σε ατομικό επίπεδο και επίπεδο τάξης - χωρίς να παρουσιάζονται ως βασικές 

αρμοδιότητες του διευθυντή του σχολείου, αλλά αυτές του δασκάλου ο οποίος κατέχει τον ρόλο του 

‘διευθυντή’ της τάξης του. Ενδεικτικά, στον Τομέα 3 ‘Διδασκαλία και Μάθηση’  στο κριτήριο 

ποιότητας 3.2γ) ‘Συστηματική παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και συνεχής 

ανατροφοδότηση για την βελτίωση της ποιότητας των εργασιών τους’ και στον Τομέα 5 

‘Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης’  στο κριτήριο 5.1α) ‘Υποστήριξη μίας 

συνεχούς και συστηματικής διαδικασίας προγραμματισμού και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου’ 

γίνονται σχετικές αναφορές. 

4. Στο πλαίσιο του EFQM Model γίνεται αναφορά για χρηματοοικονομική και μη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση και διαχείριση με διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και 

τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων. 

Στο πλαίσιο της ΑΕΕ γίνεται αναφορά για κατάλληλη διαχείριση των πόρων (υλικών και 

άυλων). Στον ελλαδικό χώρο, οι οικονομικοί πόροι, το ανθρώπινο δυναμικό και το εκπαιδευτικό 

υλικό παρέχονται στις σχολικές μονάδες από το Υπουργείο Παιδείας. Βέβαια, η εμφανής τάση 

αποκέντρωσης των σχολικών μονάδων και η κατανομή και άσκηση εξουσίας από την βάση, με 

μορφή αυτο –διαχείρισης πιθανόν να ‘φωτίσει’ νέες πτυχές στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης. 

 

 Κοινά σημεία: λήψη αποφάσεων από την βάση (bottom –up process) 

Στο πλαίσιο της ΑΕΕ η λήψη αποφάσεων πραγματοποιείται μέσω συλλογικών οργάνων όπως 

ο Σύλλογος διδασκόντων για τους εκπαιδευτικούς, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων για τους γονείς 

και οι εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η λήψη αποφάσεων από την 

βάση και οι συμμετοχικές διαδικασίες είναι βασικά χαρακτηριστικά της Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού 

Έργου που προτείνεται από το ΥΠΑΙΘ. Συγκεκριμένα, «Η ΑΕΕ αποτελεί ένα καινοτόμο εγχείρημα 

με αφορμή το οποίο επιδιώκεται η αλλαγή των διαδικασιών, των δομών, των σχέσεων και της 

κουλτούρας και η ενίσχυσης της δυνατότητας ανάληψης πρωτοβουλιών από μεριάς των 

εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου τους (ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, 2012: 3)».  

Η ίδια διαδικασία, υπό ένα πιο επιχειρηματικό πλαίσιο και με τομείς δράσης που εστιάζουν 

περισσότερο σε οικονομικές μεταβλητές, λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο EFQM Model με την 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων.  
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 Κοινές μεταβλητές 

Η ενδυνάμωση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού/εκπαιδευτικών (ενθάρρυνση για 

προσωπική  ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη), β) το κοινό όραμα και η αποδοχή κοινών αξιών 

με την ενεργή εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων/μελών του οργανισμού , γ) η αξιοποίηση στον 

μέγιστο βαθμό των ικανοτήτων των ενδιαφερόμενων/ενεργά συμμετεχόντων στα δρώμενα του 

οργανισμού. Επίσης, δ) ο ηγέτης - διευθυντής είναι υπεύθυνος: για την αποτελεσματική αξιοποίηση 

των πόρων/ορθολογική διαχείριση –αξιοποίηση, τη διαμόρφωση θετικού κλίματος συνεργασίας, την 

εύκολη πρόσβαση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από όλους (ενδιαφερόμενοι, ανθρώπινο 

δυναμικό, εκπαιδευτικών μέλη), την εφαρμογή ενός λειτουργικού (σχολικού) προγράμματος, την 

διεύρυνση των ορίων οργανισμού/σχολικής μονάδας με την κοινωνία και για την βελτίωση της 

ποιότητας του συστήματος/σχολείου συνολικά. 

 

Ανάλυση αντιστοίχισης άξονα 

 

 Διαφοροποιήσεις σε επίπεδο διαδικασιών 

Οι συνεχείς ανατροφοδοτήσεις των διαδικασιών, πριν την παραγωγή του τελικού προϊόντος 

ή της υπηρεσίας, με στόχο την βελτιστοποίηση των μεταβλητών του συστήματος στα πλαίσια της 

προτυποποίησης, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του πλαισίου δόμησης και οργάνωσης του EFQM 

Model. Επίσης, στο EFQM Model δεν παρατηρείται διαχωρισμός των διεργασιών/διαδικασιών σε 

επίπεδα και Τομείς όπως στην περίπτωση του πλαισίου της ΑΕΕ (Διαδικασίες: ‘Ηγεσία και 

Διοίκηση’, ‘Διδασκαλία και Μάθηση’, ‘Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο’, ‘Προγράμματα, 

Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης’). Δηλαδή, στο EFQM Model παρατηρείται μία ολιστική 

θεώρηση της λειτουργίας των διαδικασιών στα πλαίσια της ΔΟΠ, ενώ στο πλαίσιο  δεικτών της ΑΕΕ 

διαπιστώνεται μία ‘τμηματοποίηση’ (διαχωρισμός σε επιμέρους τμήματα/υποσυστήματα) των 

διαδικασιών βάσει της συστημικής θεώρησης.  

 Κοινές μεταβλητές– διαφορετική βαρύτητα 

Σε επίπεδο διαδικασιών, τα δύο πλαίσια (EFQM, ΑΕΕ/ΥΠΑΙΘ) ‘συναντιούνται’ στους 

Τομείς 2 και 5 του περιεχομένου της ΑΕΕ (ΥΠΑΙΘ), ‘Ηγεσία και Διοίκηση του Σχολείου’ και 

‘Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης’ αντίστοιχα. Η ηγεσία υπό το πρίσμα της 

διοίκησης των διαδικασιών στο πλαίσιο της ΔΟΠ και διαμέσου της καινοτομίας και της αλλαγής 

επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα επίδοσης. Με το ίδιο σκεπτικό στο πλαίσιο της ΑΕΕ 

7.Α2 
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παρατηρούμε την αποτελεσματική οργάνωση της σχολικής ζωής  και την διαχείριση των πόρων του 

σχολείου μέσω ενός προτύπου διοίκησης το οποίο προωθεί την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και 

μεριμνά συνεχώς για τη διαμόρφωση θετικών περιβαλλόντων μάθησης. Βέβαια, η έμφαση  που 

δίνεται στις μεταβλητές της καινοτομίας και της αλλαγής στο πλαίσιο του EFQM Model δείχνει να 

είναι περισσότερο δυναμική. 

Από την άλλη, στο πλαίσιο της ΑΕΕ ο Τομέας 4 ‘Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο’ δείχνει να 

υπερισχύει  εμφατικά συγκριτικά με το πλαίσιο, την δομή και το περιεχόμενο του EFQM Model. 

 

Ανάλυση αντιστοίχισης αξόνων 

 

 Διαφοροποιήσεις μεταξύ των αξόνων σε επίπεδο αποτελεσμάτων 

Τα Αποτελέσματα των Διαδικασιών τόσο στο πλαίσιο του EFQM Model όσο και στο πλαίσιο 

των δεικτών της ΑΕΕ/ΥΠΑΙΘ διαχωρίζονται σε επιμέρους Τομείς. Ιδιαίτερη έμφαση στην ΑΕΕ 

δίνεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στα συνολικά αποτελέσματα του σχολείου τα οποία 

εστιάζουν στην επίδοση των μαθητών. Επίσης, τα Αποτελέσματα του Σχολείου (Τομέας 7) θα 

μπορούσαν να αντιστοιχηθούν με τα Κρίσιμα Αποτελέσματα επίδοσης του EFQM Model (Τομέας 

9). 

Αξίζει να επισημανθεί ότι στον EFQM δίνεται έμφαση στις αντιλήψεις και τις απόψεις των 

ενδιαφερόμενων και αυτές λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια υλοποίησης των διαδικασιών πριν 

τη παραγωγή του τελικού προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας. Βάσει των αντιλήψεων και των 

πεποιθήσεων των πελατών, του ανθρώπινου δυναμικού και των ευρύτερων φορέων (π.χ. κοινωνικοί 

φορείς) αναπροσαρμόζονται οι παράμετροι αξιολόγησης και τα πρότυπα των συστημάτων στα 

πλαίσια της ΔΟΠ.     

Τέλος, μία ακόμη διαφορά προκύπτει από την αναζήτηση της αριστείας και των βέλτιστων 

αποτελεσμάτων επίδοσης στο πλαίσιο του EFQM συγκριτικά με το πλαίσιο της ΑΕΕ που 

επικεντρώνεται στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής πράξης. 

 Κοινές μεταβλητές– διαφορετική βαρύτητα 

Ικανοποίηση αναγκών: 

 Στο πλαίσιο του EFQM Model θα μπορούσε να εντοπίσει κανείς ότι  δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών καθ’ όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης ενός έργου. Από την άλλη, στο πλαίσιο της ΑΕΕ τα σχετικά κριτήρια 

7.Α3 7.Α4 7.Α5 7.Α6 
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εντοπίζονται μόνο στους Τομείς 6 και 7. Συγκεκριμένα στο κριτήριο 6.3γ) ‘Ικανοποίηση των 

μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία’ και στο 7.1γ) ‘Ικανοποίηση των αναγκών όλων των 

μελών της σχολικής κοινότητας’. 

 

7.Β     Διαφορές μεταξύ του EFQM Model και του πλαισίου των δεικτών της ΑΕΕ (ΥΠΑΙΘ) 

Προσπαθώντας να εντοπίσει κανείς τις διαφορές μεταξύ της δομής και της λειτουργίας του 

μοντέλου Αριστείας EFQM και του πλαισίου αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

(ΑΕΕ/ΥΠΑΙΘ), θα μπορούσε να καταφύγει στο συμπέρασμα ότι η συγκριτική μεθοδολογία 

ανάλυσης στην προκειμένη περίπτωση αποκαλύπτεται όπως μία μπάμπουσκα. Και αυτό, δεδομένου 

ότι αρκετά κριτήρια και υπο-κριτήρια μεταξύ των δύο πλαισίων επικαλύπτονται, και κάποια άλλα 

συνυπάρχουν, κατά περίπτωση, στη βάση ενός συγκεκριμένου πλαισίου αξιολόγησης και προτύπου 

ηγεσίας. 

Με άλλο τρόπο, η σχέση μεταξύ των δύο πλαισίων θα μπορούσε να απεικονιστεί πάνω σε μία 

τσακισμένη στα μισά σελίδα πάνω στην οποία τα δύο μέρη που δημιουργούνται είναι, σε μεγάλο 

βαθμό, συμμετρικά μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση, αρκετοί από τους Τομείς Δράσης των δύο 

πλαισίων αυτο-αξιολόγησης (EFQM, ΥΠΑΙΘ/ΑΕΕ) συμπίπτουν ισομερώς και άλλοι κατ’ ευρεία 

αντιστοιχία.   

Ακολούθως, απεικονίζονται συγκριτικά κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά μεταξύ των 

δύο εξεταζόμενων πλαισίων αυτο-αξιολόγησης (απεικόνιση 1) όπως ακολουθεί. 
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(απεικόνιση 1 - Διαφορές EFQM Model  - Πλαισίου αυτό-αξιολόγησης ΑΕΕ/ΥΠΑΙΘ) 

 

 

 

 

Πλαίσιο δεικτών ΑΕΕ 

 

Μοντέλο Αριστείας EFQM 

 Ευρωπαϊκή διάσταση. 

 

 Εθνική διάσταση: Διαφοροποιείται και προσαρμόζεται στις 

ανάγκες και το συγκείμενο κάθε κράτους, κάθε σχολικής μονάδας. 

 
 Αποτέλεσμα: Προϊόντα & υπηρεσίες. 

  Στοιχεία μέτρησης -τιμή (ποσότητα και απόδοση).  Αποτίμηση -αξία (κυρίως ποιοτικού  χαρακτήρα). 

  Σύγκριση τιμών μεταξύ οργανισμών και επιχειρήσεων ίδιου 

λειτουργικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας (κοινοί δείκτες). 

Συνεχής βελτίωση. 

 Σύγκριση τιμών εντός του ίδιου οργανισμού σε συγκεκριμένες  

χρονικές περιόδους. 

 Αποδίδεται ποσοτικά (%) η βαρύτητα των Τομέων.  

 

  Δεν αποδίδεται ποσοτικά (%) η βαρύτητα των Τομέων – δεν 

προσδιορίζεται η κατανομή της συνεισφοράς των Τομέων στα 

επιμέρους αποτελέσματα του σχολείου. 

 

 Έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών {Αποτελέσματα Πελατών) 

(20%)}-ξεχωριστός τομέας 

 Έμφαση στην επίτευξη των στόχων του σχολείου (συνολική 

αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου) – Γίνεται αναφορά στην 

ικανοποίηση των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία – 

αποδίδεται μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων. 

 Είναι εμφανής η συνεισφορά των επιμέρους τομέων στα Κρίσιμα 

Αποτελέσματα Απόδοσης του οργανισμού/επιχείρησης.  

 Τα καθήκοντα της ηγεσίας διαχέονται σε όλους τους Τομείς δράσης 

του Προτύπου Αριστείας. Η Ηγεσία στον EFQM  αποτυπώνεται 

στον 1ο Τομέα, του σχεδιασμού και της οργάνωσης  

 

 Δεν είναι άμεσα εμφανείς οι παρεμβάσεις της ηγεσίας στους 

επιμέρους τομείς του εκπαιδευτικού έργου. Η Ηγεσία και Διοίκηση 

του Σχολείου απεικονίζεται στον 2ο Τομέα του επίπεδο των 

διαδικασιών.   

 

 

   Δεν είναι εμφανής η συνεισφορά των επιμέρους τομέων στα 

συνολικά αποτελέσματα –  αδιευκρίνιστα  ποσοστά. 

 

 Άμεση σύνδεση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των τομέων. 

Λειτουργούν ως ένα ‘γρανάζι’ 

 Αδιευκρίνιστη η σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης 

μεταξύ των τομέων. 

 Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας απαρτίζεται από 7 Τομείς.  Το πλαίσιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου του ΥΠΑΙΘ 

απαρτίζεται από 9 Τομείς. 

 Αποτελέσματα: Υπηρεσίες και προϊόντα (κατά περίπτωση). 

 

   Τα τελικά αποτελέσματα  διαφοροποιούνται για κάθε σχολική 

μονάδα. Τα αποτελέσματα, επίσης, σε βάθος χρόνου 

διαφοροποιούνται και εντός της ίδιας σχολικής μονάδας. 

 

 

 Σταθερά συνολικά ποσοστά Αριστείας για όλες τις φάσεις 

(Σχεδιασμός/ Οργάνωση (50%), Έλεγχος/αξιολόγηση (50%) σε 

κάθε οργανισμό/επιχείρηση.  

 Το Πρότυπο Αριστείας EFQM υλοποιείται στο πλαίσιο των αρχών 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 
 Η Αυτό-αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας (ΑΕΕ/ΥΠΑΙΘ) 

υλοποιείται στο πλαίσιο των αρχών της Συστημικής Προσέγγισης 

 

 Στο Πρότυπο Αριστείας EFQM ως ενδυναμωτές των διαδικασιών 

λειτουργούν: η  Μάθηση, η Βελτίωση, η Δημιουργικότητα, η 

Καινοτομία και η Κατάρτιση 

 Στο πλαίσιο της ΑΕΕ ως ενδυναμωτές της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας λειτουργούν τα Σχέδια Δράσης, οι ΤΠΕ και η 

επιμόρφωση. 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της 

απόδοσης είναι καθορισμένα για κάθε Τομέα. 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας είναι ενδεικτικά. 
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Ακολούθως, δίνεται έμφαση σε μερικά από τα παραπάνω στοιχεία: 

 Στους δείκτες ΥΠΑΙΘ δεν υποδηλώνεται ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των Τομέων ούτε 

προσδιορίζεται η επιμέρους συνεισφορά τους στο σύνολο του συστήματος όπως συμβαίνει στο 

δυναμικό μοντέλο αξιολόγησης EFQM (Προϋποθέσεις -50%  –Αποτελέσματα- 50%).  

  Αναλυτικότερα, στο μοντέλο αριστείας EFQM καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της 

ποιότητας του συστήματος διαδραματίζει η αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των Τομέων που μπορεί να 

αποδοθεί με τις ακόλουθες φράσεις και την σχετική απεικόνιση (2): 

-  «Τα πέντε γρανάζια των κριτηρίων ενεργοποίησης (enable criteria) πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ 

τους για να μπορούν να τροφοδοτήσουν τον μεγάλο τροχό των αποτελεσμάτων, με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μετακινείται ο άξονας προς τα εμπρός». 

-   «Κανένα γρανάζι δεν μπορεί να απομακρυνθεί, αλλιώς θα σπάσει η "μετάδοση ισχύος"». 

-  «Κανένα ‘δόντι’ του γραναζιού δεν μπορεί να λείπει, αλλιώς ο άξονας δεν θα κινηθεί ξανά ποτέ». 

 

          (απεικόνιση 2 – European Business Excellence Network) 

 

 Αντιστοίχως, για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αναφέρεται χαρακτηριστικά: 

«Σε καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες η σχολική πραγματικότητα προσδιορίζεται 

διερχόμενη από τρία επίπεδα ανάλυσης: α) Τομείς, β) Δείκτες ανά τομέα, γ) Κριτήρια ανά δείκτη. 

Κάθε επίπεδο ανάλυσης έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συμβάλλει με διαφορετικό 

τρόπο στη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι τομείς, οι δείκτες και τα κριτήρια 

αποκτούν διαφορετική σημασία κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και η αξία τους 

επηρεάζεται από τις διαφορές μεταξύ των σχολικών μονάδων» (ΥΠΑΙΘ, Η αξιολόγηση με μια ματιά, 

2012: 13). 

