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αο θαισζνξίδνπκε ζην 1ν 
Newsletter γηα ηε Γηνίθεζε 
ησλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ πνπ 

εθδίδεη ην Επγαζηήπιο Οπγάνυζηρ 
και Διοίκηζηρ Τπηπεζιών & Ποιό-
ηηηαρ Ζυήρ ηος Πανεπιζηημίος 
Πελοποννήζος. Με ην παξφλ 
Newsletter απεπζπλφκαζηε ζηα Σηε-
ιέρε Γηνίθεζεο ησλ δεκφζησλ θαη 
ηδησηηθψλ ζρνιείσλ Α΄ ζκηαο θαη Β΄ 
ζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γηεπζπληέο 
Δθπαίδεπζεο, Πξντζηακέλνπο Γξα-
θείσλ, Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο, Γηεπ-
ζπληέο θαη Υπνδηεπζπληέο Σρνιηθψλ 
Μνλάδσλ) ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα θαη ζηελ 
Κχπξν, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο ζηελ απνηειεζκαηηθή 
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη νη νπνίνη 
δπλεηηθά ζα αλαιάβνπλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα.   

Τν Newsletter, ην νπνίν ζα εθδίδεηαη θάζε 
3κελν (Σεπηέκβξην, Γεθέκβξην, Μάξηην θαη Ηνχλη-
ν), απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ 
Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ παξνρή εμεη-
δηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε Γηνηθεηηθή 
Δπηζηήκε, κε απψηεξν ζηφρν ηελ απνηειεζκαηη-
θφηεξε ιεηηνπξγία ησλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη ηε 
βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  
Δηδηθφηεξα, ζα παξέρεηαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε 
ζηηο παξαθάησ Θεκαηηθέο Πεξηνρέο: 

Διεθνείρ Εκπαιδεςηικέρ Πολιηικέρ (δειαδή 
Πνιηηηθέο θαη ηξαηεγηθέο πνπ πξνηείλνληαη από 
Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθνύο Οξγαληζκνύο γηα ηε 
Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, όπσο ε UNESCO, ν 
OECD, ν IIEP, o OHE, θιπ.) 

Εςπυπαφκέρ και Εθνικέρ Εκπαιδεςηικέρ 
Πολιηικέρ (αλάιπζε ησλ πνιηηηθώλ πνπ αλαθέ-
ξνληαη ζε δεηήκαηα Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο) 

Διοικηηική Απιζηεία και Ποιόηηηα ζηη σο-
λική Μονάδα (αλάιπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ 
ζπληζηνύλ ην δηνηθεηηθό ζύζηεκα, βάζεη ηνπ νπνί-
νπ νξγαλώλνληαη θαη δηνηθνύληαη νη Δθπαηδεπηηθέο 
Μνλάδεο ζήκεξα ζην πιαίζην ηεο Γηνηθεηηθήο 
Αξηζηείαο) 

Αξιολόγηζη και Διαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηη 
σολική Μονάδα (αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο 
αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ησλ ρνιη-
θώλ Μνλάδσλ, θαζώο θαη ησλ κεραληζκώλ δηα-
ζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο) 

Ηγεζία & Διοίκηζη ηηρ σολικήρ Μονάδαρ 
(αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη 
ε απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε ηεο ρνιηθήο Μνλά-
δαο θαη ν ξόινο ηεο Ηγεζίαο γηα ηελ επίηεπμε 
Γηνηθεηηθήο Αξηζηείαο)  

Ανάπηςξη και Διοίκηζη Εκπαιδεςηικών 
(αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο αλάπηπμεο, ελδπλά-
κσζεο θαη δηνίθεζεο όινπ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλα-

κηθνύ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο – εθπαηδεπηηθνί, 
δηνηθεηηθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό – ιακβάλνληαο 
ππ’ όςηλ ηνπο πόξνπο πνπ δηαηίζεληαη)  

Παποςζίαζη ςγγπαθικού Έπγος ζσεηικού 
με ηην Οπγάνυζη και Διοίκηζη ηηρ Εκπαί-
δεςζηρ (παξνπζίαζε Γεκνζηεπκέλεο Δξγαζίαο 
ή Βηβιίνπ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο 
Δθπαίδεπζεο) 

ςνέδπια – εμινάπια – Ημεπίδερ 
(ελεκέξσζε ζρεηηθά κε επηκνξθσηηθέο εθδειώ-
ζεηο πνπ πινπνηνύληαη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσ-
ηεξηθό θαη πνπ αθνξνύλ ζηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαί-
δεπζεο, κε ζθνπό ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο γλώ-
ζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ)  

Τν 1ν θαη 2ν Τεχρνο ζα δηαηεζνχλ δσξεάλ ζε 
φινπο ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο, νχησο ψζηε λα γλσ-
ξίζνπλ νξηζκέλεο εθαξκνγέο ηεο Γηνηθεηηθήο 
Δπηζηήκεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη λα αληηιεθζνχλ 
ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκε-
ηψπηζε ησλ νξγαλσηηθν – δηνηθεηηθψλ ειιεηκκά-
ησλ ησλ Σρνιηθψλ ηνπο Μνλάδσλ.  

Τν 3ν Τεχρνο ζα ηηκνινγεζεί κε έλα ζπκβνιη-
θφ πνζφ, ην νπνίν ζα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο 
ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 
Υπεξεζηψλ & Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Παλεπηζηεκί-
νπ Πεινπνλλήζνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη 
εξεπλεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο πξνο φθεινο ηεο Γηνίθεζεο ηεο 
Δθπαίδεπζεο.  

