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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία με τίτλο «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, διερεύνηση αντιλήψεων  

και στάσεων Ελλήνων εκπαιδευτικών» ασχολείται όπως προδίδει και ο τίτλος της με 

τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό (Educational Planning) , τη σπουδή γύρω από αυτόν 

αλλά και το πώς δομείται αυτή η έννοια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

σύμφωνα με τις απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Επιχειρείται να δοθεί ο 

ορισμός της έννοιας και να αποσαφηνιστούν κάποια καίρια ερωτήματα. Είναι η 

εκπαίδευση και οι στόχοι που τίθενται για αυτή ασύνδετοι με τους κοινωνικούς 

στόχους; η οικονομική πορεία μιας χώρας επηρεάζει την εκπαίδευση της; η 

εκπαίδευση μιας χώρας επηρεάζεται από παγκόσμιους μηχανισμούς; πώς η σύσταση 

και το μέγεθος του πληθυσμού μιας χώρας επηρεάζουν την εκπαίδευση; αλλά και πώς 

ασκείται ο έλεγχος στην εκπαίδευση; Αυτά είναι και τα βασικά ερωτήματα που 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιοι για το σχεδιασμό της εκπαίδευσης. Έτσι και 

προκύπτει το ενδιαφέρον για τη σπουδή του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Είναι μια 

ατέρμονη διαδικασία που συμπεριλαμβάνει πολλούς παράγοντες ταυτοχρόνως για 

αυτό και απαιτείται η συνεργασία πολλών επιστημών. Η έννοια αυτή προσδιορίζεται 

μέσα στο χρόνο , στη σχέση της με την άσκηση ελέγχου στην εκπαίδευση , με την 

παγκοσμιοποίηση, με τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες μιας χώρας και 

συγκεκριμένα της Ελλάδος , με τα δημογραφικά στοιχεία αλλά και την επιρροή της 

σχολικής κουλτούρας  στην τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Αυτοί είναι και οι άξονες του ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για να 

αντληθούν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών γύρω από τον 

Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. Για τον κάθε άξονα υπήρχαν ερωτήσεις αντιπροσωπευτικές 

και αλληλένδετες με τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό που αφορούσαν τις δύο πρώτες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης και μπορούσαν να απαντηθούν με τη βοήθεια της κλίμακας 

Likert. Μοιράστηκαν σε εξήντα εκπαιδευτικούς, ισάριθμα στις τρεις ειδικότητες που 

αποτελούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα αποτελέσματα 

αναλύθηκαν με τη χρήση του SPSS. Από τα αποτελέσματα προκύπτει, η δομή του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος , τα προβλήματα του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού στην Ελλάδα , ο ρόλος των εκπαιδευτικών , αλλά και η διαφωνία τους ως 

προς τον τρόπο άσκησης ελέγχου. Επίσης από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

φαίνεται η έλλειψη ποιότητας στην εκπαίδευση. Σημαντική συσχέτιση αποδεικνύεται 

μεταξύ της άσκησης ελέγχου και της ποιότητας της εκπαίδευσης. Έτσι προκύπτει η 
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ανάγκη για ορθό Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και η λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς 

όφελος της εκπαίδευσης. 
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Summary 
The thesis “Educational Planning. Research on perceptions and attitudes of Greek 

teachers.” consists of four chapters. In the first chapter, there is a definition of 

Educational Planning and answers in basic questions that educational planners 

manage on Educational Planning procedure. Are Educational Planning and Social 

goals related? How the economic development, the structure and the size of a country 

affect the educational system? Is educational system affected by the globalization? 

How the educational evaluation is held? These are some of the basic questions that 

educational planners manage on Educational Planning procedure. For this reason, 

many sciences are associated with the design of an educational plan. First part also 

presents the historical development of Educational Planning and its relation with 

evaluation of educational system, globalization, social and economic factors of a 

country and demographic aspects. At last, it presents the meaning of school culture.  

The second part presents the research for perceptions and attitudes of Greek teachers 

in Educational Planning. The research was held with the use of a questionnaire which 

was sent to sixty teachers of primary and secondary education. At the last part there is 

presentation of the research results. The results have been edited with the SPSS 

software. The outcome of the research demonstrates the problems of Educational 

Planning in Greece and the role of teachers in it as well as their disagreement 

regarding the way that the evaluation is implemented. Moreover, it is clear to say 

from the majority of teacher’s answers, educational system lacks of quality while the 

research proofs that, there is an important connection between the quality and the 

evaluation in education system. As a result, Greek educational system is in clear need 

for Educational Planning. 
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Εισαγωγή 
Ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός , ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης, ένας όρος που ακόμη 

δεν υπάρχει σαφής ορισμός καθώς αλλάζει μέσα στο χρόνο. Ωστόσο η σημασία του 

τόσο για το μέλλον της εκπαίδευσης όσο για το μέλλον μιας χώρας είναι σημαντική, 

καθώς κρίνεται η σημασία που δίνει ένα κράτος στην εκπαίδευση των πολιτών του. 

Αξίζει όμως να γίνει μια αρχική διευκρίνιση για τον όρο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός. 

Στην ξένη βιβλιογραφία ο όρος αυτός συναντάται με δύο μεταφράσεις και πολλές 

φορές στην ελληνική δεν καθορίζεται ποια μετάφραση επιλέγεται και δημιουργούνται 

προβλήματα ορισμού της έννοιας.  

Στην παρούσα εργασία η έννοια ορίζεται ως μετάφραση του όρου 

«Educational Planning», που αφορά τον σχεδιασμό της εκπαίδευσης σε συνάρτηση με 

τη γενικότερη ανάπτυξη μιας χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την κοινωνία και την εκπαίδευση. Αυτοί οι παράγοντες είναι η οικονομία 

μιας χώρας, το πώς δομείται , πού δίνονται περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια και 

συγκεκριμένα τι ποσά διατίθενται για την εκπαίδευση σε συνάρτηση με τις άλλες 

επενδύσεις και αν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της. Άλλο παράγοντα 

αποτελεί η δομή  της κοινωνίας, ποιοι είναι οι στόχοι της για ανάπτυξη, πώς 

αντιμετωπίζονται οι ταξικές διαφορές και ποια τάξη καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 

ποσοστό. Κατ’ επέκταση επηρεάζονται οι στόχοι της εκπαίδευσης καθώς 

προετοιμάζει τους μελλοντικούς πολίτες και τους παρέχει μορφωτικά εφόδια που 

τους είναι απαραίτητα για το επάγγελμα που θα κάνουν. Η κοινωνία καθορίζει τα 

επαγγέλματα αυτά τόσο λόγω έλλειψης κάποιων επαγγελμάτων όσο και στάσεων 

γύρω από κάποιους κλάδους. Ακόμη και η πολιτική που ασκείται σε μία κοινωνία 

δίνει πληροφορίες στη σπουδή του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, καθώς καθορίζει και 

την πορεία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Επιπλέον τα δημογραφικά δεδομένα μιας 

χώρας αποτελούν βασικό πεδίο μελέτης του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Το μέγεθος 

του πληθυσμού καθορίζει τις ανάγκες για εκπαίδευση και το πού πρέπει να δοθεί 

βαρύτητα, το μέγεθος των γεννήσεων καθορίζει τους μελλοντικούς μαθητές και η 

δομή του πληθυσμού διαμορφώνει τους εκπαιδευτικούς στόχους. Ακόμη και το πώς 

κατανέμεται ο πληθυσμός στα γεωγραφικά όρια μιας χώρας καθορίζει τις ανάγκες για 

σχολεία και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών παροχών. Από τους βασικούς 

παράγοντες δεν θα μπορούσε να λείπει και ο τρόπος που επιδρά η παγκοσμιοποίηση 

στην κοινωνία και στην εκπαίδευση. Καθώς ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός αποτελεί 
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μια συνεχή διαδικασία που προβλέπει και συμπεριλαμβάνει τα νέα δεδομένα, η 

παγκοσμιοποίηση αποτελεί φαινόμενο που επηρεάζει σε διαφορετικό βαθμό όλα τα 

κράτη άρα βασικό αντικείμενο μελέτης. Παράλληλα ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός 

αποτελεί μία διαδικασία ευέλικτη και προσαρμόσιμη σε κάθε κατάσταση ,σε κάθε 

εκπαιδευτικό ίδρυμα και θεσμό για αυτό και φροντίζει να διασφαλίζει την ποιότητα 

στην εκπαίδευση. Από τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό δε θα μπορούσε να λείπει η 

συμπερίληψη της σχολικής κουλτούρας στη διαμόρφωση ενός προγράμματος. Μια 

πολυπαραγοντική διαδικασία όπως ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός πρέπει να διαθέτει 

και μηχανισμούς αξιολόγησης για αυτό και μελετάται μέσα από την άσκηση ελέγχου 

στην εκπαίδευση, κατά πόσο η άσκηση ελέγχου αποτελεί μια διαδικασία ωφέλιμη και 

αναγκαία και με ποιους τρόπους μπορεί να επιφέρει τα αποτελέσματα που θα 

βοηθήσουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης. Για αυτό και ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός 

προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων που ασχολούνται εξιδεικευμένα με 

τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν όπως είναι οι οικονομολόγοι ή οι 

κοινωνιολόγοι. 

 Από την άλλη ως Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός μεταφράζεται και ο όρος 

«Instructional Design» αλλά διαφοροποιείται εξ ορισμού με τον όρο «Educational 

Planning» και αυτό μπορεί να αποτελέσει και την ειδοποιό διαφορά για κάποιον που 

θα βρεθεί μπροστά στην όρο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και δε θα γνωρίζει σε τι 

αναφέρεται. Στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό (Instructional Design ) η εκπαίδευση 

μελετάται σαν ένα σύστημα και ο κύριος στόχος είναι η βελτίωσή της μέσα από το 

σχεδιασμό και βελτίωση αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και δραστηριοτήτων που 

αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες και 

ανακαλύπτοντας καινοτόμες δράσεις. Δείχνει άμεσο ενδιαφέρον για τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο που μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι για αυτό και συνδέεται με 

την επιστήμη της ψυχολογίας. Παράλληλα κάνει χρήση συγκεκριμένων μοντέλων 

σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου με κύρια δράση την ακριβή στοχοθεσία αλλά 

και την διαρκή αξιολόγηση.  

Παρόλο που οι δύο πτυχές του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού έχουν βασικές 

διαφορές, αποτελούν επιστημονικούς κλάδους με καταρτισμένο προσωπικό για το 

κάθε πεδίο αντίστοιχα. Μια έντονη διαφορά εντοπίζεται στο ότι το πρώτο είδος 

ασχολείται με την εκπαίδευση ολιστικά ενώ το δεύτερο συστημικά . Ωστόσο και τα 

δύο είδη ασχολούνται με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την κάλυψη των αναγκών 
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των εμπλεκομένων με την εκπαιδευτική διαδικασία , θέτουν ακριβείς στόχους και 

διαθέτουν συστήματα αξιολόγησης. Αυτές οι ομοιότητες προσδιορίζονται από την 

έννοια Σχεδιασμός που εμπερικλείει αυτά τα τρία βασικά στάδια και είναι συνεχής.  

Στην ξένη βιβλιογραφία συναντώνται και οι δύο όροι με ξεκάθαρη 

οριοθέτηση , αλλά στην ελληνική επικρατεί ο όρος Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός ως 

μετάφραση του όρου Instructional Design και αυτό φαίνεται και από τον ορισμό που 

δίνεται από τη σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών τμήμα Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και από 

μεταπτυχιακά προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν τον όρο Εκπαιδευτικό 

Σχεδιασμό. Καθώς δημιουργείται αυτή η ερμηνευτική σύγχυση προκύπτει και ένας 

από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Να διευκρινιστεί η διαφορά , να οριστεί η 

έννοια του όρου Educational Planning αλλά και να δοθούν οι παράγοντες που πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τους οι σχεδιαστές της εκπαίδευσης. Αν δεν ληφθεί ένας από 

τους παράγοντες υπόψη, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα. Παράδειγμα αυτού 

αποτελεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο γίνονται αναφορές μέσα στο 

θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας αλλά  είναι  και λόγος που προέκυψε η έρευνα γύρω 

από το ζήτημα του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού στην Ελλάδα.  

Αναλυτικότερα διεξήχθη έρευνα σε δείγμα εξήντα εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση ανώνυμων 

ερωτηματολογίων, στα οποία οι εκπαιδευτικοί απαντούσαν με τη βοήθεια της 

κλίμακας Likert και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα με  το πρόγραμμα SPSS. Στα 

ερωτηματολόγια ερευνήθηκαν στον πρώτο άξονα οι αντιλήψεις των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και στους υπόλοιπους οι στάσεις 

τους γύρω από τους κεντρικούς παράγοντες που τον επηρεάζουν . 

 Η εργασία δομείται ως εξής: Αρχικά αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο, 

εστιάζοντας στον ορισμό της έννοιας μέσα από την ιστορική πορεία που ακολούθησε, 

και στους  σύγχρονους παράγοντες που την επηρεάζουν με την ακόλουθη σειρά, η 

αξιολόγηση στην εκπαίδευση, η παγκοσμιοποίηση , οι κοινωνικο-οικονομικοί 

παράγοντες, τα δημογραφικά δεδομένα και ο ορισμός της σχολικής κουλτούρας. 

Έπειτα παρατίθεται η παρουσίαση της έρευνας. Αναλύεται σε πρώτο στάδιο η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον τρόπο διαμόρφωσης και ανάλυσης των 

ερωτηματολογίων . Ακολουθεί η αιτιολόγηση επιλογής κάθε άξονα και η σύνδεσή 
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του με τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. Παρατίθενται πίνακες με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών και ο σχολιασμός τους ανά άξονα αλλά  και οι συσχετίσεις κάποιων 

αξόνων μεταξύ τους. Στο τέλος βρίσκονται τα συμπεράσματα της έρευνας και ο 

σχολιασμός των προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της. 
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Α. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας-Θεωρητικό Πλαίσιο 
 

Α.1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός- Ορισμός 
 

 Ο όρος Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός χρησιμοποιείται ως μετάφραση του όρου 

«Educational Planning» και έχει χρησιμοποιηθεί ο ορισμός και οι μελέτες γύρω από 

αυτόν ,με βάση τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη 

και τον Πολιτισμό (UNESCO) , ο οποίος διαδραματίζει μεγάλο ρόλο για την 

εκπαίδευση παγκοσμίως και έχει σχετικές έρευνες για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 

σε παγκόσμιο επίπεδο  καθώς και έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού σε κάποιες χώρες. Ο Coomps στην έρευνα του που εξέδωσε η UNESCO 

για να ορίσει τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό , αναφέρει πως είναι μια έννοια που 

απασχολεί παράλληλα πολλούς κλάδους και επαγγέλματα , τις πολιτικές επιστήμες, 

την κοινωνιολογία, τα οικονομικά, τις παιδαγωγικές σπουδές και φυσικά όσους 

λαμβάνουν μέρος στην εκπαίδευση, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καθώς απασχολεί 

τόσους κλάδους είναι δύσκολο να οριστεί  και είναι μια έννοια εξελισσόμενη στο 

χρόνο. Για αυτούς τους λόγους  δεν υπάρχει ένας παγιωμένος και καθολικός ορισμός  

έτσι ο  ερευνητής επιλέγει να ορίσει την έννοια μέσα από τις ιστορικές αναφορές σε 

αυτήν. Ωστόσο θέτει κάποια βασικά στοιχεία που απαρτίζουν τη διαδικασία του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Είναι μία διαρκής διαδικασία  που αφορά την ανάπτυξη 

της εκπαίδευσης και σκοπεύει στο δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα πιο 

αποτελεσματικό και αποδοτικό που εναρμονίζεται με τη γενικότερη κοινωνική 

ανάπτυξη , πρέπει να παρουσιάζει ευελιξία και  διαμορφώνεται με βάση τις τρέχουσες 

καταστάσεις και τις απαιτήσεις αυτών, απαλλαγμένος από πολιτικά συμφέροντα. Ένα 

εκπαιδευτικό πλάνο που διαμορφώνεται σε μια χώρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 

όλες τις εκπαιδευτικές αλλαγές αλλά πρέπει να βελτιώνεται και να διαπιστώνονται 

τυχόν ελλείψεις και προβλήματα και να διαθέτει μηχανισμούς ανατροφοδότησης ως 

προς την υλοποίηση του. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Coomps: « ο Εκπαιδευτικός 

Σχεδιασμός αφορά το μέλλον , αντλώντας φώτιση από το παρελθόν».  Η σπουδή του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού σχετίζεται με τη συστημική προσέγγιση της εκπαίδευσης 

και τη διατήρηση της ισορροπίας σε καλό κλίμα επικοινωνίας μεταξύ των θεσμών για 

μία εκπαιδευτική αλλαγή, αυτός είναι και ο λόγος που απαιτεί δεδομένα από ποικίλες 

επιστήμες. (Coombs, 1970:11-16) 
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Α.2. Ιστορική Αναδρομή 
 

Όπως προαναφέρθηκε ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός είναι μια έννοια με ποικίλους 

ορισμούς που απασχολεί διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και κοινωνικές 

ομάδες ταυτόχρονα. Παρόλο που το ενδιαφέρον προς τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό ως 

επιστημονικό όρο έχει μεγαλώσει μετά το 1950 , υπάρχουν σημαντικά παραδείγματα 

στην ιστορία της εκπαίδευσης ανά τον κόσμο που μαρτυρούν την παρουσία του. 