Ηγεσία 
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 Μεταξύ των δύο πλαισίων, της ΑΕΕ και του μοντέλου Αριστείας του EFQM, θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε ότι το πρώτο χαρακτηρίζεται ως ένα ‘πλαίσιο’ δεικτών αξιολόγησης και το δεύτερο 

αποτελεί ένα ‘μοντέλο’ αξιολόγησης. 

- Στο μοντέλο EFQM δίνεται έμφαση στις έννοιες της επίδοσης και της απόδοσης και οι δείκτες 

αποτυπώνονται ποσοτικά (π.χ. το ποσοστό των Τομέων %). Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά σε 

έννοιες όπως μάρκετινγκ, ελεύθερη αγορά, ‘χαρτοφυλάκιο’ προϊόντων και υπηρεσιών, δυνητικοί 

πελάτες, μεγιστοποίηση αξίας προς τους πελάτες. Ακόμη, η ‘Αριστεία’ αφορά στο σύνολο του 

οργανισμού και γι’ αυτό τον λόγο οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται προσεγγίζονται ολιστικά. 

- Στο Πλαίσιο αυτο-αξιολόγησης της ΑΕΕ δίνεται έμφαση στην ποιότητα του εκπαιδευτικού 

έργου και σε δεύτερη φάση στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. 

Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking): 

Τα αποτελέσματα των οργανισμών που εφαρμόζουν το μοντέλο Αριστείας EFQM 

(συγκριτική αξιολόγηση κυρίως των Κρίσιμων αποτελέσματος επίδοσης) μπορούν να συγκριθούν 

μεταξύ τους, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί για τις σχολικές μονάδες στο πλαίσιο της ΑΕΕ 

(ΥΠΑΙΘ). 

Οι αρμοδιότητες του ηγέτη – διευθυντή: 

   Στο πλαίσιο του EFQM Model προσδιορίζονται με περισσότερη σαφήνεια οι αρμοδιότητες 

του ηγέτη –διευθυντή σ’ όλο το εύρος των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν στα πλαίσια του 

συστήματος. Κάτι τέτοιο δεν υφίστανται στο πλαίσιο της ΑΕΕ όπου η ανάλυση των αρμοδιοτήτων 

του ηγέτη -διευθυντή περιορίζεται στον Τομέα 2.  

 

7.Γ   Κοινά σημεία μεταξύ των δεικτών του ΥΠΑΙΘ και του μοντέλου Αριστείας EFQM 

7.Γ1 Κοινή διάκριση μεταξύ Δεδομένων – Διαδικασιών – Αποτελεσμάτων. Η έννοια της 

παραγωγικότητας 

Παρατηρώντας την δομή του μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM και του πλαισίου 

αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (ΑΕΕ/ΥΠΑΙΘ), αυτή μπορεί να αντιστοιχηθεί, κατά 

προσέγγιση, με την δομή του μοντέλου CIPP (πλαίσιο – εισροές – διαδικασία –αποτελέσματα). 

Επεκτείνοντας την παραπάνω διαπίστωση μπορούμε να αναφέρουμε ότι και η δομή ενός 

‘παραγωγικού συστήματος’ απεικονίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 

 Αναλυτικότερα, η παραγωγικότητα εκφράζει το πόσο αποτελεσματικά και αποδοτικά 

αξιοποιούνται οι πόροι για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Βάσει αυτού, όσο περισσότερα 
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προϊόντα και υπηρεσίες παράγονται με τους ίδιους ή και λιγότερους πόρους, τόσο πιο υψηλή είναι η 

παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα επομένως εκφράζει τη σχέση της ποσότητας των εκροών 

(αποτελεσμάτων) ενός παραγωγικού συστήματος και της ποσότητας των πόρων που έχουν 

αξιοποιηθεί για την παραγωγή των αποτελεσμάτων. Επεξηγώντας τις λέξεις- κλειδιά 

‘αποτελέσματα’, ‘παραγωγικό σύστημα’ και ‘πόροι’ παρουσιάζονται τα ακόλουθα (Κέντρο 

Παραγωγικότητας Κύπρου, 2018: 4-5): 

 Αποτελέσματα: Αυτά αναφέρονται σε προϊόντα (π.χ. αυτοκίνητα, μολύβια, υλικοτεχνική 

υποδομή) ή/και υπηρεσίες (εκπαίδευση, ασφάλεια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). 

 Παραγωγικό σύστημα: Τέτοια παραδείγματα παραγωγικών συστημάτων είναι: μία επιχείρηση ή 

ένας κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, ο τομέας της οικονομίας μίας χώρας, ένας δημόσιος ή 

ιδιωτικός οργανισμός κ.α. 

 Πόροι: Κάποια παραδείγματα πόρων που αξιοποιούνται σε παραγωγικά συστήματα είναι η 

ενέργεια, ο εξοπλισμός, τα υλικά, οι ώρες εργασίας των εργαζομένων κ.α. 

Ο μαθηματικός τύπος της παραγωγικότητας απεικονίζεται ως εξής  (απεικόνιση 3): 

 

Παραγωγικότητα = Ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών/Ποσότητα πόρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (απεικόνιση 3- Παραγωγικό σύστημα) 

 

Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως τόσο ένας οργανισμός/ σύστημα 

στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όσο και μία σχολική μονάδα στα πλαίσια της 

Συστημικής Προσέγγισης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αποτελούν παραγωγικά συστήματα 

στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους (εκροές) μέσα από συνεχείς βελτιώσεις, 

μετασχηματισμούς και αναδιαμορφώσεις των εισροών τους.  

 

Πόροι 

 

Μετασχηματισμός 

 

- Κύριες διεργασίες 

-Υποστηρικτικές 

 

 

Αποτελέσματα 

(προϊόντα/ υπηρεσίες) 
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Μία διαφοροποίηση που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι στην περίπτωση του EFQM 

Model αναζητούμε την αύξηση της επίδοσης, κατά βάση, των προϊόντων παράλληλα με την μείωση 

του κόστους και σε δεύτερο επίπεδο των υπηρεσιών (Κρίσιμα Αποτελέσματα Επίδοσης). Από άλλη, 

στην περίπτωση του πλαισίου της ΑΕΕ του ΥΠΑΙΘ η σχολική μονάδα εστιάζει, κατά βάση, στην 

βελτίωση της ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών παράλληλα με την βελτίωση των Συνολικών 

Αποτελεσμάτων του Σχολείου και των Εκπαιδευτικών Αποτελεσμάτων – τα οποία δεν είναι ποσοτικά, 

κατά περίπτωση. 

Για τους παραπάνω λόγους το Μοντέλο EFQM παραπέμπει περισσότερο σε έναν οργανισμό 

του ‘επιχειρείν’ ενώ το πλαίσιο της ΑΕΕ σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό του ‘μανθάνειν’. Επίσης, 

μέσω της διαμόρφωσης του Διευρυμένου Πλαισίου Δεικτών Π-Α-Ε που προτείνεται στο 9ο 

Κεφάλαιο της παρούσης εργασίας επιχειρείται οι δύο παραπάνω «κόσμοι» να συγχωνευθούν χωρίς, 

ωστόσο, να αλλοιωθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας, η φυσιογνωμία, η ανοιχτότητα και η συνεχής 

μεταβλητότητα ενός οργανισμού μάθησης όπως είναι η σχολική μονάδα.  

 

7.Γ2     H έννοια της αυτο-αξιολόγησης 

Η διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης αποτελεί κοινό «πυρήνα» των διαδικασιών και των 

επιμέρους διεργασιών που λαμβάνουν χώρα τόσο στο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM 

όσο και στο Πλαίσιο αυτο-αξιολόγησης της ΑΕΕ/ΥΠΑΙΘ. Η συγκεκριμένη διαδικασία διέπεται από 

συνεχείς βελτιώσεις, επαναπροσδιορισμούς και μετασχηματισμούς των εισροών σε επίπεδο 

διαδικασιών με απώτερο σκοπό τη συνεχή αναμόρφωση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν τόσο 

από τους επιμέρους τομείς δραστηριοτήτων ξεχωριστά όσο και από την συνολική συνεισφορά τους 

(αθροιστικά) στο σύστημα/οργανισμό.   

 Πιο συγκεκριμένα, τόσο το μοντέλο Αριστείας EFQM όσο και οι δείκτες αυτο-αξιολόγησης 

της ΑΕΕ (ΥΠΑΙΘ) στηρίζονται, κατά κάποιο τρόπο, στον κύκλο του Deming (Plan- Do- Check- 

Act). Ο κύκλος αυτός σκιαγραφείται με περισσότερη συνάφεια στην «καρδιά» αυτο-αξιολόγησης 

του EFQM μέσω του RADAR και λιγότερο εμφανώς στα πλαίσια των σταθερών διαδικασιών αυτο-

αξιολόγησης Π-Ε-Α-Ε-Α (Προγραμματισμός, Εφαρμογή, Αξιολόγηση,/Ανατροφοδότηση, 

Εφαρμογή, Αξιολόγηση/Αξιοποίηση). 

Αξιοπρόσεχτο είναι και το εξής σημείο. Συγκριτικά, ενώ στην περίπτωση του EFQM Model 

ακολουθείται το μοτίβο Σχεδιασμός – Ανάπτυξη –Αξιολόγηση  -Αποτελέσματα  στον κύκλο της ΑΕΕ 

παρατηρείται ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην Εφαρμογή και την Αξιολόγηση/ Αξιοποίηση, μοτίβο 

το οποίο επαναλαμβάνεται δύο φορές, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην Ανάπτυξη των 

Προσεγγίσεων. Επίσης, η Π-Ε-Α-Ε-Α αναφέρεται στην ροή των διαδικασιών κατά την διάρκεια του 



240 
 

σχολικού έτους, ενώ στο R-A-D-A-R σκιαγραφείται ο αέναος κύκλος των συνεχών αναθεωρήσεων 

των προσεγγίσεων σε συνάφεια με τα εκάστοτε αποτελέσματα συγκριτικά.  

Στα επίπεδα λήψης αποφάσεων και κατανομής εξουσίας, στην ΑΕΕ οι αποφάσεις 

λαμβάνονται από κοινού και προτείνεται η bottom –up (από κάτω προς τα πάνω) διάχυση και 

κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσίας. Αναφορικά με το μοντέλο EFQM, οι αρμοδιότητες της 

ηγεσίας διαχέονται οριζοντίως κατά μήκος των επιμέρους τομέων. Προφανώς, στην περίπτωση της 

ΑΕΕ με την πρόταση για bottom–up αξιολόγηση, απορρίπτεται η υφιστάμενη ιεραρχική 

γραφειοκρατική δομή. 

Τέλος, όσον αφορά στην αποτύπωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας αυτο-

αξιολόγησης στα πλαίσια του EFQM Model στο μικρο-επίπεδο της σχολικής μονάδας όπως 

παρουσιάζονται στον πρακτικό Οδηγό Αυτο-αξιολόγησης του EFQM στον Μπαγάκη (2005), μπορεί 

να διαπιστώσει κανείς ότι αυτά συνταυτίζονται με την εξής κυκλική ροή σταδίων: 

1. Ανάπτυξη δέσμευσης για αυτο-αξιολόγηση, 2. Διατύπωση προτεραιοτήτων για δράση, 3.  

Προγραμματισμός αυτο-αξιολόγησης, 4. Δημιουργία και εκπαίδευση ομάδων, 5.  Δημιουργία 

Σχεδίου Δράσης, 6. Εφαρμογή σχεδίου δράσης, 7. Ανασκόπηση/Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου. 

Επισημαίνεται ότι τα σχέδια δράσης και η διαδικασία αυτο-αξιολόγησης είναι αλληλένδετα 

μεταξύ τους.   

 

7.Γ3   Συστημική προσέγγιση της ΔΟΠ: ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του πλαισίου της ΑΕΕ και του 

μοντέλου Αριστείας EFQM  

 Σύμφωνα με το προτεινόμενο Διευρυμένο Πλαίσιο Δεικτών Αυτο-αξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας (Κεφάλαιο 9), ο συνδετικός κρίκος για την συγχώνευση των δεικτών αξιολόγησης μεταξύ 

του Μοντέλου Αριστείας EFQM και του πλαισίου της ΑΕΕ (ΥΠΑΙΘ), ήταν η Συστημική προσέγγιση 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η Συστημική προσέγγιση της ΔΟΠ αποτελεί το συνταίριασμα των 

αρχών της παραδοσιακής ΔΟΠ, η οποία εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις, με τις αρχές της 

Συστημικής Θεωρίας η οποία είναι περισσότερο προσκείμενη με την δομή και την οργάνωση των 

εκπαιδευτικών οργανισμών (π.χ. μακρο-επίπεδο, μεσο-επίπεδο, μακρο-επίπεδο). 

 Ακόμη, μέσω της συγκεκριμένης οπτικής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), 

υπερτονίζεται ο ανθρωποκεντρικός της χαρακτήρας και τα πρότυπα ποιότητας δύναται να 

μετασχηματιστούν παράλληλα με τις επικείμενες αλλαγές στα επίπεδα ελέγχου, διαχείρισης και 

οργανωτικής δομής. Δηλαδή, γίνεται αποδεκτή η μεταβαλλόμενη φύση των οργανισμών συναρτήσει 

της δομής τους και του προτύπου ηγεσίας τους. 
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 Με αφορμή τις δύο παραπάνω διαπιστώσεις που αναφέρονται στην προσέγγιση της ΔΟΠ ως 

ολοκληρωμένο σύστημα και λαμβάνοντας υπόψη την σημασιολογία των όρων «Big Q» και «Little 

Q» κατά τους οποίους σκιαγραφούνται οι επιμέρους τομείς και τα κριτήρια του εκπαιδευτικού έργου 

και του EFQM Model, αντίστοιχα, θα λέγαμε πως, με αυτό τον τρόπο, μειώνεται το χάσμα μεταξύ 

της Παραδοσιακής ΔΟΠ και της Συστημικής Προσέγγισης και συνάμα προσφέρεται ο συνδετικός 

‘κρίκος σύζευξης μεταξύ των δύο εξεταζόμενων πλαισίων (απεικόνιση 4). 

 

         Δείκτες ΥΠΑΙΘ    Μοντέλο EFQM; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (απεικόνιση 4 -  Η ΔΟΠ ως συνδετικός κρίκος των πλαισίων ΥΠΑΙΘ & EFQM)  

 

Μέσω της Συστημικής ΔΟΠ το σχολικό σύστημα υπακούει τόσο στις αρχές της ΔΟΠ όσο και 

στις αρχές της Συστημικής Θεωρίας με περισσότερη έμφαση, να δίνεται, πλέον, σε επίπεδο 

διαδικασιών σε έννοιες όπως η αποτελεσματικότητα, η απόδοση, η επίδοση και η παραγωγικότητα. 

Επίσης, στο συγκεκριμένο πλαίσιο της Συστημικής ΔΟΠ, η σχολική μονάδα επικεντρώνεται 

περισσότερο στις ανάγκες και απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών (γονείς, μαθητές, 

εκπαιδευτικοί, ευρύτερη κοινότητα και κοινωνική φορείς), σε αντιδιαστολή με την μέχρι πρότινος 

υφιστάμενη προσέγγιση (μαθητο-κεντρική προσέγγιση) στο επίκεντρο της οποίας βρισκόταν μόνο ο 

μαθητής. 

 

7.Γ4     Κοινοί Τομείς & Δείκτες -Διαφοροποιημένη έμφαση 

Μελετώντας τους Τομείς, τα κριτήρια και τα υπο-κριτήρια του Μοντέλου Αριστείας EFQM 

συγκριτικά με τους Τομείς, τους δείκτες και τα κριτήρια του πλαισίου της ΑΕΕ (ΥΠΑΙΘ), εκτός από 

την αντιστοίχιση των Τομέων και των επιμέρους κριτηρίων και τις πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ 

αυτών (ενότητα 6Β παρόντος κεφαλαίου), προκύπτουν περιγραφικά και οι ακόλουθες ομοιότητες. 

ΔΟΠ ως σύστημα – Το σχολείο ως σύστημα 

 

 

 

 

 

 

 

EFQM Model 

 

Πλαίσιο ΑΕΕ 

 (Δείκτες ΥΠΑΙΘ) 
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Αναλυτικότερα, ως κοινοί Τομείς εμφανίζονται οι Τομείς της Ηγεσίας και των Συνεργασιών 

και των Πόρων (στον EFQΜ εντοπίζονται σε δύο ξεχωριστούς τομείς ενώ στο πλαίσιο της AEE 

συμπεριλαμβάνονται σε έναν Τομέα).  Επίσης, κοινός Τομέας είναι και αυτός των Διαδικασιών, κατά 

προσέγγιση, ο Τομέας της Πολιτικής Στρατηγικής (με τη μορφή Προγράμματα Παρεμβάσεις και 

Δράσεις Βελτίωσης στην ΑΕΕ) και ο Τομέας Αποτελέσματα Πελατών (στο πλαίσιο της ΑΕΕ τα 

Αποτελέσματα των Πελατών αναφέρονται στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα των μαθητών). 

 Ακόμη, η ‘ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων/ενεργά εμπλεκόμενων’ αντικατοπτρίζεται σε   

τρεις ξεχωριστούς Τομείς στο μοντέλο EFQM ενώ στο πλαίσιο της ΑΕΕ (ΥΠΑΙΘ) εντοπίζεται ως 

ένα ξεχωριστό κριτήριο. Με τον ίδιο τρόπο, τα Κοινωνικά Αποτελέσματα στο πλαίσιο της ΑΕΕ 

σκιαγραφούνται σε ένα συγκεκριμένο κριτήριο στον Τομέα των Αποτελεσμάτων, ενώ στο μοντέλο 

EFQM αποτελούν έναν ξεχωριστό Τομέα. 