Όπαμά μαρ είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ Γηνηθε-
ηηθψλ Σηειερψλ ησλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ ηεο 
Διιάδαο θαη Κχπξνπ κέζσ ηεο γλψζεο πνπ ζα 
ηνπο παξαζρεζεί, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα αλαιά-
βνπλ πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο ησλ Σρνιηθψλ 
ηνπο Μνλάδσλ θαη επηπιένλ λα θαηαζηνχλ ην 
παξάδεηγκα γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο. Δπίζεο, 
ην Γίθηπν πνπ ζα αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ κειψλ 
θαη ην νπνίν ζα ζπληνλίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ, ζα παξάμεη πνιιαπιαζηαζηηθά 
νθέιε, αθνχ θαηλνηφκεο εθαξκνγέο ζε ζέκαηα 
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ησλ Σρνιηθψλ Μνλά-
δσλ ζα δηαρπζνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Δι-
ιάδαο θαη Κχπξνπ.  

ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

Θάνορ Κπιεμάδηρ, Καθηγηηήρ, Διεςθςνηήρ ηος Επγαζηηπίος  
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Ζ Αμεπικάνικη Ένυζη 
Διεςθςνηών σολικών Μονά-
δυν και Διεςθύνζευν 
(American Association of 
School Administrators – AASA) 
απνζθνπεί ζηελ ελζσκάησζε 
ηεο πνηφηεηαο ζηη Δημόζια 
Ππυηοβάθμια και Δεςηεπο-
βάθμια Εκπαίδεςζη ζηηο ΖΠΑ 
θαη πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ 
ηνπ ζθνπνχ ππνζηεξίδεη ηνπο 
Γηεπζπληέο σο πξνο ηελ αλά-
πηπμε θαη ιεηηνπξγία ελφο απν-
ηειεζκαηηθνχ θαη πνηνηηθνχ 
ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. 

Ζ Έλσζε, ε νπνία ιεηηνπξ-
γεί απφ  ην 1865, απνηειεί ηνλ 
Δπαγγεικαηηθφ Οξγαληζκφ πνπ 
ππνζηεξίδεη επηζηεκνληθά φια 
ηα κέιε ηεο Έλσζεο (πάλσ 
απφ 13.000) θαη πεξηιακβάλεη 
Αλψηαηα Γηεπζπληηθά Σηειέρε 
ηεο εθπαίδεπζεο, Σρνιηθνχο 

Σπκβνχινπο, Γηεπζπληέο θαη 
Υπνδηεπζπληέο Σρνιηθψλ 
Μνλάδσλ, αιιά θαη Μέιε ηνπ 
Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ Δθ-
παίδεπζεο, Καζεγεηέο Παλε-
πηζηεκίσλ θαη φινπο φζνπο 
επηζπκνχλ ζην κέιινλ λα 
αλαιάβνπλ παξφκνηεο ζέζεηο. 
Τα κέιε ηεο Έλσζεο είλαη νη 
ζεζκνζεηεκέλνη ιεηηνπξγνί 
ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ είλαη 
εθείλνη πνπ ζα πξνσζήζνπλ 
ηνπο ζηφρνπο ηεο δεκφζηαο 
εθπαίδεπζεο ζπκβάιινληαο 
ζηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ. 
Ωο Γηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο 
Δθπαίδεπζεο ζπληνλίδνπλ ηηο 
πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. 
Δηδηθφηεξα, ζπκβάιινπλ ζηελ 
αλάδεημε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
πνιηηηθήο θαη ειέγρνπλ ηε 
δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέ-

ζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. 
Σηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο 

κπνξεί θαλείο, ελδεηθηηθά, λα 
αληιήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε: (α) ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
εθηειεί ε Έλσζε θαη βαζίδνληαη 
ζηελ Πνιηηηθή ηεο, (β) ηηο πξσ-
ηνβνπιίεο ππνζηήξημεο ησλ 
κειψλ ηεο, (γ) Σπλέδξηα θαη 
Σεκηλάξηα ζπλαθή κε ηνπο ζηφ-
ρνπο ηεο, (δ)  Δλεκεξσηηθά 
Γειηία (newsletters) πνπ απν-
ζθνπνχλ ζηελ θνηλνπνίεζε 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, (ε) 
Δπηζηεκνληθά Βηβιία πνπ ππν-
ζηεξίδνπλ ην έξγν ηεο Γηνίθε-
ζεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηέ-
ινο, (ζη) Γεκνζηεχζεηο Δξεπ-
λεηηθψλ Δξγαζηψλ πνπ αθν-
ξνχλ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαί-
δεπζεο. 

Πεγή: www.aasa.org 

Η Εκπαίδεςζη παγκοζμίυρ 

Σήκεξα ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ επσθεινχληαη απφ ηελ Δθπαίδεπζε παγθφζκηα είλαη 
πεξηζζφηεξνο απφ πνηέ. Πάλσ απφ 1,5 δηζεθαηνκκχξην παηδηά θαη λένη είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 
φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Απφ ην 1999 έσο ην 2008, 52 εθαηνκκχξηα επηπιένλ παηδηά 
ελεγξάθεζαλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Μεηαμχ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ε εηζαγσγή 
ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, ελψ ηαπηφρξνλα νη θαηλνηφκεο δξάζεηο ζηε 
δηδαζθαιία θαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έρνπλ βειηηψζεη άξδελ ηηο δσέο ρηιηάδσλ 
αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Γηαθαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε πξφζβαζε ζηελ εθ-
παίδεπζε επεθηείλεηαη ζηαζεξά.   