Τέτοια παραδείγματα είναι η αναφορά του Ξενοφώντα στο έργο του Λακεδεμονίων 

Πολιτεία σχετικά με τον τρόπο που στη Σπάρτη ήταν σχεδιασμένη η εκπαίδευση 

προκειμένου να συνάδει με την στρατιωτική και οικονομική πορεία της πόλης. Ένα 

ακόμη παράδειγμα προσφέρεται από την αρχαία Ελλάδα, στο έργο του Πλάτωνα , 

Δημοκρατία, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί στόχοι να συμφωνούν με τους πολιτικούς 

στόχους της Αθήνας και με τα συμφέροντα του κράτους. Αναφορές, υπάρχουν τόσο 

στην Κίνα την περίοδο της δυναστείας του Χαν όσο και στους Ίνκας στο Περού, 

σχετικά με την προσπάθεια σύνδεσης των εκπαιδευτικών  με τους κοινωνικούς 

στόχους. Τα παραδείγματα που προαναφέρθηκαν αφορούν τη δημιουργία 

εκπαιδευτικών πλάνων που είναι αλληλένδετα με τα άλλα πλάνα και στόχους που 

θέτει η κάθε κοινωνία ή η χώρα για ανάπτυξη. Ακόμα και τα εκπαιδευτικά πλάνα 

μπορεί να είναι διαμορφωμένα με βάση την κύρια πολιτική που ασκεί το κράτος σε 

όλους τους τομείς ή ένα εκπαιδευτικό πλάνο μπορεί να λειτουργήσει ως πρόδρομος 

για την αλλαγή πολιτικής καθώς μέσω της εκπαίδευσης εξομαλύνονται οι μεγάλες 

αλλαγές που θέτει το κράτος. Ορισμένα τέτοια παραδείγματα παρουσιάζει ο Coomps 

, στη Σκωτία κατά το 16ο αιώνα όπου η εκπαίδευση συνετέλεσε στην διαμόρφωση 

πολιτών με ποικίλα μορφωτικά αγαθά που οδηγούσαν σε ανάπτυξη, στη Σοβιετική 

Ένωση επίσης το εκπαιδευτικό σύστημα θα λειτουργούσε ικανοποιώντας τους 

γενικότερους στόχους για ανάπτυξη και απόκτηση μορφωτικής δύναμης. Ωστόσο, 

παρά τα προαναφερθέντα παραδείγματα σε ευρύτερο πλαίσιο, η διαδικασία του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού αρκούνταν στους διευθυντές των σχολείων όπου ήταν οι 

κύριοι αρμόδιοι , να θέσουν στόχους , να διαμορφώσουν τις δαπάνες που 

απαιτούνταν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, να έχουν στοιχεία για τα άτομα 

που εξυπηρετούσε το σχολείο και τι χρειαζόταν για να καλυφθούν οι ανάγκες τους, 

να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού πλάνου και να 



17 
 

παρακολουθεί τις εξελίξεις στην κοινωνία όπου βρίσκεται το σχολείο χωρίς να 

επαναπαύεται στο αρχικό πλάνο. Ωστόσο υπήρχαν κίνδυνοι σε αυτό το πρώιμο είδος 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, οι στόχοι ήταν βραχυπρόθεσμοι και κάλυπταν μικρό 

χρονικό διάστημα, υπήρχε πρόβλημα συνοχής τόσο σε οριζόντιο επίπεδο στην ίδια 

βαθμίδα όσο και σε κάθετο  ανάμεσα στις βαθμίδες ,καθώς γινόταν σε επίπεδο 

σχολείου, δεν αναπτύσσονταν σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ των διευθυντών,  επίσης  

δεν μπορούσε ο κάθε διευθυντής να έχει τις κατάλληλες γνώσεις για τα άλλα 

γνωστικά πεδία που απαιτούνται στο Σχεδιασμό, και δεν είχε αναπτυξιακά στοιχεία 

που θα οδηγούσαν την εκπαίδευση σε εξελικτικά βήματα. Μετά το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο ανατράπηκε ριζικά η σπουδή του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και σύμφωνα 

με τον Coomps προέκυψαν στις ανεπτυγμένες χώρες τέσσερις διαφορετικές χρονικές 

περιόδους που λειτούργησαν ανασταλτικά στην ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού. Η πρώτη περίοδος είναι μια διαδικασία επαναδημιουργίας του 

εκπαιδευτικού συστήματος, έγιναν βεβιασμένες ενέργειες για την άμεση ανασύσταση 

της εκπαίδευσης , διαπιστώθηκαν ελλείψεις από το παρελθόν κατά το σχεδιασμό και 

υπήρχαν μονίμως αδιέξοδα για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος από την 

αρχή. Ακολούθησε η περίοδος «έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού» όπως την ονομάζει 

ο Coomps  , ο πόλεμος επέφερε μείωση του πληθυσμού. Μετά το τέλος του υπήρξε 

αύξηση των γεννήσεων και ανάγκη για εκπαίδευση, αλλά και προέκυψε η ανάγκη να 

δούνε σε ποια επαγγέλματα όφειλε να στραφεί η εκπαίδευση για να καλυφθούν οι 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έπειτα ως επακόλουθο της προηγούμενης χρονικής 

περιόδου αυξήθηκε η ανάγκη για μόρφωση. Η μόρφωση θα οδηγούσε σε οικονομική 

ανάκαμψη  -για αυτό και άρχισαν και κάποιοι οικονομολόγοι να ασχολούνται με το 

χώρο της εκπαίδευσης- και τη στροφή του ενδιαφέροντες στις ανώτερες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. Το εκπαιδευτικό σύστημα όμως δεν ήταν σχεδιαστικά έτοιμα 

να υποδεχτεί αυτή την ανάγκη των μαθητών και των γονιών τους για παραπάνω 

μόρφωση. Καθώς υπήρχε έντονη κριτική στον τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτικών 

συστημάτων επήλθε η τέταρτη εκπαιδευτική περίοδος « της καινοτομίας» όπου ο 

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός άρχισε να εκσυγχρονίζεται και να αποκτά κάποιες από τις 

μεθόδους που αξιοποιούνται και σήμερα. Το κείμενο του Coomps αναφέρει την 

τελευταία φάση ως την πιο πρόσφατη καθώς η μελέτη εκτείνεται έως το 1970 όπου 

είναι και χρονιά δημοσίευσης της από την Unesco , ο συγγραφέας τονίζει τη συνεχή 

αναδιαμόρφωση του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. (Coombs, 1970:17-24) 
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Α.3. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Συστήματα Αξιολόγησης 
 

Το σύστημα ελέγχου στην Ελλάδα έχει αρκετές αρμοδιότητες και αποτελεί τμήμα της 

γενικότερης σπουδής της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σχετίζεται με τους τρόπους 

διοίκησης της εκπαίδευσης, με το ρόλο των αρμόδιων εκπαιδευτικών οργανισμών 

αλλά υπαινίσσεται και ζητήματα μοιρασμού της γνώσης στην κοινωνία . Ο ρόλος των 

αρμόδιων φορέων αλλά και των ενεργειών του κάθε ατόμου που ασχολείται με τη 

διοίκηση της εκπαίδευσης καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας από εκεί ξεκινούν 

οι κατευθυντήριες γραμμές και επιστρέφουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι 

λειτουργίες του Υπουργείου παιδείας κατοχυρώνονται με το άρθρο 16 του 

Συντάγματος του 1975 και αναφέρεται  στην ευθύνη του Υπουργείου τόσο στη 

γνωστική όσο και ηθική ανάπτυξη των παιδιών. Το σύστημα ελέγχου , καθώς 

ασκείται από το Υπουργείο παιδείας χρησιμοποιεί συγκεντρωτικές και 

γραφειοκρατικές μεθόδους για τη λειτουργία όλων τω στρωμάτων διοίκησης. Η 

Υφαντή στην αναφορά της στο σύστημα ελέγχου κάνει λόγο για το δημοκρατικό 

χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει η εκπαιδευτική αξιολόγηση και αναφέρεται στους 

τρόπους αξιολόγησης της εκπαίδευσης που προσπάθησαν να εφαρμοστούν στην 

Ελλάδα. Κατηγοριοποιεί αυτούς τους τρόπους με βάση της λειτουργίες τους. Αξίζει 

να γίνει αναφορά στις κατηγορίες που έχουν διαμορφωθεί για να γίνει αντιληπτό 

ποιος τρόπος άσκησης ελέγχου εξυπηρετεί την σωστή λειτουργία του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού και επιτρέπει να αποκαλύπτονται οι ανάγκες των εμπλεκομένων στην 

εκπαίδευση(Υφαντή,2011). Καθώς κυρίαρχος στόχος της εκπαίδευσης οφείλει να 

είναι η ανατροφοδότηση, και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων για να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών των εκπαιδευτικών αλλά και της 

κοινωνίας, η παγκόσμια σπουδή του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού εντάσσει τις ανάγκες 

της κοινωνίας στους στόχους της εκπαίδευσης. Πριν γίνει αναφορά στους τρόπους 

άσκησης ελέγχου, πρέπει να τονιστεί ότι η άσκηση ελέγχου πέραν των στόχων που 

προαναφέρθηκαν ,αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, για 

αυτό και ο κάθε τρόπος άσκησης ελέγχου έχει δεχτεί κριτικές. Ο πρώτος τρόπος που 

αξιοποιείται ευρύτερα από το ελληνικό κράτος για την άσκηση ελέγχου είναι ο 

συγκεντρωτικός- γραφειοκρατικός. Ο έλεγχος και η διαμόρφωση του αναλυτικού 

προγράμματος εκτελείται μέσα από τα κατάλληλα άτομα που έχουν συγκεκριμένες 

εντολές από το Υπουργείο παιδείας , ο καθένας έχει καθορισμένο ρόλο και το 

Υπουργείο φροντίζει να γίνεται διαρκής προσδιορισμός του ρόλου και των ενεργειών 
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που έχει αποδοθεί σε κάθε άτομο. Η κατανομή του συγκεντρωτικού – 

γραφειοκρατικού τρόπου αξιολόγησης έχει κατακόρυφη διάταξη και οι σχέσεις του 

κάθε τμήματος διαμορφώνονται επίσης από το Υπουργείο. Ωστόσο ένα 

συγκεντρωτικό σύστημα αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε χρήση αυταρχικών 

διοικητικών μέσων. Χρήση τέτοιων μέσων μπορεί να γίνει όταν στο σχεδιασμό δεν 

λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες και ανάγκες των εμπλεκομένων και όταν το κόμμα 

που έχει την εξουσία εφαρμόζει δικές του στρατηγικές σχεδιασμού προς εξυπηρέτηση 

των συμφερόντων του. Οι προβληματισμοί που τίθενται ως προς ένα τέτοιο σύστημα 

ελέγχου, είναι το χάσμα μεταξύ στόχου και αποτελέσματος και ενώ ορίζεται πως θα 

υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες καταλήγει να μην τις λαμβάνει υπόψιν σχεδιαστικά. 

Επίσης παρατηρούνται συγκαλύψεις και έλλειψη ενδιαφέροντος από τους 

εργαζομένους και κακές σχέσεις στην ιεραρχική διαστρωμάτωση.  Ως τρόπος 

άσκησης ελέγχου παρουσιάζεται και ο κορπορατιστικός. Στοιχεία αυτού του τρόπου 

έχουν αξιοποιηθεί και στο ελληνικό σύστημα αξιολόγησης. Ως κινητήριος μοχλός 

αυτού του τρόπου είναι οι ομάδες δράσης , οι οποίες βρίσκονται υπό την εξουσία του 

κυβερνώντος κόμματος. Οι ομάδες δράσης είναι θεσμοθετημένες , παραμένει η 

κάθετη ιεράρχηση των ομάδων οι οποίες όμως είναι αλληλένδετες . Τόσο τα 

δικαιώματα όσο και οι υποχρεώσεις των ομάδων ορίζονται από τους κυβερνώντες. 

Ειδικότερα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ελέγχου συναντώνται ομάδες δράσης 

που διαθέτουν κάποια διοικητικά καθήκοντα αλλά δεν πρέπει να επικαλύπτουν τις 

συγκεντρωτικές - γραφειοκρατικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Αν προκύψει 

τέτοιο πρόβλημα η ομάδα δράσης μπορεί ακόμη και  να αποκλειστεί από τα 

διοικητικά της καθήκοντα. Σε αντίθεση με τους παραπάνω τρόπους άσκησης ελέγχου 

έρχεται ο πλουραλιστικός, που ενισχύει το ρόλο των ομάδων και αποδυναμώνει το 

ρόλο της κυβέρνησης χωρίς να τον καταργεί. Σε ένα πλουραλιστικό τρόπο ελέγχου 

όλες οι ομάδες είναι αποδεκτές και λαμβάνονται υπόψιν οι αποφάσεις και οι ανάγκες 

του με άτομα ενεργά και κριτικά σκεπτόμενα. Η περιγραφή αυτών των τρόπων 

αξιολόγησης οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό του ελληνικού συστήματος άσκησης 

ελέγχου. Αν και υπάρχουν ομάδες δράσης θεσμοθετημένες και με εξέχοντα ρόλο 

περιορίζονται από το ρόλο της κεντρικής εξουσίας και του γραφειοκρατικού 

χαρακτήρα του συστήματος. Σύμφωνα με την Υφαντή, ο ουσιαστικός δημοκρατικός 

χαρακτήρας ενός συστήματος ελέγχου εφαρμόζεται με αποκεντρωτικές πρακτικές , 

όπου όλες οι εμπλεκόμενες ομάδες δρουν ενεργά ασχέτως της δύναμης που 

διαθέτουν. Ωστόσο ο δημοκρατικός χαρακτήρας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, αν δεν 
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καθορίζεται με κάποιο τρόπο η δράση της κάθε ομάδας. Οι αποκεντρωτικές πολιτικές 

στοχεύουν στις δυνατότητες για επιλογή από τους εμπλεκομένους με την εκπαίδευση 

για αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται από το κράτος, δηλαδή στην παροχή 

κινήτρων για δράση. Αν και η εφαρμογή αποκεντρωτικών πολιτικών φαίνεται 

αναγκαία για τον ορθό Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό , επηρεάζεται άμεσα και από τη 

σχολική κουλτούρα και από τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, προκύπτει ότι 

δεν είναι μια μονοσήμαντη αλλαγή πολιτικής (Υφαντή, 2011). 

 Σχετικά με τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν κάποιες 

αποκεντρωτικές πολιτικές ,τόσο σχεδιασμού όσο και ελέγχου μέσω της δημιουργίας 

ομάδων διοίκησης. Παρόλα αυτά, δεν άλλαξαν σημαντικά το συγκεντρωτικό 

χαρακτήρα αλλά αναδιαμόρφωσαν τα γραφειοκρατικά κριτήρια ελέγχου. Ο 

επιτυχημένος Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός πραγματοποιείται όταν γίνεται χρήση 

πλουραλιστικών μεθόδων που αξιοποιούν τη συναπόφαση με τους άμεσα 

εμπλεκομένους και λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας. Θεσμοθετήθηκαν 

από το Υπουργείο Παιδείας αρκετοί οργανισμοί. Άμεσα συσχετιζόμενη με την 

παρούσα έρευνα είναι η σύντομη λειτουργία των Περιφερειακών Κέντρων Στήριξης 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού , καθώς θεσμοθετήθηκαν δεκατρία κέντρα στον Ελλαδικό 

χώρο με το Νόμο 2525/1997. Αναφορά στα συγκεκριμένα κέντρα κάνει η Υφαντή 

όπου προσδιορίζει το ρόλο τους. Σχετίζονταν με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στις δύο 

πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης , αναφέρονταν από το Υπουργείο ο αριθμός των 

ατόμων που θα διορίζονταν, οι αρμοδιότητες του, οι πόροι που θα μπορούσαν να 

αξιοποιήσουν και το γενικότερο έργο αυτών των κέντρων, που θα εξέφραζαν την 

εκπαιδευτική λειτουργία μέσω της συλλογής και ερμηνείας δεδομένων από τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα κέντρα δε λειτούργησαν. Εκ νέου προσπάθειες 

θεσμοθέτησης και οργάνωσής τους τέθηκαν με το Νόμο 2986/2002 αλλά δεν 

υλοποιήθηκε η δράση τους όπως προβλεπόταν στο αρχικό νομοσχέδιο. (Υφαντή, 

2011:11-55) 

 

Α.4. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Παγκοσμιοποίηση 
 

Η παγκοσμιοποίηση συνδέεται άμεσα με τον τρόπο διαμόρφωσης μιας κοινωνίας , 

της πολιτικής που εφαρμόζεται και τις αυξανόμενες ανάγκες της , για αυτό το λόγο 
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και ο χώρος της εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από το 

φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και κατ’ επέκταση ο σχεδιασμός της που έρχεται 

σε αλληλεξάρτηση με της ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθεί να συμπεριλάβει 

τους κανόνες της παγκόσμιας αγοράς. Σύμφωνα με την Υφαντή η παγκοσμιοποίηση 

είναι ένας όρος που συναντάται σε όλες τις επιστήμες που συμπεριλαμβάνουν τον 

κοινωνικό παράγοντα, είναι μια έννοια με πολλές ιδεολογικά φορτισμένες πτυχές που 

στοχεύουν στη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος που θα ορίζει τις κοινωνικές , 

οικονομικές , κοινωνικές και πολιτισμικές μεθόδους δράσης αλλά και τις σχέσεις 

μεταξύ των χωρών. (Υφαντή, 2011:65-79) Ενώ ο Carnoy στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης εντάσσει και τις ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των χωρών αλλά 

και τη διεύρυνσή των συνόρων στις μετακινήσεις και τις εξαγωγές  . Η εκπαίδευση 

λειτουργεί ως παροχή πληροφοριών για τις αλλαγές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, 

ωστόσο ο Carnoy αντιπαρατίθεται προς την άμεση αρνητική  επιρροή της 

παγκοσμιοποίησης στην εκπαίδευση και αναφέρεται στα θετικά αποτελέσματα που 

μπορεί να επιφέρει (Carnoy, 1999). Η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει διαφορετικά την 

κάθε χώρα , σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργεί αποδυναμώνοντας την εθνική 

ταυτότητα και δημιουργώντας κοινωνικές ανισότητες και σε κάποιες  στρέφει προς 

την ίδια κατεύθυνση  τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Έτσι και η εκπαίδευση στα 

πλαίσια της παγκοσμιοποίησης διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. (Υφαντή, 2011)  

Παρακάτω θα γίνει αναφορά στο πού παρατηρείται έντονα η 

παγκοσμιοποίηση, πώς επηρεάζεται ο χώρος της εργασίας , πώς επιδρά στις 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και πρακτικές και πώς επιδρά στην πολιτισμική 

ταυτότητα. 

 Ο Carnoy αναφέρει ότι η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει οικονομικά και 

πολιτισμικά τις χώρες και αυξάνει τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών 

, αλλά και σε ατομικό επίπεδο θέτει το ζήτημα καθορισμού των διαπροσωπικών 

σχέσεων στο πλαίσιο των παγκοσμιοποιημένων χωρών και παράλληλα τονίζει την 

έκθεση σε πολλές πληροφορίες που βοηθούν στην επικοινωνία των ανθρώπων 

διακρατικά. Η παγκοσμιοποίηση λειτουργεί ανατρεπτικά στην αγορά εργασίας και 

στη ζήτηση προϊόντων, το τι συμβαίνει στον κόσμο γίνεται αμέσως γνωστό από άκρη 

σε άκρη. Σχετικά με την εκπαίδευση τονίζει το ζήτημα παροχής της γνώσης αν πρέπει 

ή όχι να είναι διακρατική , πώς είναι δυνατόν να επηρεάζεται μια χώρα σε οικονομικό 

,πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο και να μην αλλάζουν οι ανάγκες και οι 
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προοπτικές της εκπαίδευσης;  Η πρόσβαση των μαθητών σε διαδικτυακούς τόπους με 

παγκόσμιο ενδιαφέρον μειώνει τις αποστάσεις, οι εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο 

μπορούν να μοιράζονται τους προβληματισμούς και τις καινοτόμες εφαρμογές στη 

διδασκαλία τους ,άρα και οι σχεδιαστές της εκπαίδευσης βλέποντας τα άλλα κράτη 

μπορούν να αποσπάσουν τα θετικά στοιχεία να δούνε τυχόν αστοχίες του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και να ανοίξουν τα εκπαιδευτικά σύνορα σε γνώσεις , 

ιδέες και προβληματισμούς. Ωστόσο ο Carnoy στο έργο του θέτει την 

παγκοσμιοποίηση σε άλλο επίπεδο. Με τις θετικές επιδράσεις στις διακρατικές 

σχέσεις, η πρόσβαση σε πληροφορίες και σε γνωστικά πεδία και οι άτυποι κανόνες 

προσαρμογής στην παγκόσμια κοινωνία θα επαναπροσδιορίσει το ρόλο του πολίτη σε 

εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η λύση για τη θετική επίδραση της παγκοσμιοποίησης 

στο χώρο της εκπαίδευσης μπορεί να επέλθει με την εφαρμογή αποκεντρωτικών 

μεθόδων διοίκησης και άσκησης ελέγχου απαλλαγμένων από ιδεολογικά πλαίσια και 

έχουν ως στόχο  την κομματική-κυβερνητική ενδυνάμωση (Carnoy, 1999:13-20). Ο 

αποκεντρωτισμός δεν έρχεται αντίστροφα του συγκεντρωτισμού αλλά στην διανομή 

των αρμοδιοτήτων και στην οριζόντια διάταξη. (Υφαντή ,2011:30-31).  Παρόλο που 

στην ελληνική βιβλιογραφία η παγκοσμιοποίηση είναι φανερή σε σχολικό επίπεδο 

και είναι το μοναδικό που ερευνάται, ο Carnoy υποστηρίζει πως οι αλλαγές 

επέρχονται από τα πιο υψηλά διοικητικά, σχεδιαστικά στρώματα της εκπαίδευσης και 

επηρεάζουν ριζικά τα εκπαιδευτικά συστήματα. Η άποψή του για την γενικότερη 

επίδραση της παγκοσμιοποίησης στην εκπαίδευση στηρίζεται σε αρκετούς τομείς, 

αναφέρεται στην αγορά εργασίας , σε άτυπα διακρατικά ζητούμενα  από τους 

εργοδότες και σε μια διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων , άρα σε μια εκπαίδευση 

που θέτει στόχους που ανταποκρίνονται στην παγκόσμια αγορά εργασίας και κατ’ 

επέκταση στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Παράλληλα οι χώρες υπό 

ανάπτυξη δεν μένουν ανεπηρέαστες αλλά καλούνται να δαπανήσουν μεγαλύτερα 

κεφάλαια την εκπαίδευση, όμως γίνονται και προσπάθειες από τις ανεπτυγμένες 

χώρες για την παροχή εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δε παραλείπεται και 

η αναφορά στην ποιότητα της εκπαίδευσης στα παγκόσμια κριτήρια που τίθενται για 

μόρφωση και η ευγενής άμυλα στον χώρο των επιστημών. Το διαδίκτυο και το 

μεγάλο εύρος πληροφοριών και γνώσεων ανατρέπει την άποψη ότι η γνώση είναι 

μόνο για τους πλούσιους και συμβάλλει στην ταξική κινητικότητα. Ο κόσμος της 

τεχνολογίας επιτρέπει και την απαλλαγή από κοινωνικά στερεότυπα και από 

παραδόσεις που δρουν αρνητικά στην εκπαίδευση κάποιων ομάδων. Ο Carnoy 
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παραδέχεται ότι η παγκοσμιοποίηση μπορεί να αλλοιώσει το εθνικό πλαίσιο μίας 

χώρας αλλά τονίζει πως αν μια χώρα είναι οργανωμένη, με συγκεκριμένους στόχους 

και έχει αναπτύξει τις κατάλληλες στρατηγικές μπορεί να αφομοιώσει τις αλλαγές . 