 

7.Γ5   Μάθηση – Δημιουργικότητα – Καινοτομία & Αλλαγή: 3 κοινές βασικές πτυχές της αυτο-

αξιολόγησης 

Στο μοντέλο Αριστείας EFQM οι τρεις αυτές παράμετροι του πλαισίου παρατηρείται πως 

κινούνται οριζόντια των τομέων του συστήματος (εισροές, διαδικασίες, αποτελέσματα) 

απεικονίζοντας την κυκλική πορεία της συνεχούς βελτίωσης. Από την άλλη, στο πλαίσιο της ΑΕΕ η 

καινοτομία απεικονίζεται με μία κάθετη πορεία κίνησης μεταξύ των Τομέων του εκπαιδευτικού 

έργου, αντιπροσωπεύοντας τον 5ο τομέα μέσω των κριτηρίων 5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και 

καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές δράσεις και 5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων 

δράσης για την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. 

Επίσης, η συνεχής αλλαγή και αναμόρφωση της κουλτούρας όπως και των υπολοίπων 

οργανωσιακών παραμέτρων τόσο στη σχολική μονάδα στο πλαίσιο της ΑΕΕ όσο και στους 

οργανισμού που εφαρμόζουν το Πρότυπο Αριστείας EFQM αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για 

την αειφόρο ανάπτυξη και ευημερία των οργανισμών στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:    «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ»   

Η αξιολόγηση προσδιορίζεται ως μία διαδικασία ανατροφοδότησης τόσο του έργου του 

εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, στο μικρο-επίπεδο, όσο και του εκπαιδευτικού 

συστήματος στο σύνολο του, στο μακρο-επίπεδο. Βάσει ερευνών, οι εκπαιδευτικοί επιζητούν την 

αυτοαξιολόγηση και είναι υπέρ του ανατροφοδοτικού της χαρακτήρα, διαπίστωση η οποία υφίσταται 

με βασικές προϋποθέσεις την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ανάπτυξη και αυτο-

βελτίωση όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική πράξη και όχι την ικανοποίηση 

επαγγελματικών φιλοδοξιών και άλλων σκοπιμοτήτων (Δημητρόπουλος, 2007· Ανδρέου, 2003· στο 

Πιός, 2013: 12). 

Ακόμη, 

 Στο μικρο -επίπεδο της σχολικής μονάδας: 

Βασική προϋπόθεση για τον ορισμό των σχολείων ως «σχολεία ποιότητας» απαιτείται η 

υλοποίηση διαδικασιών όπως η αναδιοργάνωση, η συνεχής βελτίωση και η αλλαγή, όχι μόνο με τη 

μορφή νόμων αλλά και σε επίπεδο εφαρμογής. Οι συγκεκριμένες αλλαγές θα συνεισφέρουν στον 

εμπλουτισμό του μαθησιακού περιεχομένου όπως και του τομέα της διοίκησης και θα 

αναμορφώσουν το σύνολο των λειτουργιών ενός οργανισμού/συστήματος, με τέτοιο τρόπο που να 

ικανοποιούνται οι ανάγκες των μελών του και οι ανάγκες της κοινωνίας (Ζαβλανός, 2017: 327). 

 Στο μακρο-επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος: 

Με βάση την συστημική προσέγγιση, η μελέτη των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στα 

επιμέρους υπο-συστήματα όλων των βαθμίδων, συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος στο σύνολο του. Η παραπάνω προσέγγιση εφαρμόζεται αποτελεσματικά μέσα σε ένα 

πλαίσιο όπου ο σχεδιασμός του συστήματος δίνει έμφαση, κατά βάση, στις διαδικασίες και όχι στις 

λειτουργίες – ενώ συνάμα τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι υπηρεσίες στοχεύουν στην 

ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των μελλοντικών 

εργοδοτών και της κοινωνίας γενικότερα (μέσω της σύνδεσης της κοινωνίας με την αγορά εργασίας) 

(Ζαβλανός, 2017: 325). 

Η νέα τάση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στη σημερινή Κοινωνία της Μάθησης 

(απεικόνιση 1) γνωστή ως «η αξιολόγηση ως εργαλείο μάθησης» ή ως «αξιολόγηση για την μάθηση 

(assessment for learning)» (Black et al., 2006· Hodgson & Pyle, 2012· Griffin et al., 2012) έχει 

διευρυνθεί από το στενό πλαίσιο που προσδιόριζε μέχρι τώρα το ψυχομετρικό μοντέλο, με εστίαση 

στην ‘αξιολόγηση της μάθησης (assessment of learning’ που συνεπάγονταν την στείρα αποτίμηση της 

επίτευξης των γνωστικών στόχων.  
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(απεικόνιση 1 - Ο ρόλος της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στην Κοινωνία της Μάθησης,  Πετροπούλου, κ.α., 

2015: 29) 

 

Η σύγχρονη προσέγγιση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης έχει αναβαθμισμένο παιδαγωγικό 

και κοινωνικό ρόλο και προσδιορίζεται από τα ακόλουθα (10) βασικά χαρακτηριστικά 

(Πετροπούλου, κ.α., 2015: 29 -30). 

 Η αξιολόγηση αποτελεί ένα πολύτιμο και δυναμικό εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους εκπαιδευομένους, καθότι διαχέεται και εμπλουτίζει όλα τα 

επιμέρους στάδια της μαθησιακής διαδικασίας (η αξιολόγηση ως εργαλείο μάθησης). 

 Η αξιολόγηση εδράζεται στη διαδικασία αποτίμησης της επίδοσης των εκπαιδευόμενων  με βάση 

σαφή διατυπωμένα κριτήρια τα οποία πηγάζουν από τους γενικούς και ειδικούς στόχους της 

μαθησιακής διαδικασίας. Αυτά γνωστοποιούνται στους άμεσα ενδιαφερόμενους (μαθητές). 

 Ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της 

αξιολόγησης. Διαμορφώνονται κατάλληλες παιδαγωγικές συνθήκες μέσα από τις οποίες οι μαθητές 

καλλιεργούν περεταίρω τις δεξιότητες αυτο-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης. 

 Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται σοβαρά υπόψη το ξεχωριστό γνωστικό προφίλ των 

εκπαιδευομένων, οι ιδιαίτερες ανάγκες, οι επιθυμίες και οι προσδοκίες τους από την συνολική 

μαθησιακή διαδικασία. 

 Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται μέσα από σύνθετες αυθεντικές δραστηριότητες. 

 Κατά την υλοποίηση της αξιολόγησης αξιοποιούνται ποικίλες τεχνικές (συλλογή ποσοτικών και 

ποιοτικών δεδομένων) συναρτήσει των στόχων και του περιεχομένου της μαθησιακής διαδικασίας.   

Διδασκαλία 

Διδακτικοί 

στόχοι 

 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

 
  Αξιολόγηση της Μάθησης 

 

 

Η αξιολόγηση 

ως εργαλείο 

μάθησης 

 

Η αξιολόγηση ως 

μηχανισμός 

συνεχούς 

ανατροφοδότησης 

 

 

Ενίσχυση της 

ενεργητικής 

συμμετοχής των 

εκπαιδευόμενων 

 

Καλλιέργεια 

μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων 

 

 

Αποτίμηση 

προϊόντων και 

διαδικασίας 

μάθησης 
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 Η αξιολόγηση αφορά στην αποτίμηση τόσο των προϊόντων της μάθησης όσο και της ίδιας της 

σύνθετης διαδικασίας μάθησης57. 

 Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στη διερεύνηση και αποτίμηση της επίδοσης των 

εκπαιδευόμενων. Συγκεκριμένα, μέσω αυτής, εξετάζεται το «τι γνωρίζουν ήδη», «τι καταλαβαίνουν» 

και «τι είναι ικανοί να κάνουν» (γνωστικές, μεταγνωστικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές ανάγκες). 

 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους μαθητές (εκπαιδευόμενους) και 

αξιοποιούνται για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και της μάθησης (η αξιολόγηση ως 

μηχανισμός συνεχούς ανατροφοδότησης). 

 Η αξιολόγηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διαδικασίες της μάθησης και της διδασκαλίας. 

Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνεται η μετατόπιση από την αξιολόγηση μονομερών και 

ασύνδετων τμημάτων της μάθησης και της διδασκαλίας προς μία ολιστική προσέγγιση της 

αξιολόγησης όλων των τομέων και των επιμέρους παραμέτρων του εκπαιδευτικού έργου μέσα από 

την ενεργή συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών υποκειμένων. Ακόμη, γίνεται αντιληπτό το γεγονός 

ότι η διαδικασία της αξιολόγησης ενταγμένη σε ένα πλαίσιο συνεχούς ανατροφοδότησης είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με: α) την διδακτική διαδικασία, β) την επίδοση των μαθητών (μαθησιακά 

αποτελέσματα) και γ) την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. 

Η παραπάνω διαπίστωση αντικατοπτρίζεται υπό ένα ευρύ συστημικό πρίσμα και στις 

αμφίδρομες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών (άνθρωποι), των 

διαδικασιών και της επίδοσης - εντός του πλαισίου αυτο-αξιολόγησης του Μοντέλου Αριστείας 

EFQM (Total Organizational Excellence, John S. Oakland, 1999). Δηλαδή, μέσω της εφαρμογής των 

κριτηρίων αυτό-αξιολόγησης του μοντέλου EFQM στη σχολική μονάδα μεταφερόμαστε σε ένα πιο 

διευρυμένο πλαίσιο όπως παραθέτεται ακολούθως (απεικόνιση 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Η σύνθετη διαδικασία της ίδιας της μάθησης όπως και η συνθετότητα των κριτηρίων και των παραμέτρων που 

επιλέγονται κάθε φορά καθιστούν ως αναγκαίες τις διαδικασίες της ανατροφοδότησης,  αλλά και της μετα-αξιολόγησης 

(αξιολόγηση της αξιολόγησης –σε δεύτερο χρόνο).  
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(απεικόνιση 2 - Συγκριτικό Πλαίσιο Αξιολόγησης) 

 

 

Τέλος, αναφορικά με το εγχείρημα της σύγκρισης των δύο πλαισίων αυτο-αξιολόγησης 

(EFQM Model, δείκτες εκπαιδευτικού έργου ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ), γίνεται εμφανές πως οι απαιτήσεις και η 

δομή του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM είναι προσκείμενες 

περισσότερο στον ιδιωτικό/επιχειρηματικό τομέα (ιδίως για τα εθνικά μας δεδομένα). Αντίστοιχα, το 

πλαίσιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) του ΥΠΑΙΘ παρότι έχει σχεδιαστεί με βάση 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεικτών ποιότητας και αποτελεσματικότητας, εντούτοις, έχει προσαρμοστεί 

στα εθνικά πρότυπα ποιότητας των δημόσιων εκπαιδευτικών οργανισμών/σχολικών μονάδων της 

χώρας μας. 

Η σύνδεση δύο διαφορετικών κόσμων, αυτού της «παιδείας» και αυτού της «αγοράς» αναδύει 

ζητήματα «τεχνικού» αλλά και ιδεολογικού περιεχομένου στα πλαίσια του αναστοχαστικού διαλόγου 

αναφορικά με το εάν η εκπαίδευση δύναται να «προσδεθεί» στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της 

αγοράς. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας 

συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο αυτών κόσμων (δες Κεφάλαιο 9). Παρ’ όλα αυτά, δεν θα 

μπορούσε, αυτό το είδος της επιμόρφωσης, να οδηγήσει στην επιτυχή σύνδεση των δύο παραπάνω 

«κόσμων», εάν δεν συνοδεύονταν από την συμμετοχή του θεσμού της  συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

στα πλαίσια της διά βίου μάθησης και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών -παράλληλα, με την 

Ενεργητική συμμετοχή των 

μαθητών και 

εκπαιδευτικών 

Συμμετοχή όλων των ενεργά εμπλεκόμενων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (μαθητές, εκπαιδευτικοί, 

γονείς, ευρύτερη κοινωνία). 

(προϊόντα μάθησης) 

Επίδοση των μαθητών 

Κρίσιμα Αποτελέσματα Επίδοσης του Συστήματος 

(σχολική μονάδα). 

- Αποτελέσματα στο Ανθρώπινο δυναμικό 

(εργαζομένων στην εκπαιδευτική κοινότητα). 

- Αποτελέσματα στους άμεσα ενδιαφερόμενους 

(μαθητές, γονείς). 

- Αποτελέσματα στην Κοινωνία. 

 

 

 

Διαδικασίες μάθησης 

 

Προτυποποίηση διαδικασιών μάθησης & 

βελτιστοποίηση όλων των παραμέτρων του 

συστήματος. 

«αξιολόγηση για την μάθηση 

(assessment for learning)» 
Αξιολόγηση στο πλαίσιο του EFQM Model 
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άμεση δέσμευση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών/ανθρώπινου 

δυναμικού/πελατών/κοινωνικών φορέων (Παϊδούση, Χ. 2014: 54, 56). 

Και βέβαια, η νέα αυτή προοπτική δεν θα μπορούσε να ευοδωθεί ανεξάρτητα από τους 

γενικότερους στόχους του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος και των ευρύτερων παροχών 

παιδείας σε μια χώρα, δεδομένου πως κάθε χώρα αποτελεί μέρος ενός «παγκόσμιου χωριού», μίας 

«παγκόσμιας κοινότητας». Πλαίσιο το οποίο αποτελεί το ‘όλον’ ενός επιμέρους εθνικού πλαισίου 

που χαρακτηρίζεται από την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων ποιότητας, αποτελεσματικότητας μέσα 

σε ένα συγκείμενο όπου η διαδικασία αξιολόγησης προσεγγίζεται ολιστικά (όπως οι δείκτες 

ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ)  (Παϊδούση, Χ. 2014: 57). 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:   «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ » 

9.Α  Δημιουργία Διευρυμένου Πλαισίου Δεικτών Προσδοκιών – Αντιλήψεων – Εντυπώσεων (Π 

–Α -Ε) 

9.Α1    Ορισμός πλαισίου ερευνητικής πρότασης 

Βασική στόχευση του παρόντος κεφαλαίου είναι η συγχώνευση των δεικτών εκπαιδευτικού 

έργου και των δεικτών του EFQM Excellence Model που προκύπτει βάσει του ακόλουθου 

προβληματισμού. «Υπό ποιες συνθήκες πλαισίου μπορεί να προκύψει μία ομαλή, εξίσου 

αποτελεσματική και για τα δύο πλαίσια, συγχώνευση έτσι ώστε να εισχωρήσουν κατά τον σχεδιασμό 

του νέου διευρυμένου πλαισίου δεικτών στοιχεία και από τα δύο εξεταζόμενα πλαίσια αυτο-

αξιολόγησης; (EFQM/ΥΠΑΙΘ». Ένα ακόμη διερευνητικό ερώτημα που συμπληρώνει τον παραπάνω 

προβληματισμό αφορά στις διευκολυντικές παραμέτρους της συγχώνευσης. Δηλαδή, «ποιες 

εκπαιδευτικές ή άλλες παιδαγωγικές παράμετροι μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδυναμωτές της 

διαδικασίας συγχώνευσης;». Ακόμη, αξιόλογο θα ήταν να οριστούν εκ νέου τα βασικά 

χαρακτηριστικά των επιμέρους τομέων δράσης του εκπαιδευτικού έργου στο νέο αναμορφωμένο 

πλαίσιο της σχολικής ζωής (Π –Α –Ε). 

Μέσω της συστημικής προσέγγισης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που αποτελεί τον κοινό 

τόπο συγχώνευσης μεταξύ των δύο πλαισίων και μέσα σε ένα ανοιχτό πλαίσιο επικοινωνίας, 

συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικής καθοδήγησης σε όλα τα στάδια υλοποίησης του 

εκπαιδευτικού έργου, προτείνεται η δημιουργία ενός Διευρυμένου Πλαισίου Δεικτών Αυτο-

αξιολόγησης της σχολικής μονάδας – ΠΑΕ (Προσδοκιών –Αντιλήψεων – Εντυπώσεων). Τόσο το 

πρότυπο διοίκησης,  όσο και η δυναμική των διαδικασιών η συνεισφορά των ενδιαφερόμενων 

λειτουργούν/λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια: 
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α) Της Ισότητας και της Δικαιοσύνης (μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της διαφοροποιημένης 

παιδαγωγικής και του σεβασμού στην διαφορετικότητα). 

β) Της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού μέσα από δράσεις και 

επιμορφώσεις που απευθύνονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές).  

γ)  Της Συνεχούς Προσωπικής Ανάπτυξης μέσα από δράσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας, απευθύνονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και στοχεύουν: στην καλλιέργεια 

του εσωτερικού κινήτρου των εμπλεκόμενων, την προσωπική βελτίωση και την ανάπτυξη υψηλού 

αισθήματος αυτο-αποτελεσματικότητας σε αυτούς. 

δ)  Της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης (Δια Βίου) και της Διοίκησης στα 

πλαίσια δράσεων, αντισταθμιστικών παρεμβάσεων και πρακτικών μέσω των οποίων προωθείται η 

επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών δια βίου και στοχεύεται, παράλληλα, η δημιουργία 

κατάλληλων συνθηκών για ακαδημαϊκή επιτυχία.  

ε) Του πλαισίου αυτο-αξιολόγησης της ΑΕΕ. 

στ) Του πλαισίου αυτο-αξιολόγησης του EFQM Excellence Model. 

ζ)  Της συστημικής θεωρίας και της ολιστικής προσέγγισης της γνώσης. 

 

9.Α2    Ο διευθυντής του σχολείου 

 Μεταφέρει το όραμα της ΔΟΠ στο ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου με άμεση στόχευση την 

βέλτιστη απόδοση όλων των παραμέτρων του εκπαιδευτικού έργου που πηγάζει, ως επί το πλείστον, 

μέσα από την αποδοτικότερη διοικητική λειτουργία του σχολείου (ΥΠΠΕΘ, 2019/ ΦΕΚ Αριθμ.: 

1816 /ΓΔ4, Τεύχος Β’ 16/11.01.2019, σελ.73). 

 Μέσω της διεκπεραίωσης του διοικητικού του έργου, πρεσβεύει τις παραπάνω αρχές και μεριμνά 

να τις ‘μεταφέρει’ στα εκπαιδευτικά μέλη, παράλληλα, με την ενίσχυση του κινήτρου τους για 

δέσμευση στο όραμα του οργανισμού. 