Παξφι’ απηά, ππάξρεη αθφκε έλα κεγάιν πνζνζηφ παηδηψλ πνπ ιφγσ πνηθίισλ πξνβιεκάησλ, 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε θηψρεηα, απέρεη απφ ηηο πχιεο ηεο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηα-
γξάθεηαη φηη 67 εθαηνκκχξηα παηδηά ζήκεξα δελ θνηηνχλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, απφ ηα νπνία ην 
53% είλαη θνξίηζηα θαη πεξίπνπ ην 43% πξνέξρεηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Υπνζαράξηαο Αθξηθήο. 
Παξάιιεια, εθαηνκκχξηα καζεηψλ παζρίδνπλ λα κάζνπλ κέζα ζε ππεξπιεζείο ηάμεηο, ρσξίο 
βηβιία ή θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο.   
    
Σο Εκπαιδεςηικό Όπαμα ηηρ Unesco 

Απφ ηε ζηηγκή ηεο ηδξχζεψο ηεο ην 1945, ε Unesco έρεη σο Όξακα λα ζπλδξάκεη ηελ θαζηέξσ-
ζε ηεο Δηξήλεο, ηελ εμάιεηςε ηεο Φηψρεηαο, ηε δηαξθή Αλάπηπμε θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία, 
κε ηελ Δθπαίδεπζε λα απνηειεί ην βαζηθφ κέζνλ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ νξάκαηνο.  

Σήκεξα ε Unesco ιεηηνπξγεί ππφ ηε ζθέπε ελφο Ολιζηικού και Ανθπυπιζηικού Οπάμαηορ ην 
νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο παγθφζκηα. Δπηθεληξψλεηαη ζηε δηαζθάιη-
ζε ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε εθπαίδεπζε 
δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αηνκηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε.   

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ 
 

Αμερικανική Ένωση Διευθυντών χολικών Μονάδων και Διευθύνσεων 
(American Association of School Administrators – AASA) 

Η εκπαίδευση σύμφωνα με την Unesco:  
“Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση” 
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ελίδα 2 Διοίκηζη σολικών Μονάδυν 



   
Εκπαιδεςηικοί ηόσοι: 

 Υπνζηήξημε ηνπ θηλήκαηνο  «Δθπαίδεπζε γηα Όινπο» (Education for All – EFA). 

 Παξνρή Ζγεζίαο ζηελ Δθπαίδεπζε ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. 

 Δγθαζίδξπζε Απνηειεζκαηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Σπζηεκάησλ παγθνζκίσο απφ ηελ πξψη-

κε παηδηθή ειηθία έσο ηα ελήιηθα ρξφληα. 

 Αληαπφθξηζε ζηηο ζχγρξνλεο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 

 
κοπόρ – Αποζηολή ηηρ Unesco 

Ζ Unesco απνηειεί ην κνλαδηθφ Οξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ έρεη ηελ εληνιή λα θαιχ-
πηεη φιεο ηηο νξίδνπζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ εξγαζία ηεο εκπεξηθιείεη δξάζεηο αλάπηπμεο απφ ηελ 
πξν-ζρνιηθή ειηθία έσο ηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, πεξηιακβάλνληαο ηελ Τερληθή θαη Δπαγγει-
καηηθή Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηε κε – Τππηθή Δθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ.  

Ο Οξγαληζκφο ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο, ζηε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο θαη ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζε 
ζέκαηα φπσο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ηεο Ηζφηεηαο ησλ θχισλ, 
αιιά θαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηφ ηνπ Aids πνπ καζηίδεη κέρξη ζήκεξα ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. 

Σπλεξγάδεηαη κε Κπβεξλήζεηο, κε Δζληθέο Δπηηξνπέο θη έλα πιήζνο άιισλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ 
λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηα Δθπαηδεπηηθά Σπζηήκαηα κέζσ ηεο αιιαγήο ηεο Δθπαηδεπηηθήο 
Πνιηηηθήο. Σπληνλίδεη, επίζεο, ην θίλεκα «Δθπαίδεπζε γηα Όινπο» (EFA), παξαθνινπζεί ηηο εθπαη-
δεπηηθέο ηάζεηο θαη απνθσδηθνπνηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ παγθφζκηα εθπαηδεπηηθή θνηλφ-
ηεηα. Τέινο, απνηειεί έλαλ ελεξγφ θαη πηζηφ ζπλεξγάηε ηνπ ΟΖΔ ζε ζέκαηα κεηαξξχζκηζεο ζρεηηθά 
κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 
 
Λειηοςπγίερ ηος Σμήμαηορ Εκπαίδεςζηρ ηηρ Unesco: 

 Επγαζηήπιο Θδεών (Laboratory of ideas): φπνπ πξνβιέπνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη νη 

αλαδπφκελεο ηάζεηο θαη αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο αλαπηχζζν-
ληαη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ έξεπλα θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θάζε 
θξάηνπο.  

 Παπαγυγή Πποηύπυν (Standard – setter): φπνπ αλαπηχζζνληαη πξφηππα, θαλφλεο 

θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνπο ζεκειηψδεηο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ παξάιιεια 
παξαθνινπζείηαη ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ. 