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης έχει αυξηθεί και κινητικότητα του υψηλά 

μορφωμένου κεφαλαίου , οι επιστήμες και η τεχνολογία δεν περιορίζονται σε σύνορα 

και σε γλώσσες, αλλά κάποιες φορές η ζήτηση αλλοδαπού προσωπικού με τις 

κατάλληλες γνώσεις μειώνει την οικονομική αμοιβή, ενώ τα κριτήρια γίνονται 

παγκόσμια οι οικονομικές απολαβές δε λειτουργούν σε αντιστοιχία. Σύμφωνα με τον 

Carnoy, οι εκπαιδευτικές πρακτικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 

παγκοσμιοποίηση στο χώρο της εργασίας αλλά και τις ταξικές διαφορές που 

δημιουργούνται στο σχολικό πλαίσιο. Οι έχοντες την οικονομική ευχέρεια επενδύουν 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους προκειμένου να ανταποκρίνονται στα παγκόσμια 

κριτήρια με αποτέλεσμα να μεγαλώνει το ταξικό χάσμα. Ενώ η παγκοσμιοποίηση στο 

χώρο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας έχει επιφέρει αύξηση στην εισαγωγή 

των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο διορισμό  τους σε διοικητικές 

θέσεις αλλά με μειωμένες οικονομικές απολαβές συγκριτικά με τους άντρες στις 

αντίστοιχες θέσεις εργασίας. (Carnoy, 1999:23-32). 

Α.4.1. Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις που έχουν επέλθει από την Παγκοσμιοποίηση 

 

Ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός  αποτελεί το σχεδιασμό αλλά και την εφαρμογή των 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και τη συνεχή βελτίωσή τους. Καθώς η 

παγκοσμιοποίηση επιφέρει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα πρέπει και η εκπαίδευση να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Για το σχεδιασμό μεταρρυθμίσεων πρωταρχικό 

μέλημα είναι ο εντοπισμός της επιρροής της παγκοσμιοποίησης στην εκπαίδευση. Ο 

Carnoy διακρίνει τρείς κατηγορίες  εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που επήλθαν στα 

πλαίσια της παγκοσμιοποίησης: οι μεταρρυθμίσεις που υποκινούνται από 

ανταγωνιστικά κίνητρα, από οικονομικά και από κίνητρα  κοινωνικής ισότητας. Οι 

πρώτες έχουν σχεδιαστικό στόχο την αύξηση την παραγωγική αύξηση και την 

επένδυση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα μέσα εφαρμογής τέτοιων 

μεταρρυθμίσεων είναι ο αποκεντρωτισμός της εκπαίδευσης με την αποσυμφόρηση 

των αρμοδιοτήτων από την κεντρική κυβέρνηση και την συμμετοχή των σχολείων 

στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το μέλλον της εκπαίδευσης. Δίνονται έτσι 

επιπλέον κίνητρα στους εκπαιδευτικούς και η δημόσια εκπαίδευση αυξάνει την 
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ανταγωνιστικότητά της έναντι της ιδιωτικής. Περιλαμβάνεται η καθιέρωση εθνικών 

κριτηρίων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που εναρμονίζονται με την 

παγκόσμια ζήτηση της αγοράς εργασίας , καλύτερη διαχείριση των οικονομικών 

πόρων που θα παρέχουν παραπάνω δυνατότητες στους οικονομικά αδυνάτους και 

συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι μεταρρυθμίσεις βασισμένες σε 

οικονομικά κίνητρα περιλαμβάνουν την έννοια του ανταγωνισμού αλλά σε 

διακρατικό οικονομικό επίπεδο με μείωση των επενδύσεων στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Ουσιαστικά πρόκειται για επικείμενη θετική αλλαγή στο χώρο της 

εκπαίδευσης μέσω της ελαχιστοποίησης των οικονομικών δαπανών του κράτους προς 

αυτή. Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις γίνονται 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι άλλες βαθμίδες οδηγούνται στην 

ιδιωτικοποίηση. Οι μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην εξάλειψη των κοινωνικών 

ανισοτήτων έχουν ως κύριο εκπαιδευτικό στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους 

τους μαθητές και στην ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων στην 

εισαγωγή στην εκπαίδευση , όπως είναι οι γυναίκες , τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, 

οι αλλοδαποί μαθητές. Ωστόσο οι τελευταίες μεταρρυθμίσεις απέχουν από τους 

στόχους που θέτει μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Αυτό συνεπάγεται την 

μεγαλύτερη απήχηση των δύο πρώτων  μεταρρυθμίσεων συνδυαστικά, που 

συμμορφώνονται στους κανονισμούς της παγκόσμιας αγοράς. Οι σχεδιαστικοί στόχοι 

δίνουν έμφαση στις επιστήμες και στην ανάπτυξη των παγκόσμιων κριτηρίων που 

διαμορφώνονται άτυπα από τους κανονισμούς της αγοράς εργασίας. Για την 

καθιέρωση των κριτηρίων απαιτούνται μηχανισμοί προετοιμασίας και αξιολόγησης 

των μαθητών, καθώς οι σχολικές εξετάσεις που διαμορφώνονται από τους καθηγητές 

του κάθε σχολείου είναι αρκετά υποκειμενικές , θεσπίζονται εθνικές εξετάσεις σε 

κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης για τη διαφάνεια των κριτηρίων και για την επαγρύπνηση 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών για την προετοιμασία των εθνικών εξετάσεων. 

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης οι εθνικές εξετάσεις αποτελούν αντικείμενο 

συγκριτικής μελέτης σε διακρατικό επίπεδο και πολλές φορές πραγματοποιούνται 

παγκόσμιοι διαγωνισμοί ή συνέδρια  για την εκπαιδευτική βελτίωση των χωρών , για 

την οικοδόμηση νέων εννοιών, για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών  για την 

εξέλιξη των επιστημών αλλά και για την παγκόσμια συζήτηση γύρω από την 

εκπαιδευτική στοχοθεσία για την ανταπόκριση στα παγκόσμια μορφωτικά κριτήρια . 

Έτσι γίνεται φανερή και η αξία των μηχανισμών αξιολόγησης από τους αρμόδιους 

φορείς και η άμεση σύνδεσή τους με τη στοχοθεσία και την λειτουργία της 
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εκπαίδευσης και τον αξιοκρατικό καθορισμό των κριτηρίων εισαγωγής στην 

εκπαίδευση. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν αφήνουν ανεπηρέαστους και τους 

εκπαιδευτικούς σε προσωπικό επίπεδο. Βασικός στόχος τίθεται η μείωση των 

οικονομικών απολαβών των εκπαιδευτικών και η επένδυση τους σε άλλους τομείς της 

δημόσιας εκπαίδευσης. Ο Carnoy μάλιστα αναφέρει πως αυτή η μεταρρυθμιστική 

γραμμή δίνεται και από την Παγκόσμια Τράπεζα που ελέγχει την πορεία των 

επενδυτικών κεφαλαίων σε όλα τα επίπεδα γενικά και ειδικά και της εκπαίδευσης, και 

θέτει το ζήτημα των ιδιωτικών χορηγιών στο χώρο των εκπαιδευτικών. Παράλληλα 

τίθεται και η πρόταση να υπάρχει σε κάθε τάξη μεγαλύτερος αριθμός μαθητών. Αλλά 

για να γίνει αυτό και να είναι ικανοποιημένοι και οι εκπαιδευτικοί για να μπορούν να 

εκτελούν το εκπαιδευτικό έργο, ώστε να ανταποκρίνεται στα παγκόσμια κριτήρια 

απαιτούνται τα κατάλληλα κίνητρα που στοχεύουν στην αύξηση της ελευθερίας στην 

επιλογή διδακτικών μεθόδων και στην αυτονομία σε σχολικό επίπεδο αλλά και στη 

συνεχή παροχή γνώσης στους εκπαιδευτικούς, καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί 

που μπορούν να γνωρίζουν τις ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών τους και 

μπορούν να τους φτάσουν στην επίτευξη των παγκόσμιων εκπαιδευτικών στόχων 

εφαρμόζοντας τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας. Ένας επιπλέον βασικός 

παράγοντας  στο επίπεδο του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στα 

πλαίσια της παγκοσμιοποίησης που  πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η τεχνολογική 

εξέλιξη των χωρών, καθώς η εκπαίδευση χρειάζεται υποστηρικτικά την τεχνολογία 

αλλά και η τεχνολογία, χρειάζεται την εκπαίδευση των ανθρώπων στη χρήση των 

τεχνολογικών επιτευγμάτων και στη βελτίωση αυτών (Carnoy, 1999:35-75). 

Α.4.2. Εκπαιδευτικές πρακτικές στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης 

 

Ο Carnoy προτείνει μία σειρά πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί τις τελευταίες 

δεκαετίες και πρέπει να γνωρίζουν όσοι αναλαμβάνουν τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 

μίας χώρας επηρεασμένη από την παγκόσμια οικονομία. Αρχικά θέτει το ζήτημα του 

ποιος φέρει την ευθύνη καθορισμού αρμοδιοτήτων για το σχεδιασμό, το κάθε κράτος 

δαπανά κεφάλαια για τη δημόσια εκπαίδευση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξή της 

. Δεύτερον, η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει και ιδεολογικά τις χώρες και τις ωθεί στο 

να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες στους αδυνάτους στο χώρο της εκπαίδευσης. Η 

διοίκηση της εκπαίδευσης μίας χώρας πρέπει να είναι καλά οργανωμένη για να 

μπορεί η εκπαίδευση να αντιμετωπίσει τις αλλαγές και να εφαρμόσει τις καινοτόμες 
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προτάσεις. Οι εκπαιδευτικοί κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση των 

αλλαγών και στη διαμόρφωση των πολιτών μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και 

για αυτό το λόγο πρέπει να διασφαλίζεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου 

και να ενθαρρύνεται ο ρόλος τους για το μέλλον της εκπαίδευσης. Η 

παγκοσμιοποίηση επιτάσσει παραπάνω μορφωτικά εφόδια και κατ’ επέκταση 

πανεπιστημιακή μόρφωση, έτσι πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή αυξανόμενη τάση  και 

να προληφθούν ζητήματα αποκλεισμού των ασθενέστερων ομάδων. Παράλληλα η 

παγκοσμιοποίηση μπορεί να επιφέρει αλλαγές σε ατομικό επίπεδο για παράδειγμα. 

Κάθε άτομο μπορεί  να διαφοροποιηθεί ως προς το επάγγελμά του στην διάρκεια της 

ζωής του. Έτσι και η εκπαίδευση πρέπει να προβλέπει και να δίνει στα άτομα γενικές 

γνώσεις περιεχομένου αλλά και να επιτρέπει στα άτομα να επιμορφώνονται 

ανεξαρτήτου ηλικίας. Η αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω της 

παγκοσμιοποίησης και η κατάργηση των συγκεντρωτικών πολιτικών διοίκησης και 

ελέγχου αλλά και η ιδιωτική χρηματοδότηση της εκπαίδευσης μπορούν να 

αξιοποιηθούν. Η ενίσχυση της δράσης των ομάδων που αποτελούν την εκπαίδευση 

και η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων. Τέλος στον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαχείριση των τεχνολογικών 

αλλαγών και η διαχείριση της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου σε σχολικό επίπεδο. 

(Carnoy, 1999:82-86) 

Η εκπαίδευση θα λάβει να διαχειριστεί την παγκοσμιοποίηση σε όλα τα 

επίπεδα για να προετοιμάσει τους μαθητές να ανταποκριθούν σε μια κοινωνία με 

πολλές αλλαγές και να μπορούν να είναι ευέλικτοι σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο με 

μορφωτικά όσο και με κοινωνικοπολιτισμικά εφόδια. (Carnoy,1999) Η 

παγκοσμιοποίηση πρέπει να διερευνάται συνεχώς καθώς δεν αποτελεί μόνο μια 

μορφή επιρροής των εκπαιδευτικών πολιτικών και δεν καθορίζει ένα σαφή τρόπο 

άσκησης ελέγχου. Η κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τη διαχείρισή της και οφείλει να 

είναι σε συνεχή επαγρύπνηση για να μην οξυνθεί το πρόβλημα των κοινωνικών 

ανισοτήτων και ευνοηθούν τα υψηλότερα ταξικά στρώματα στον τομέα της 

εκπαίδευσης. (Υφαντή, 2011:92-93) 

 

Α.5. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οικονομικό – Κοινωνικοί 

Παράγοντες 
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Ο βασικός προβληματισμός που τίθεται είναι, αν κατά τον σχεδιασμό της 

εκπαίδευσης πρέπει να διαμορφώνονται στόχοι που να αφορούν την οικονομικό-

κοινωνική κατάσταση μιας χώρας αλλά και τις γραμμές που δίνονται σε οικονομικό 

επίπεδο τόσο σε εθνική όσο και σε παγκόσμια διάσταση αλλά και το αντίστροφο ,πως 

δηλαδή θα λαμβάνεται υπόψη σε οικονομικό επίπεδο η εκπαίδευση. Γενικά, σε μία 

χώρα  τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο κατά το σχεδιασμό των 

αλλαγών λαμβάνονται υπόψη η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα μιας χώρας αλλά 

και η κάλυψη των αναγκών σε προϊόντα και υπηρεσίες. Για την επίτευξη αυτών 

χρειάζεται η συνεργασία με την εκπαίδευση, η οποία από τη μία καλείται να 

διαμορφώσει άτομα με γενικές γνώσεις, που μπορούν παράλληλα να είναι ανοιχτά 

στη νέα γνώση στην πορεία της ζωής τους και από την άλλη σε σχεδιαστικό επίπεδο 

να συμπεριλάβει τους στόχους που τίθενται για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν τις κατάλληλες οικονομικές γνώσεις και δεν 

διακρίνουν τη στενή σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και οικονομίας. (Poignant, 1967: 11-

12) 

Κύριος άξονας γύρω από την μελέτη της σχέσης οικονομίας και εκπαίδευσης 

αποτελεί η χρηματοδότηση από το κράτος , τι ποσό διατίθεται για την κάλυψη των 

αναγκών στον τομέα της εκπαίδευσης σε συνάρτηση με τις γενικές επενδύσεις του 

κράτους σε άλλους τομείς . Αυτή η συσχέτιση είναι σημαντική καθώς αναδεικνύει το 

ρόλο της εκπαίδευσης σε μια κοινωνία και αν γίνεται σωστή διαχείριση των κρατικών 

πόρων αλλά και το τι θεωρείται πιο σημαντικό ιεραρχικά για την κάθε χώρα. 

Παράλληλα στη σχέση οικονομίας – εκπαίδευσης εντάσσεται και ο τρόπος που 

συμπεριλαμβάνονται οι οικονομικές εξελίξεις στο εκπαιδευτικό έργο και στη 

διδασκαλία. Παρακάτω θα αναλυθούν και οι δύο πτυχές τόσο η χρηματοδότηση της 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα όσο και η συμπερίληψη της οικονομικής πορείας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο Poignant αρχικά κάνει μία αποσαφήνιση των όρων που σχετίζονται άμεσα 

με την οικονομία μιας χώρας. Τονίζει πως η διαχείριση της οικονομίας παγκοσμίως 

έχει κάποιες βασικές αρχές κοινές για όλες τις χώρες. Η οικονομία συνδέεται με την 

παραγωγή μίας χώρας είτε υλικών αγαθών είτε υπηρεσιών, στις υπηρεσίες 

συμπεριλαμβάνεται και η εκπαίδευση αλλά ανήκει στις υπηρεσίες που ορίζει τη 

λειτουργία τους το κράτος. Οι βασικοί άξονες που συντελούν στην κινητικότητα  της 

οικονομίας μιας χώρας , χωρίζονται με βάση τον Poignant σε τέσσερις κατηγορίες: τα 
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νοικοκυριά  δηλαδή  οι ευρύτερες οικογενειακές ομάδες μίας χώρας και οι 

οικονομικές  σχέσεις  που αναπτύσσουν, οι επιχειρήσεις που αποτελούν τον 

παραγωγικό τομέα μιας χώρας, οι οργανισμοί που κατέχουν διοικητικά καθήκοντα 

και οι οικονομικοί φορείς μιας χώρας όπως οι τράπεζες και όσοι συντελούν στην 

κίνηση κεφαλαίου εγχώρια. Σημαντικός είναι και ο τρόπος διαχείρισης των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών  που παράγει μια χώρα, πώς τα αξιοποιεί, αν τα εξάγει , 

αν καλύπτει τις ανάγκες της και ο τρόπος κατανάλωσης αλλά και επένδυσης αυτών. 

Η εκπαίδευση ως επένδυση ανήκει στον τομέα διαχείρισης του κράτους που όμως δεν 

έχει άμεσο παραγωγικό αποτέλεσμα στην αύξηση του οικονομικού κεφαλαίου μιας 

χώρας. Αυτός ο παράγοντας επηρεάζει την επιλογή χώρου επενδύσεων από μια χώρα 

καθώς έχει ως κύριο στόχο την αύξηση της παραγωγής με τη χρήση λιγότερου 

δυνατού κεφαλαίου. (Poignant, 1967: 17) 

 

Α.5.1. Διάθεση οικονομικών πόρων στην εκπαίδευση 

 

Οι εκπαιδευτικές δαπάνες στις περισσότερες χώρες ορίζονται από την κυβέρνηση η 

οποία επιλέγει το ποσό που θα διατεθεί αλλά και σε ποιο τμήμα της εκπαίδευσης. Ο 

Poignant αναφέρεται και στο πώς μπορούν να προλαμβάνονται κάποιες δαπάνες ή να 

δίνονται εκεί που υπάρχει πραγματικά ανάγκη μέσω του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 

πώς δηλαδή ο οικονομικός προϋπολογισμός μπορεί να συμπεριληφθεί στη 

σχεδιαστική διαδικασία. Τα δεδομένα στην έρευνα του Poignant για τις δαπάνες ανά 

χώρα στην εκπαίδευση , δείχνουν ότι τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται 

μεγαλύτερο επενδυτικό κεφάλαιο στην εκπαίδευση σε σχέση με το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μιας χώρας. Αυτό έχει διαπιστωθεί και σε χώρες 

ανεπτυγμένες και σε αναπτυσσόμενες. Ενώ παρατηρείται αύξηση των επενδύσεων 

στην εκπαίδευση, η εκπαιδευτική ανάπτυξη δεν συνάδει με την οικονομική και 

τονίζεται πως η αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση δεν έχει μονίμως αύξουσα 

πορεία με αποτέλεσμα να χρειάζεται να μελετηθεί ο ρυθμός αύξησης και να 

σταθεροποιηθεί , πρώτον για την ισορροπία μεταξύ οικονομικής και εκπαιδευτικής 

ανάπτυξης αλλά και για την σταθερότητα στο χώρο των εκπαιδευτικών δαπανών. Σε 

αυτό το σημείο κρίνεται η σημαντικότητα του σχεδιασμού στο να συμπεριλάβει 

αυτούς τους παράγοντες. 
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Ο οικονομικός σχεδιασμός μίας χώρας κρίνεται δύσκολος και πολύπλοκος 

καθώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επενδυτικοί παράγοντες , επενδύσεις με 

βραχυπρόθεσμο παραγωγικό αποτέλεσμα και επενδύσεις  που είναι μελετημένες και 

σχεδιασμένες για να επιφέρουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και να 

ανταποκρίνονται σε πολιτικές και κοινωνικές ανάγκες. Σχετικά με την εκπαίδευση ο 

Poignant παρουσιάζει δύο τρόπους συμπερίληψης στον οικονομικό σχεδιασμό. 