 Διοικεί το σύστημα του σχολείου σε επίπεδο διαδικασιών παρακολουθώντας από κοντά την 

εξέλιξη όλων των τομέων δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού έργου - φέροντας τα χαρακτηριστικά 

ενός μετασχηματιστή ηγέτη ο οποίος διανύει το ώριμο στάδιο του ρόλου του. 

 Σχεδιάζει συστηματικά τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα για το 

μέλλον της σχολικής μονάδας θέτοντας εφικτούς και κατάλληλους στόχους για κάθε περίπτωση. 

Ακόμη, γίνεται αποδεκτός από την ομάδα του σχολείου και καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας και 

αποδοχής στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. 

 Εκχωρεί κάποιες αρμοδιότητες σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μέλη (κατανεμημένη ηγεσία) που 

κρίνει πως δύναται να ανταποκριθούν για την κάθε περίσταση (καταστασιακή ηγεσία). Εντούτοις, 
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όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού. Ακόμη, ενθαρρύνει και επιμορφώνει τους 

εκπαιδευτικούς, προσφέροντας ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη με απώτερο στόχο κάποια 

στιγμή να καταφέρουν να ηγούνται της τάξης τους με υψηλό αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας. 

 Λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων 

(stakeholders) και των ενεργά εμπλεκόμενων στο εκπαιδευτικό έργο και προσαρμόσει στους στόχους 

τους σχολείου βάσει αυτών, χωρίς, παρ’ όλα αυτά, να παρεκκλίνει σε μεγάλο βαθμό των στόχων του 

επίσημου αναλυτικού προγράμματος (curriculum).  

  

9.Α3    Οι λειτουργίες  που διεξάγονται σε επίπεδο διαδικασιών 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προτεινόμενα επίπεδα και το περιεχόμενο των διαδικασιών των 

αποτελεσματικών σχολείων σύμφωνα με τους Teddlie and Reynolds (2002) (βλ. Κεφάλαιο 1), 

παρουσιάζονται προσαρμοσμένα τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά επίπεδα τα οποία 

αξιοποιήθηκαν, εκτός των άλλων, για τον σχεδιασμό του Π –Α – Ε. 

 Στο επίπεδο της ηγεσίας, όπως προαναφέρθηκε υλοποιούνται διαδικασίες μέσω των οποίων 

ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων των ενεργά εμπλεκόμενων μελών στο εκπαιδευτικό έργο. 

 Στο επίπεδο της μάθησης και της διδασκαλίας, λαμβάνουν χώρα διαδικασίες μέσω των οποίων 

επιτυγχάνεται η ενότητα ως προς τον σκοπό και το όραμα του οργανισμού, η καλλιέργεια συλλογικού 

κλίματος και, παράλληλα, προσδίδεται συνέπεια κατά την εκπαιδευτική εφαρμογή των 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων και των αντισταθμιστικών παρεμβάσεων. 

 Ως προς το επίπεδο των μαθησιακών αποτελεσμάτων, υλοποιούνται διαδικασίες βάσει των οποίων 

μειώνεται η μαθητική διαρροή, βελτιώνεται η πρόοδος των μαθητών (ατομικά και κοινωνικά), 

αυξάνονται τα επιτεύγματα τους και μεγιστοποιείται ο χρόνος μάθησης στο σχολείο. 

 Στο επίπεδο του κλίματος και των σχέσεων στο σχολείο εξελίσσονται δραστηριότητες βάσει των 

οποίων επαναπροσδιορίζεται το κοινό όραμα του οργανισμού συναρτήσει των χαρακτηριστικών της 

κουλτούρας του, διαμορφώνεται ένα ομαλό κλίμα για αλληλεπίδραση και ανταλλαγή ιδεών με 

επίκεντρο την θετική ενίσχυση. 

Ακόμη, στον συγκεκριμένο τομέα συμπεριλαμβάνονται διαδικασίες που διευρύνουν τις 

σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών- μαθητών και μαθητών μεταξύ τους όπως και τις σχέσεις του σχολείου 

με τους γονείς και τους ευρύτερους κοινωνικούς φορείς. Ως προς το δεύτερο επίπεδο, των σχέσεων 

και συγκεκριμένα μεταξύ σχολείου και γονέων επιδιώκεται η ρύθμιση των αρνητικών επιρροών που 

πιθανόν ανακύπτουν και, παράλληλα, ενθαρρύνεται η αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ τους.  

 Ως προς το επίπεδο των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών, εφαρμόζονται προγράμματα και 

υλοποιούνται σχέδια δράσης βάσει των οποίων δημιουργούνται υψηλές προσδοκίες για όλους. 
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  Σε επίπεδο ευθυνών, λογοδοσίας αλλά και διασφάλισης δικαιωμάτων, διεξάγονται διαδικασίες 

κατά τις οποίες επαναπροσδιορίζονται οι ευθύνες, οριοθετούνται οι κανόνες και προστατεύονται τα 

δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών μελών και των υπολοίπων συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό 

έργο. 

 Ως προς το επίπεδο της αξιολόγησης και της συνεχούς παρακολούθησης, αυτό προσδιορίζεται από 

διαδικασίες που συντελούνται σε όλα τα επίπεδα (επίπεδο σχολικής μονάδας, επίπεδο τάξης, ατομικό 

επίπεδο). 

 Ως προς το επίπεδο των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (εκπαιδευτικών), η διοίκηση του 

σχολείου ενθαρρύνει τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση/Κατάρτιση (Δια Βίου) με 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός του σχολείου. 

 

9.Β    Πρόταση έρευνας 

Προτείνεται η δημιουργία ενός Διευρυμένου Πλαισίου Δεικτών Αυτο-αξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας Π-Α-Ε (Προσδοκιών –Αντιλήψεων – Εντυπώσεων), το οποίο διερευνά της 

Προσδοκίες, τις Επιθυμίες και τις Εντυπώσεις (Π-Α-Ε) όλων των ενδιαφερόμενων ‘Πριν’, ‘Κατά την 

Διάρκεια’, ‘Με το Πέρας’ της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα ερωτηματολόγια που προτείνονται 

διερευνούν τις απόψεις όλων των ενεργά συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό έργο (ενδιαφερόμενων – 

stakeholders). Το πλαίσιο των ερωτηματολογίων (α’, β’ γ’ φάσης) που προτείνεται διαμορφώθηκε 

εξατομικευμένα (οπτική μαθητή, οπτική γονέα, οπτική εκπαιδευτικού, οπτική διευθυντή) βάσει των 

ακόλουθων σταδίων: 

1. Εισροές (Inputs) - Δεδομένα (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) 

2. Υλοποίηση / Εφαρμογή (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ) 

3. Έλεγχος/ Αξιολόγηση 

4. Εκροές (Outputs) - Κρίσιμα Αποτελέσματα Απόδοσης Οργανισμού 

Τον σχεδιασμό ερωτηματολογίων υπό το πρίσμα των ενδιαφερόμενων διερεύνησαν διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες τα αξιοποίησαν για την αυτο-αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. 

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες των δράσεων αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

της Σκωτίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας καθώς αυτές συνδέονται με το μοντέλο Αριστείας 

EFQM (δύο εξ’ αυτών), αλλά και με την διερεύνηση των οπτικών των ενδιαφερόμενων μερών 

(Παρατηρητήριο της ΑΕΕ/ΙΕΠ): 

- Στη Σκωτία εφαρμόστηκε το γνωστό πρόγραμμα Ταξίδι προς την Αριστεία (Journey to Excellence 

– JTE) μέσω της αξιοποίησης πακέτου υλικού με τίτλο «Πόσο καλό είναι το σχολείο μας;» («How 
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Good is Our School?») το οποίο αποτελούνταν από πέντε (5) Μέρη. Αξιοσημείωτο είναι πως στα 

σχολεία της Σκωτίας η διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης, εκτός των άλλων, αποτελεί και μία 

αναστοχαστκή επαγγελματική διαδικασία. 

- Στην Σουηδία στο πλαίσιο συστηματικής διερεύνησης του συγκείμενου πλαισίου της 

αξιολόγησης, η σχολική κοινότητα καλείται να απαντήσει επί συγκεκριμένων αναστοχαστικών - 

διερευνητικών ερωτημάτων του τύπου ‘ποιοι είμαστε’ ‘που θέλουμε να πάμε;’, ‘πώς θα φτάσουμε 

εκεί;’ όπως και ερωτημάτων αυτο-αξιολόγησης ‘ πόσο καλά τα καταφέραμε;’. Η διαδικασία της 

αυτο-αξιολόγησης έχει μία πολυμεθοδολογική διάσταση καθώς εξετάζεται πολυδιάστατα μέσα από 

μία σειρά μεθοδολογικών εργαλείων και μεθόδων όπως είναι το ερωτηματολόγιο BRUK, το εργαλείο 

αυτο-αξιολόγησης ‘Qualis’, το διαγνωστικό εργαλείο ‘PESOK’, το εργαλείο ‘Skolindicator’ και οι 

μέθοδοι αυτοαξιολόγησης ‘Balanced Score Card’ και ‘Total Quality Management’. 

- Στη Φινλανδία, τα μοντέλα αυτο-αξιολόγησης που αξιοποιούνται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα και αποτελούν την κεντρική μεθοδολογική βάση για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων 

είναι τα: α) EFQM (European Foundation for Quality Management) Excellent Model, μοντέλο που 

αναλύεται εκτενώς στο 5ο Κεφάλαιο, β) το μοντέλο CAF (Common Assessment Framework) το 

οποίο έχει αρκετά κοινά σημεία με το EFQM Excellent Model, δεδομένου πως εστιάζει στην 

αξιολόγηση πέντε τομέων (ηγεσία, στρατηγική και σχεδιασμός, διαχείριση και αξιοποίηση 

ανθρώπινων πόρων, συνεργασίες, διαδικασίες, διαχείριση της αλλαγής), γ) το μοντέλο CQAF 

(Common Quality Assurance Framework) Model το οποίο εφαρμόζεται για την αυτο-αξιολόγηση 

των σχολείων της επαγγελματικής εκπαίδευσης.   

 

9.Γ   Συγχώνευση Δεικτών/Κριτηρίων (ΥΠΑΙΘ – EFQM Excellence Model) - Ενιαίο Μοντέλο 

9.Γ1     Ενδυναμωτές/Δυνάμεις επίτευξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας/πηγές ανατροφοδότησης 

Για την επιτυχή συγχώνευση των κριτηρίων και των δεικτών του EFQM Excellence Model 

με το Πλαίσιο της ΑΕΕ (ΥΠΑΙΘ), προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε τρείς ‘ενδυναμωτές’ 

που λειτουργήσουν ως ‘συνδετικοί κρίκοι’ για την ομαλή συνένωση των επιμέρους δεικτών των 

παραπάνω πλαισίων αυτο-αξιολόγησης. Οι ενδυναμωτές αυτοί συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και 

ανατροφοδοτούν την διαδικασία αυτο-αξιολόγησης στο σύνολο της. Αυτοί είναι: α) η Συνεχιζόμενη 

Επαγγελματική Εκπαίδευση/Κατάρτιση (Δια Βίου) & Διοίκηση, β) η Συμβουλευτική & Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός Ανθρώπινου Δυναμικού και άμεσα Ενδιαφερόμενων (Stakeholders)  και γ) η 

Συνεχής Προσωπική Ανάπτυξη όλων των συμμετεχόντων στην βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου (απεικόνιση 1). 
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    (απεικόνιση 1 –Ενδυναμωτές της εκπαιδευτικής διαδικασίας) 

 

 

Οι ενδυναμωτές αυτοί απεικονίζονται στον Πίνακα 9.Ε2 στο τέλος του κεφαλαίου ως κριτήρια 

(3.3.1, 3.3.2, 3.3.3) του 3ου Τομέα  ‘Ανατροφοδότηση: Επαναπροσδιορισμός Αναγκών και 

Απαιτήσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Πελατών- Επιστροφή στα Επίπεδα 1 & 2 ή/και 3’, σε 

συνδυασμό με το τέταρτο δυναμικό κριτήριο ‘αναδιαμόρφωση κουλτούρας/σχέσεων’. 

 Βραχυπρόθεσμα, οι συγκεκριμένοι άξονες λειτουργούν ως προπομποί ανατροφοδότησης 

επαναφέροντας στο στάδιο των Διαδικασιών την διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

της σχολικής μονάδας.  

 Σε μακροπρόθεσμη βάση, οι συγκεκριμένοι άξονες συνεπικουρούν στην διευκόλυνση της 

διαδικασίας της μετα-αξιολόγησης η οποία δύναται να προκύψει μέσω της συγκριτικής μελέτης 

(benchmarking) των δεικτών αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου εντός της ίδια σχολικής μονάδας. 

Η αξιολόγηση των δεικτών αξιολόγησης του συνόλου των δραστηριοτήτων της σχολικής 

ζωής προκύπτει από τα αποτελέσματα των διαδικασιών των επιμέρους πεδίων δράσης και τις 

απαντήσεις των ερωτηματολογίων όλων των ενδιαφερόμενων μερών (γονέων, μαθητών, 

εκπαιδευτικών, διευθυντών) στο πλαίσιο του προτεινόμενου Διευρυμένου Πλαισίου Αυτο –

Συμβουλευτική & Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός Ανθρώπινου Δυναμικού και 

άμεσα Ενδιαφερόμενων 

 

 

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 

Εκπαίδευση/Κατάρτιση  (Δια Βίου) & Διοίκηση 
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αξιολόγησης (Π-Α-Ε) - για όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού έργου και σε όλα τα στάδια εξέλιξης 

του (πριν, κατά τη διάρκεια, μετά την εκπαιδευτική διαδικασία).  

Όλα τα παραπάνω υφίστανται μέσα στο πλαίσιο της συστημικής θεώρησης και διαμέσου των 

τριών (3) κοινών ‘φίλτρων’ επαν-αξιολόγησης που εντοπίζονται και στα δύο πλαίσια (EFQM/AEE). 

Αυτά είναι η Μάθηση, η Δημιουργικότητα και η Καινοτομία (Learning– Creativity– Innovation). 

Πριν ακολουθήσει η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των τριών παραπάνω 

ενδυναμωτών της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής: 

α) το προτεινόμενο πλαίσιο δράσης και β) οι φορείς υλοποίησης και η συμβολή τους.  

Εκτενέστερα, ο φορέας υλοποίησης του Π-Α-Ε είναι η ίδια η σχολική μονάδα, και όχι κάποιος 

εξωτερικός φορέας ο οποίος παρέχει υπηρεσίες: Συμβουλευτικής & Προσωπικής Ανάπτυξης στο 

Ανθρώπινο Δυναμικού, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και υπηρεσιών Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης/Κατάρτισης, χωρίς, ωστόσο, να απορρίπτεται ο θεσμός της εξωτερικής 

συμβουλευτικής παρέμφασης (π.χ. νυν ΚΕΣΥ, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου). 

Πιο συγκεκριμένα, οι παραπάνω υπηρεσίες θα μπορούσαν να προσφέρονται άτυπα από τον 

διευθυντή του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς της κάθε τάξης προς τους μαθητές και τους γονείς, 

με την αξιοποίηση, παράλληλα, συγκεκριμένων μεθοδολογικών εργαλείων (π.χ. συνέντευξη, 

ερωτηματολόγιο, ηχογράφηση, παιδικό ιχνογράφημα). 

Παρ’ όλα αυτά, με σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση, όσο αυτό είναι δυνατό, κατά την 

παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε παράλληλο χρόνο, προτείνεται η δημιουργία 

διεπιστημονικής ομάδας, τα μέλη της οποίας είναι εξειδικευμένα στις παραπάνω θεματικές και τα 

οποία θα βρίσκονται καθημερινά εντός της σχολικής μονάδας.  Με αυτό τον τρόπο, θα έχουν την 

δυνατότητα να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και την φυσιογνωμία της εκάστοτε σχολικής μονάδας 

και να παρεμβαίνουν βελτιώνοντας την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου σε συστημικό επίπεδο. 

 

9.Γ1(I)  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση/Κατάρτιση (Δια Βίου) & Διοίκηση (εντός της 

σχολικής μονάδας) 

 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση εκπαιδευτικών και μαθητών 

Η συζήτηση, τα τελευταία χρόνια, στρέφεται στον καθορισμό ενός κανόνα γνώσεων και 

δεξιοτήτων (canon of essential Knowledge and skills) ο οποίος θα βρίσκεται σε διαρκή 

ανατροφοδότηση και τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν ως μέρος του «ανοιχτού 

επαγγελματισμού τους». Αρκετές φορές, η προσπάθεια ανεύρεσης κριτηρίων επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών, οδήγησε στη συγκρότηση καταλόγων βάσει των οποίων καθορίστηκαν οι αναγκαίες 
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γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση του λειτουργήματος τους (Oser & Oelker, 2001 στο Ζμας, 

2009: 9). 

Το κοινωνικό πλαίσιο με διάφορους τρόπους ανα-κατευθύνει την επεξεργασία των γνώσεων 

ευνοώντας την κατανόηση, συλλογή, ανάλυση και συστηματοποίηση των εμπειριών των 

υποκειμένων ενθαρρύνοντας τους να οικοδομήσουν το δικό τους σύστημα γνώσης. Υπό αυτή την 

προσέγγιση, το εργασιακό περιβάλλον θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Η απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, αντίστοιχα, θα μπορούσε να αξιολογηθεί ως 

μία ανεξάρτητη δραστηριότητα που είναι αποτελεσματική εντός συγκεκριμένων πλαισίων και 

συνδεόμενη με τους ιδιαίτερους χώρους της απασχόλησης και της παραγωγής (Ζαρίφης, 2014: 2).

 Στον χώρο της εκπαίδευσης, ο όρος της επαγγελματικής ανάπτυξης χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει μία διαδικασία ή δραστηριότητα που έχει ως βασικό στόχο την βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου μέσω της απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων από μεριάς του 

εκπαιδευτικού. Η ποιότητα της διδασκαλίας και η απόδοση των εκπαιδευτικών εξαρτάται άμεσα από 

την επαγγελματική ανάπτυξη τους μέσα και έξω από την σχολική μονάδα, δεδομένου πως η 

συνεχιζόμενη και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται, σε μεγάλο βαθμό, με τη 

δυνατότητα βελτίωσης και εξέλιξης των σχολείων (King, 1999: 111· Day, 2003: 191). 