 Διάσςζη Γνώζηρ (Clearinghouse): φπνπ πξνάγεηαη ε αλάπηπμε, ε εθαξκνγή θαη ε 

δηάδνζε ησλ επηηπρεκέλσλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ.  

 Ανάπηςξη Θκανοηήηυν (Capacity – builder): φπνπ παξέρνληαη ηερλνθξαηηθέο γλψζεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Κξαηψλ Μειψλ λα πεηπραίλνπλ ηνπο Δζληθνχο 
Δθπαηδεπηηθνχο Σηφρνπο ηνπο.  

 Καηαλύηηρ ηηρ Διεθνούρ ςνεπγαζίαρ (Catalyst for international cooperation): 

φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε έλαξμε θαη ε πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο αληαιιαγήο ηεο 
γλψζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ (education leaders) θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
κεξψλ (stakeholders).  

Βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο – όινη 

νη πνιίηεο πξέπεη λα 

κπνξνύλ λα 

απνθηήζνπλ βαζηθέο 

ηθαλόηεηεο θαη όια ηα 

επίπεδα εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο 

πξέπεη λα γίλνπλ 

ειθπζηηθόηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθόηεξα 
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«Δθπαίδεπζε γηα Όινπο» 

 
Τν θίλεκα «Δθπαίδεπζε γηα φινπο» (EFA) κε επηθεθαιήο ηελ Unesco, απνηειεί κηα δηεζλή 

δέζκεπζε ζηελ πξναγσγή πνηνηηθήο βαζηθήο εθπαίδεπζεο γηα φινπο (παηδηά, λένπο θαη ελήιη-
θεο). Ξεθίλεζε θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ Παγθφζκηνπ Σπλεδξίνπ γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα Όινπο 
(Jomtien, Thailand, 1990), φπνπ ππεξηνλίζηεθε φηη ε Δθπαίδεπζε απνηειεί Αλζξψπηλν Γηθαίσ-
κα θαη πεξηγξάθεθε έλα Οιηζηηθφ Όξακα γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε. Γέθα ρξφληα αξγφηεξα, ζηελ 
Παγθφζκηα Δθπαηδεπηηθή Σπλάληεζε (Dakar, 2000) 164 θπβεξλήζεηο δεζκεχηεθαλ λα εθαξκφ-
ζνπλ ηελ «Δθπαίδεπζε Γηα Όινπο» θαη πξνζδηφξηζαλ 6 ζηφρνπο επξένο θάζκαηνο πνπ ζα πξέ-
πεη λα έρνπλ επηηεπρζεί κέρξη ην 2015: 

1. Δπέθηαζε ηεο Πξνζρνιηθήο θξνληίδαο θαη Δθπαίδεπζεο. 
2. Παξνρή δσξεάλ θαη ππνρξεσηηθήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα Όινπο. 
3. Πξναγσγή ηεο κάζεζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ δσήο ζηνπο λένπο θαη ηνπο ελήιηθεο. 
4. Αχμεζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 
5. Δπίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 
6. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο. 

  

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_el.htm


 
Διεθνείρ ηόσοι 

Τν 2000 ε δηεζλήο θνηλφηεηα ππέγξαςε θαη ζπλεγφξεζε ππέξ ηνπ θηλήκαηνο «Δθπαίδεπζε 
γηα Όινπο» (Education for All – EFA), θαζψο επίζεο θαη ππέξ ησλ Αλαπηπμηαθψλ Σηφρσλ ηεο 
Φηιηεηίαο (Millennium Development Goals) 

Αναπτυξιακοί τόχοι της Φιλιετίας (Unesco) 
Οη Αλαπηπμηαθνί Σηφρνη ηεο Φηιηεηίαο (Millennium Development Goals – MDGs), φπσο εγθξίζε-
θαλ ην 2000 θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ, απνζθνπνχλ ζπλ ηνηο άιινηο ζην λα έρεη κεησζεί 
θαηά ην ήκηζπ ε θηψρεηα κέρξη ην 2015: 

 Δμάιεηςε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη πείλαο. 

 Ύπαξμε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο παγθφζκηα. 

 Πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ. 

 Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο. 

 Βειηίσζε ηεο κεηξηθήο πγείαο. 

 Καηαπνιέκεζε ηνπ ηνχ ηνχ ηνπ Aids, ηεο Δινλνζίαο θαη άιισλ παξεκθεξψλ αζζε-

λεηψλ.  

 Γηαζθάιηζε ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

Πεγή: UNESCO and EDUCATION 

 “Everyone has the right to education” 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, November 2011 

ηομέα ηηρ εκπαίδεςζηρ και 
ηηρ καηάπηιζηρ (ΕΚ 2020) 
[Επίζημη Εθημεπίδα C 119 
ηηρ 28.5.2009]. 
 