Πρώτον να αποτελεί η εκπαίδευση μία σημαντική επενδυτική περιοχή για μία χώρα ή 

δεύτερον η εκπαίδευση να επωφελείται από τις επενδύσεις σε άλλες περιοχές που θα 

επιφέρουν μεγαλύτερο κέρδος τόσο στην οικονομία της χώρας όσο και στην 

εκπαίδευσή της. Οπότε προκύπτει και ένα επιπλέον ζήτημα στον Εκπαιδευτικό 

Σχεδιασμό , πώς θα μπορέσει να προσαρμόσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε 

συνάρτηση με τα οικονομικά κεφάλαια που παρέχονται από το κράτος και με τη θέση 

της εκπαίδευσης στον εθνικό προϋπολογισμό. Ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός έρχεται 

να προβλέψει τις  ανάγκες τις εκπαίδευσης για να επαρκέσει το ποσό που διατίθεται 

από το κράτος. Σύμφωνα με τον Poignant, πρέπει να συμπεριληφθούν  αλλά και να 

προβλεφθούν οι οικονομικές ανάγκες κάθε μαθητή ατομικά αλλά και σε ετήσια 

συνάρτηση. Έτσι αποδεικνύεται και η άμεση σχέση οικονομικού και εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού για την πρόβλεψη των αναγκών αλλά και της μεγιστοποίησης των 

οικονομικών απολαβών. 

Οι εκπαιδευτικοί προγραμματισμοί πρέπει να είναι καλά μελετημένοι γιατί αν 

κάποια οικονομική πρόβλεψη δεν επιτευχθεί,  θα διαταραχθεί όλο τον οικονομικό 

πλάνο μιας χώρας. Έτσι,  ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται με έρευνα, με 

συγκεκριμένους στόχους και με υπολογισμό του ανθρωπίνου δυναμικού αλλά και των 

αναγκών της αγοράς εργασίας. Καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους στις 

οικονομικές δαπάνες, ο σχεδιασμός κατέχει εξέχουσα θέση και πρέπει να διακρίνεται 

από σαφήνεια και από διαρκή αξιολόγηση ,όπως έχει προαναφερθεί. Η πρόβλεψη 

σχεδιαστικά λειτουργεί σαν το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης, καθώς δημιουργώντας 

ένα οικονομικό πλάνο γνωρίζει το κράτος το τι διαθέτει και το πού και μπορεί να 

διαπιστώσει τις ελλείψεις αλλά και τις πιθανές περιοχές για περεταίρω επενδύσεις , 

ενισχύοντας οικονομικά την εκπαίδευση που δεν αποτελεί κύριο επενδυτικό χώρο. 

Θίγεται ,λοιπόν το ζήτημα κατά πόσο λειτουργούν προγραμματιστικά οι χώρες κατά 

τον τρόπο που αναφέρθηκε για τη δημιουργία οικονομικών και εκπαιδευτικών 

πλάνων άμεσα μετρήσιμων με αξιόπιστους δείκτες. (Poignant, 1967:20-29) 
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Ο Poignant αναφέρει μία σειρά παραγόντων που επηρεάζουν τα οικονομικά 

και εκπαιδευτικά πλάνα και σχετίζονται με τους στόχους που έχει ένα πλάνο. Τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά αποτελούν σημείο μελέτης, καθώς αποτελούν τον 

πληθυσμό που θα λάβει την εκπαίδευση. Σε κάποιες χώρες, όπου η εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική για όλα τα παιδιά και αυτό κατοχυρώνεται με το σχετικό νόμο ,οι 

καταγεγραμμένες γεννήσεις καθορίζουν και το πλήθος των παιδιών που θα εισαχθούν 

στην εκπαίδευση και κατ’ επέκταση τις οικονομικές ανάγκες σε αγαθά που 

απαιτούνται για τη μόρφωση των παιδιών. Ωστόσο, τα δημογραφικά στοιχεία πολλές 

φορές επηρεάζονται άμεσα από κάποιο βίαιο γεγονός που μπορεί να συμβεί σε μία 

χώρα και μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τις γεννήσεις απότομα. Τα δημογραφικά 

στοιχεία δεν αφορούν όμως μόνο τις γεννήσεις αλλά και τον αριθμό των παιδιών που 

καλούνται να λάβουν εκπαίδευση. Αυτός ο αριθμός επηρεάζεται και με άλλους 

τρόπους: με τη μετακίνηση πληθυσμών αλλά και το θάνατο παιδιών λόγω βίαιων 

γεγονότων (πόλεμος, φυσικές καταστροφές). Έτσι οι πληθυσμιακές ανάγκες με βάση 

τα δημογραφικά στοιχεία αποτελούν βασική πρόβλεψη για τον εκπαιδευτικό- 

οικονομικό σχεδιασμό. Ο Μπέτσας αναφέρει ότι τα δημογραφικά στοιχεία 

παρουσιάζουν και το ηλικιακό εύρος μίας χώρας και αυτό επηρεάζει άμεσα τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό, καθώς διαμορφώνονται οι ηλικιακές ομάδες και οι 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες αλλά παράλληλα επιλέγεται και η άσκηση εκπαιδευτικής 

πολιτικής με βάση τα συμφέροντα της μεγαλύτερης πληθυσμιακά ηλικιακής ομάδας 

που συντελεί στην υποστήριξη του εκάστοτε κυβερνόντος κόμματος (Μπέτσας,υπό 

δημοσίευση) . Ένας άλλος παράγοντας είναι οι κοινωνικές δομές μιας χώρας, δηλαδή 

οι κοινωνικές τάξεις ποσοστιαία αλλά και οι κοινωνικές ανισότητες και οι απόψεις 

των κοινωνικών τάξεων για την εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα το επάγγελμα και η 

κοινωνική τάξη των γονέων καθορίζουν την εκπαίδευση των παιδιών τους και τα 

εφόδια που διαθέτει όταν εισάγεται στην εκπαίδευση. Το ζήτημα είναι πως 

επηρεάζεται ο εκπαιδευτικό-οικονομικός σχεδιασμός, σχεδιαστικά πρέπει να 

καλύπτονται οι ανάγκες όλων των ομάδων που λαμβάνουν μέρος στην εκπαίδευση 

μιας χώρας. Πολλές φορές όμως οι ανάγκες και τα συμφέροντα αυτών των ομάδων 

είναι αντικρουόμενα, έτσι δυσκολεύει ο ρόλος αυτού που καλείται να σχεδιάσει ένα 

εκπαιδευτικό πλάνο. Τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα απαιτούν τη μέγιστη δυνατή 

μόρφωση για τα παιδιά τους και τα ενισχύουν με ιδιωτικές εκπαιδευτικές παροχές 

ασκώντας πιέσεις στο κράτος να επενδύσει στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες και 

να παρέχει εφόδια για μελλοντική πνευματική εργασία των παιδιών τους. Αντίθετα τα 
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παιδιά της μεσαίας και κατώτερης τάξης διαθέτουν λιγότερα μορφωτικά εφόδια και 

παροχές και οι γονείς τους ασκούν πιέσεις για ενίσχυση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. Έτσι οι ανισότητες οξύνονται και υπάρχει σχεδιαστικό δίλημμα για το 

πού να επενδυθούν τα κεφάλαια που προορίζονται για την εκπαίδευση μιας χώρας. 

Πέραν της έρευνας γύρω από αυτό το ζήτημα όσων ασχολούνται με το σχεδιασμό , 

σημαντικό ρόλο έχει και η εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται από το κυβερνόν 

κόμμα και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί. Η εκπαιδευτική πολιτική που ασκεί το 

κυβερνόν κόμμα το οποίο μπορεί να καθορίσει που θα δοθεί η επενδυτική βαρύτητα 

και ποια βαθμίδα θα ενισχυθεί, με αποτέλεσμα μείωσης ή αύξησης των ανισοτήτων 

και των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Ένας επιπλέον παράγοντας που πηγάζει από τους 

παραπάνω είναι, όπως αναφέρει και ο Poignant, η ζήτηση  ανθρωπίνου δυναμικού 

από την αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας συνδέεται πολύ στενά με τη διαμόρφωση 

των επενδύσεων , ωστόσο για την αξιοποίηση αυτού του παράγοντα σχεδιαστικά 

πρέπει να τεθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι καθώς αφορούν το μέλλων των 

εκπαιδευομένων μετά το τέλος της βασικής εκπαίδευσης ή την επιμόρφωση των 

αποφοίτων στα νέα δεδομένα που επιτάσσει η αγορά εργασίας. Την τελική γνώμη  για 

την επένδυση των κεφαλαίων στην εκπαίδευση την έχει το κυβερνόν κόμμα το οποίο 

αποφασίζει σε ποιους από τους παραπάνω παράγοντες θα δώσει βάση. Ο Poignant 

διαχωρίζει αυτούς τους παράγοντες σε ποσοτικούς και ποιοτικούς υπονοώντας ότι οι 

ποσοτικοί αποτελούν προϋπόθεση διαμόρφωσης των ποιοτικών. Στους ποσοτικούς 

ανήκουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, οι κοινωνικές στάσεις η θέσπιση 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το ζήτημα της παροχής ίσων ευκαιριών. Στους 

ποιοτικούς ανήκουν , η εκπαιδευτική βαθμίδα που θα δοθεί προτεραιότητα και η 

εξασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση και η επιμόρφωση πάνω σε ζητήματα  νέων τεχνολογιών  και η 

επιμόρφωση ενηλίκων -κυρίως ανειδίκευτου προσωπικού. Τον τελευταίο λόγο στην 

επιλογή της διάθεσης οικονομικών πόρων στην εκπαίδευση έχει η κυβέρνηση και ο 

αρμόδιος φορέας που έχει διορίσει για τη διαχείριση των οικονομικών σε συνεργασία 

με τον φορέα διοίκησης της εκπαίδευσης. Οι αρμόδιοι φορείς μπορεί να επιλέξουν αν 

θα  δώσουν βάση στην οικονομικά συμφέρουσα λύση ή στην εκπαιδευτικά ωφέλιμη. 

Έτσι διαφοροποιείται το αν δίνεται προτεραιότητα στους ποσοτικούς ή στους 

ποιοτικούς παράγοντες ,είτε με την αλλαγή πολιτικής από την ίδια την κυβέρνηση 

είτε με την εκλογή άλλου κόμματος. (Poignant, 1967:32-46)  Μία άλλη 

διαφοροποίηση ως προς την επένδυση κεφαλαίων στην επένδυση αναφέρει ο 
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Μπέτσας όπου τονίζει την διαφορετική  επενδυτική πολιτική που ασκείται ανάμεσα 

στα φιλελεύθερα , στα σοσιαλδημοκρατικά και τα συντηρητικά κράτη- μέλη του 

ΟΟΣΑ. Τα πρώτα επενδύουν μεγάλο τμήμα του εθνικού προϋπολογισμού στην 

εκπαίδευση και ιδιαίτερα στις ανώτερες βαθμίδες χωρίς να παραμελούν οικονομικά 

άλλες ανάγκες της χώρας τους, τα σοσιαλδημοκρατικά επενδύουν επαρκή ποσά στην 

εκπαίδευση ενώ τα συντηρητικά αρκούνται στις λιγότερες δυνατές εκπαιδευτικές 

δαπάνες. (Μπέτσας,υπό δημοσίευση) 

Α.5.2. Συμπερίληψη οικονομικών στοιχείων στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, που σχετίζονται με την συμπερίληψη των 

οικονομικών στοιχείων στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό, πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κάποια στοιχεία της χώρας που καθορίζουν αν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε 

προηγούμενο βήμα είναι πρακτικά υλοποιήσιμοι. Πιο συγκεκριμένα όσα 

αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη σε ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο κατά το σχεδιασμό της εκπαίδευσης . Όμως 

υπάρχουν και παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην επίτευξη των στόχων 

ανά χώρα. Ο εθνικός προϋπολογισμός και οι συνθήκες διαβίωσης, τα σχολικά κτήρια 

και η πρόσβαση σε αυτά. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει σχεδιάσει μία εκπαίδευση 

να δώσει βάση στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση αλλά τα κτήρια που έχει 

επιλέξει να μην είναι προσβάσιμα από όλους τους μαθητές που επιθυμούν να λάβουν 

τέτοιου είδους εκπαίδευση. Επίσης σημαντικό ρόλο έχουν και η προϋπάρχουσα 

κατάσταση της εκπαίδευσης ,  το πόσο καλά ανταποκρίνεται ένα εκπαιδευτικό πλάνο 

στα εκπαιδευτικά δεδομένα και αν μπορεί να αφομοιωθεί από μαθητές και 

εκπαιδευτικούς ή αν έχουν προβλεφθεί οι πρακτικές υλοποίησης αυτού του πλάνου. 

Τέλος , εξέχοντα ρόλο στην υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού έχουν οι 

εκπαιδευτικοί, να είναι σύμφωνοι με το εκπαιδευτικό πλάνο , να μετέχουν σε 

αποφάσεις που το αφορούν και να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις. Ένα πλάνο 

σχεδιασμένο καθαρά με οικονομικούς όρους δεν μπορεί να είναι υλοποιήσιμο από 

τους εκπαιδευτικούς. (Poignant, 1967:47-51) 

 

Α.5.3. Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν επιγραμματικά τα στοιχεία 

χρηματοδότησης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα  κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό 

μπορεί να συσχετιστεί με τα προηγούμενα, καθώς θα διαπιστωθεί ποιοι παράγοντες 
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επηρεάζουν την επένδυση στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην Ελλάδα αλλά και 

το αν τελικά η επένδυση στην εκπαίδευση με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να 

οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη. Συνοπτικά  οι Μπέτσας , Τζιμούρτου και 

Μαυροσκούφης σε σχετική έρευνα για τη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης της 

Ελλάδας κατά τη χρονική περίοδο 1960-2010 αναφέρουν ότι οι επενδύσεις στο χώρο 

της εκπαίδευσης είναι ελάχιστες συγκριτικά με τις επενδύσεις που επιλέγει το 

εκάστοτε κόμμα σε άλλους τομείς του κράτους , ενώ διαπιστώνεται και από άλλες 

έρευνες μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση έως το 2010 κυρίως στις 

ανώτερες βαθμίδες. Παρά την εγχώρια αύξηση , συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες 

σε παγκόσμιο και  σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και με τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ,  

αποτελεί  μία από τις χώρες με τη μικρότερη δημόσια επένδυση στο χώρο της 

εκπαίδευσης (Εικόνα 1) και μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση 

στην παραπαιδεία για ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης (Εικόνα 2). (Μπέτσας κ.α. 

, υπό δημοσίευση; Μπέτσας, υπό δημοσίευση) . Επιπλέον, ο Μπέτσας αναφέρει  ότι 

καθώς δημογραφικά  η Ελλάδα έχει μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων ανθρώπων σε 

σύγκριση με τις γεννήσεις , πολιτικά συμφέρει να επενδύονται κεφάλαια προς όφελος 

των μεγαλύτερων ηλικιών με αποτέλεσμα τη μείωση των κεφαλαίων που 

προορίζονται για την εκπαίδευση , παράδειγμα αποτελεί το συνταξιοδοτικό. 

(Μπέτσας, υπό δημοσίευση) Προκύπτει λοιπόν , ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα δε χρηματοδοτείται επαρκώς για τις ανάγκες των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών συγκριτικά με τα ποσά που διατίθενται  από το κράτος σε άλλους 

τομείς ( Εικόνα 3), και στηρίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στις ιδιωτικές δαπάνες 

υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου . Σχεδιαστικά και συνδυαστικά με όσα 

προαναφέρθηκαν για το οικονομικό πλάνο μιας χώρας ,στην Ελλάδα επιλέγεται η 

επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων που θα επιφέρουν άμεσα οικονομικές απολαβές 

και αυτό προκύπτει από τις επενδύσεις στις ανώτερες βαθμίδες, το πολιτικό 

συμφέρον για ψηφοθηρικούς σκοπούς λειτουργεί ανασταλτικά προς τις επενδύσεις 

στην εκπαίδευση, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αξιοποιούνται για οικονομικούς 

σκοπούς και όχι για το σχεδιασμό της εκπαίδευσης , τα κοινωνικά συμφέροντα 

διαμορφώνουν τις ομάδες πίεσης και υπερισχύει η άποψη των ανώτερων κοινωνικών 

τάξεων, οι στόχοι που τίθενται συμπεριλαμβάνουν μόνο τους ποσοτικούς παράγοντες  

και η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης δεν μπορεί να επαρκέσει χωρίς την ιδιωτική 

στήριξη. 
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Εικόνα 1: Δημόσιες Δαπάνες στην Εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Συγκριτική 

αποτύπωση 1970-2010 

 (Πηγή: (Μπέτσας, υπόδημοσίευση: Γράφημα 1) 

 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Δημόσιες  

(εκ.ευρώ) 

3666,6 

72,54% 

4099,2 

76,04% 

4617,1 

77,93% 

5120,6 

79,61% 

5597,3 

81,51% 

6135,2 

73,64% 

7103,9 

76,35% 

7897,8 

76,21% 

Ιδιωτικές 

(εκ.ευρώ) 

1388,1 

27,46% 

1291,5 

23,96% 

1307,4 

22,07% 

1311,2 

20,39% 

1269,5 

18,49% 

2196,4 

26,36% 

2200,6 

23,65% 

2465,7 

23,79% 

Εικόνα 2:Κατανομή Δημόσιων -Ιδιωτικών δαπανών στην εκπαίδευση 

 (Πηγή : (Μπέτσας κ.α. ,υπό δημοσίευση:Πίνακας 3 ) 

 

 

Εικόνα 3:Σύγκριση της κατανομής των Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών δημόσιων 

δαπανών 

 (Πηγή: (Μπέτσας,υπό δημοσίευση : Γράφημα 4) 
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Α.6. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Δημογραφική Ανάλυση 
 

Η δημογραφική ανάλυση κατέχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού. Για την Unesco δεν νοείται εκπαιδευτικός σχεδιασμός χωρίς να ληφθούν 

υπόψη τα δημογραφικά δεδομένα αλλά τονίζεται και η κριτική στάση απέναντι σε 

όλες τις δημογραφικές έρευνες ,κατά πόσο διακρίνονται από εγκυρότητα και πόσο 

πρόσφατες είναι. (Châu, 2003:9-11) Τα δημογραφικά δεδομένα επηρεάζουν όλους 

τους τομείς του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα που αναλύθηκαν 

προηγουμένως. Για να γίνει κατανοητό αυτό απαιτείται  ο ορισμός της δημογραφικής 

ανάλυσης ως επιστημονικό πεδίο που απασχολεί αρκετούς ερευνητές. Σύμφωνα με 

τον Ta-Ngoc Châu η δημογραφική ανάλυση αφορά τις πληθυσμιακές ομάδες 

ανθρώπων που δρουν σε καθορισμένα πλαίσια. (Châu, 2003: 17) Ο Ta-Ngoc Châu 

διακρίνει δύο κατηγορίες δημογραφικής ανάλυσης τη στατική και την δυναμική. Η 

στατική ασχολείται με τον τρόπο που δομείται μία πληθυσμιακή ομάδα και από 

ποιους αποτελείται αλλά και με την ερμηνεία κάποιων γεγονότων. Αντιθέτως η 

δυναμική ανάλυση αφορά τη μελέτη των όσων επηρεάζουν το μέγεθος μιας 

πληθυσμιακής ομάδας (γεννητικότητα, θνησιμότητα) και την κινητικότητα των 

πληθυσμιακών ομάδων αλλά και το πώς μπορεί να συνδέονται κάποιες πληθυσμιακές 

ομάδες. Και οι δύο κατηγορίες δημογραφικής ανάλυσης σχετίζονται με τον 

Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. Για να σχεδιαστεί μία εκπαίδευση που να καλύπτει τις 

ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών της πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος 

του πληθυσμού ,η ταυτότητα του -ποια ομάδα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού, ποιοι χρειάζονται να εκπαιδευτούν, τι ανάγκες έχουν, αν θα 

παραμείνουν στη χώρα, αν θα υπάρχει υποδοχή νέων πληθυσμιακών ομάδων που θα 

αθροιστούν με το γηγενή πληθυσμό της χώρας- αλλά και οι παράγοντες που 

επηρεάζουν αυτά. (Châu, 2003:17-18) 

Α.6.1. Στατική μέθοδος και δεδομένα που αξιοποιούνται στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 

 

Το ζήτημα λοιπόν  είναι το πώς επηρεάζουν αυτά τα δημογραφικά στοιχεία την 

εκπαίδευση. Αρχικά, για να τεθούν οι στόχοι του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού μίας 

χώρας πρέπει να ερευνηθεί η ταυτότητα του πληθυσμού που την αποτελεί, το φύλο 

και η ηλικία θα δώσουν βασικά στοιχεία για την στοχοθεσία, έπειτα το μέγεθος της 

κάθε κοινωνικής τάξης θα καθορίσει την κλίση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 
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ως προς τις ανάγκες της μεγαλύτερης πληθυσμιακά ομάδας και η διάταξη του 

πληθυσμού στα χωρικά όρια μιας χώρας θα καθορίσει τον τρόπο διεξαγωγής του 

εκπαιδευτικού έργου αλλά και τις περεταίρω ανάγκες που θα εξυπηρετήσει η 

εκπαίδευση για την εκπλήρωση των κοινωνικό-οικονομικών στόχων. Ο Ta-Ngoc 

Châu  επισημαίνει πως   για τη συλλογή αυτών των δημογραφικών δεδομένων γίνεται 

απογραφή του πληθυσμού ανά δεκαετία με τη χρήση της μεθόδου των προσωπικών 

συνεντεύξεων ανά πολίτη σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για όλη την επικράτεια. 