Οι περισσότεροι ορισμοί που έχουν δοθεί, κατά καιρούς, για την επαγγελματική ανάπτυξη 

προσδιορίζουν ως βασικούς της στόχους την απόκτηση ή διεύρυνση των γνώσεων γύρω από ένα 

θέμα ή την απόκτηση δεξιοτήτων (Δημητρόπουλος, 1998). Κατ’ επέκταση, η απόκτηση 

επαγγελματικής ικανότητας (expertise) αποτελεί μία σύνθετη δεξιότητα δομημένου συγκερασμού 

δεξιοτήτων οι οποίες απορρέουν τόσο από την εννοιολογική και λειτουργική συνθετότητα των 

θεωρητικών θεμάτων τα οποία συνδέονται με την διδακτέα ύλη ενός επιστημονικού κλάδου όσο και 

από συγκεκριμένες εμπειρίες (Ζαρίφης, 2014: 26).     

Στο πεδίο της εκπαιδευτική πολιτικής παρατηρείται μία είδους πολιτική πρόκληση στο 

ιδεολογικό δίπολο «εκπαίδευση – μόρφωση vs εκπαίδευση –κατάρτιση», θέτοντας στις κοινωνικές 

δυνάμεις ερωτήματα του τύπου:  

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα αναπτυχθεί η δημοκρατική παιδεία και μία κουλτούρα κριτικής 

σκέψης και χειραφέτησης των νέων; Πώς θα οδηγηθούμε από την σημερινή «οικονομία της 

πληροφορίας» στην αυριανή κοινωνία της γνώσης και της μάθησης; Με ποιους τρόπους θα 

μπορέσουμε να προωθήσουμε τα κοινωνικά προστάγματα για την δημιουργία ενός κράτους πρόνοιας 

και δικαίου στα πλαίσια του οποίου όλοι οι πολίτες θα μπορούν να απολαμβάνουν τα αγαθά της 

εργασίας, της παιδείας και της υγείας; (Τσούλιας, 2009: 41). 

Η σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με την αριστεία και τα 

προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των αρχών του EFQM Model, μπορούν να εντοπιστούν τόσο μέσα 
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από το ανακοινωθέν στο Ελσίνκι που έλαβε χώρα στα πλαίσια της ανάπτυξης δράσης για την 

βελτίωση της εικόνας του συγκεκριμένου θεσμού58 (τυπικής & μη τυπικής εκπαίδευσης) όσο και 

μέσω του συνολικού οράματος που εκφράστηκε για την ΕΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο: 

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται μέχρι το 2020 η διαμόρφωση ευρωπαϊκών συστημάτων ΕΕΚ 

που θα είναι περισσότερο ελκυστικά, χωρίς αποκλεισμούς, χρήσιμα, προσιτά, προσαρμοσμένα στη 

σταδιοδρομία, ευέλικτα και καινοτόμα. Το συγκεκριμένο όραμα σκιαγραφείται μέσα από 11 

μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας της ΕΕΚ για 

την περίοδο 2011-2020 (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για τη Αναβάθμιση της ΕΕΚ και της Μαθητείας, 

ΥΠΑΙΘ, 2016: 30-32). 

Ακόμη, η θετική συμβολή της ΕΕΚ στην διατήρηση της ισότητας και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και η συνεισφορά της στη βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης έχουν επισημανθεί 

από αρκετές έρευνες της Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης) (όπ. αν. στο Cedefop, 2011, σ. 2-3). 

Συγκεκριμένα στη μελέτη του Cedefop με τίτλο The benefits of vocational education and 

training (Τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), μέσω της επισκόπησης 

ερευνών αναφορικά με τα οφέλη της ΕΕΚ στις ευρωπαϊκές χώρες, αποδείχθηκε η θετική επίδραση 

της ΕΕΚ στην ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται άτομα 

με χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και ανεπαρκείς προοπτικές στην αγορά εργασίας. 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με άλλη μελέτη του Cedefop που είχε τίτλο The anatomy of the wider 

benefits of VET in the workplace (Η ενδελεχής εξέταση των ευρύτερων οφελών της κατάρτισης στον 

χώρο εργασίας), η οποία επεκτάθηκε στον τομέα των οικονομικών και της οργανωσιακής 

ψυχολογίας, επισημάνθηκε η θετική συμβολή της ΕΕΚ στην οργανωσιακή απόδοση, με διπλό όφελος 

για τις επιχειρήσεις/οργανισμούς όταν αυτή συνδυάζεται με σύγχρονες πρακτικές αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού (ενδυνάμωση, κατάρτιση, αυτο-βελτίωση) (Cedefop, 2011).   

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει ή βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης 

θεσμοθετημένων πλαισίων για τον καθορισμό των επαγγελματικών προδιαγραφών/μαθησιακών 

αποτελεσμάτων τα οποία συμπεριλαμβάνουν διαδικασίες ελέγχου/διασφάλισης της ποιότητας, της 

διαχείρισης και της αξιολόγησης τους από αναγνωρισμένους/εξουσιοδοτημένους φορείς σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (π.χ. Sector Skills Councils στην Αγγλία, Standards Development 

Groups στην Ιρλανδία, BiBB στην Γερμανία, Centres of Expertise στην Ολλανδία, κ.α). Εγχείρημα 

                                                           
58  Στα πλαίσια του συγκεκριμένου ανακοινωθέντος  εκτός από την προώθηση της ισοτιμίας και του κύρους της ΕΕΚ σε 

σύγκριση με την γενική εκπαίδευση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προτείνονταν και η σύνδεση της ΕΕΚ με την 

αριστεία μέσα από πολιτικές που ενθαρρύνουν την αριστεία στις δεξιότητες (π.χ. μέσω της εφαρμογής διεθνών 

προτύπων).   
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το οποίο προϋποθέτει χρόνο, αξιοπιστία, την απόκτηση τεχνογνωσίας και αισθήματος ευθύνης τόσο 

από μεριάς των φορέων εκπροσώπησης (κυρίως των κοινωνικών εταίρων) όσο και από μεριάς των 

κρατικών αρχών (του Υπουργείου Παιδείας) (ECVET HELLAS, σελ: 30-31). 

Στον ελλαδικό χώρο, τα τελευταία χρόνια, ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή του 

προηγούμενου συγκείμενου στον χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

ολοκληρώθηκε πριν τρία χρόνια μέσω του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) που είχε ως βασικό στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του σύνθετου 

αυτού συστήματος, εκτός των άλλων, και μέσω της αποδοχής του από τους γονείς, τους μαθητές, 

τους εκπαιδευτικούς και την ευρύτερη κοινωνία. Αξιοσημείωτο είναι πως ο παραπάνω σχεδιασμός 

βασίστηκε στην ολιστική θεώρηση του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

με γνώμονα τις ακόλουθες ‘ανάγκες’ 59  που λειτουργούν συνάμα και ως βασικές στοχεύσεις 

(Κοτσιφάκης, 2018): 

α) Ο περιορισμός των κοινωνικών ανισοτήτων και η αναβάθμιση του κοινωνικού της ρόλου. 

β) Η ανάγκη παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στους άμεσα ενδιαφερόμενους. 

γ) Η συνεχής εναρμόνιση της με τις απαιτήσεις τις ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. 

δ) Η παροχή ασφαλών επαγγελματικών διεξόδων σε όσους λαμβάνουν τις γνώσεις και τις υπηρεσίες 

του συγκεκριμένου συστήματος. 

Ο Μαυρογιώργος (1999) οπ. αναφ. στο Αθανασούλα- Ρέππα κ. συν. (1999) επισημαίνει την 

άμεση σύνδεση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού με την βασική του εκπαίδευση, 

τις εμπειρίες του ως νεοδιόριστος και την άσκηση του έργου του καθ’ όλη την διάρκεια της 

επαγγελματικής του θητείας. Επίσης οι Hargreaves και Fullan (1995) στο βιβλίο τους Η εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών συσχέτισαν την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με την δυνατότητα προσαρμογή τους 

στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον όπως και με την ικανότητα της αυτογνωσίας 

(Παπασάββας, xx: 2). 

 Συνεχιζόμενη πορεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  

Η έμφαση που δίνεται στον τομέα της συνεχιζόμενης κατάρτισης εντείνεται, εκτός των 

άλλων, και από την συμβολή παραγόντων όπως είναι: i) η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγή και την οικονομία, ii) τα νέα πρότυπα οργάνωσης της εργασίας και iii) τα νέα κοινωνικά 

και δημογραφικά δεδομένα. Συνθήκες οι οποίες αυξάνουν τις απαιτήσεις για ευελιξία, ποικιλία και 

                                                           
59  Θα πρέπει να επισημανθεί πως οι παραπάνω ‘ανάγκες’ στο πλαίσιο του Διευρυμένου Πλαισίου δεικτών αυτο-

αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, επιδιώκεται να ικανοποιηθούν στα πλαίσια της σχολικής μονάδας με την ένταξη 

τους στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. 
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ποιότητα στην επαγγελματική πρακτική (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, 

http://www.ekdd.gr ). 

Στον ελλαδικό χώρο, σύμφωνα με τον Νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3879/2010: «Ανάπτυξη της Δια Βίου 

Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις», ο όρος ‘Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση’ αναφέρεται «στην 

κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού βάσει της οποίας συμπληρώνονται, εκσυγχρονίζονται και 

αναβαθμίζονται οι ικανότητες και οι δεξιότητες οι οποίες αποκτήθηκαν μέσα από τα συστήματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή από επαγγελματική 

εμπειρία με στόχο την ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, 

την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη». 

Ακόμη, επισημαίνεται πως οι υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

παρέχονται στη χώρα μας από ιδιωτικούς (κερδοσκοπικούς και μη) και δημόσιους φορείς οι οποίοι 

αξιολογούνται πιστοποιούνται ως: α) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 1 (αντιστοιχούν στα παλιά 

Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών) και β) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2 (αντιστοιχούν στα παλιά 

ΚΕΚ). Τα ΚΔΒΜ με βάση τον Ν. 4186/2013 (άρθρ. 17, παρ. 1γ) παρέχουν συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια 

βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας (Ν. 4111 ΦΕΚ 18/τ.Α/25-1-2013). Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα 

εκπαιδευτικά αντικείμενα αναφέρονται σε πολλούς τομείς και κλάδους όπως η εκπαίδευση, το 

περιβάλλον, η υγεία, η οικονομία, η πληροφορική, η γεωργία (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για τη 

Αναβάθμιση της ΕΕΚ και της Μαθητείας, ΥΠΑΙΘ, 2016: 28-29). 

Στον ελλαδικό χώρο, η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΚ) εντάχθηκε στη 

στρατηγική για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) η οποία καταρτίστηκε υπό 

τον συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο 

του 2016. Επισημαίνεται ότι στην στρατηγική για την ΕΕΚ προβλέπεται η μεταρρύθμιση στη ΣΕΚ. 

Αναλυτικότερα, τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχονται από 

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) τα οποία αδειοδοτούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ βάσει του νόμου 

4093/2012 (Υπουργείο Εργασία, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2018). 

 

  Ο όρος Δια Βίου υπό ένα συστημικό πρίσμα 

Ο όρος ‘δια βίου μάθηση’ αναφέρεται σε όλους τους τύπους της εκπαίδευσης (τυπική, μη-

τυπική και άτυπη) και ταυτοχρόνως παραπέμπει σε μία φιλοσοφική έννοια κατά την οποία η 

εκπαίδευση αντιστοιχεί σε μία μακροχρόνια διαδικασία η οποία αρχίζει κατά τη γέννηση και διαρκεί 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής  (CEDEFOP, 1996, 80). Σύμφωνα με τον Βεργίδη (2001, 138) η δια 

βίου μάθηση είναι μία προσέγγιση που αφορά σε όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων (τυπική, μη τυπική, 

http://www.ekdd.gr/
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άτυπη) επιτρέποντας την συγκρότηση τους σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές που βρίσκεται σε διαρκή 

αλληλεπίδραση με το κοινωνικό-οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό συγκείμενο. Κατ’ επέκταση, 

η δια βίου εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από ευκαμψία ως προς το περιεχόμενο, τον χώρο και τις 

τεχνικές διδασκαλίας (από Καραλής, xx: 3). 

Η έννοια του οργανισμού μάθησης όπως προσεγγίζεται σήμερα, έγινε γνωστή μέσα από τις 

πρωτότυπες εργασίες του Senge και των Pedler et al., οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη της 

«επιχείρησης της μάθησης» (Sambrook & Stewart, 2000). Υπό αυτό το πρίσμα, όπως η δια βίου 

μάθηση σκιαγραφεί μία κατάσταση στα πλαίσια της οποίας στοχεύεται η ευημερία του ανθρώπου, 

με το ίδιο σκεπτικό, και η μάθηση μέσα σε έναν οργανισμό μπορεί να προσεγγιστεί ως μία κατάσταση 

για την συνεχιζόμενη επιβίωση και ζωτικότητα του οργανισμού αυτού μέσω της συνεχιζόμενης δια 

βίου μάθησης των μελών του (Ζαρίφης, 2014: 44). 

 Οι διαστάσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης έχουν άμεση συσχέτιση με την δια βίου 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η αναγκαιότητα ύπαρξης της οποίας εντείνεται και από τις συνεχείς 

μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στα περιβάλλοντα των κοινωνιών της μάθησης. Οι αλλαγές αυτές 

δημιουργούν νέες  ανάγκες για τα απαιτούμενα προσόντα του εκπαιδευτικού και τον ρόλο του, ο 

οποίος (ανα)διαμορφώνεται σε όλη τη διάρκεια (lifelong) και σε κάθε χώρο της ζωής (lifewide). Στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο τίθεται ως βασική προτεραιότητα η βελτίωση της κατάρτισης του 

εκπαιδευτικού ο οποίος αντιμετωπίζεται πλέον ως στοχαζόμενος επαγγελματίας (reflective 

practitioner (Schon, 1983) και ως δια βίου εκπαιδευόμενος (Δούκας, κ.α., 2008: 358-359). 

Εντούτοις, το σχήμα «αρχική εκπαίδευση, ένταξη στο επάγγελμα και επιμόρφωση» δεν 

προσεγγίζεται μονοδιάστατα, αλλά υπό την ευρεία αντίληψη της «επαγγελματικής ανάπτυξης» 

(professional development) η οποία κυριαρχεί στις προσεγγίσεις της «επιμόρφωσης». Σε αυτή την 

περίπτωση, ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη» του εκπαιδευτικού προσδιορίζει το στάδιο ανάπτυξης 

που προσεγγίζει ένας εκπαιδευτικός ως αποτέλεσμα της συνεχούς συστηματικής εξέτασης της 

διδασκαλίας του και της συνεχούς αυξανόμενης εμπειρίας του (Glatthorn, 1995). Εμπειρία η οποία 

δεν στηρίζεται σε αποσπασματικές παρουσιάσεις, αλλά σε μία σειρά σχετικών δραστηριοτήτων μέσω 

των οποίων συνδέεται η προηγούμενη γνώση με νέες εμπειρίες (Lieberman, 1994· Ganser 2000 στο 

Δούκας κ.α., 2008: 359). 

 

9.Γ1(II)   Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ανθρώπινου Δυναμικού και άμεσα 

Ενδιαφερόμενων (Stakeholders)  (εντός της σχολικής μονάδας) 

 Συμβουλευτική 
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Σύμφωνα με την Ευρυδίκη (Εurydice, 2001/2002a), οι ειδικοί παρατηρούν μία συνεχή 

μετατόπιση του ελληνικού συστήματος αξιολόγησης των σχολικών μονάδων από τον αυστηρό 

έλεγχο του συγκεντρωτικού συστήματος σε ένα σύστημα συμβουλευτικής παρέμβασης, ευρύτερης 

συμμετοχής και κινήτρων (Μπιλάλη, 2008). 

 Όσον αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον οικογενειακό τομέα, βάσει της 

συστημική προσέγγισης, η οικογένεια προσεγγίζεται ως ένα σύστημα μέσα στο οποίο το κάθε μέλος 

της έχει τη δυνατότητα να ανήκει, ταυτόχρονα, σε παραπάνω από ένα υποσυστήματα, εκφράζοντας 

διαφορετική δυναμική σε καθένα από αυτά. Ακόμη, κάθε υποσύστημα έχει τους δικούς του κανόνες 

και τα δικά του όρια βάσει των οποίων ορίζεται ποιος συμμετέχει μέσα σε αυτό και ποιοι είναι οι 

ρόλοι των συμμετεχόντων. Αξιοπρόσεχτη είναι η αναφορά του Minuchin ο οποίος επισημαίνει ότι, 

η οργάνωση της οικογένειας σε υποσυστήματα δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να αναπτύξουν 

προσωπικές δεξιότητες σε διάφορα επίπεδα και να καλλιεργήσουν την αίσθηση του εαυτού (Γιώτσα, 

κ.α., 2011: 15). 

 

 Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί μία από τις ειδικές διαστάσεις του γενικού 

θεσμού «συμβουλευτική – προσανατολισμός» στην οποία έχει δοθεί η μεγαλύτερη έμφαση τα 

τελευταία χρόνια. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις (κυρίως σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών), ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί την κύρια αποστολή του συστήματος του 

προσανατολισμού. Με βάση την παραπάνω διαπίστωση υποστηρίζεται ότι η βασική διάσταση του 

θεσμού αποτέλεσε και τον πυρήνα ανάπτυξης του, που είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός 

(Herr & Cramer 1984, πβ. και Williamson 1965).  

Η σχέση εκπαίδευσης και επαγγέλματος είναι στενή έτσι ώστε συνδυαστικά να γίνεται λόγος 

για «εκπαιδευτικές – επαγγελματικές» αποφάσεις. Με βάση τα παραπάνω, πρόκειται για έναν θεσμό 

που αποσκοπεί στο να βοηθήσει το άτομο να αξιοποιήσει τις ικανότητες του και να γνωρίσει τον 

εαυτό του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μπορεί να πάρει ορθές επαγγελματικές και 

εκπαιδευτικές αποφάσεις (Κωστάκος 1983, Δημητρόπουλος 1986 στο Αγνή & Παπάνης, 2007: 2). 