ΤΝΟΦΗ 

Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα 
πξνβιέπνπλ έλα ζηπαηηγικό 
πλαίζιο επξσπατθήο ζπλεξ-
γαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαί-
δεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο 
έσο ην 2020. Τν πιαίζην απηφ 
βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο 
«Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 
2010» (ΔΚ 2010), κε ζθνπφ 
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξν-
θιήζεσλ πνπ απνκέλνπλ 
φζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία 
κηαο Δπξψπεο βαζηζκέλεο 
ζηε γλψζε θαη ηελ πινπνίεζε 
ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα 
φινπο. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ 
πιαηζίνπ είλαη ε ζηήξημε ησλ 

Ζ «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξ-
ηηζε 2020» (ΔΚ 2020) είλαη 
έλα λέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην 
γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγα-
ζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπ-
ζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, ην 
νπνίν βαζίδεηαη ζην πξφ-
γξακκα εξγαζίαο 
«Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 
2010» (ΔΚ 2010). Παξέρεη 
θνηλνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφ-
ρνπο ζηα θξάηε κέιε, ζπκπε-
ξηιακβαλνκέλνπ ελφο ζπλφ-
ινπ αξρψλ γηα ηελ επίηεπμε 
απηψλ ησλ ζηφρσλ, θαζψο 
επίζεο θνηλέο κεζφδνπο εξ-
γαζίαο κε ηνκείο πξνηεξαηφ-
ηεηαο γηα θάζε πεξηνδηθφ 
θχθιν εξγαζίαο. 
ΠΡΑΞΗ 

ςμπεπάζμαηα ηος ςμ-
βοςλίος, ηηρ 12ηρ Μαΐος 
2009, ζσεηικά με ένα ζηπα-
ηηγικό πλαίζιο για ηην ες-
πυπαφκή ζςνεπγαζία ζηον 

θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά 
ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 
ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζήο ηνπο. Απηά ηα 
ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα 
παξέρνπλ ηα κέζα ζε φινπο 
ηνπο πνιίηεο λα αλαπηχμνπλ 
ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, θαζψο 
επίζεο λα δηαζθαιίδνπλ ηε 
βηψζηκε νηθνλνκηθή επκάξεηα 
θαη απαζρνιεζηκφηεηα. Τν 
πιαίζην ζα πξέπεη λα ιακβά-
λεη ππφςε νιφθιεξν ην θά-
ζκα ησλ ζπζηεκάησλ εθπαί-
δεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ 
πξννπηηθή ηεο δηα βίνπ κάζε-
ζεο, θαιχπηνληαο φια ηα 
επίπεδα θαη ηα είδε κάζεζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο 
κάζεζεο). 

Τα ζπκπεξάζκαηα ζέηνπλ 
ηέζζεξηο ζηπαηηγικούρ ζηό-
σοςρ για ηο πλαίζιο:  

ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕ  
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ  

Δλίζρπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη 

ηεο 

δεκηνπξγηθόηε 

ηαο θαζώο θαη 

ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνύ 

πλεύκαηνο, ζε 

όια ηα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο  

ελίδα 4 Διοίκηζη σολικών Μονάδυν 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XG0528(01):EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XG0528(01):EL:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11086_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11086_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XG0528(01):EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XG0528(01):EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XG0528(01):EL:NOT


 ςλοποίηζη ηηρ δια βίος μάθηζηρ και ηηρ κινηηικόηηηαρ – απαηηείηαη πξφνδνο φζνλ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ δηα βίνπ κάζεζεο, ηελ εθπφλεζε εζληθψλ πιαη-
ζίσλ πξνζφλησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ην επξσπατθφ πιαίζην επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 
θαη ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξν επέιηθησλ νδψλ κάζεζεο. Ζ θηλεηηθφηεηα ζα πξέπεη λα 
επεθηείλεηαη, ελψ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ν επξσπατθφο ράξηεο πνηφηεηαο γηα ηελ 
θηλεηηθφηεηα· 

 βεληίυζη ηηρ ποιόηηηαρ και ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ και 

ηηρ καηάπηιζηρ – φινη νη πνιίηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ βαζηθέο 
ηθαλφηεηεο θαη φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξέπεη λα γίλνπλ ειθπ-
ζηηθφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα· 

 πποαγυγή ηηρ ιζοηιμίαρ, ηηρ κοινυνικήρ ζςνοσήρ και ηηρ ενεπγού ζςμμεηο-

σήρ ζηα κοινά – ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 
ζε φινπο ηνπο πνιίηεο λα απνθηνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθα-
λφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο, θαζψο επίζεο λα 
ππνζηεξίδoπλ ηελ πεξαηηέξσ κάζεζε, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη ην δηα-
πνιηηηζκηθφ δηάινγν. Τα εθπαηδεπηηθά κεηνλεθηήκαηα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδν-
ληαη κε πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε ρσξίο απνθιεηζκνχο απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο· 

 ενίζσςζη ηηρ καινοηομίαρ και ηηρ δημιοςπγικόηηηαρ καθώρ και ηος επισειπη-

μαηικού πνεύμαηορ, ζε όλα ηα επίπεδα εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ – ζα 
πξέπεη λα πξνάγεηαη ε απφθηεζε εγθάξζησλ ηθαλνηήησλ απφ φινπο ηνπο πνιίηεο 
θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηξηγψλνπ γλψζεο (εθπαίδεπζε-έξεπλα-
θαηλνηνκία). Θα πξέπεη λα πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη εθπαη-
δεπηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ησλ επξχηεξσλ καζεζηαθψλ θνηλνηήησλ κε ηελ 
θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Γηα λα είλαη εθηθηή ε κέηξεζε ηεο επηηεπρζείζαο πξνφδνπ φζνλ αθνξά απηνχο ηνπο ζηφ-
ρνπο, ζπλνδεχνληαη απφ δείθηεο θαη επξσπατθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

Ζ Δπηηξνπή, απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε ζα παξαθνινπζεί ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 
Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Καηάξηηζεο. Ζ Δπηηξνπή, επίζεο, θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ηε ζπλεξγαζία 
κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, λα αμηνινγήζεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί φζνλ αθνξά ηνπο 
ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θαζψο επίζεο λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη σο πξνο ηα θξη-
ηήξηα αμηνιφγεζεο ζηνπο ηνκείο ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο εθκάζεζεο 
γισζζψλ.  