Ωστόσο η μέθοδος της απογραφής κατά αυτό τον τρόπο απαιτεί μεγάλο οικονομικό 

κόστος και δεν διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου της διαδικασίας καθώς απαιτούνται 

πολλά άτομα για να πάρουν συνεντεύξεις από όλους τους πολίτες μιας χώρας και 

μέσα σε μια δεκαετία μπορεί ο πληθυσμός μιας χώρας να διαφοροποιηθεί, αλλά αυτό 

δεν μπορεί να ελεγχθεί μέχρι την επόμενη καταγραφή. (Châu, 2003:18-22) Ενώ τα 

δημογραφικά δεδομένα της απογραφής μιας χώρας αποτελούν σημαντικό τμήμα της 

στοχοθεσίας στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό, πρέπει να είναι ευέλικτος και να 

λαμβάνει υπόψη τα μειονεκτήματα της απογραφής για να προσαρμόζεται σε μία 

κατάσταση που μπορεί να μην είχε προβλεφθεί πληθυσμιακά και δεν ανταποκρίνεται 

επαρκώς στις εκπαιδευτικές ανάγκες. Για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

απογραφής δημιουργούνται διαγράμματα σε μορφή πυραμίδας για την ηλικία σε 

συνάρτηση με το φύλο , όμως μπορεί να είναι ανακριβή καθώς στις προσωπικές 

συνεντεύξεις για την απογραφή είτε κάποιοι κάτοικοι δεν παρέχουν αληθείς 

πληροφορίες είτε δεν διαθέτουν τις πληροφορίες που απαιτούνται, αφού δεν 

διασταυρώνονται αυτά τα δεδομένα και μπορεί να προκαλέσουν αναληθή 

αποτελέσματα. Ένα διάγραμμα με τις ηλικίες των παιδιών που λαμβάνουν μέρος στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και που περιλαμβάνει τoν αριθμό των γεννήσεων αλλά και 

το φύλο επηρεάζει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την εκπαίδευση. Ο αριθμός 

των γεννήσεων αξιοποιείται για να δούνε σε οικονομικό επίπεδο τι θα δαπανηθεί 

ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένου αριθμού μαθητών , αλλά καθορίζει και τη 

διαμόρφωση των επαγγελμάτων και τη ζήτηση σε διδακτικό προσωπικό και δείχνει το 

πώς θα διαμορφωθούν οι μεγαλύτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες ποσοτικά αλλά και 

ποιοτικά, δηλαδή πόσοι εισακτέοι αλλά και σε ποιες επαγγελματικές επιλογές. (Châu, 

2003:23-29) Αν ληφθούν υπόψη αυτά, μπορεί να αποφευχθούν σημαντικά ζημιογόνα 

λάθη στα εκπαιδευτικά συστήματα. Κατ’ επέκταση επηρεάζεται και ο οικονομικός 

προϋπολογισμός της κάθε χώρας, τα δημογραφικά στοιχεία που δείχνουν τις 
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ηλικιακές πληθυσμιακές ομάδες καθορίζουν και το πού θα δοθεί επενδυτική 

βαρύτητα.  

Όπως έχει προαναφερθεί, στην Ελλάδα λόγω μεγάλου μέσου όρου ζωής και 

επειδή οι ηλικιωμένοι αποτελούν μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα δίνεται βαρύτητα στο 

συνταξιοδοτικό. Παράλληλα το ηλικιακό διάγραμμα σε συνδυασμό με το συνολικό 

πληθυσμό μιας χώρας μελετάται για να υπολογιστεί ο αριθμός των παιδιών που 

εκπαιδεύονται. Ο Ta-Ngoc Châu παρουσιάζει δύο μαθηματικούς τύπους υπολογισμού 

αυτού του αριθμού. Ο ένας σχετίζεται με τον υπολογισμό του αριθμού των παιδιών 

που εισάγονται σε μια βαθμίδα ως προς τη επίσημη ηλικιακή ομάδα που πρέπει να 

βρίσκεται σε αυτή τη βαθμίδα, καθώς κάποια παιδιά παρά την ηλικία τους λόγω 

κάποιων αιτιών μπορεί να καθυστέρησαν να εισαχθούν σε κάποια βαθμίδα είτε να 

εισάχθηκαν εσπευσμένα. Ο άλλος τύπος υπολογίζει τον αριθμό των παιδιών της 

επίσημης ηλικίας που εισάχθηκαν σε μια βαθμίδα προς τον συνολικό αριθμό των 

παιδιών αυτής της ηλικίας, καθώς δεν περνάνε από όλες τις βαθμίδες  όλα τα παιδιά 

σε όλες τις χώρες είτε γιατί δεν είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση είτε γιατί 

μεσολαβούν  ανασταλτικοί παράγοντες που εμποδίζουν την εκπαίδευση των παιδιών 

όπως το πόσο προσβάσιμα είναι τα σχολεία σε κάποιες περιοχές μιας χώρας. (Châu, 

2003:33-36) Ωστόσο καθώς αυτοί οι τύποι δεν υπολογίζουν κάποιους παράγοντες, 

υπάρχουν άλλοι τύποι συμπληρωματικοί που συνυπολογίζουν και τους 

νεοεισαχθέντες αλλά και τα χρόνια που εκπαιδεύονται οι μαθητές. Όπως αναφέρει ο 

ίδιος συγγραφέας ένα ηλικιακό διάγραμμα σε μορφή πυραμίδας μπορεί να 

χρησιμεύσει και στην ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό για να καλυφθούν οι θέσεις που  απαιτούνται, όταν οι μεγαλύτεροι 

συνταξιοδοτούνται αλλά και να υπολογιστούν τα κόστη που απαιτούνται για τις 

οικονομικές απολαβές του προσωπικού. (Châu, 2003:42) 

Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη δημογραφική ανάλυση παρέχουν και 

άλλες σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τον Εκπαιδευτικό 

Σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα κατά την σχεδιαστική διαδικασία επιλέγεται σε ποιον 

τομέα θα δοθεί βάση στην εκπαίδευση, σε ποια επαγγελματική κατεύθυνση θα 

στραφούν οι μαθητές και ποια εκπαιδευτικά εφόδια χρειάζονται. Η επαγγελματική 

κατεύθυνση καθορίζεται τόσο από τις ανάγκες της κοινωνίας για συγκεκριμένα 

επαγγέλματα όσο και από τις στάσεις  ή τα επαγγέλματα των γονέων ακόμη και από 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας ή από άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι 
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οι ιδεολογικές, θρησκευτικές αντιλήψεις. Η δημογραφική ανάλυση παρέχει αυτές τις 

πληροφορίες καθώς στην απογραφή οι συνεντεύξεις είναι προσωπικές ανά κάτοικο 

και βοηθούν στον υπολογισμό του ανθρωπίνου δυναμικού ανά επάγγελμα, στον 

Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό λειτουργούν για να καλυφθούν οι ανάγκες που επιτάσσονται 

από την κοινωνία και τους πολίτες της. (Châu, 2003:45-48) Επίσης η απογραφή 

πληροφορεί τους σχεδιαστές για το πώς κατανέμεται ο πληθυσμός στα χωρικά 

πλαίσια ενός κράτους για να αποφασιστεί πού θα πρέπει να υπάρχουν σχολεία και 

ποιες οι ανάγκες για μεταφορά στα πλησιέστερα σχολεία. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη 

διαδικασία έχει και το πόσο ενεργή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση για την εκπαίδευση 

των μαθητών της. (Châu, 2003: 49-50) 

 

Α.6.2. Δυναμική μέθοδος και δεδομένα που αξιοποιούνται στον Εκπαιδευτικό 

Σχεδιασμό 

Στη δυναμική μέθοδο μελέτης των δημογραφικών δεδομένων εντάσσεται ο αριθμός 

των γεννήσεων, ο αριθμός των θανάτων αλλά και οι μετακινήσεις πληθυσμών που 

έρχονται ή φεύγουν από μία χώρα και επηρεάζουν το μέγεθος του πληθυσμού της. 

Στη σπουδή του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού μελετώνται αυτά τα δεδομένα για να 

διαμορφωθεί κατάλληλα το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Ta-Ngoc Châu σχετικά με τον 

αριθμό των γεννήσεων παρουσιάζει δύο τρόπους μέτρησης αυτών είτε ως προς τον 

συνολικό πληθυσμό ανά έτος είτε ως προς τον αριθμό των γυναικών που μπορούν να 

τεκνοποιήσουν ο οποίος επηρεάζεται από ηλικιακούς παράγοντες. Στον Εκπαιδευτικό 

Σχεδιασμό αξιοποιείται ο δεύτερος τρόπος υπολογισμού αλλά σε συγκεκριμένο 

ηλικιακό εύρος ανά έτος. (Châu, 2003:53-58) Αντίστοιχα μελετώνται και τα ποσοστά 

των θανάτων σε μία χώρα  χρησιμοποιώντας τον πρώτο τρόπο μέτρησης που 

αξιοποιείται και για τις γεννήσεις αλλά καθώς υστερεί στις συγκριτικές μελέτες γιατί 

δεν περιλαμβάνει βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους θανάτους μιας χώρας 

εμπλουτίζεται με τη χρήση δεικτών που στοχεύουν στην ακρίβεια των δεδομένων. 

(Châu, 2003:60-64) Στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό μελετάται κυρίως το μέγεθος των 

θανάτων των νεογνών και οι παράγοντες που τους προκαλούν. Η εκπαίδευση 

επηρεάζεται άμεσα μιας και τα νεογέννητα παιδιά αποτελούν μελλοντικούς μαθητές. 

(Châu, 2003:67) Παράλληλα μελετάται και ο μέσος όρος ζωής των κατοίκων μίας 

χώρας, για να σχεδιαστεί μια εκπαίδευση που είτε μπορεί να προλαμβάνει κάποιες 
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αιτίες θανάτων είτε θα φροντίζει για την μόρφωση των μεγαλύτερων ηλικιακών 

ομάδων. (Châu, 2003:71-72) 

Η δημογραφική ανάλυση αποτελεί θεμέλιο λίθο για τον Εκπαιδευτικό 

Σχεδιασμό και αποτελεί μία σειρά από δεδομένα που πρέπει να αξιοποιούνται 

σχεδιαστικά για να διαμορφώνονται οι κατάλληλοι πίνακες με τα δεδομένα ανά 

ηλικιακή ομάδα που λαμβάνει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία και να 

καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες των μαθητών. Όμως, η δημογραφική ανάλυση 

διαφέρει από χώρα σε χώρα. Γι’ αυτό και πρέπει να μελετάται συνδυαστικά με 

άλλους παράγοντες όπως είναι οι θάνατοι λόγω πολέμων ή λόγω κάποιας επιδημίας, η 

μετανάστευση ή οι θρησκευτικές αντιλήψεις. Γι’ αυτό και είναι δύσκολο να γίνουν οι 

κατάλληλες προβλέψεις στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και απαιτείται η γνώση 

πολλών πεδίων αλλά και η γνώση των μειονεκτημάτων της δημογραφικής ανάλυσης 

από τους σχεδιαστές της εκπαίδευσης. 

 

Α.7. Σχολική Κουλτούρα 
 

Η σχολική κουλτούρα είναι ένας όρος που επηρεάζει σημαντικά το χώρο της 

εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε σχολικό επίπεδο , επηρεάζει τις εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της εκπαίδευσης άρα έχει σχέση με 

τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό στη διάρθρωση του , και επειδή αναφέρεται ως 

παραγοντικός όρος σε άλλες έννοιες αξίζει να οριστεί στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας. Επιλέχθηκε ο ορισμός της Υφαντή καθώς είναι μία έννοια που επιδέχεται 

διαφορετικά νοήματα. Η έννοια της κουλτούρας αναφέρεται σε ένα κοινό σύστημα 

αξιών λειτουργιών  και τρόπων αντιμετώπισης κάποιων καταστάσεων που 

διαμορφώνονται σε μία κοινωνία , έτσι και ένα σχολείο αποτελεί το κοινωνικό 

πλαίσιο στο οποίο υπάρχει και  διαμορφώνεται η σχολική κουλτούρα. Η Υφαντή 

τονίζει τα βασικά σημεία που στοιχειοθετούν την σχολική κουλτούρα  για τη 

λειτουργία και βελτίωση του σχολείου στα πλαίσια αυτής,  οι στόχοι που θέτει το 

σχολείο, οι μέθοδοι και οι πρακτικές που χρησιμοποιεί, η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν το σχολείο, οι αρμοδιότητες του καθενός και 

οι σχέσεις επικοινωνίας που αναπτύσσονται σε σχολικό πλαίσιο (Βεργίδης & 

Υφαντή, 2011). Σχεδιαστικά λοιπόν η σχολική κουλτούρα λειτουργεί για να παρέχει 

πληροφορίες που θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό όπως ο τρόπος λειτουργίας αλλά και 
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οι ανάγκες που υπάρχουν, ο οποίος πρέπει να είναι προσαρμόσιμος  σε κάθε σχολείο 

που διαφέρει ως προς την κουλτούρα. Παράλληλα η σχολική κουλτούρα μπορεί να 

διαμορφωθεί και από τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό καθώς είναι το πλαίσιο που δίνει 

κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Το ζήτημα τίθεται στο 

ρόλο της σχολικής κουλτούρας μέσα στο σχολείο, αν δηλαδή λειτουργεί για την 

ενσωμάτωση των αλλαγών και την διευκόλυνση της λειτουργίας του σχολείου ή αν 

λειτουργεί ανασταλτικά στην απομάκρυνση του σχολείου από την εκπαιδευτική 

κοινότητα. Για να λειτουργήσει η σχολική κουλτούρα συνδυαστικά με τον 

Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό, απαιτείται αρχικά η γνώση της από τα μέλη του σχολείου 

και η διαμόρφωση της προς όφελος της βελτίωσης του σχολείου και της εκπαίδευσης 

γενικότερα και φυσικά ο ρόλος των εκπαιδευτικών που είναι φορείς επικοινωνίας των 

εκπαιδευτικών αλλαγών και του σχολείου (Βεργίδης & Υφαντή, 2011:20-21)  
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Β. Ερευνητική Προσέγγιση 

Β.1. Περιγραφή Ερευνητικής Διαδικασίας 

 

Πραγματοποιήθηκε μια περιορισμένου εύρους ποσοτική  έρευνα με τη σύναψη 

ερωτηματολογίου (παρουσιάζεται στο Παράρτημα I).  Η μελέτη αποφασίστηκε να 

γίνει σε ένα επαρκές δείγμα εξήντα εκπαιδευτικών, εκ των οποίων μοιράστηκαν 

ισάριθμα ερωτηματολόγια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 

διαχωρισμό της πρωτοβάθμιας σε νηπιαγωγείο και δημοτικό. Μοιράστηκαν 

περισσότερα από εξήντα ερωτηματολόγια για τον αποκλεισμό των ακραίων 

περιπτώσεων και για να μην θεωρηθεί ελλιπές το δείγμα. Τα ερωτηματολόγια έγιναν 

με τη χρήση της κλίμακας Likert για να μετρηθούν οι αντιλήψεις και στάσεις των 

εκπαιδευτικών στο θέμα του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού στην Ελλάδα. Το 

ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο σε έξι άξονες οι οποίοι αναλύονται παρακάτω ως 

προς την επιλογή τους σχετικά με το θέμα του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.  

Αναφορικά, ο πρώτος άξονας με εφτά ερωτήσεις μελετά τις αντιλήψεις και οι 

επακόλουθοι τις στάσεις των εκπαιδευτικών. Πριν τη διεξαγωγή της κυρίως έρευνας 

πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική σε πέντε εκπαιδευτικούς διαφορετικών βαθμίδων για 

τον εντοπισμό λαθών ή παρανοήσεων. Οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών  

λήφθηκαν υπόψη και τα ερωτηματολόγια προσαρμόστηκαν με βάση αυτές. 

Η κλίμακα Likert μετρά τη συμφωνία των εκπαιδευτικών ως προς το 

περιεχόμενο της ερώτησης των ερωτηματολογίων. Για τη χρήση αυτής της κλίμακας 

οι ερωτήσεις εκφράζονται χωρίς ερωτηματικό χαρακτήρα για να μην κληθεί ο 

συμμετέχων στην έρευνα να απαντήσει γενικά  αλλά να εκδηλώσει το βαθμό 

συμφωνίας του. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται μία συγκεκριμένη κλιμάκωση 

τιμών σε όλο το ερωτηματολόγιο. Οι τιμές διατυπώνονται με την παρακάτω σειρά, 

«διαφωνώ πολύ», «διαφωνώ λίγο», «ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ», «συμφωνώ 

λίγο», «συμφωνώ πολύ».  Η ύπαρξη και των πέντε τιμών εξυπηρετεί την επίτευξη 

κάποιων συνθηκών που εξυπηρετούν τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 

(Ζαφειρόπουλος,2012). Για τη διατύπωση των τιμών της κλίμακας χρησιμοποιήθηκαν 

οι αριθμοί από το ένα έως το πέντε αντίστοιχα για την κάθε τιμή. 
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Β.2. Επιλογή Δημογραφικών Στοιχείων 
 

Στα δημογραφικά στοιχεία επιλέχθηκαν το φύλο, η ηλικία , η βαθμίδα εκπαίδευσης, η 

οποία διαχωρίστηκε ως προς την πρωτοβάθμια (νηπιαγωγός/δάσκαλος), τα διοικητικά 

καθήκοντα , τα χρόνια προϋπηρεσίας, το είδος εκπαίδευσης , το επίπεδο σπουδών και 

αν συμμετείχαν σε κάποια ομάδα άσκησης ελέγχου. Κρίθηκαν ως άμεσα σχετιζόμενα 

με τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. 

Β.3. Επιλογή και Ανάλυση Αξόνων Ερωτηματολογίου 
 

Β.3.1.  Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προκύπτουν από μια σειρά ερωτήσεων στις οποίες 

αποδομείται η έννοια του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με βάση τα χαρακτηριστικά που 

την απαρτίζουν. Σύμφωνα τον ορισμό που δίνει η Unesco, τα στοιχεία αυτά είναι οι 

στόχοι του κράτους να συμφωνούν με τους στόχους της εκπαίδευσης, η επαρκής 

κάλυψη των αναγκών των μαθητών και της κοινωνίας από την εκπαίδευση, η ευελιξία 

και προσαρμοστικότητα της εκπαίδευσης, ο τρόπος εκτέλεσης των εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων και η ανατροφοδότηση από τους εμπλεκομένους με την εκπαίδευση 

ως προς το αποτέλεσμά της αλλά και η αξιοποίηση των οικονομικών και 

δημογραφικών στοιχείων για το σχεδιασμό της εκπαίδευσης. 

Β.3.2.  Συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς 

Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης στην Ελλάδα γίνεται με εντολή του κράτους στους 

αρμόδιους επιστήμονες και θεσπίζεται μέσω του αρμόδιου Υπουργείου. Για το 

σχεδιασμό της εκπαίδευσης σημαντικός είναι και ο ρόλος των άμεσα εμπλεκομένων 

με το εκπαιδευτικό έργο.  Ωστόσο υπάρχουν και οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου 

και του Υπουργείου Παιδείας και των διαφόρων σωμάτων που δημιουργήθηκαν για 

την υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Τέτοια σώματα είναι το Σώμα 

Μονίμων Αξιολογητών (ΣΜΑ) αλλά και οι διάφορες ομάδες που ασχολούνται με τη 

διοίκηση της εκπαίδευσης όπως είναι οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Ωστόσο είχε θεσπιστεί 

και η λειτουργία των Περιφερειακών Κέντρων Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕΚΕΣΕΣ) αλλά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν. (Υφαντή , 2011) Ακολουθεί μία 

σειρά ερωτήσεων για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους αρμόδιους 

οργανισμούς για τον κάθε κλάδο, για να δούμε αν η επικοινωνία είναι ανοιχτή και 

κατά πόσο τα προβλήματα που προκύπτουν λύνονται με την κατάλληλη συνεργασία. 
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Στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι σχέσεις επικοινωνίας 

των καθηγητών με τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι θα είναι καταρτισμένοι να 

μπορούν να επιλύουν απορίες και τυχόν προβλήματα αλλά και να συμβουλεύουν και 

να αξιολογούν με τα σωστά κριτήρια το έργο του κάθε εκπαιδευτικού. Η συνεργασία 

σχετίζεται άμεσα με την ανατροφοδότηση που αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη ενημέρωση των εκπαιδευτικών 

για τους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν για το κάθε θέμα. Όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά η Υφαντή, μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μπορεί να 

αποτύχει τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και τα κατά την εφαρμογή, αν δεν συμβάλουν 

σε αυτά τα στάδια οι εμπλεκόμενοι με την εκπαίδευση. 