O εκπαιδευτικός θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία να ενισχύσει τις δυνάμεις του και να 

‘οχυρώσει’ τον εαυτό του μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται 

με περισσότερη ευκολία στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Η ικανοποίηση που θα 

λαμβάνει μέσα από την επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών του στόχων και την 

ενασχόληση του με νέες μεθόδους διδασκαλίας θα δώσουν νόημα στο λειτούργημα που επιτελεί. 

Επίσης, γνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που έχει ως σημαντικός ‘άλλος’ στη ζωή των παιδιών 
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μπορεί να βοηθήσει αυτά να ενισχύσουν το εσωτερικό κίνητρο για μάθηση και να υιοθετήσουν 

θετικές συμπεριφορές και πρακτικές (Νιζάμη, 2019: 5-6). 

9.Γ1(III)    Συνεχής Προσωπική Ανάπτυξη (εντός της σχολικής μονάδας) 

Τα σχολεία καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση των νέων να 

αναπτύξουν υγιής τρόπους ζωής και την ικανότητα της αυτογνωσίας (School Education Gateway, 

2016). Μία προτεινόμενη ενισχυτική διαδικασία είναι αυτή της ΣΕΠΑ. Η Συνεχής Προσωπική και 

Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΠΑ) ως μία μορφή ανακατευθυνόμενης διαδικασίας μάθησης, 

συνεχής και συστημική, ωθεί το άτομο να επιδιώκει συνεχώς την αναβάθμιση των ικανοτήτων και 

των δεξιοτήτων του με απώτερο σκοπό την προσωπική του ανάπτυξη και την βελτίωση της απόδοσης 

του. Στάση ζωής η οποία δεν αφορά μόνο στο πλαίσιο του επαγγελματικού του ρόλου όσο και στο 

ευρύτερο μεταβαλλόμενο πλαίσιο της αγοράς εργασίας. 

Σύμφωνα με το παραπάνω συγκείμενο, το άτομο με αυτό τον τρόπο εντάσσεται σε ένα 

ολιστικό σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης το οποίο πλαισιώνεται από ποικιλία μεθόδων (π.χ. συνέδρια, 

σεμινάρια, αυτοκατευθυνόμενη άτυπη μάθηση). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη υψηλής 

ικανότητας διαχείρισης της προσωπικής  ανάπτυξης από μεριάς του ατόμου μέσω του ορισμού 

σαφών στόχων οι οποίοι συμβιβάζουν με τις προσωπικές του ανάγκες με τις ανάγκες της αγοράς 

(Ξηρού, xx). 

 Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του εκπαιδευτικού μέσω της αξιοποίησης στρατηγικών 

ελέγχου για την επίλυση προβλημάτων, την σταδιακή επίτευξη στόχων και την πεποίθηση ότι τα 

αποτελέσματα εξαρτώνται από τον δικό τους έλεγχο, αυξάνει τις πιθανότητες δράσης επιτυχίας 

(Schwarzer, 1993). Ο ρόλος της Θετικής Ψυχολογίας στην διερεύνηση των οριζόντων της 

συμβατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας σε συστημική βάση είναι πολύ σημαντικός. Η θετικότητα 

βοηθάει το άτομο να αποκτήσει θετική αυτο-εικόνα και το καθιστά ικανό να αντιμετωπίζει με 

επιτυχία τις δυσκολίες, να προσαρμόζεται ικανοποιητικά σε αρνητικά γεγονότα και να λαμβάνει με 

ευκολία αποφάσεις. Βασικές προϋποθέσεις οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα απόδοσης στον 

χώρο εργασία τους και διασφαλίζουν καλύτερες σχέσεις με τους συναδέλφους τους. 

Επιβεβαιώνονται ερευνητικά τα εξής (Νιζάμη, 2019: 4-5): 

α)  Ότι  τα άτομα που είναι ικανοποιημένα από την προσωπική τους ζωή μετρούν υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης από την εργασία τους (Stones & Kozma, 1986). 

β) Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι ικανότεροι και πιο παραγωγικοί στην επίλυση συγκρούσεων στο 

εργασιακό τους περιβάλλον (Baron, Fortin, Frei, Hauver & Shack, 1990). 

γ) Τα άτομα που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, αισιοδοξία, προσωπικό έλεγχο και ανεπτυγμένους 

ψυχοκοινωνικούς στόχους σε ικανοποιητικό βαθμό, δύναται να αντιμετωπίζουν προδραστικά τα 
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θέματα υγείας γεγονός που ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις του στρες σε αυτούς (Aspinwall & Taylor, 

1997).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει τον πλέον 

κατάλληλο τρόπο πρόληψης και παρέμβασης για την ενδυνάμωση των μαθητών μέσω της 

αξιοποίησης των μεθοδολογικών εργαλείων της συμβουλευτικής για την προσωπική ανάπτυξη 

(Shure, 1996).  

 

9.Δ Τέσσερα Επίπεδα Ανάλυσης: Σχεδιασμός/οργάνωση - Εφαρμογή/Εκτέλεση – 

Έλεγχος/Αξιολόγηση 

Η συγχώνευση των κριτηρίων που προτείνεται, λαμβάνει χώρα/θεμελιώνεται σε τρία επίπεδα: 

Σχεδιασμός/οργάνωση  - Εφαρμογή/Εκτέλεση – Έλεγχος/Αξιολόγηση που λειτουργούν ως 

διευκολυντές για την ομαλή μετάβαση προς ένα Ενιαίο Μοντέλο Κριτηρίων το οποίο θα διακατέχεται 

από την ‘γενική’ φιλοσοφία και των δύο πλαισίων (απεικόνιση 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (απεικόνιση 2 – Συγχώνευση κριτηρίων στα επίπεδα) 

 

 

 

 

Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, μέσω των τριών αυτών Αξόνων επιτυγχάνεται η εύρεση ενός 

κοινού τόπου δράσης και ‘συνάντησης’ των δύο εξεταζόμενων πλαισίων (πλαίσιο της ΑΕΕ και 

πλαίσιο αυτο-αξιολόγησης EFQM Excellence Model) (απεικόνιση 3). 

 

 

 

 

    1ο  Επίπεδο : Σχεδιασμός/ Οργάνωση 

2ο Επίπεδο: Εφαρμογή/ Εκτέλεση 

 3ο Επίπεδο: Έλεγχος/ Αξιολόγηση 

Συγχώνευση 

κριτηρίων 

Ενιαίο πλαίσιο κριτηρίων 
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1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

        

    (απεικόνιση 3 – Άξονες διαμόρφωσης κριτηρίων) 

 

 

Όλα τα παραπάνω υφίστανται μέσα σε ένα πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης το οποίο 

προωθεί την δημιουργικότητα, την καινοτομία και την συνεχή κατάρτιση, κοινωνικές/εκπαιδευτικές 

συνιστώσες οι οποίες συνάδουν με το προτεινόμενο οργανωσιακό πλαίσιο (απεικόνιση 4). 

 

Μάθηση, Βελτίωση, Δημιουργικότητα, Καινοτομία και Κατάρτιση  (EFQM, 2012) 

 

                                    

      (απεικόνιση 4- διευκολυντές νέου πλαισίου) 

 

 

9.E  Προτεινόμενοι Τομείς/Δείκτες/Κριτήρια: Πριν, Κατά την Διάρκεια, με το Πέρας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Αξιοποιώντας την πολυεπίπεδη διάσταση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής 

Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ) και με βάση την αναφορά του Κυριακίδη (2014) ότι προτείνεται μία 

δυναμική προσέγγιση για την ανάπτυξη προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας 

(Κυριακίδης, 2014),  θα μπορούσαμε τα αναφέρουμε το εξής:  

α) Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση & Διοίκηση, β) Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός, γ) Προσωπική Ανάπτυξη 

 

Σχεδιασμός 
 

 

Εκτέλεση/ 

Εφαρμογή 
 

 

Έλεγχος/ 

Αξιολόγηση 
 

                Κριτήρια αποτελεσμάτων       Κριτήρια οργάνωσης 

α) Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση & Διοίκηση (Δια βίου), β) Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός, γ) Συνεχής 

Προσωπική Ανάπτυξη 

 

Εισροές, 

Δεδομένα 

 
 INPUTS 

 

Κρίσιμα 

Αποτελέσματα 

Απόδοσης 
 

OUTPUTS 
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Ότι, με βασικούς στόχους την βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και συνάμα 

την βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων επίδοσης της σχολικής μονάδας60, οι προτεινόμενοι 

δείκτες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από δυναμικότητα. Η δυναμικότητα των προτεινόμενων 

δεικτών και κριτηρίων έγκειται στο ότι αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν άμεσα κατά την 

αλληλεπίδραση τους με άλλα κριτήρια και δείκτες χωρίς, ωστόσο, κάτι τέτοιο να αποτελεί βασική 

προϋπόθεση. 

Το προτεινόμενο Διευρυμένο Πλαίσιο Δεικτών Αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Π-

Α-Ε εξετάζει τις προσδοκίες, τις αντιλήψεις και τις εντυπώσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών του 

σχολικού συστήματος πριν την είσοδο τους στη σχολική μονάδα, κατά την διάρκεια αλληλεπίδρασης 

τους με το σύνολο των παραγόντων της σχολικής ζωής, και με το πέρας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Παρακάτω, παρουσιάζεται η συγκεκριμένη πρόταση με την κατάταξη και δομή των 

τομέων και των αντίστοιχων δεικτών τους να υπακούει στα ακόλουθα δύο μοτίβα, τα οποία έχουν 

αναλυθεί εκτενώς σε επιμέρους ενότητες της παρούσας εργασίας: 

α) Δεδομένα (Εισροές) – Διαδικασίες – Αποτελέσματα (1ο μοτίβο). 

β) Σχεδιασμός/οργάνωση – Εκτέλεση/Εφαρμογή – Έλεγχος/Αξιολόγηση (2ο μοτίβο). 

 

 

Αναλυτικότερα, τα Επίπεδα Ανάλυσης των επιμέρους Τομέων ταξινομούνται ως εξής: 

 ΕΠΙΠΕΔΟ  1. «Προσδοκίες/Απαιτήσεις ενδιαφερόμενων –πριν την είσοδο τους στη σχολική μονάδα». 

 ΕΠΙΠΕΔΟ 2. «Αντιλήψεις/Ικανοποίηση ενδιαφερόμενων –κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας». 

 ΕΠΙΠΕΔΟ  3. «Εντυπώσεις/Ικανοποίηση ενδιαφερόμενων –με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας». 

 

Πίνακας  - 9.Ε1    ΕΠΙΠΕΔΟ 1  «Προσδοκίες/Απαιτήσεις ενδιαφερόμενων – πριν την είσοδο τους στη 

σχολική μονάδα» 

Το συγκεκριμένο επίπεδο ανάλυσης αντιστοιχεί στη φάση του σχεδιασμού και της 

οργάνωσης της σχολικής ζωής. 

 

 

                                                           
60 Κάθε προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας προτείνεται να στηρίζεται σε ένα σταθερό θεωρητικό σχήμα 

και συνάμα να συνάδει με εμπειρικά δεδομένα τα οποία αναδύονται από τις βασικές ανάγκες ενός οργανισμού (evidence–

based and theory–driven approach to school improvement) (όπ. αν. στο Κυριακίδης, 2014: 15). Η παραπάνω διαπίστωση 

επιβεβαιώνει, κατά κάποιο τρόπο, την αναγκαία πολυ-μεθοδολογική βάση σε όλα τα στάδια της ευρείας συγκριτικής 

μελέτης των δεικτών του ΥΠΑΙΘ και του Μοντέλου Αριστείας EFQM.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1. «Προσδοκίες/Απαιτήσεις ενδιαφερόμενων – πριν την είσοδο τους στη σχολική μονάδα 

Στάδιο: Σχεδιασμός/οργάνωση 

ΤΟΜΕΑΣ 1.   Εισροές (Inputs) – Δεδομένα 

Δείκτες  

1.1  Προσδοκίες/Απαιτήσεις Μαθητών (πριν την είσοδο τους στο σχολείο) 

1.2  Προσδοκίες/Απαιτήσεις Εκπαιδευτικών & Ηγεσίας (πριν την είσοδο τους στο σχολείο) 

1.3  Προσδοκίες/Απαιτήσεις Γονέων (πριν την είσοδο τους στο σχολείο) 

1.4  Προσδοκίες/Απαιτήσεις Κοινωνικών Φορέων (πριν την είσοδο τους στο σχολείο) 

1.5  Πολιτική και Στρατηγική Ηγεσίας 

1.6  Κλίμα και Σχέσεις – Υφιστάμενη κουλτούρα 

1.7  Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή, οικονομικοί πόροι  

1.8  Στελέχωση του σχολείου - Απαιτήσεις Προγράμματος Σπουδών 

 

ΤΟΜΕΑΣ 2.  Ηγεσία (διαχείριση πόρων, πολιτική και στρατηγική, κουλτούρα/σχέσεις) 

Δείκτες  

2.1  Επαναπροσδιορισμός οράματος του οργανισμού και δέσμευση στις αξίες και τους στόχους    

2.2  Αξιοποίηση Πόρων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

2.3  Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού & άμεσα ενδιαφερόμενων για την εκπαιδευτική διαδικασία 

2.4  Καλλιέργεια θετικού κλίματος και δημιουργία κοινής κουλτούρας 

2.5  Αξιοποίηση νέων στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων μέσα από συλλογικές διαδικασίες 

2.6  Ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων με γνώμονα τις ανάγκες υψηλού σκοπού (high order needs) της 

εκπαίδευσης 

2.7   Παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών και των συναφών εκπαιδευτικών παραμέτρων του εκπαιδευτικού 

έργου καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2.8   Λογοδοσία στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

2.9  Δημιουργία και ανάπτυξη μαθησιακών εμπειριών με επίκεντρο την κοινωνία 

2.10  Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τους γονείς  

2.11  Λογοδοσία σε γονείς, τοπική κοινότητα, ενδιαφερόμενους 

2.12  Προώθηση Δημιουργικών και Καινοτόμων δράσεων 

 

Σχεδιασμός 
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Πίνακας  - 9.Ε2    ΕΠΙΠΕΔΟ 2  «Αντιλήψεις/Ικανοποίηση ενδιαφερόμενων – κατά την διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας» 

Το συγκεκριμένο επίπεδο ανάλυσης αντιστοιχεί στη φάση της υλοποίησης και της εφαρμογής 

των διαδικασιών της σχολικής ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2. «Αντιλήψεις/Ικανοποίηση ενδιαφερόμενων – κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 

ΤΟΜΕΑΣ 3. Ανάπτυξη & Εφαρμογή Προγραμμάτων/Παρεμβάσεων 

   Στάδιο 1ο : Υλοποίησης / Εφαρμογής 

 

Δείκτες  

3.1.1  Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών 

3.1.2 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Παιδαγωγικών Πρακτικών 

3.1.3  Εκπαιδευτικά Προγράμματα, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 

3.1.4 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης και Καινοτομίας στο πλαίσιο εξατομικευμένης ή/και 

διαφοροποιημένης υποστήριξης των μαθητών (ολιστική προσέγγιση του εκπαιδευτικού έργου) 

 

  Στάδιο 2ο : Ελέγχου & Αποτίμησης (Διαμορφωτική Αξιολόγηση) 

Δείκτες  

3.2.1  Αποτίμηση των Αντιλήψεων/Ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, διευθυντών) βάσει των αξιώσεων του σχολικού πλαισίου 

3.2.2  Αποτίμηση της προσφοράς  των κοινωνικών φορέων και της ευρύτερης κοινωνίας  στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου 

3.2.3  Έλεγχος της μαθητικής επίδοσης  

 

Στάδιο 3ο : Ανατροφοδότησης – Επαναπροσδιορισμού Αναγκών και Απαιτήσεων Ανθρώπινου  Δυναμικού 

και Πελατών (επιστροφή στα στάδια 1 & 2) 

 Δείκτες  

3.3.1  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση/Κατάρτιση (Δια Βίου) & Διοίκηση (δράσεις και επιμορφώσεις ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο χρόνο) 

3.3.2  Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ανθρώπινου Δυναμικού και  

άμεσα Ενδιαφερόμενων (δράσεις και επιμορφώσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο χρόνο) 

3.3.3  Προσωπική Ανάπτυξη/Εσωτερικό κίνητρο για μάθηση και συμμετοχή (δράσεις και επιμορφώσεις ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα μέσα στο χρόνο) 

3.3.4  Αναδιαμόρφωση Κουλτούρας/Σχέσεων 

 

Εκτέλεση/

Εφαρμογή 

 

 

 
 
Διευκολυντές 

/επιταχυντές της 

εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 
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Πίνακας  - 9.Ε3  ΕΠΙΠΕΔΟ 3 «Εντυπώσεις/Ικανοποίηση ενδιαφερόμενων – με το πέρας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας» 

Το συγκεκριμένο επίπεδο ανάλυσης αντιστοιχεί στη φάση του ελέγχου και της αποτίμησης 

των διαδικασιών της σχολικής ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3. «Εντυπώσεις/Ικανοποίηση ενδιαφερόμενων – με το πέρας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 

ΤΟΜΕΑΣ 4   Εκροές (Outputs) - Κρίσιμα Αποτελέσματα Απόδοσης Οργανισμού 

Τελικό Στάδιο:  Ελέγχου & Αποτίμησης (Αξιοποίηση αποτελεσμάτων στο Στάδιο 3 του Επιπέδου 2 – αέναος 

κύκλος ανατροφοδότησης) 

4. 1 Αποτελέσματα μαθητικού δυναμικού 

Δείκτες 

4.1.1 Ικανοποίηση/Εντυπώσεις Μαθητών (κατά την έξοδο τους από το ‘σχολικό οικοδόμημα’/κατά την 

ολοκλήρωση του σχολικού έτους) 

4.1.2  Επιτεύγματα μαθητών σε γνωστικό και κοινωνικό τομέα 

4.1.3 Μαθητική διαρροή 

4.1.4  Ευημερία μαθητών (ακαδημαϊκή, πνευματική, κοινωνική, συναισθηματική ηθική, πολιτισμική) 

4.2  Αποτελέσματα Ανθρώπινου Δυναμικού (εργαζομένων) 

Δείκτες 

4.2.1 Ικανοποίηση/Εντυπώσεις συναδέλφων & ηγεσίας (κατά την έξοδο τους από το ‘σχολικό οικοδόμημα’/ με το 

πέρας του σχολικού έτους) 

4.2.2  Βαθμός συμμετοχής στα εκπαιδευτικά δρώμενα (επιμορφώσεις, συσκέψεις, συνέδρια κ.α.) 