Πεγή: http://europa.eu 
ύλνςε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δ.Δ.> εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, λενιαία, αζιεηηζκό>  

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε: γεληθό πιαίζην   

Τν Δπξσπατθό 

Μνληέιν 

Γηνηθεηηθήο 

Αξηζηείαο (ΔΜΓΑ) 

ηνπ νξγαληζκνύ 

European 

Foundation for 

Quality 

Management 

(EFQM) 

ππαγνξεύεη ηηο 

ζεκειηώδεηο αξρέο 

δηνηθεηηθήο 

αξηζηείαο πνπ 

πξέπεη λα 

ελζσκαηώζνπλ νη 

Σρνιηθέο Μνλάδεο 

αλεμαξηήησο 

κεγέζνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα 

απμήζνπλ ηελ 

πνηόηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ 

ππεξεζηώλ θαη 

ηελ 

απνηειεζκαηηθόηε

ηά ηνπο  
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Αρχέσ τoυ Ευρωπαϊκοφ Μοντέλου Διοικητικήσ Αριςτείασ  

Τν Δπξσπατθφ Μνληέιν Γηνηθεηηθήο Αξηζηείαο (ΔΜΓΑ) ηνπ νξγαληζκνχ European Founda-
tion for Quality Management (EFQM) ππαγνξεχεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο δηνηθεηηθήο αξηζηείαο 
πνπ πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ νη Σρνιηθέο Μνλάδεο αλεμαξηήησο κεγέζνπο, πξνθεηκέλνπ λα 
απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 
(European Foundation for Quality Management, 1996; European Foundation for Quality Man-
agement, 1999; European Foundation for Quality Management, 1999; European Foundation 
for Quality Management, 2003). Σχκθσλα κε ηνπο Osseo – Asare & Longbottom (2002) ην 
Δπξσπατθφ Μνληέιν Γηνηθεηηθήο Αξηζηείαο παξέρεη ζηνπο νξγαληζκνχο κηα δηθιείδα αζθαιείαο 
γηα ηε καθξνπξφζεζκε επηηπρία ηνπο, ελψ γηα ηνπο Neely, Oakland (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 
Osseo – Asare & Longbottom, 2002) απνηειεί έλα δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ηεο πθηζηάκελεο θα-
ηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ, αθνχ κέζσ ηεο απην–αμηνιφγεζήο ηνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξί-
δεη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ, λα δηαζέηεη απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο ηνπ θαη λα πξνζδηνξίδεη 
ζρέδηα δξάζεο (action plans) κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ.  

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ 
ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Αρχές Διοικητικής Αριστείας στα Ποιοτικά χολεία  

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11104_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_el.htm


Πποζαναηολιζμόρ ζηα αποηελέζμαηα 

Τν Ποιοηικό σολείο πνπ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδα αξηζηείαο ζηα πιαίζηα ηεο εληειέρεηαο 
απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 
Σηε ζχγρξνλε επνρή ησλ ζπλερψλ θαη ξαγδαίσλ κεηαβνιψλ, ην πνηνηηθφ ζρνιείν είλαη δξα-
ζηήξην, επέιηθην θαη ηθαλφ λ’ αληαπνθξίλεηαη ηαρχηαηα ζηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ησλ ελδη-
αθεξφκελσλ κεξψλ. Δπηπιένλ, δηαζέηεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο κέηξεζεο θαη πξφιεςεο 
ησλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, κε άκεζε απφξξνηα ηελ 
πξφιεςε θαη απνηξνπή ελδερνκέλσλ ιαζψλ. Με ηνλ φξν «απνδέθηεο» γίλεηαη κλεία θπξίσο 
ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη ηελ επξχηεξε 
θνηλσλία. Τν ζπκβφιαην, σζηφζν, πξνο ηελ επηηπρία έρεη σο πξνυπφζεζε ηε δηαξθή θαηα-
γξαθή ησλ εκπεηξηψλ θαη αληηιήςεσλ ησλ απνδεθηψλ, θαζψο θαη ηε ζπζηεκαηηθή κέηξεζε 
ηεο επίδνζεο άιισλ ππεξεζηψλ. Έηζη, ζπιιέγνληαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δηεπ-
θνιχλνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ζηφρσλ θαη ζηξαηεγηθψλ. 
Δίλαη ε πιεξνθφξεζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε κηαο ζεηξάο απνηειεζκάησλ πνπ επ-
λννχλ αλακθηζβήηεηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Επικένηπυζη ζηον αποδέκηη 