 

Β.3.3.  Άσκηση Ελέγχου 

Ο όρος άσκηση ελέγχου χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τους μηχανισμούς 

αξιολόγησης που διαθέτει το κράτος για την εκπαίδευση και για να εξετάσει τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα θέματα αξιολόγησης. Ο έλεγχος αποτελεί 

βασικό στοιχείου του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, καθώς σχετίζεται με τη διασφάλιση 

της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, με τη διαφάνεια των κριτηρίων αξιολόγησης 

, με τη διαπίστωση λαθών ή παραλείψεων και με τη συνέπεια απέναντι στους στόχους 

που τέθηκαν κατά το σχεδιασμό. Ο έλεγχος οφείλει να ασκείται για να βοηθά τους 

εκπαιδευτικούς ή και τους μαθητές για να προάγεται το εκπαιδευτικό έργο και όχι να 

αποτελεί μία περίοδο άγχους για τους εκπαιδευτικούς και να τους στρέφει εναντίον 

των αξιολογητών. Στην Ελλάδα η μελέτη και άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής 

σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο άσκησης ελέγχου και με τη λειτουργία των 

διοικητικών καθηκόντων στην εκπαίδευση, ο έλεγχος ασκείται από το Υπουργείο 

Παιδείας έχοντας συγκεντρωτικά και γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά. Τα 

γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά που συναντώνται είναι ο πολύ συγκεκριμένος 

καθορισμός των καθηκόντων , η ανάληψη των καθηκόντων με βάση το έργο που έχει 

εκτελέσει το κάθε μέλος ενός οργανισμού, η λεπτομερής καταγραφή των κανόνων , 

των ρυθμίσεων , των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κάθε μέλους και του 

τρόπου επιτέλεσης του έργου που έχει αναλάβει, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα 

ανάληψης πρωτοβουλιών και ανάπτυξης καλής επικοινωνίας των ατόμων που ασκούν 

έλεγχο και αυτών που τον δέχονται. Τα συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά είναι η 

συσσώρευση της εξουσίας στα υψηλά ιστάμενα άτομα που ασχολούνται με την 

εκπαίδευση δημιουργώντας αυταρχικό χαρακτήρα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει 
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ασκηθεί έντονη κριτική απέναντι σε αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς δημιουργούν 

ένα σύστημα ελέγχου ανεπαρκές για τις ανάγκες της κοινωνίας και της εκπαίδευσης, 

έχει πρόσκαιρο και όχι διαρκή χαρακτήρα και δημιουργεί ταραχή  σε περιόδους 

αξιολόγησης, η διαφάνεια αμφισβητείται, διαπιστώνονται επικοινωνιακά 

προβλήματα, υστερεί στην παροχή κινήτρων και νέων αρμοδιοτήτων στα μέλη του 

κάθε οργανισμού ελέγχου και δε δίνει τη δυνατότητα συναπόφασης του 

εκπαιδευτικούς. Ωστόσο έγιναν προσπάθειες αποκέντρωσης του ελέγχου για να 

ασκείται από πολλούς φορείς χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. (Υφαντή, 2011) 

Ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός για την ομαλή και σωστή λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος γίνεται σε συνδυασμό με την άσκηση ελέγχου. Για αυτό και μελετώνται 

οι απόψεις τον εκπαιδευτικών γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 

 

Β.3.4.  Ποιότητα στην Εκπαίδευση 

Η ποιότητα στην εκπαίδευση είναι ένας όρος που περιλαμβάνει πολλά στοιχεία 

σχετικά με την εκπαίδευση σημαντικά για το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την πορεία 

της. Αυτά τα στοιχεία είναι που την καθιστούν σημαντική για τον Εκπαιδευτικό 

Σχεδιασμό και που πρέπει να διασφαλίζεται κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού για 

το μέλλον της εκπαίδευσης. Με βάση τους Βοζαΐτη και Υφαντή, η ποιότητα στην 

εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την εκπλήρωση διατυπωμένων και μακροπρόθεσμων  

στόχων, τη χρηματοδότηση και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, τις 

περιστάσεις διαμόρφωσης των γνωστικών δομών, την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση προς βελτίωση της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των 

εμπλεκομένων με την εκπαίδευση, τον τρόπο διοίκησης και τη σχολική κουλτούρα 

(Βεργίδης & Υφαντή, 2011:95-97). Στην Ευρώπη εντοπίζονται και συγκεκριμένοι 

οργανισμοί ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας και αυτό συμβαίνει λόγω των 

αλλαγών που επιφέρουν η παγκοσμιοποίηση και οι κανόνες της αγοράς που 

συντελούν στην ομογενοποίηση και στην ανάγκη ύπαρξης μέτρων για τη διατήρηση 

της ποιότητας στην εκπαίδευση στο κάθε κράτος. (Βεργίδης & Υφαντή, 2011: 95-

100) Μιας και η ποιότητα της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από πολλές έννοιες και 

δεν αφορούσαν όλες την παρούσα έρευνα, επιλέχθηκαν τα στοιχεία εκείνα που 

αποτελούν τις συνιστώσες του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, η χρηματοδότηση, το 

μαθησιακό περιβάλλον, σε συνάρτηση με τις ανάγκες των μαθητών, η σύνδεση με 

τον κόσμο της εργασίας και η συστημική προσέγγιση της εκπαίδευσης για την 

κάλυψη των αναγκών των πρωταγωνιστών της εκπαίδευσης. Ωστόσο μπορεί να 
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μελετηθεί σε συνάρτηση με άλλους άξονες της παρούσας έρευνας για τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών. 

Β.3.5.  Στοχοθεσία 

Σχεδιασμός χωρίς να τίθενται στόχοι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Το ίδιο συμβαίνει και 

στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. Αρχικοί στόχοι είναι να γίνει η εκπαίδευση 

αποτελεσματική και αποδοτική και να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών αλλά και 

της κοινωνίας. Οι στόχοι πρέπει να επιτυγχάνονται  με τη χρήση ευέλικτων και 

προσαρμόσιμων τρόπων. Οι στόχοι είναι μελλοντικοί αλλά τροφοδοτούνται από το 

παρελθόν –τι παραλείφθηκε- και από το παρόν –ανακάλυψη των αναγκών .Οι 

σχεδιαστές για τη διατύπωση των στόχων λαμβάνουν υπόψιν τα παραπάνω σε 

συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους, την κοινωνική κατάσταση, τα δεδομένα και 

τις απαιτήσεις. Κατ’ επέκταση είναι μια διαρκής διαδικασία με πολλούς 

επανελέγχους. Πολλές φορές οι στόχοι που τίθενται από τους σχεδιαστές είτε δεν 

γίνονται κατανοητοί από τους εκπαιδευτικούς  είτε τους βρίσκουν αντίθετους καθώς 

λόγω της τάσης να υπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας παραγκωνίζουν τις ανάγκες 

των μαθητών. Άρα σχετικά με τη στοχοθεσία υπάρχουν δύο ζητήματα: οι στόχοι που 

τίθενται από το κράτος για την εκπαίδευση και η ενημέρωση και εκπλήρωσή τους 

από τους εκπαιδευτικούς και δεύτερον οι στόχοι που τίθενται από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς στην τάξη τους. Οι εκπαιδευτικοί είναι σχεδιαστές στο πλαίσιο της 

τάξης τους, και ο σχεδιασμός του μαθήματος αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού να τίθενται βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι, πού βασίζονται 

και τι εξυπηρετούν. Η στοχοθεσία στο πλαίσιο της τάξης δίνει τις βάσεις εκπλήρωσης 

των γενικότερων στόχων της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. (Coombs, 1970) Οι 

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτό αποτελούν δείκτη λειτουργίας της 

εκπαίδευσης. 

 

 

Β.3.6.  Σύνδεση του μαθήματος με την πραγματικότητα. 

Όπως έχει γίνει αντιληπτό και από την ανάλυση των παραπάνω αξόνων, ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία διαρκής και ευέλικτη για να 

προσαρμόζεται σε κάθε νέα ανάγκη που προκύπτει και σε κάθε νέα πραγματικότητα 

και αυτό συμβαίνει για την καλλιέργεια της ετοιμότητας στους μαθητές ως 

μελλοντικούς πολίτες της κοινωνίας. Σε αυτό τον άξονα διατυπώνονται τρία 
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ζητήματα, η προσαρμογή του μαθήματος με την πραγματικότητα, το μάθημα σε 

συνάρτηση με την καθημερινή ζωή του παιδιού και η εναρμόνιση με την ηλικία του 

και τρίτον το σχολείο ως προέκταση της κοινωνίας. Επιλέχθηκαν ως πιο σημαντικά, 

καθώς για τη σπουδή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού το σχολείο αντιμετωπίζεται 

μέσα στην κοινωνία και στην οικοδόμηση του μέλλοντός της αλλά και στην 

εκπλήρωση των αναγκών της, καθώς προκύπτει έντονη σχέση της εκπαίδευσης με τον 

κόσμο της εργασίας. Η Υφαντή κάνει λόγο για τη λειτουργία της εκπαίδευσης που 

στόχο έχει τη δημιουργία πολιτών που δρουν σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον 

επηρεασμένη από τη σχολική κουλτούρα (πιο αναλυτική αναφορά υπάρχει στο 

θεωρητικό τμήμα) η οποία προσαρμόζεται από την πραγματικότητα. Έτσι προκύπτει 

ότι η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης σχετίζεται με το σχεδιασμό 

προγραμμάτων προσαρμοσμένων την πραγματικότητα που ενισχύουν την ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών ανάλογα με την ηλικία τους. (Υφαντή , 2011) 

 

Β.3.7.  Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών 

Η σύγχρονη σπουδή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού επιτάσσει την ενεργό συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών τόσο στο σχεδιασμό, όπως προαναφέρθηκε, όσο και στην λήψη 

αποφάσεων αλλά και στην ανάληψη πρωτοβουλιών που στόχο έχουν την 

ενδυνάμωση του σχολικού κλίματος. Ακόμη και για την επίτευξη της 

αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση ο ενεργός ρόλος των εκπαιδευτικών κατέχει 

εξέχουσα θέση, καθώς επιδρά καταλυτικά στον τρόπο μετάδοσης της γνώσης στους 

μαθητές αλλά και στη διαμόρφωση του κλίματος της σχολικής τάξης. Όπως 

αναφέρουν οι Κυριακοπούλου και Υφαντή, για την ομαλή προσαρμογή  των μαθητών 

στην εκπαιδευτική αλλαγή καίρια είναι η δράση του εκπαιδευτικού που κατέχει τα 

γνωστικά και ψυχολογικά εφόδια, αφού συναναστρέφεται καθημερινά με τους 

μαθητές για να εντοπίσει τους μηχανισμούς προσαρμογής στην κάθε αλλαγή 

(Βεργίδης & Υφαντή, 2011) . Η ενεργός δράση θα κριθεί από τη λήψη αποφάσεων 

και από τις προτάσεις του κάθε εκπαιδευτικού. Σίγουρα για να επιτευχθεί η ενεργός 

δράση πρέπει να εξεταστεί και το τι προβλέπει το κράτος για το ρόλο των 

εκπαιδευτικών. Στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό θεωρείται ότι πρέπει να προάγεται ένα 

ανοιχτό κλίμα επικοινωνίας ανάμεσα στους σχεδιαστές και στους εκπαιδευτικούς 

μέσα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και με τις προτάσεις των εκπαιδευτικών 

που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες του σχολείου τους. Η καλή επικοινωνία 
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ανάμεσα στους μετέχοντες στη διοίκηση της εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτικούς 

θα έχει θετική επίδραση και στην επικοινωνία μαθητών με τους εκπαιδευτικούς. Με 

βάση την Υφαντή, η ποιότητα της εκπαίδευσης διασφαλίζεται με την ενεργό 

συμμετοχή των παιδαγωγών , με την κριτική στάση απέναντι σε ό,τι επιβάλλεται από 

το κράτος και την επίδειξη δημιουργικότητας κατά τη διδασκαλία. (Υφαντή, 2011). 

Συνοπτικά , αυτός ο άξονας μελετά το ρόλο των εκπαιδευτικών και τη στάση 

απέναντι στις επιβολές του κράτους για την εκπαίδευση αλλά και τη δυναμικότητα 

που επιδεικνύουν για αλλαγή. 
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Γ.Αποτελέσματα- Ανάλυση 
 

1. Φύλο 

GENDER 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΑΝΔΡΑΣ 9 15,0 15,0 15,0 

ΓΥΝΑΙΚΑ 51 85,0 85,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 1:Φύλο 

Όπως παρατηρείται, στην έρευνα έλαβαν μέρος εξήντα εκπαιδευτικοί 

συνολικά από τους οποίους οι εννέα ήταν άνδρες και οι υπόλοιποι πενήντα ένα 

γυναίκες. 

2. Ηλικία 

Statistics 

AGE 

N 
Valid 60 

Missing 0 

Mean 40,8833 

Median 44,0000 

Mode 48,00 

Std. Deviation 10,49470 

Variance 110,139 

Range 37,00 

Minimum 25,00 

Maximum 62,00 

Percentiles 

25 30,2500 

50 44,0000 

75 50,0000 

Πίνακας 2:Ηλικία 

 

Σχετικά με την ηλικία, παρατηρήθηκε μεγάλο εύρος ηλικιών από εικοσιπέντε  

έως εξήντα  δύο ετών και  με μέσο όρο ηλικίας τα σαράντα ένα έτη και μεγαλύτερη 

συχνότητα με εφτά απαντήσεις τα σαράντα οχτώ έτη. 
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3. Βαθμίδα εκπαίδευσης 

 

TEACH_LEVEL 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 20 33,3 33,3 33,3 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ 20 33,3 33,3 66,7 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 20 33,3 33,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 3:Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

Συμμετείχαν σαράντα εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των 

οποίων είκοσι νηπιαγωγοί και είκοσι δάσκαλοι και είκοσι καθηγητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων. 

4. Διοικητικά Καθήκοντα 

 

ADMIN_DUTIES 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΝΕΝΑ 46 76,7 76,7 76,7 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 6 10,0 10,0 86,7 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 4 6,7 6,7 93,3 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 4:Διοικητικά Καθήκοντα 

Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψαν τρεις τύποι 

διοικητικών καθηκόντων, αυτοί του προϊσταμένου του υποδιευθυντή και του 

διευθυντή. Οι σαράντα έξι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δεν είχαν 

εκτελέσει καθόλου διοικητικά καθήκοντα ,οι υπόλοιποι δεκατέσσερις είχαν εκτελέσει 

εκ των οποίων, έξι είχαν υπάρξει προϊστάμενοι,  τέσσερις υποδιευθυντές και τέσσερις 

διευθυντές. 

 

 

 

 



50 
 

5. Χρόνια Προϋπηρεσίας  

 

Statistics 

EXPERIENCE 

N 
Valid 60 

Missing 0 

Mean 14,4667 

Median 14,5000 

Mode 8,00 

Std. Deviation 9,23785 

Variance 85,338 

Range 32,00 

Minimum 1,00 

Maximum 33,00 

Percentiles 

25 7,0000 

50 14,5000 

75 22,0000 

Πίνακας 5:Έτη Προϋπηρεσίας 

 

Οι εκπαιδευτικοί εμφάνισαν επίσης μεγάλος εύρος τιμών ως προς τα έτη 

προϋπηρεσίας που κυμαίνονταν από ένα έτος έως τριάντα τρία με μέσο όρο τα 

δεκαπέντε έτη και μεγαλύτερη συχνότητα με έξι απαντήσεις τα οχτώ έτη 

προϋπηρεσίας. 

 

6. Είδος Εκπαίδευσης 

 

 

 

TYPE_EDU 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΗΜΟΣΙΑ 45 75,0 75,0 75,0 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 15 25,0 25,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 6:Είδος Εκπαίδευσης 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα εργάζονταν οι σαράντα πέντε 

στη δημόσια εκπαίδευση και οι δεκαπέντε στην ιδιωτική. 
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7. Επίπεδο σπουδών  

 

EDU_LEVEL 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΠΤΥΧΙΟ 52 86,7 86,7 86,7 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 6 10,0 10,0 96,7 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 7:Επίπεδο Σπουδών 

Οι πενήντα δύο από τους εξήντα είχαν μόνο το πτυχίο ενώ οι έξι και 

μεταπτυχιακό και δύο  και διδακτορικό. 

8. Συμμετοχή σε ομάδα άσκησης ελέγχου 

 

EVAL_GROUP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 9 15,0 15,0 15,0 

ΟΧΙ 51 85,0 85,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 8:Συμμετοχή σε ομάδα άσκησης ελέγχου 

Σε ομάδα άσκησης ελέγχου ή αλλιώς αξιολόγησης συμμετείχαν οι εννέα από 

τους εξήντα ενώ οι υπόλοιποι πενήντα ένα όχι. 

9. Οι στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός για την εκπαίδευση πρέπει να 

συνάδουν με τους γενικότερους στόχους που θέτει για ανάπτυξη. 

 

 

EDU_PLAN9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 6 10,0 10,0 10,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 6 10,0 10,0 20,0 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
6 10,0 10,0 30,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 12 20,0 20,0 50,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 30 50,0 50,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 9: ΕΡ9 Αντιλήψεις για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 
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10. Η εκπαίδευση ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των μαθητών και 

της κοινωνίας. 

 

EDU_PLAN10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 22 36,7 36,7 36,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 22 36,7 36,7 73,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
6 10,0 10,0 83,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 10 16,7 16,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 10: ΕΡ10 Αντιλήψεις για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 

 

11. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη σε κάθε 

κατάσταση που προκύπτει. 

EDU_PLAN11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 3 5,0 5,0 5,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 5 8,3 8,3 13,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
4 6,7 6,7 20,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 15 25,0 25,0 45,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 11: ΕΡ 11 Αντιλήψεις για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 

 

12. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις γίνονται συντονισμένα και ελέγχεται 

και ελέγχεται κάθε βήμα. 

EDU_PLAN12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 37 61,7 61,7 61,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 9 15,0 15,0 76,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
9 15,0 15,0 91,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 4 6,7 6,7 98,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 12:ΕΡ12 Αντιλήψεις για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 
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13. Η ανατροφοδότηση είναι μια διαδικασία αναγκαία για την πορεία της 

εκπαίδευσης. 

EDU_PLAN13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 1,7 1,7 1,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 1 1,7 1,7 3,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
7 11,7 11,7 15,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 5 8,3 8,3 23,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 46 76,7 76,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 13:ΕΡ13 Αντιλήψεις για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 

14. Η εκπαίδευση πρέπει να διαμορφώνεται με βάση τα οικονομικά στοιχεία 

μιας χώρας. 

 

 

 

EDU_PLAN14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 15 25,0 25,0 25,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 16 26,7 26,7 51,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
12 20,0 20,0 71,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 10 16,7 16,7 88,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 14:ΕΡ14 Αντιλήψεις για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 

 

15. Τα δημογραφικά στοιχεία μιας χώρας ή μιας περιοχής πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη στους εκπαιδευτικούς στόχους. 

 

EDU_PLAN15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 3 5,0 5,0 5,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 6 10,0 10,0 15,0 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
10 16,7 16,7 31,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 15 25,0 25,0 56,7 
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ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 26 43,3 43,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 15:ΕΡ15 Αντιλήψεις για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 

 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν ερευνούν τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα 

στοιχεία που απαρτίζουν τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό, για να ερευνήσουμε την 

αναγκαιότητα η όχι ύπαρξής του. 

 

16. Είμαι ενήμερος/η για τους αρμόδιους οργανισμούς που ευθύνονται για το 

μέλλον και το σχεδιασμό της εκπαίδευσης. 