4.2.3  Αποτελεσματικές παρεμβάσεις και δράσεις 

4.2.4  Βαθμός κινητοποίησης για προσφορά και αλλαγή 

4.2.5  Συνεργασία με τους γονείς 

4.2.6  Συνεργασία με τους μαθητές 

 

4.3   Αποτελέσματα Γονέων & ευρύτερης κοινωνίας 

Δείκτες 

4.3.1  Ικανοποίηση/Εντυπώσεις Γονέων (κατά την έξοδο τους από το ‘σχολικό οικοδόμημα’ /με το πέρας του 

σχολικού έτους) 

4.3.2  Ικανοποίηση/Εντυπώσεις Κοινωνικών Φορέων (με το πέρας του σχολικού έτους) 

4.3.3  Βαθμός τροποποίησης προηγούμενων αντιλήψεων με σκοπό την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσω 

συμβουλευτικής και διαλογικών τεχνικών 

4.3.4  Αποτελεσματικότητα των Κοινών Δράσεων 

4.4   Συνολικά Αποτελέσματα Επίδοσης του Σχολείου 

Δείκτες 

4.4.1  Αξιολόγηση Σχεδίων Δράσης, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Καινοτομιών, Υποστηρικτικών και 

Αντισταθμιστικών Παρεμβάσεων (ποιότητα & αποτελεσματικότητα) 

4.4.2  Έλεγχος βαθμού αποτελεσματικής Αξιοποίησης των Πόρων (Ανθρώπινου Δυναμικού & Υλικών) 

4.4.3 Μελλοντικές Παρεμβάσεις βάσει των Κρίσιμων Αποτελεσμάτων (καθορισμός πρότυπων συνθηκών) 

 

 

Έλεγχος/ 

Αξιολόγηση 
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Αλληλεπίδραση/ανταλλαγή/ 
προσαρμογή στις απαιτήσεις 

εκατέρωθεν 

9.ΣΤ   Οπτικές ενδιαφερόμενων/ενεργά εμπλεκόμενων στο εκπαιδευτικό έργο 

9.ΣΤ1    Οπτική του γονέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   {απεικόνιση 5 - Προσδοκίες – Αντιλήψεις – Εντυπώσεις  του γονέα – (Π-Ε-Α)} 

 

 Προτείνεται η σύνταξη ερωτηματολογίων που απευθύνονται στον γονέα πριν εισέλθει στο 

σχολείο, κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης του με τις απαιτήσεις του σχολικού πλαισίου (για 

ενδεχόμενη τροποποίηση των προσδοκιών και απαιτήσεων), με το πέρας της σχολικής χρονιάς. Οι 

βασικοί στόχοι διεξαγωγής των τριών φάσεων των συγκεκριμένων ερωτηματολογίων (πριν, κατά τη 

διάρκεια, με το πέρας) είναι οι εξής (απεικόνιση 5): 

α)   Η διερεύνηση των αρχικών αντιλήψεων και των πιθανών απαιτήσεων των γονέων αναφορικά με 

τον προγραμματισμό της σχολικής ζωής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, το προφίλ και τα 

γενικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού της τάξης αλλά και του διευθυντή του σχολείου 

(ερωτηματολόγιο α’ φάσης). 

Αντιλήψεις/εντυπώσει

ς του γονέα 

Νέες προσδοκίες του 

‘πελάτη’ μαθητή  για το 
συγκεκριμένο σχολείο. 

Τελικά Αποτελέσματα 

Μάθησης, 
Διδασκαλίας, 

Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού  
Προσανατολισμού, 

Προσωπικής 

Ανάπτυξης 

 

 
Σχολικό Οικοδόμημα: 

Αξιώσεις του πλαισίου των 

κανονισμών της σχολικής 

μονάδας. 

Οργάνωση, σχεδιασμός, 

(επίσημο/ανεπίσημο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα), 

υφιστάμενη  κουλτούρα, 

πρωτογενή αποτελέσματα 

μάθησης και 

αλληλεπίδρασης 

 

Ο Γονέας ως εσωτερικός 

και εξωτερικός πελάτης 

 

Προσδοκίες/αντιλήψει
ς/απαιτήσεις του 

ενδιαφερόμενου -
‘πελάτη’/ γονέα από 

το σχολείο 

Ερωτηματολόγιο α’ φάσης: 

Διερεύνηση προσδοκιών, αντιλήψεων 

και απαιτήσεων του γονέα πριν την 

είσοδο του στη σχολική μονάδα 

 Ερωτηματολόγιο γ’ φάσης: 

Διερεύνηση των αντιλήψεων και των 

εντυπώσεων του γονέα από την  

συνολική σχολική εμπειρία (με το πέρας 

του σχολικού έτους) 

 

Ερωτηματολόγιο β’ φάσης: 

Ανάλυση των αντιλήψεων, της 

ικανοποίησης  του γονέα κατά την 

συμμετοχή του στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 
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β)  Η διερεύνηση πιθανών αλλαγών στις απόψεις και αντιλήψεις των γονέων σχετικά με 

συγκεκριμένες παραμέτρους του εκπαιδευτικού έργου. Όσο διάστημα αλληλεπιδρούν με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, ταυτόχρονα καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολικού 

πλαισίου (π.χ. ωρολόγιο πρόγραμμα, ζητήματα που αφορούν στην επίδοση του παιδιού) 

(ερωτηματολόγιο β’ φάσης). 

γ) Για την διαπίστωση πιθανής τροποποίησης των στάσεων και της συμπεριφοράς που εκφράστηκαν 

σε προγενέστερο χρόνο από μεριάς των γονέων – μετά την συστηματική αξιοποίηση των υπηρεσιών 

της Συμβουλευτικής και της Προσωπικής Ανάπτυξης (ερωτηματολόγιο γ’ φάσης). 
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Αλληλεπίδραση/ανταλλαγή/ 
προσαρμογή στις απαιτήσεις 

εκατέρωθεν 

9.ΣΤ2    Οπτική του μαθητή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

{απεικόνιση 6 -Προσδοκίες – Αντιλήψεις – Εντυπώσεις  του μαθητή – (Π-Ε-Α)} 

 

 Προτείνεται η σύνταξη ερωτηματολογίων που απευθύνονται στον μαθητή πριν εισέλθει στο 

σχολείο, κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης του με τις απαιτήσεις του σχολικού πλαισίου (για 

ενδεχόμενη τροποποίηση των προσδοκιών και απαιτήσεων), με το πέρας της σχολικής χρονιάς. Οι 

βασικοί στόχοι διεξαγωγής των τριών φάσεων των συγκεκριμένων ερωτηματολογίων (πριν, κατά τη 

διάρκεια, με το πέρας) είναι οι εξής (απεικόνιση 6): 

 
Σχολικό Οικοδόμημα: 

Αξιώσεις του ΑΠ 

(επίσημο/ανεπίσημο). 

Οργάνωση, σχεδιασμός, 

υφιστάμενη  κουλτούρα, 

πρωτογενή 

αποτελέσματα μάθησης 

και αλληλεπίδρασης 

 

Ο Μαθητής ως 

εσωτερικός πελάτης 

 

Προσδοκίες/αντιλήψει
ς/απαιτήσεις του 

‘πελάτη’ μαθητή από 

το σχολείο 

Ερωτηματολόγιο α’ φάσης: 

Διερεύνηση προσδοκιών, αντιλήψεων 

και απαιτήσεων  του μαθητή 

 

Ερωτηματολόγιο γ’ φάσης: 

Διερεύνηση των αντιλήψεων και των 

εντυπώσεων του μαθητή από την  

συνολική σχολική εμπειρία (με το 

πέρας του σχολικού έτους) 

 

Ερωτηματολόγιο β’ φάσης: 

Ανάλυση των αντιλήψεων, προσδοκιών του 

μαθητή κατά την συμμετοχή του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

 

-Αντιλήψεις/εντυπώσεις 

του μαθητή για την 

αποτελεσματικότητα και 

την ποιότητα της 
διδασκαλίας και της 

μάθησης, των δράσεων 

και των προγραμμάτων. 
- Λήψη απόφασης από 

κοινού για την υλοποίηση 

νέων δράσεων μετά την 
ανατροφοδότηση των 

προηγούμενων  

αποτελεσμάτων. 
Βελτιστοποίηση όλων 

των παραμέτρων του 

εκπαιδευτικού έργου 
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α)   Η διερεύνηση των αρχικών αντιλήψεων και των πιθανών απαιτήσεων των μαθητών αναφορικά 

με τον προγραμματισμό της σχολικής ζωής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, το προφίλ και 

τα γενικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού της τάξης αλλά και του διευθυντή του σχολείου 

(ερωτηματολόγιο α’ φάσης). 

β)   Για την διερεύνηση πιθανών αλλαγών στις απόψεις και αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με 

συγκεκριμένες παραμέτρους του εκπαιδευτικού έργου. Όσο διάστημα αλληλεπιδρούν με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, ταυτόχρονα καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολικού 

πλαισίου (π.χ. μαθησιακά καθήκοντα και υποχρεώσεις, κανονισμοί του σχολείου) (ερωτηματολόγιο 

β’ φάσης). 

γ)  Για την διαπίστωση πιθανής τροποποίησης των στάσεων και της συμπεριφοράς των μαθητών που 

εκφράστηκαν σε προγενέστερο χρόνο - μετά την συστηματική αξιοποίηση των υπηρεσιών της 

Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, της Προσωπικής Ανάπτυξης και της 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης (Δια Βίου) (ερωτηματολόγιο γ’ φάσης). 
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Αλληλεπίδραση/ανταλλαγή/ 

προσαρμογή στις απαιτήσεις 

εκατέρωθεν 

9.ΣΤ3    Οπτική του εκπαιδευτικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{απεικόνιση 7 - Προσδοκίες – Αντιλήψεις – Εντυπώσεις  του εκπαιδευτικού  – (Π-Ε-Α)} 

 

 Προτείνεται η σύνταξη ερωτηματολογίων που απευθύνονται στον εκπαιδευτικό πριν εισέλθει 

στο σχολείο, κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης με τις απαιτήσεις του σχολικού πλαισίου (για 

ενδεχόμενη τροποποίηση των προσδοκιών και απαιτήσεων), με το πέρας της σχολικής χρονιάς. Οι 

βασικοί στόχοι διεξαγωγής των τριών φάσεων των συγκεκριμένων ερωτηματολογίων (πριν, κατά τη 

διάρκεια, με το πέρας) είναι οι εξής (απεικόνιση 7): 

 

Προσδοκίες/αντιλήψεις/ 
απαιτήσεις του ‘πελάτη’ 

εκπαιδευτικού από το 

σχολείο 

 

Ερωτηματολόγιο α’ φάσης: 

Διερεύνηση προσδοκιών, αντιλήψεων 

και απαιτήσεων  του εκπαιδευτικού 

 

Ερωτηματολόγιο β’ φάσης: 

Ανάλυση των αντιλήψεων, προσδοκιών του 

εκπαιδευτικού κατά την συμμετοχή του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Ερωτηματολόγιο γ’ φάσης: 

Διερεύνηση των αντιλήψεων και των 

εντυπώσεων του εκπαιδευτικού από 

την  συνολική σχολική εμπειρία (με το 

πέρας του σχολικού έτους) 

 

-

Αντιλήψεις/εντυπώσεις 

του εκπαιδευτικού για 
την αποτελεσματικότητα 

και την ποιότητα της 

διδασκαλίας του (αυτο-
αξιολόγηση), των 

δράσεων και των 

προγραμμάτων 
- Λήψη απόφασης από 

κοινού για την 

υλοποίηση νέων 
δράσεων μετά την 

ανατροφοδότηση των 

προηγούμενων  
αποτελεσμάτων. 

Βελτιστοποίηση όλων 

των παραμέτρων του 
εκπαιδευτικού έργου 

 

 
Σχολικό Οικοδόμημα: 

 

Αξιώσεις του ΑΠ 

(επίσημο/ανεπίσημο). 

Οργάνωση, σχεδιασμός, 

υφιστάμενη  κουλτούρα, 

πρωτογενή αποτελέσματα 

μάθησης και 

αλληλεπίδρασης. 

 

- Δέσμευση αποτελεσματικής 

υλοποίησης του ΑΠ 

 

Ο εκπαιδευτικός ως 

εσωτερικός πελάτης 
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α)  Η διερεύνηση των αρχικών αντιλήψεων και των πιθανών απαιτήσεων των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με ζητήματα καθημερινών δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής που αφορούν στην 

υλοποίηση του επίσημου αναλυτικού προγράμματος, στα καθήκοντα, στις υποχρεώσεις, τα 

δικαιώματα τους, τον βαθμό συμμετοχής του στις συλλογικές διαδικασίες, τα επικοινωνιακά όρια 

που τίθενται στο σχολικό πλαίσιο όπως επίσης και τον βαθμό ανταπόκρισης του στα δεδομένα του 

σχολείου (κουλτούρα σχολείου, τον επικοινωνιακό κώδικα και τις αξιώσεις του 

διευθυντή/διευθύντριας του σχολείου από εκείνον/η, το προσωπικό αξιακό του/της σύστημα,  την 

μεθοδολογία διδασκαλίας του, τα προσωπικά μέτρα και σταθμά για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού του έργου σε συνδυασμό με τα επίσημα κριτήρια του ΥΠΑΙΘ, κ.α. (ερωτηματολόγιο 

α’ φάσης). 

β)   Η διερεύνηση πιθανών αλλαγών στις απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με 

συγκεκριμένες παραμέτρους του εκπαιδευτικού έργου. Όσο διάστημα αλληλεπιδρούν με τους 

ενεργούς συμμετέχοντες στη σχολική ζωή (συνάδελφοι, μαθητές, γονείς, ευρύτερη κοινωνία), 

ταυτόχρονα καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολικού πλαισίου (ερωτηματολόγιο 

β’ φάσης). 

γ)  Για την διαπίστωση πιθανής τροποποίησης των στάσεων και  της συμπεριφοράς από μεριάς των 

εκπαιδευτικών που εκφράστηκαν σε προγενέστερο χρόνο – μετά την συστηματική αξιοποίηση των 

υπηρεσιών της Συμβουλευτικής, της Προσωπικής Ανάπτυξης και της Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης (Δια Βίου) που προσφέρονταν από την σχολική μονάδα 

(ερωτηματολόγιο γ’ φάσης). 
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Αλληλεπίδραση/ανταλλαγή/ 

προσαρμογή στις απαιτήσεις 

εκατέρωθεν 

9.ΣΤ4    Οπτική της Διεύθυνσης του Σχολείου (Διευθυντή/ντριας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{απεικόνιση 8  -Προσδοκίες – Αντιλήψεις – Εντυπώσεις  του διευθυντή/ντριας  – (Π-Ε-Α)} 

 

Αντιλήψεις/εντυπώσεις 

του διευθυντή/ντριας 

σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα κα 

την ποιότητα των 

δράσεων και των 
προγραμμάτων, της 

διδασκαλίας και της 

μάθησης  

Λήψη αποφάσεων από 

κοινού για την υλοποίηση 

νέων δράσεων μετά την 

ανατροφοδότηση των 

προηγούμενων 

- Βελτιστοποίηση όλων 

των παραμέτρων του 

εκπαιδευτικού έργου 

 

 
Σχολικό Οικοδόμημα: 

Οργάνωση, σχεδιασμός ΑΠ 

(επίσημο/ανεπίσημο), 

υφιστάμενη κουλτούρα 

- -Επαναπροσδιορισμός της 

αποστολής, του οράματος του 

οργανισμού από κοινού με τα 

εκπαιδευτικά μέλη 

-  

- Δέσμευση αποτελεσματικής 

υλοποίησης του ΑΠ. 

- Δέσμευση διάχυσης και 

μεταβίβασης του οράματος του 

οργανισμού σε όλα τα μέλη 

- Δέσμευση για ενδυνάμωση του 

ανθρώπινου δυναμικού 

- Δέσμευση για μέγιστη απόδοση 

- Λήψη αντισταθμιστικών μέτρων 

και την υλοποίηση βελτιωτικών 

δράσεων 

- Υλοποίηση βελτιωτικών 

δράσεων 

- Επαναπροσδιορισμό των στόχων  

και της αποστολής του οργανισμού 

 

 

Ο διευθυντής ως εσωτερικός 

πελάτης 

 

 
 

Όραμα, 

προσδοκίες/αντιλήψεις του 
διευθυντή/τριας. 

Αξιώσεις από τον θεσμικό 

πλαίσιο. 