Ποιοηικό ζεσξείηαη ην ζρνιείν ην νπνίν παξάγεη ζηαζεξή αμία γηα ηνλ απνδέθηε. Οη απν-
ηειεζκαηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο αθνπγθξάδνληαη, θαηαλννχλ ζε βάζνο θαη γλσξίδνπλ a priori 
ηηο επηζπκίεο ησλ απνδεθηψλ ηνπο. Αληηιακβάλνληαη φηη νη απνδέθηεο απνηεινχλ ηνπο ηειη-
θνχο θξηηέο ηνπ παξαρζέληνο πξντφληνο ή ηεο παξερνκέλεο ππεξεζίαο, ελψ παξάιιεια 
ελζηεξλίδνληαη ηε ζπζηεκαηηθή επηθέληξσζε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο, αθνχ απνηειεί ην ερέγ-
γπν γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξψλ απνδεθηψλ θαζψο θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ. Γηα ην ζθνπφ 
απηφ, ην πνηνηηθφ ζρνιείν αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπο, ελψ, φπνπ 
θαζίζηαηαη εθηθηφ, ηκεκαηνπνηεί ην ζχλνιν ησλ απνδεθηψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλεη 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Σηε ζπλερεία παξαθνινπζεί ζπλερψο ηε δξαζηεξηφηεηα άιισλ 
δεκνζίσλ ή κε νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ ίδηεο ή ζπλαθείο ππεξεζίεο θαη θαηαλνεί ην ζπ-
γθξηηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. Γηαζέηεη θαη θαιιηεξγεί ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέπεη απνηειε-
ζκαηηθά ηηο κειινληηθέο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ απνδεθηψλ, ελψ αθνινπζεί δξάζεηο κε 
ζηφρν ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ θάιπςε ή αθφκα θαη ηελ ππέξβαζε ησλ αλαγθψλ απηψλ. Καηα-
γξάθεη, πεξαηηέξσ, θαη αλαζθνπεί ηηο εκπεηξίεο θαη αληηιήςεηο ησλ απνδεθηψλ ηνπ, ελψ 
ηαπηφρξνλα επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε άξηζησλ ζρέζεσλ καδί ηνπο. Τέινο, ραξαθηεξηζηηθφ 
ηδίσκα ησλ πνηνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη ε ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ παξέκβαζεο θαη δηφξζσ-
ζεο ζε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ αιιά θαη κεραληζκψλ πξφ-
βιεςεο. 

Αποηελεζμαηική ηγεζία και ζηαθεπόηηηα υρ ππορ ηην επίηεςξη ηος κοπού 

Ζ δηνηθεηηθή αξηζηεία απαηηεί εγεζία ηθαλή λα νξακαηίδεηαη, λα εκπλέεη θαη ηαπηφρξνλα λα 
κέλεη πηζηή ζηνλ ζθνπφ ηεο. Τα Ποιοηικά σολεία εγνχληαη απφ άηνκα πνπ ζέηνπλ μεθάζα-
ξεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δξάζεο  θαη πνπ παξαθηλνχλ θαη εκπλένπλ δηαξθψο ηα ζηειέρε 
ηνπο. Δλζσκαηψλνπλ αμίεο - αξρέο, νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ζηξαηεγηθή θαη δνκή νξγάλσ-
ζεο, ζθπξειαηψληαο ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ εγεζία φισλ ησλ επηπέ-
δσλ ηεξαξρίαο ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ νξγαληζκψλ θαηεπζχλεη ζπλερψο ηα ζηειέρε ηνπο 

Πνηνηηθό ζεσξείηαη 

ην ζρνιείν, ην 

νπνίν παξάγεη 

ζηαζεξή αμία γηα 

ηνλ απνδέθηε. Οη 

απνηειεζκαηηθέο 

ζρνιηθέο κνλάδεο 

αθνπγθξάδνληαη, 

θαηαλννύλ ζε 

βάζνο θαη 

γλσξίδνπλ a priori 

ηηο επηζπκίεο ησλ 

απνδεθηώλ ηνπο.  

ελίδα 6 Διοίκηζη σολικών Μονάδυν 

Οη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Δπξσπατθνχ Μνληέινπ Γηνηθεηηθήο Αξηζηείαο, νη νπνίεο είλαη 
ζπλψλπκεο ησλ αξρψλ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Boynton & Zmud – φπσο αλαθέ-
ξεηαη ζηνπο Osseo – Asare & Longbottom, 2002) θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε 
ηνπ νξγαληζκνχ ζπλδξάκνληαο ηελ επίηεπμε ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο αξηζηείαο, 
είλαη νη εμήο:  
 
 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηα απνηειέζκαηα 

 Δπηθέληξσζε ζηνλ απνδέθηε – «πειάηε» 

 Απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη ζηαζεξφηεηα σο πξνο ηελ  επίηεπμε ηνπ Σθνπνχ 

 Γηνίθεζε κέζσ δηαδηθαζηψλ 

 Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Γηαξθήο κάζεζε, θαηλνηνκία θαη βειηίσζε 

 Σχλαςε ησλ αλαγθαίσλ ζπλεξγεηψλ 

 Κνηλσληθή επζχλε 
 

Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη νινθιεξσκέλνη νξηζκνί ησλ παξαπάλσ αξρψλ πξνζαξ-

κνζκέλνη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ,  νχησο ψζηε λα απνζαθεληζηεί 

θαη λα θαηαλνεζεί πιήξσο ην πεξηερφκελφ ηνπο.  



Τα Πνηνηηθά 

Σρνιεία 

δηαζέηνπλ 

απνηειεζκαηηθά 

ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο, 

ζρεδηαζκέλα λα 

αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο αλάγθεο θαη 

πξνζδνθίεο 

όισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξώλ.  