 

 

CEO16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 5 8,3 8,3 8,3 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 14 23,3 23,3 31,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
13 21,7 21,7 53,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 17 28,3 28,3 81,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 16:ΕΡ16 Συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς 

 

17. Προσπαθώ να ενημερώνομαι για τις ανακοινώσεις που αναρτούν οι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί. 
 

CEO17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 3 5,0 5,0 5,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 2 3,3 3,3 8,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
8 13,3 13,3 21,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 25 41,7 41,7 63,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 17:ΕΡ17 Συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς 
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18. Καταφεύγω στη βοήθεια των αρμόδιων οργανισμών αν παρατηρήσω 

κάποιο πρόβλημα στην εκπαίδευση. 

 

 

CEO18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 4 6,7 6,7 6,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 12 20,0 20,0 26,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
20 33,3 33,3 60,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 17 28,3 28,3 88,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 18:ΕΡ18 Συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς 

 

19. Τα μέσα που χρησιμοποιεί το κράτος ή οι αρμόδιοι φορείς επαρκούν για 

την άσκηση ελέγχου στην εκπαίδευση. 
 

EVAL19 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 16 26,7 26,7 26,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 17 28,3 28,3 55,0 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
18 30,0 30,0 85,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 6 10,0 10,0 95,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 19:ΕΡ19 Άσκηση Ελέγχου 

 

20. Οι εντολές που δίνονται από το κράτος για τον έλεγχο στην εκπαίδευση 

είναι σαφείς και αποσκοπούν στη βελτίωση αυτής. 
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EVAL20 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 21 35,0 35,0 35,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 20 33,3 33,3 68,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
11 18,3 18,3 86,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 20:ΕΡ20 Άσκηση Ελέγχου 

21. Ο έλεγχος που ασκείται στην εκπαίδευση γίνεται σε τακτά διαστήματα 

για να διαπιστώνονται τυχόν ελλείψεις και προβλήματα. 
 

 

EVAL21 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 24 40,0 40,0 40,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 16 26,7 26,7 66,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
12 20,0 20,0 86,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 21:ΕΡ21 Άσκηση Ελέγχου 

22. Είναι κατάλληλα και σαφή και αξιοκρατικά τα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται για την άσκηση ελέγχου στην εκπαίδευση. 
 

 

EVAL22 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 27 45,0 45,0 45,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 16 26,7 26,7 71,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
11 18,3 18,3 90,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 22:ΕΡ22 Άσκηση Ελέγχου 
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23. Όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση της εκπαίδευσης λαμβάνουν υπόψη τις 

ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
 

EVAL23 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 18 30,0 30,0 30,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 23 38,3 38,3 68,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
10 16,7 16,7 85,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 8 13,3 13,3 98,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 23:ΕΡ23 Άσκηση Ελέγχου 

 

 

24. Χρηματοδοτείται κατάλληλα εκπαίδευση για την επίτευξη των στόχων 

που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς. 
 

QUAL24 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 33 55,0 55,0 55,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 17 28,3 28,3 83,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
6 10,0 10,0 93,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 24:ΕΡ24 Ποιότητα στην Εκπαίδευση 

 

25. Το μαθησιακό περιβάλλον είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 

μαθητών. 
 

QUAL25 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 21 35,0 35,0 35,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 21 35,0 35,0 70,0 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
8 13,3 13,3 83,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 6 10,0 10,0 93,3 
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ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 25:ΕΡ25 Ποιότητα στην Εκπαίδευση 

26. Η εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με τον κόσμο της εργασίας. 
 

 

QUAL26 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 20 33,3 33,3 33,3 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 12 20,0 20,0 53,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
13 21,7 21,7 75,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 9 15,0 15,0 90,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 26:ΕΡ26 Ποιότητα στην Εκπαίδευση 

27. Η εκπαίδευση λειτουργεί σαν ενιαίο σύστημα που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των εμπλεκομένων της. 
 

QUAL27 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 23 38,3 38,3 38,3 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 14 23,3 23,3 61,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
12 20,0 20,0 81,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 9 15,0 15,0 96,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 27:ΕΡ27 Ποιότητα στην Εκπαίδευση 

 

 

28. Γνωρίζω πολύ καλά τους στόχους του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. 
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GOAL_SET28 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 2 3,3 3,3 3,3 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 7 11,7 11,7 15,0 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
16 26,7 26,7 41,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 20 33,3 33,3 75,0 

ΣΥΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 15 25,0 25,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 28:ΕΡ28 Στοχοθεσία 

29. Είμαι σε θέση να γνωρίζω τόσο τους στόχους της βαθμίδας που υπηρετώ 

όσο και αυτούς που έχουν τεθεί για τις άλλες βαθμίδες του εκπαιδευτικού 

συστήματος. 
 

GOAL_SET29 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 3 5,0 5,0 5,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 2 3,3 3,3 8,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
18 30,0 30,0 38,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 26 43,3 43,3 81,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 29:ΕΡ29 Στοχοθεσία 

 

30. Θέτω μακροπρόθεσμους στόχους για όλη τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. 
 

GOAL_SET30 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 1,7 1,7 1,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 4 6,7 6,7 8,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
5 8,3 8,3 16,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 25 41,7 41,7 58,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Πίνακας 30:ΕΡ30 Στοχοθεσία 

31. Οι στόχοι μου είναι σαφείς , ευέλικτοι και εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

μαθητών. 
 

GOAL_SET31 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 3 5,0 5,0 5,0 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
3 5,0 5,0 10,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 24 40,0 40,0 50,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 30 50,0 50,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 31:ΕΡ31 Στοχοθεσία 

32. Θέτω βραχυπρόθεσμους στόχους που βοηθούν στην εκπλήρωση των 

μακροπρόθεσμων στόχων και σχετίζονται με το ενδιαφέρον των μαθητών. 
 

GOAL_SET32 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 1,7 1,7 1,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 3 5,0 5,0 6,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
6 10,0 10,0 16,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 20 33,3 33,3 50,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 30 50,0 50,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 32:ΕΡ32 Στοχοθεσία 

 

 

 

 

 

33. Προσαρμόζω το μάθημα μου στην πραγματικότητα. 
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CON_REAL33 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 1,7 1,7 1,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 1 1,7 1,7 3,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
6 10,0 10,0 13,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 23 38,3 38,3 51,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 29 48,3 48,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 33:ΕΡ33 Σύνδεση του μαθήματος με την πραγματικότητα 

34. Το μάθημα πρέπει να είναι η συνέχεια της ζωής των παιδιών και να 

προσαρμόζεται στην ηλικία τους. 
 

CON_REAL34 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 1,7 1,7 1,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 4 6,7 6,7 8,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
3 5,0 5,0 13,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 12 20,0 20,0 33,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 40 66,7 66,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 34:ΕΡ34 Σύνδεση του μαθήματος με την πραγματικότητα 

 

 

 

 

35. Το σχολείο είναι η συνέχεια της κοινωνίας. 
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CON_REAL35 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 4 6,7 6,7 6,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 5 8,3 8,3 15,0 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
5 8,3 8,3 23,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 15 25,0 25,0 48,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 31 51,7 51,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 35:ΕΡ35 Σύνδεση του μαθήματος με την πραγματικότητα 

 

 

36. Συμμετέχω ενεργά στη λήψη αποφάσεων εντός του σχολείου που 

εργάζομαι. 
 

DEC36 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 1,7 1,7 1,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 2 3,3 3,3 5,0 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
7 11,7 11,7 16,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 19 31,7 31,7 48,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 31 51,7 51,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 36:ΕΡ36 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών 

 

37. Αναλαμβάνω πρωτοβουλίες για να ενισχύσω στην τάξη μου. 
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DEC37 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 1,7 1,7 1,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 1 1,7 1,7 3,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
5 8,3 8,3 11,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 20 33,3 33,3 45,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 37:ΕΡ37 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών 

 

 

38. Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού στη λήψη αποφάσεων είναι αναγκαία για 

το μέλλον της εκπαίδευσης. 
 

DEC40 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 1,7 1,7 1,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
9 15,0 15,0 16,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 12 20,0 20,0 36,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 38 63,3 63,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 38:ΕΡ38 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών 

39. Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες 

που μπορεί να διαφέρουν από τις οδηγίες που έχει δώσει το κράτος. 

DEC39 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 8 13,3 13,3 13,3 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 11 18,3 18,3 31,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
16 26,7 26,7 58,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 15 25,0 25,0 83,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 10 16,7 16,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 39:ΕΡ39 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών 
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40. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που γνωρίζει τις ανάγκες του σχολείου και 

γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος. 
 

DEC40 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 1,7 1,7 1,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
9 15,0 15,0 16,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 12 20,0 20,0 36,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 38 63,3 63,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 40:ΕΡ40 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών 

 

Γ.1. Εξαρτημένες Μεταβλητές 
 

Για να διαπιστωθεί αν κάποιος άξονας εξαρτάται από κάποιον άλλο χρησιμοποιήθηκε 

ο μέσος όρος των απαντήσεων κάθε άξονα  σε συνάρτηση με τον άλλο. Καθώς ο 

μέσος όρος των απαντήσεων για κάθε μεταβλητή έβγαινε σε δεκαδικό αριθμό, έγινε 

στρογγυλοποίηση με βάση το πρώτο δεκαδικό για να ανταποκρίνεται στην κλίμακα 

Likert (από 0 έως 4 διατηρούνταν ο αριθμός ,από 5-9 αυξανόταν μία μονάδα). 

Γ.1.1.Μέσοι Όροι κάθε άξονα 

 

EDU_PLAN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 1,7 1,7 1,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 7 11,7 11,7 13,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
28 46,7 46,7 60,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 20 33,3 33,3 93,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 41: ΜΟ Αντιλήψεις για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 

Στον πρώτο άξονα για τις αντιλήψεις για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό το 

μεγαλύτερο ποσοστό εντοπίζεται στην απάντηση «ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ» με 

ποσοστό 46,7 και 28 απαντήσεις , ακολουθεί με ποσοστό 33,3 η απάντηση συμφωνώ 
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λίγο με 20 απαντήσεις και έπειτα με ποσοστό 11,7 και 7 απαντήσεις η διαφωνώ λίγο , 

με 6,7 και 4 απαντήσεις η συμφωνώ πολύ και με 1,7 και μία απάντηση η διαφωνώ 

πολύ.  

Ωστόσο ο συγκεκριμένος άξονας συγκέντρωσε ως προς το μέσο όρο μεγάλο 

ποσοστό στην απάντηση «ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ». Καθώς δεν υπήρχε 

συνάφεια των απαντήσεων σε κάποιες ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί με μεγάλο 

ποσοστό απάντησαν «διαφωνώ πολύ/λίγο» ενώ σε κάποιες άλλες «συμφωνώ 

πολύ/λίγο» για αυτό και πρέπει να αναλυθούν ανά ερώτηση οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα στην Ερ9 που αφορά τη σύνδεση των στόχων της 

εκπαίδευσης για ανάπτυξη με αυτούς του κράτους, βασική αρχή του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού, οι μισοί εκπαιδευτικοί απάντησαν «συμφωνώ πολύ» γεγονός που δείχνει 

ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική τη συμφωνία των στόχων που 

προαναφέρθηκαν. Στην Ερ10 για το αν η εκπαίδευση ανταποκρίνεται επαρκώς στις 

ανάγκες των μαθητών και τις κοινωνίας, οι εκπαιδευτικοί δώσαν ισάριθμες 

απαντήσεις συνολικά 44 και με αθροιστικό ποσοστό 73,4, στην «διαφωνώ πολύ» και 

«διαφωνώ λίγο». Φαίνεται πως το εκπαιδευτικό σύστημα δεν καλύπτει τις ανάγκες 

αυτές γεγονός που αποδεικνύει είτε το λάθος τρόπο διεξαγωγής  του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού είτε έλλειψης αυτού. Στην Ερ11 για την ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

που πρέπει να έχει η εκπαίδευση  σε κάθε κατάσταση οι περισσότερες απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών με ποσοστό 55 τοις εκατό εντοπίζονται στην «συμφωνώ πολύ» 

και δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί η 

εκπαίδευση καθώς αποτελεί απόρροια του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Στην Ερ12 για 

το αν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις γίνονται συντονισμένα και ελέγχεται κάθε 

βήμα οι εκπαιδευτικοί στράφηκαν με ποσοστό 61,7 τοις εκατό στην απάντηση 

«διαφωνώ πολύ» . Αποτελεί αναμενόμενη απάντηση καθώς παρατηρείται 

βιβλιογραφικά πρόβλημα τόσο στον έλεγχο όσο και στο σχεδιασμό των 

μεταρρυθμίσεων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην Ερ13 που αφορά τη 

διαδικασία της ανατροφοδότησης ως αναγκαία για την πορεία της εκπαίδευσης 

συγκεντρώνεται ποσοστό 76,7 στην απάντηση «συμφωνώ πολύ» και αποδεικνύει τη 

βασική ανάγκη του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για ανατροφοδότηση για να 

αποφεύγονται τα λάθη και να διαπιστώνονται οι ελλείψεις. Όμως το ζήτημα είναι αν 

η ανατροφοδότηση γίνεται κατά αυτό τον τρόπο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Στην Ερ14 για το αν η εκπαίδευση πρέπει να διαμορφώνεται με βάση τα οικονομικά 

στοιχεία μιας χώρας οι εκπαιδευτικοί τείνουν στις απαντήσεις «διαφωνώ λίγο» με 
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26,7 τοις εκατό και «διαφωνώ πολύ» με 25 τοις εκατό, εδώ εντοπίζεται και ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι κατάλληλα πιθανώς ενημερωμένοι για το ρόλο του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και τη συμπερίληψη των οικονομικών στοιχείων μιας 

χώρας. Τέλος στην Ερ15 για το αν τα δημογραφικά στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη στους εκπαιδευτικούς στόχους οι εκπαιδευτικοί απάντησαν με ποσοστό 43,3 

«συμφωνώ πολύ» και με ποσοστό 25 «συμφωνώ λίγο» γεγονός που δείχνει την ορθή 

αντίληψη των εκπαιδευτικών για την αξία των δημογραφικών δεδομένων στον 

Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. 

 

CEO 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 5 8,3 8,3 8,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
28 46,7 46,7 55,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 19 31,7 31,7 86,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 42: ΜΟ Συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς 

Στις ερωτήσεις του πρώτου άξονα που μελετά τις στάσεις των εκπαιδευτικών  

και αναφέρεται στη συνεργασία με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ο 

μέσος όρος των απαντήσεων προκύπτει από τρείς ερωτήσεις που διερευνούν τη 

σχέση που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός με του εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Προέκυψε 

ως απάντηση με το μεγαλύτερο ποσοστό η «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» με 

ποσοστό 46,7 και 28 απαντήσεις ,επόμενο ποσοστό 31,7 και 19 απαντήσεις στην 

«συμφωνώ λίγο», με ποσοστό 13,3 και οχτώ απαντήσεις στην «συμφωνώ πολύ» και , 

5 απαντήσεις και ποσοστό 8,3 στην «διαφωνώ λίγο», από το μέσο όρο των 

απαντήσεων δεν υπήρχαν απαντήσεις «διαφωνώ πολύ» αυτός είναι και ο λόγος που 

δεν εμφανίζεται στον πίνακα.  Και σε αυτό τον άξονα εντοπίζεται το πρόβλημα που 

εντοπίστηκε στον προηγούμενο άξονα. Στην Ερ16 για το αν οι εκπαιδευτικοί είναι 

ενήμεροι για τους αρμόδιους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για το μέλλον και το 

σχεδιασμό της εκπαίδευσης δεν υπήρχε ξεκάθαρη διαφορά μεταξύ των απαντήσεων 

28,3 τοις εκατό συγκέντρωσε η απάντηση «συμφωνώ λίγο», 23,3 η απάντηση 

«διαφωνώ λίγο» ,21,7 η απάντηση «ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ» έτσι δεν μπορεί 

να προκύψει ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Στην Ερ17 για την προσπάθεια ενημέρωσης 
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για τις ανακοινώσεις που αναρτούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί μεγάλο ποσοστό 

41,7 συγκεντρώθηκε στην απάντηση «συμφωνώ λίγο» δείχνοντας την προθυμία των 

εκπαιδευτικών. Στην Ερ18  για το αν καταφεύγουν στη βοήθεια των αρμόδιων 

οργανισμών τα δύο μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώθηκαν στις απαντήσεις «ούτε 

διαφωνώ ούτε συμφωνώ» με 33,3 τοις εκατό και «συμφωνώ λίγο» με 28,3 τοις εκατό. 

Φαίνεται η προθυμία των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς αλλά η έλλειψη ενημέρωσης ως προς αυτούς και αυτό δεν αποτελεί 

μόνο προσωπική ευθύνη των εκπαιδευτικών αλλά και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού. 

 

EVAL 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 13 21,7 21,7 21,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 30 50,0 50,0 71,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
13 21,7 21,7 93,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 43:ΜΟ Άσκηση Ελέγχου 

Ο μέσος όρος των απαντήσεων για τον άξονα της αξιολόγησης προέκυψε από 

τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε πέντε ερωτήσεις που διερευνούν τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών για τον τρόπο που διενεργείται η άσκηση ελέγχου στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Το μεγαλύτερο ποσοστό εντοπίζεται στην απάντηση 

«διαφωνώ λίγο» με ποσοστό 50 τοις εκατό και 30 απαντήσεις το υπόλοιπο πενήντα 

τοις εκατό μοιράζεται με ίσες απαντήσεις στην «διαφωνώ πολύ» και « ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ» και το υπόλοιπο 6,7 με 4 απαντήσεις στην απάντηση «συμφωνώ 

λίγο». Καθώς υπήρχαν ελάχιστες απαντήσεις «συμφωνώ πολύ» στο μέσο όρο 

προέκυψε μηδενικός αριθμός απαντήσεων για αυτό και απουσιάζει από τον πίνακα. 

Σε αυτό τον άξονα οι ερωτήσεις εμφάνισαν μεγαλύτερη συνάφεια για αυτό και το 

αποτέλεσμα είναι πιο ξεκάθαρο. Παρατηρείται ότι εμφανίζεται μεγαλύτερη τάση των 

εκπαιδευτικών προς το να διαφωνούν με τον τρόπο διεξαγωγής της άσκησης ελέγχου 

στην Ελλάδα. Γεγονός που αποδεικνύεται και βιβλιογραφικά από τα προβλήματα που 

έχει το σύστημα ελέγχου στην Ελλάδα καθώς χαρακτηρίζεται όπως προαναφέρεται 



68 
 

και στο θεωρητικό τμήμα στην ενότητα Α.3. , από συγκεντρωτικές και 

γραφειοκρατικές πρακτικές και από έλλειψη κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς. 