 

Ερωτηματολόγιο α’ φάσης: 

Διερεύνηση του οράματος, των 

προσδοκιών του διευθυντή/ντριας 

 

Ερωτηματολόγιο γ’ φάσης: 

Διερεύνηση και  

αξιολόγηση της εφαρμογής του συνόλου 

των δράσεων και των προγραμμάτων με 

την συμμετοχή όλων των μελών της 

σχολικής μονάδας 

Ερωτηματολόγιο β’ φάσης: 

Ανάλυση των τεχνικών ηγεσίας και της 

μεθοδολογίας που εφαρμόζει ο διευθυντής/τρια 

για την επίλυση των ζητημάτων που δυσχεραίνουν 

την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού έργου 

Χρονική στιγμή: όσο ηγείται του οργανισμού 
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 Προτείνεται η σύνταξη ερωτηματολογίων που απευθύνονται στον διευθυντή/διευθύντρια πριν 

εισέλθει στο σχολείο για να αναλάβει τα καθήκοντα του ρόλου του/της, κατά τη διάρκεια 

αλληλεπίδρασης με τις απαιτήσεις του σχολικού πλαισίου (για ενδεχόμενη τροποποίηση των 

προσδοκιών και απαιτήσεων), με το πέρας της σχολικής χρονιάς. Οι βασικοί στόχοι διεξαγωγής των 

τριών φάσεων των συγκεκριμένων ερωτηματολογίων (πριν, κατά τη διάρκεια, με το πέρας) είναι οι 

εξής (απεικόνιση 8): 

α)  Η διερεύνηση των αρχικών αντιλήψεων και των πιθανών απαιτήσεων των διευθυντών αναφορικά 

με ζητήματα καθημερινών δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής όπως ο καθορισμός της αποστολής 

και του οράματος του οργανισμού, ο ορισμός των καθηκόντων και των υποχρεώσεων του, η 

αποτελεσματική υλοποίηση του επίσημου αναλυτικού προγράμματος, η διαμόρφωση θετικού 

κλίματος/κουλτούρας στη σχολική μονάδα που ευνοεί τις συλλογικές διαδικασίες, η αποτελεσματική 

διαχείριση των υλικών πόρων, η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, η υποστήριξη των 

μαθητών πολυεπίπεδα (μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, με την  παροχή υπηρεσιών 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης και Διοίκησης, Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, Συνεχούς Προσωπικής Ανάπτυξης) όπως επίσης και η βελτίωση της συνολικής 

απόδοσης του συστήματος/σχολείου μέσω τις βελτίωσης του συνόλου των παραμέτρων του 

εκπαιδευτικού έργου (Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα, Αποτελέσματα του σχολείου) (ερωτηματολόγιο 

α’ φάσης). 

β)  Η διερεύνηση πιθανών αλλαγών στις απόψεις και αντιλήψεις του διευθυντή/τριας επί των 

ζητημάτων που αφορούν κυρίως στην ανατροφοδότηση, βελτίωση και τροποποίηση όλων των 

παραμέτρων του εκπαιδευτικού έργου κατά την αλληλεπίδραση μεταξύ των ενεργών 

συμμετεχόντων/ενδιαφερόμενων σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, αυτή η 

φάση περιλαμβάνει την λήψη αντισταθμιστικών μέτρων και την υλοποίηση βελτιωτικών δράσεων 

από μέρους της ηγεσίας όπως και τον επαναπροσδιορισμό των στόχων  και της αποστολής του 

οργανισμού όσο το δυνατόν περισσότερο προσαρμοσμένης στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων 

(ερωτηματολόγιο β’ φάσης). 

γ)  Σε αυτή την φάση διεξαγωγής του ερωτηματολογίου η ηγεσία αξιολογεί το σύνολο των δράσεων 

του οργανισμού αξιοποιώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από όλα τα τμήματα του οργανισμού 

σε συνεργασία σε το εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης, (αυτο)-αξιολογούνται τα αποτελέσματα της 

παροχής υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης (Δια Βίου)  στο τομέα 

της διοίκησης (ερωτηματολόγιο γ’ φάσης). 
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9.Ζ    Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου  

Συγκεκριμένα, ο J. Habermas (1975) εστιάζοντας την προσοχή του στη δομή των σύγχρονων 

κοινωνιών υποστηρίζει ότι ο βιόκοσμος υφίσταται μία διαδικασία αυξανόμενου ορθολογισμού 

ενόψει της θεσμοποίησης της μετα-συμβατικής ηθικής και της καθολικοποίησης των αξιών που 

δημιουργούν μία κατάσταση στην οποία παύουν οι παραδοσιακοί κανόνες να λειτουργούν ως ο 

κυριότερος μηχανισμός κοινωνικής ενσωμάτωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το κανονιστικό πλαίσιο 

συντονισμού της δράσης δημιουργεί τον απαραίτητο χώρο  για την ανάδυση της επικοινωνιακής 

δράσης ως τον κυριότερο μηχανισμό συντονισμού των νέων προσανατολισμών –επεξηγώντας ότι, 

όταν η δράση προσανατολίζεται σε ένα κλίμα αμοιβαίας κατανόησης τότε αποκτά μεγαλύτερη 

ανεξαρτησία από το κανονιστικό πλαίσιο και αυξάνονται οι δυνατότητες της επικοινωνιακής 

ορθολογικότητας (Μουζέλης, 1997: 242). 

Προτείνεται, λοιπόν, ο σχηματισμός διαλειτουργικών ομάδων 61  (cross functional teams) 

(Στειακάκης & Κωφίδης, 2016: 127) εντός της σχολικής μονάδας για την διευκόλυνση της 

εφαρμογής του προτεινόμενου πλαισίου αυτο-αξιολόγησης Π-Ε-Α. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύεται 

η αντιμετώπιση εν τω γίγνεσθαι (εντός της σχολικής μονάδας) οποιουδήποτε εκπαιδευτικού 

ζητήματος ενδεχόμενα ανακύψει, μέσω της αξιοποίησης των τεχνικών της διεπιστημονικής και 

διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Η πρόταση για σύσταση της συγκεκριμένης ομάδας εντός 

του σχολείου δεν παρεμποδίζει την συνεργασία της σχολικής μονάδας με άλλους φορείς δράσης. 

Αξίζει να αναφερθεί πως εκτός από την σύσταση των διαλειτουργικών ομάδων προτείνεται 

και η σύνταξη ενός «προγράμματος βελτιστοποίησης των δεικτών», το οποίο κατά κάποιο τρόπο θα 

αποτελεί μέρος της αυτο-αξιολόγησης της σχολικής ομάδας και των επιμέρους διαδικασιών 

ανατροφοδότησης. Βασικός στόχος αυτού του προγράμματος θα είναι η διερεύνηση εκείνων των 

συνθηκών βάσει των οποίων οι εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές παράμετροι των επιμέρους τομέων 

θα μπορούν να οδηγήσουν το σύστημα στην βέλτιστη κατάσταση.  

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η επιδιωκόμενη ‘ιδεατή κατάσταση’ κατά την οποία το σχολικό 

σύστημα τείνει προς την αριστεία θα πρέπει να προσεγγίζεται ως μία συνεχής κατάσταση 

εξισορρόπησης των επιθυμιών, των προσδοκιών και των εντυπώσεων τόσο μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων αλλά και μεταξύ αυτών και των αξιώσεων του Επίσημου Αναλυτικού 

Προγράμματος. 

                                                           
61 Μία διαλειτουργική ομάδα συνιστά μία ομάδα ανθρώπων με διαφορετική “λειτουργική” εμπειρογνωμοσύνη που 

εργάζονται για έναν κοινό σκοπό. Στελεχώνεται από υπαλλήλους από όλα τα επίπεδα και τους τομείς ενός οργανισμού 

(Στειακάκης & Κωφίδης, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:  «Επίλογος » 

Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής ανακύπτουν κατά την διερεύνηση των κύριων αιτιών 

καθυστέρησης των αλλαγών στο χώρο της εκπαίδευσης, χωρίς φυσικά να απομειώνονται οι 

επιπτώσεις των βασικών  χαρακτηριστικών που διέπουν τη δομή και την οργάνωση του 

συγκεντρωτικού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος - διαπίστωση με βάση την οποία γίνεται 

εμφανές πως ο βαθμός επίτευξης των σκοπών που ορίζονται στον τομέα της διοίκησης ενός 

οργανισμού συνδέονται άμεσα με το εκάστοτε κοινωνικο-πολιτικό γίγνεσθαι (Κατσαρός, 2008: 22). 

Μελετητές του πανεπιστημιακού χώρου στοχάζονται πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται για 

το συντηρητικό, συγκεντρωτικό, και, κάποιες φορές, αυταρχικό πλαίσιο αξιολόγησης 

υποστηρίζοντας πως η πολιτική που εφαρμόζεται κάθε φορά προσφέρεται με βαθύτερο στόχο την 

εντατικοποίηση του ελέγχου της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης των εκπαιδευτικών 

(Μαυρογιώργος, 1993· Παπακωνσταντίνου, 1993).  

Μεταξύ των δύο πεδίων αξιολόγησης, της α) ιεραρχικής και τεχνο-γραφειοκρατικής  ετερο-

αξιολόγησης (όπου δίνεται έμφαση στην τυπικά διοικητική και υπαλληλική λογική) και της β) αυτο-

αξιολόγησης, με την μορφή της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου που συνεπάγεται την σχετική 

αυτονομία της σχολικής μονάδας, διαφαίνεται μία σχετική διαπάλη η οποία αντικατοπτρίζει τις 

συμπληγάδες τις οποίες καλούνται να περάσουν οι εκπαιδευτικοί υπό το εξής σκεπτικό: αφενός, οι 

αγωνίες τους λειτούργησαν ως «εμβρυουλκός» των περικείμενων εξελίξεων και αφετέρου «οι καιροί 

ου μενετοί» (Παπακωνσταντίνου & Κολμπάρη, 2017: 28). 

Πώς, όμως, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μπορεί να συνδεθεί με τα δύο παραπάνω δίπολα;  

Η αντίληψη που τείνει να επικρατήσει αναγνωρίζει το γεγονός πως μέσω της εφαρμογής της 

Δ.Ο.Π. επιχειρείται η εμπορευματοποίηση της γνώσης και καθορίζεται η λειτουργία των 

εκπαιδευτικών μονάδων και των ιδρυμάτων με βασικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

αναγκών της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, ακούγεται η φωνή (μάλλον κατά μειοψηφία) ότι η 

κατεύθυνση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων προς την εφαρμογή του πλαισίου και των 

αρχών της ΔΟΠ θα εκκινήσει αυτές με δυναμικό τρόπο για την αποτελεσματική προσαρμογή τους 

σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικο-τεχνολογικό περιβάλλον. Συμπληρωματικά, για την 

ενδεχόμενη σχέση μεταξύ της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων ο Ιορδανίδης (1998: 131) επισήμανε ότι: 
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Προφανώς ενυπάρχουν ομοιότητες62 και διαφορές μεταξύ των σχολικών μονάδων και των 

επιχειρήσεων, δεδομένου πως ο προσανατολισμός του έργου τους είναι εντελώς διαφορετικός, αλλά 

συνάμα δεν παύουν να αποτελούν αυτοτελείς οργανισμοί με συγκεκριμένη διοικητική οργάνωση, 

στο πλαίσιο των οποίων τόσο οι υλικοί πόροι (π.χ. εξοπλισμός) όσο και οι άυλοι πόροι (όπως είναι 

το ανθρώπινο δυναμικό) καλούνται να συντονιστούν για την επίτευξη ενός κοινού σκοπό (Βλάχου 

& Πλέσιας, xx: 7). Καταλήγοντας πως: 

 «..τα σχολεία δεν είναι επιχειρήσεις, αλλά είναι σημαντικό να καθορίσουν ποιου είδους 

οργανισμοί είναι έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την συνθετότητα τους..» Ιορδανίδης (1998: 

136). 

 Σύμφωνα με τον Brown (1997) τo «τρίτο κύμα» το οποίο τείνει να συγκεντρώσει όλο και 

περισσότερη δυναμική αφορά στην μεταλλαγή από την αξιοκρατική προς την γονεοκρατική 

(parentocratic) ιδεολογία, με την τελευταία να αναφέρεται στην περίπτωση που η εκπαίδευση ενός 

παιδιού είναι αυξανόμενα εξαρτώμενη από τον πλούτο και την επιθυμία των γονέων μάλλον, παρά 

από τις επιμέρους προσπάθειες του ίδιου του παιδιού. Η συγκεκριμένη ‘μεταλλαγή’ σκιαγραφείται 

μέσα από ευρείας κλίμακας προγράμματα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τα οποία αναφέρονται σε 

έννοιες όπως η «γονεϊκή επιλογή» (parental choice), η ελεύθερη αγορά (free market) και τα 

εκπαιδευτικά στάνταρντς (educational standards) (Rinne, 2000:138). Οι παραπάνω παράμετροι έχουν 

ως απόρροια, η εξωτερική κοινωνική ένταση να εισέρχεται πλέον, μέσω των σχέσεων και των 

ομάδων και στο εσωτερικό των σχολικών τάξεων, των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων τα οποία είναι συνεχώς εκτεθειμένα στα αλληλοσυγκρουόμενα αιτήματα των κοινωνικών 

ομάδων (Charlot,1993: 19· Charlot,1992: 433 στο Τσούλιας, 2009: 33). 

 Η άποψη που αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς ως εκτελεστές αποφάσεων έρχεται σε 

αντίθεση με εκείνη κατά την οποία τα προσδιοριστικά γνωρίσματα των εκπαιδευτικών αποτελούν ο 

επαγγελματισμός και ο στοχασμός στο πλαίσιο της εργασίας τους (Καλαϊτζοπούλου, 2001: 22). 

Ακόμη, η επίσημη στρατηγική των εκπαιδευτικών φορέων για τη σημερινή και πιθανότατα για την 

αυριανή συγκυρία δείχνει να κατευθύνεται στην αντίληψη: «περισσότερα προσόντα και 

περισσότερες ευθύνες στον εκπαιδευτικό» ώστε το επάγγελμα/λειτούργημα που επιτελεί να καταστεί 

προσοδοφόρο για την σύγχρονη κοινωνία (Τσούλιας, 2007: 390 στο Τσούλιας, 2009: 36). 

                                                           
62 Μία σημαντική ομοιότητα,  αναφέρεται στον ρόλο του ηγέτη της επιχείρησης και του διευθυντή της σχολικής μονάδας 

στην ενδυνάμωση, επιμόρφωση και γενικότερα στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του προσωπικού, 

χαρακτηριστικό στοιχείο των αποδοτικών και ποιοτικών οργανισμών. Επισημαίνεται πως η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, 

παρότι αποτελεί μία προσωπική επιλογή για τον καθένα, εντούτοις, αφορά και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων 

οι οποίοι δεν θα πρέπει να παραβλέπουν οι οποίοι μπορούν να εκπονούν σχέδια ανάπτυξης προς όφελος του προσωπικού 

τους (Ιορδανίδης, 2005: 139). 
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 Αξιοσημείωτη είναι η επίκαιρη αναφορά, και ας σημειώθηκε 30 χρόνια πριν (1989), των 

Καϊλα και Ξανθάκου βάσει της οποίας θα μπορούσαν να  ‘φωτιστούν’ περεταίρω κάποιες πτυχές των 

παραπάνω αντιφατικών συγκειμένων. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ανακύπτουν: «..Καυτά 

ερωτήματα, καυτές διαπιστώσεις και προβληματισμοί μπρος στο κατώφλι μιας εποχής που απαιτεί 

εξελίξεις και αλλαγές και καλεί τις κοινωνίες με την χαρακτηριστική ταχύτητα και τον ειρμό του σήμερα 

να συμμετέχουν σε καινούργιες κοινωνικο-οικονομικές δομές.. Η οικονομία διεθνοποιείται και όποιος 

θέλει να επιβιώσει - είναι απαραίτητο να αποκτήσει διεθνή κινητικότητα και να επιμορφώσει τα μέλη 

του προς την κατεύθυνση αυτή» (Καϊλα & Ξανθάκου, 1989/ Περίληψη). 

 

Τροφή για σκέψη θα μπορούσε να αποτελέσει και το ακόλουθο ερώτημα: 

 «Ένα αποτελεσματικό σχολείο είναι ταυτοχρόνως και ποιοτικό;»  

Αξιοποιώντας την βιβλιογραφία του πλαισίου ορισμού της ποιότητας μπορεί να προκύψει το 

συμπέρασμα πως επειδή η ποιότητα προσδιορίζεται ως μία σύνθετη υποκειμενική έννοια, καθότι 

επηρεάζεται άμεσα από το κοινωνικο - ιστορικό συγκείμενο της, λόγω αυτού, είναι δύσκολο να 

προκύψει μία κοινώς αποδεκτή άποψη για το τί ακριβώς συνυποδηλώνει ο όρος αυτός.  

Αντιθέτως, οι έννοιες της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας είναι δύο έννοιες οι οποίες 

θα μπορούσαν να προσεγγιστούν πιο εύκολα συγκριτικά με την έννοια της ποιότητας, υπό το 

σκεπτικό ότι αυτές δύναται να προσδιοριστούν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, από ποσοτικές μεθόδους 

και παραμέτρους. 

Κατ’ επέκταση, η πορεία προς την αριστεία, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο στο πλαίσιο 

εφαρμογής της ΔΟΠ στην εκπαίδευση θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την έκφραση, στον 

μέγιστο βαθμό, των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων όλων τον ενδιαφερόμενων σε συνδυασμό με 

τον μέγιστο συντονισμό σε επίπεδο ανάληψης αρμοδιοτήτων και επιτέλεσης καθηκόντων. Τα 

παραπάνω λαμβάνουν μέρος στα πλαίσια διαδικασιών (παιδαγωγικών και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών) συνεχούς βελτίωσης του σχολικού συστήματος, της βέλτιστης απόδοσης όλων των 

δεικτών εκπαιδευτικού έργου, και, κατ’ επέκταση της μέγιστης απόδοσης των ‘Κρίσιμων 

Αποτελεσμάτων’ – δηλαδή, των συνολικών αποτελεσμάτων του σχολείου. 

Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνεται η συμμετοχή της ηγεσίας στην διαδικασίας της συνεχούς 

αξιολόγησης με βασικές παραμέτρους ‘ενδυνάμωσης’: την Σχολική Βελτίωση, την Διασφάλιση 

(ποιοτικού) Περιβάλλοντος Μάθησης, τις Κοινότητες Μάθησης, τις Υψηλές Προσδοκίες, το Κοινό 

Όραμα και τους Κοινούς Στόχους, την Στοχευόμενη Διδασκαλία, την αποτελεσματική και ποιοτική 

Διδασκαλία και Μάθηση (The Department of Education & Training, 2005 στο Κριεμάδης & 

Θωμοπούλου, 2012: 26) όπ. παρακάτω (απεικόνιση 1). 
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(απεικόνιση 1 - Στοιχεία αποτελεσματικών σχολείων - The Department of Education &Training, 2005) 
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