 

 

QUAL 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 16 26,7 26,7 26,7 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 20 33,3 33,3 60,0 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
17 28,3 28,3 88,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 5 8,3 8,3 96,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 44:ΜΟ Ποιότητα στην Εκπαίδευση 

Στον άξονα που αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε τέσσερις ερωτήσεις που αφορούν τους παράγοντες που 

συστήνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό 33,3 και 20 

απαντήσεις εντοπίστηκε στην «διαφωνώ λίγο» , επόμενο ποσοστό με μικρή διαφορά 

28,3 και 17 απαντήσεις στην «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και με μία απάντηση 

λιγότερη και ποσοστό 26,7 στην «διαφωνώ πολύ». Μικρό ποσοστό εμφανίστηκε στις 

απαντήσεις «συμφωνώ λίγο» με 8,3 και 5 απαντήσεις και «συμφωνώ πολύ» με 3,3 

και 2 απαντήσεις. Σε αυτό τον άξονα επίσης παρατηρείται συνάφεια των ερωτήσεων 

και των απαντήσεων των εκπαιδευτικών. Οι ερωτήσεις είχαν ως στόχο να 

διερευνήσουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών για την ύπαρξη ποιότητας στην 

εκπαίδευση από το αποτέλεσμα προκύπτει πως οι παράγοντες που συνιστούν την 

ποιότητα στην εκπαίδευση έχουν προβλήματα με αποτέλεσμα την έλλειψη της και 

κατ’ επέκταση τη μη διασφάλιση της από τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

GOAL_SET 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

«Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 2 3,3 3,3 3,3 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
10 16,7 16,7 20,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 30 50,0 50,0 70,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 45:ΜΟ Στοχοθεσία 

Ο μέσος όρος για τον άξονα που αφορά τη στοχοθεσία προκύπτει από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε πέντε ερωτήματα που αφορούν τους στόχους του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και τους στόχους που θέτει ο κάθε 

εκπαιδευτικός για την τάξη του. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

απάντησε «συμφωνώ λίγο» με 50 τοις εκατό και 30 απαντήσεις, ακολουθεί η 

απάντηση «συμφωνώ πολύ» με 30 τοις εκατό και 18 απαντήσεις, έπειτα η «ούτε 

διαφωνώ ούτε συμφωνώ με ποσοστό 16,7 και 10 απαντήσεις και τέλος με ποσοστό 

3,3 και 2 απαντήσεις η «διαφωνώ λίγο». Η απάντηση «διαφωνώ πολύ» δε 

συγκέντρωσε ποσοστό στο μέσο όρο. Από αυτό τον άξονα προκύπτει ότι οι  

περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι σε θέση να γνωρίζουν του στόχους 

της βαθμίδας που υπηρετούν και σε μικρότερο βαθμό και των άλλων βαθμίδων και 

θέτουν στόχους για την τάξη τους τόσο μακροπρόθεσμους όσο και βραχυπρόθεσμούς 

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών. Αυτό φανερώνει το μέγεθος του 

έργου των εκπαιδευτικών για την εξέλιξη της εκπαίδευσης και τη βάση για τον 

Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό αλλά προκύπτει το ζήτημα πόσο καλά διαμορφωμένοι είναι 

οι στόχοι της κάθε βαθμίδας προς όφελος της εκπαίδευσης. 
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CON_REAL 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 4 6,7 6,7 6,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
6 10,0 10,0 16,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 19 31,7 31,7 48,3 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 31 51,7 51,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 46:ΜΟ Σύνδεση του μαθήματος με την πραγματικότητα 

Στον άξονα που αφορά τη σύνδεση του μαθήματος με την πραγματικότητα οι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν σε τρείς ερωτήσεις που αφορούν την ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα του μαθήματος του κάθε εκπαιδευτικού στην πραγματικότητα 

και στις κοινωνικές αλλαγές που βιώνουν οι μαθητές. Στο μέσο όρο απαντήσεων 

μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσε η απάντηση «συμφωνώ πολύ» με 51,7 τοις εκατό 

και 31 απαντήσεις , ακολουθεί η απάντηση «συμφωνώ λίγο» με ποσοστό 31,7 και 19 

απαντήσεις, έπειτα η «ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ» με 10 τοις εκατό και 6 

απαντήσεις και η «διαφωνώ λίγο» με ποσοστό 6,7 και 4 απαντήσεις. Και πάλι στο 

μέσο όρο απαντήσεων αυτού του άξονα η απάντηση «διαφωνώ πολύ» δεν 

συγκέντρωσε κάποιο ποσοστό. Όπως και στον προηγούμενο άξονα οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν το μάθημα τους στην πραγματικότητα και κατανοούν το 

ρόλο του σχολείου μέσα στην κοινωνία. Για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό αυτό 

δείχνει τη θετική στάση των εκπαιδευτικών στη σχέση κοινωνίας- σχολείου και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου. 

 

DEC 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 1,7 1,7 1,7 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
5 8,3 8,3 10,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ 34 56,7 56,7 66,7 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 20 33,3 33,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πίνακας 47:ΜΟ Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών 
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Στον άξονα που αφορά τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη 

αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών ο μέσος όρος προέκυψε από τις απαντήσεις 

σε πέντε ερωτήματα που αφορούν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 

θέματα που αφορούν το σχολείο και την τάξη του αλλά και τη δυνατότητα που 

παρέχεται από το εκπαιδευτικό σύστημα για ενεργό συμμετοχή. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό συγκέντρωσε η απάντηση «συμφωνώ λίγο» με 56,7 τοις εκατό και 34 

απαντήσεις, ακολουθεί η απάντηση «συμφωνώ πολύ» με ποσοστό 33,3 και 20 

απαντήσεις , έπειτα η «ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ» με ποσοστό 8,3 και 5 

απαντήσεις και η «διαφωνώ πολύ» με 1,7 τοις εκατό και 1 απάντηση , μηδενικό 

ποσοστό η απάντηση «διαφωνώ λίγο». Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του 

δείγματος διαφαίνεται ο ενεργός τους ρόλος στη λήψη αποφάσεων και στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών αυτό ενισχύει και τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό καθώς στη σύγχρονη 

σπουδή του οι εκπαιδευτικοί είναι γνώστες των αναγκών των μαθητών τους και 

καλούνται να συμμετέχουν ενεργά. Όμως προκαλεί εντύπωση ότι στον άξονα που 

αφορά την ποιότητα στην εκπαίδευση εμφανίστηκε έλλειψη παρά τον ενεργό ρόλο 

των εκπαιδευτικών. Αυτό φανερώνει την πολυπαραγοντική διαδικασία του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Συστήματος, δεν αρκεί μόνη η ενεργός συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών. 

 

Γ.1.2.Συσχετίσεις 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 45,438a 12 ,000 

Likelihood Ratio 22,829 12 ,029 

Linear-by-Linear 

Association 
9,973 1 ,002 

N of Valid Cases 60   

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 

Πίνακας 48:Συσχέτιση μεταξύ Αντιλήψεων για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και 

Στοχοθεσίας 
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Παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη εξάρτηση μεταξύ των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και της Στοχοθεσίας (𝑥2= 45,438 , df 

= 12 , p = 0 < 0,01) 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39,739a 12 ,000 

Likelihood Ratio 25,556 12 ,012 

Linear-by-Linear 

Association 
16,751 1 ,000 

N of Valid Cases 60   

a. 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,13. 

Πίνακας 49:Συσχέτιση μεταξύ Ποιότητας στην Εκπαίδευση και Άσκησης Ελέγχου 

Επίσης μεγάλη εξάρτηση παρατηρήθηκε μεταξύ των  στάσεων για την 

ποιότητα στην εκπαίδευση και των στάσεων για την άσκηση ελέγχου (𝑥2=39,739 , df 

=12 , p = 0 <0,01). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία καθώς η 

αξιολόγηση αποτελεί βασικό παράγοντα επηρεασμού της ποιότητας της εκπαίδευσης 

όπως προαναφέρεται στην ανάλυση του συγκεκριμένου άξονα. 
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Δ. Συμπεράσματα-Συζήτηση 
 

Τι είναι Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που κλήθηκε να 

απαντήσει η παρούσα εργασία.  Αλλά και ποιοι οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Ο 

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός μελετάται πολυπαραγοντικά και εξελίσσεται στο χρόνο. 

Παρατηρήθηκε λοιπόν από το θεωρητικό μέρος ότι απαιτείται η συνεργασία πολλών 

επιστημών για τον ορθό σχεδιασμό της εκπαίδευσης. Κατά πόσο λοιπόν η εκπαίδευση 

στην Ελλάδα είναι ορθά σχεδιασμένη με βάση τη σπουδή του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού; Αυτό διερευνήθηκε μέσα από τις αντιλήψεις και στάσεις των 

εκπαιδευτικών για ζητήματα που συντελούν τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό.  

Η έρευνα διεξήχθη σε μικρό δείγμα εκπαιδευτικών για αυτό και δεν μπορεί να 

προκύψει γενίκευση. Παρόλα αυτά δίνει ένα ίχνος της παρούσας κατάστασης. Από 

τις αντιλήψεις προκύπτει ότι, ενώ οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν στοιχεία για τον 

Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό, δεν τα βλέπουν συνδυαστικά για αυτό και αποκλείουν τα 

οικονομικά στοιχεία από τη συμπερίληψη στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. Έτσι 

προκύπτει η ανάγκη για ενημέρωση από το κράτος. Παράλληλα πρέπει να γίνεται 

ξεκάθαρος ο ρόλος που έχει ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και τι καλείται να 

προσφέρει. Εδώ εντοπίζεται ότι ο ρόλος των αρμόδιων οργανισμών για το σχεδιασμό 

της εκπαίδευσης πρέπει να είναι επαρκώς ορισμένος και να διασφαλίζει ένα ανοιχτό 

κλίμα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί 

κατάλληλα ο τρόπος άσκησης ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζει την πρόθυμη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στον 

Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. Προέκυψε και το ζήτημα έλλειψης ποιότητας στην 

εκπαίδευση. Αποτελεί ζήτημα πολύ σημαντικό για να σχεδιαστεί μελλοντικά η 

εκπαίδευση και να τεθούν οι στόχοι της. Ενώ οι εκπαιδευτικοί θέτουν στόχους για την 

τάξη τους, πρέπει να είναι ξεκάθαροι και οι στόχοι του κράτους για την εκπαίδευση 

αλλά και να εναρμονίζονται με τους γενικότερους στόχους για ανάπτυξη. Ο ενεργός 

ρόλος που έδειξαν να παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζει μια ενθαρρυντική 

νότα για την εδραίωση του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού όπως ορίστηκε, αλλά δεν 

επαρκεί για την αλλαγή. Φαίνονται όμως διατεθειμένοι να αναλάβουν ρόλους στη 

σχεδιαστική διαδικασία και θα πρέπει να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες από το 

κράτος. Άρα είναι μεγάλη ανάγκη για την εδραίωση του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

όπως ορίζεται στο θεωρητικό τμήμα. 
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Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας προέκυψαν κάποια προβλήματα τα οποία 

αξίζει να αναφερθούν για να προληφθούν σε επόμενη σχετική έρευνα. Τα 

προβλήματα που εντοπίστηκαν είναι η απροθυμία κάποιων εκπαιδευτικών, καθώς 

θεώρησαν τις ερωτήσεις ασαφείς και καθοδηγούμενες, με αποτέλεσμα είτε να μην τα 

συμπληρώσουν είτε να αφήσουν ασυμπλήρωτες τις ερωτήσεις που χαρακτήρισαν 

ασαφείς. Άλλα προβλήματα που εντόπισαν ορισμένοι εκπαιδευτικοί είναι ότι δεν 

γινόταν αντιληπτός ο σκοπός της έρευνας από τις ερωτήσεις. Θεώρησαν κάποιες 

ερωτήσεις ίδιες με διαφορετική διατύπωση και έκριναν την κλίμακα Likert ανεπαρκή 

σε κάποιες ερωτήσεις. Ωστόσο, τα σχόλια των εκπαιδευτικών δεν ήταν πιο 

συγκεκριμένα αλλά ήταν μια καλή ανατροφοδότηση, καθώς δείχνει ότι διάβασαν 

κριτικά το ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε. Παρατηρήθηκε ότι οι νεότεροι σε 

ηλικία εκπαιδευτικοί επέδειξαν μεγαλύτερη προθυμία και δεν εντόπισαν κάποιες 

αστοχίες, ενώ οι μεγαλύτεροι ήταν πιο επιφυλακτικοί. Παρότι διεξήχθη πιλοτική 

έρευνα και πραγματοποιήθηκαν οι κατάλληλες αλλαγές δεν μπόρεσαν να 

προβλεφθούν όλες οι αστοχίες. Τα ερωτηματολόγια που είχαν αρκετές κενές 

ερωτήσεις δεν αξιοποιήθηκαν στην έρευνα και αναπληρώθηκαν από άλλους 

εκπαιδευτικούς. Παράλληλα προβληματισμούς εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί και για 

τον άξονα που αφορά την άσκηση ελέγχου, καθώς η αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό 

ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς και είναι επιφυλακτικοί σε ερωτήματα σχετικά με 

αυτή. 

Παρά τα σχόλια των εκπαιδευτικών, εντοπίστηκαν και κάποια επιπλέον 

προβλήματα κατά την ανάλυση. Διαπιστώθηκε ότι η ερώτηση 8 

«Συμμετέχω/Συμμετείχα σε κάποια ομάδα άσκησης ελέγχου» δημιουργήθηκε για να 

προσδιορίσει αν κάποιος εκπαιδευτικός αποτέλεσε μέρος αξιολογητικής επιτροπής 

αλλά οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί το μετέφραζαν αν έχουν αξιολογηθεί οι ίδιοι. 

Στις ερωτήσεις για τις αντιλήψεις θα έπρεπε να προσδιορίζονται περισσότερο οι όροι 

για την ανάπτυξη για να γίνεται κατανοητή η λέξη ανάπτυξη στην εκπαίδευση. Ο 

μέσος όρος επηρεάστηκε καθώς κάποιες ερωτήσεις ήταν αναμενόμενο να 

απαντηθούν ως προς το «συμφωνώ πολύ» και κάποιες για το «διαφωνώ πολύ». Αυτό 

θα έπρεπε να προβλεφθεί από το σχεδιασμό, καθώς έπειτα δεν μπορούσαν να 

αντιστραφούν. Αυτός είναι και ένας πιθανώς λόγος που δεν βρέθηκαν συσχετίσεις με 

κάποιους άλλους άξονες. 
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 Σε μια μελλοντική έρευνα θα έπρεπε να προσδιορίζεται ο όρος ανάπτυξη και 

οι ερωτήσεις να είναι διατυπωμένες για να εκφράσουν το ίδιο αποτέλεσμα είτε να 

ήταν εξ αρχής αντίστροφα διατυπωμένες. Γενικότερα σε κάθε άξονα θα ήταν καλό να 

προβλεφθεί το πώς θα αναλυθούν, προκειμένου οι ερωτήσεις να έχουν μεταξύ τους 

μεγαλύτερη συνοχή και οι απαντήσεις να είναι αντιπροσωπευτικές, ώστε ο μέσος 

όρος των απαντήσεων να εκφράζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αντιλήψεις και 

στάσεις των εκπαιδευτικών. 

Ερωτήματα για μελλοντική έρευνα που προέκυψαν από την παρούσα είναι να 

μελετηθεί με ιστορική πορεία ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα. Λόγω 

έλλειψης βιβλιογραφίας θα μπορούσε να γίνει με ποιοτική έρευνα και συνεντεύξεις 

από τους αρμόδιους φορείς. Προς επιπλέον διερεύνηση τίθεται και ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών οργανισμών σε σχέση με τη λειτουργία του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού. Αλλά και το πώς έχει επιδράσει η παγκοσμιοποίηση στον σχεδιασμό της 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Ερωτηματολόγιο 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ER1 ΦΥΛΟ 1.ΑΝΤΡΑΣ 2.ΓΥΝΑΙΚΑ 

ER2 ΗΛΙΚΙΑ  

ER3 ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 2.ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ER4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΩ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ 

 

ER5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ER6 ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ 
ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 

1.ΔΗΜΟΣΙΑ 2.ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ER7 ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.ΠΤΥΧΙΟ 2.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

3.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

ER8 ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ/ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΣΕ 
ΚΑΠΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ  

1.ΝΑΙ 2.ΟΧΙ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΠΟΛΥ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΛΙΓΟ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΛΙΓΟ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΠΟΛΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ER
9 

Οι στόχοι που θέτει το κράτος 
για την εκπαίδευση πρέπει να 
συνάδουν με τους γενικότερους 
στόχους που θέτει για 
ανάπτυξη. 

1 2 3 4 5 

ER
10 

Η εκπαίδευση ανταποκρίνεται 
επαρκώς στις ανάγκες των 
μαθητών και της κοινωνίας. 

1 2 3 4 5 

ER
11 

Η εκπαίδευση πρέπει να είναι 
ευέλικτη και προσαρμόσιμη σε 
κάθε κατάσταση που 
προκύπτει. 

1 2 3 4 5 

ER
12 

Οι εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις γίνονται 
συντονισμένα και ελέγχεται 
κάθε βήμα. 

1 2 3 4 5 

ER
13 

Η ανατροφοδότηση είναι μια 
διαδικασία αναγκαία για την 
πορεία της εκπαίδευσης. 

1 2 3 4 5 

ER
14 

Η εκπαίδευση πρέπει να 
διαμορφώνεται με βάση τα 
οικονομικά στοιχεία μιας 
χώρας. 

1 2 3 4 5 
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ER
15 

Τα δημογραφικά στοιχεία μιας 
χώρας ή μιας περιοχής πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη στους 
εκπαιδευτικούς στόχους. 

1 2 3 4 5 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ER
16 

Είμαι ενήμερος/η για τους 
αρμόδιους οργανισμούς που 
ευθύνονται για το μέλλον και 
σχεδιασμό της εκπαίδευσης. 

1 2 3 4 5 

ER
17 

Προσπαθώ να ενημερώνομαι 
για τις ανακοινώσεις που 
αναρτούν οι εκπαιδευτικοί 
οργανισμοί. 

1 2 3 4 5 

ER
18 

Καταφεύγω στη βοήθεια των 
αρμόδιων οργανισμών αν 
παρατηρήσω κάποιο πρόβλημα 
στην εκπαίδευση. 

1 2 3 4 5 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ER
19 

Τα μέσα που χρησιμοποιεί το 
κράτος ή οι αρμόδιοι φορείς 
επαρκούν για την άσκηση 
ελέγχου στην εκπαίδευση. 

1 2 3 4 5 

ER
20 

Οι εντολές που δίνονται από το 
κράτος για τον έλεγχο στην 
εκπαίδευση είναι σαφείς και 
αποσκοπούν στη βελτίωση 
αυτής. 

1 2 3 4 5 

ER
21 

Ο έλεγχος που ασκείται στην 
εκπαίδευση γίνεται σε τακτά 
διαστήματα για να 
διαπιστώνονται τυχόν ελλείψεις 
και προβλήματα. 

1 2 3 4 5 

ER
22 

Είναι κατάλληλα και σαφή και 
αξιοκρατικά τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για την 
άσκηση ελέγχου στην 
εκπαίδευση. 

1 2 3 4 5 

ER
23 

Όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση 
της εκπαίδευσης λαμβάνουν 
υπόψη τις ανάγκες των 
μαθητών και των 
εκπαιδευτικών. 

1 2 3 4 5 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ER
24 

Χρηματοδοτείται κατάλληλα η 
εκπαίδευση για την επίτευξη 

1 2 3 4 5 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 
ER 
36 

Συμμετέχω ενεργά στη λήψη 
αποφάσεων εντός του σχολείου 
που εργάζομαι. 

1 2 3 4 5 

των στόχων που τίθενται από 
τους αρμόδιους φορείς. 

ER
25 

Το μαθησιακό περιβάλλον είναι 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
των μαθητών. 

1 2 3 4 5 

ER
26 

Η εκπαίδευση συνδέεται άμεσα 
με τον κόσμο της εργασίας. 

1 2 3 4 5 

ER
27 

Η εκπαίδευση λειτουργεί σαν 
ένα ενιαίο σύστημα που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των εμπλεκομένων της. 

1 2 3 4 5 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ER
28 

Γνωρίζω πολύ καλά τους 
στόχους του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος 

1 2 3 4 5 

ER
29 

Είμαι σε θέση να γνωρίζω τόσο  
τους στόχους της βαθμίδας που 
υπηρετώ όσο και αυτούς που 
έχουν τεθεί για τις άλλες 
βαθμίδες του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 

1 2 3 4 5 

ER
30 

Θέτω μακροπρόθεσμους 
στόχους για όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς. 

1 2 3 4 5 

ER
31 

Οι στόχοι μου είναι σαφείς, 
ευέλικτοι  και εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των μαθητών. 

1 2 3 4 5 

ER
32 

Θέτω βραχυπρόθεσμους 
στόχους που βοηθούν στην 
εκπλήρωση των 
μακροπρόθεσμων στόχων και 
σχετίζονται με το ενδιαφέρον 
των μαθητών. 

1 2 3 4 5 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ER
33 

Προσαρμόζω το μάθημα μου 
στην πραγματικότητα. 

1 2 3 4 5 

ER
34 

Το μάθημα πρέπει να είναι η 
συνέχεια της ζωής των παιδιών 
και να προσαρμόζεται  στην 
ηλικία τους. 

1 2 3 4 5 

ER
35 

Το σχολείο είναι η συνέχεια της 
κοινωνίας. 

1 2 3 4 5 
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ER 
37 

Αναλαμβάνω πρωτοβουλίες για 
να ενισχύσω την τάξη μου. 

1 2 3 4 5 

ER 
38 

Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού 
στη λήψη αποφάσεων είναι 
αναγκαία για το μέλλον της 
εκπαίδευσης. 

1 2 3 4 5 

ER 
39 

Δίνεται η δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες που μπορεί να 
διαφέρουν από τις οδηγίες που 
έχει δώσει το κράτος. 

1 2 3 4 5 

ER 
40 

Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός 
που γνωρίζει τις ανάγκες του 
σχολείου του και γενικότερα 
του εκπαιδευτικού συστήματος. 

1 2 3 4 5 

 

 