ελίδα 7 Σεύσορ 1 

πξνο ηελ επίηεπμε άξηζησλ απνηειεζκάησλ, ζπληζηψληαο πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη εθπαη-
δεπηηθήο επίδνζεο. Γηνηθεί κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο θαη αλαιακβάλεη πιήζνο δξάζεσλ βειηίσ-
ζεο ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο άκεζα ελδηαθεξνκέλνπο. Σε πεξηφδνπο κεηαβνιψλ θαη ξα-
γδαίσλ εμειίμεσλ επηδεηθλχεη ζηαζεξφηεηα σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ Σθνπνχ, εληζρχνληαο ηελ 
απηνπεπνίζεζε θαη ηε δέζκεπζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. 
Τα πνηνηηθά ζρνιεία, ηέινο, ραξαθηεξίδνληαη απ’ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδνληαη ζ’ έλα ηαρέ-
σο κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη λα επζπγξακκίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο θαηεχζπλ-
ζε δηαηεξψληαο αλαιινίσηε ηελ αθνζίσζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Διοίκηζη μέζυ διεπγαζιών 

Τα Ποιοηικά σολεία δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, ζρεδηαζκέλα λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Ζ ζπζηεκαηηθή 
πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη ζρεδίσλ ηνπ πνηνηηθνχ ζρνιείνπ δηαζθαιίδεηαη κέζσ 
ελφο μεθάζαξνπ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπλφινπ δηεξγαζηψλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη, αμηνινγνχ-
ληαη θαη βειηηψλνληαη πεξηνδηθά. Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζηεξίδεηαη ζε αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε 
ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα θαη ζρεδηαζζείζα απφδνζε, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα δηεξγαζηψλ θαη ζπζηε-
κάησλ, ηηο αλάγθεο θαη εκπεηξίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ απφδνζε άιισλ νξγαλη-
ζκψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αληαγσληζηψλ. Οη θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη θαη δηαρεηξί-
δνληαη βάζεη αμηφπηζησλ δεηθηψλ κέηξεζεο. Ζ ζρνιηθή κνλάδα, κε ιίγα ιφγηα, δηνηθείηαη κε έλαλ 
ακηγψο επαγγεικαηηθφ ηξφπν θαιχπηνληαο θαη ηθαλνπνηψληαο φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ εμσηεξη-
θνχ πεξηβάιινληνο (πνιηηηθέο, λνκνζεηηθέο, ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο). Δπηπιένλ, 
αλαγλσξίδνληαη, εγθνιπψλνληαη θαη εθαξκφδνληαη ηα θαηαιιειφηεξα πξνιεπηηθά κέηξα, εκπλέ-
νληαο θαη δηαηεξψληαο πςειά επίπεδα εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηα άκεζα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Ανάπηςξη ανθπώπινος δςναμικού 

Ζ δηνηθεηηθή αξηζηεία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ εξγαδν-
κέλσλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηεο ππνθίλεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο 
νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο. Τα Ποιοηικά σολεία, ινηπφλ, πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ α-
παηηνχληαη, ηφζν επί ηνπ παξφληνο φζν θαη ζην κέιινλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη πνιηηη-
θέο, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη ηα ζρέδηα δξάζεο ηνπο. Πξνζιακβάλνπλ ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο 
αλζξψπνπο, ελψ ηαπηφρξνλα θαιιηεξγνχλ θαη εληζρχνπλ ελεξγά ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο, δεμηφ-
ηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Ζ πξνζσπηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνσζείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη 
κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο ελζάξξπλζήο ηνπο λα απειεπζεξψζνπλ θαη λ’ αμηνπνηήζνπλ ην πιήξεο 
δπλακηθφ ηνπο. Δπηπιένλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη ηε ζρνιηθή κνλάδα εθπαηδεχ-
εηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ βειηηψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζπ-
κπεξηθνξάο, κε ζηφρν ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ζπληεινχκελεο δηαδηθαζηηθέο αιιαγέο.  
Αλακθίβνια, ηα πνηνηηθά ζρνιεία αλαγλσξίδνπλ ηε λεπξαιγηθή ζεκαζία ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθα-
ιαίνπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο πξνο φθεινο 
ηεο ίδηαο ηεο ππεξεζίαο. Γηαηίζεληαη λα αληακείςνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία φισλ ησλ 
απαζρνινπκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξψζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ 
αθνζίσζή ηνπο ζηελ ππεξεζία. Μεγηζηνπνηνχλ ηελ ελεξγφ αλάκεημε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγν-
ληα ζε φιεο ηηο νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο κέζσ εγθαζίδξπζεο θνηλψλ αμηψλ θαζψο θαη κηαο 
θνπιηνχξαο εκπηζηνζχλεο, δηαθάλεηαο θαη ελδπλάκσζεο. Δθκεηαιιεχνληαη ηελ αλάκεημε απηή 
πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ηδέεο πνηνηηθήο βειηίσζεο. 

Διαπκήρ μάθηζη, καινοηομία και βεληίυζη 

Τα Ποιοηικά σολεία καζαίλνπλ αελάσο ηφζν απ’ ηηο δηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηδφ-
ζεηο φζν θαη απφ άιινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο. Απνδέρνληαη θαη ρξεζηκνπνη-
νχλ ηδέεο πνπ πξνέξρνληαη απφ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders). Όιν ην πξνζσπηθφ 
ησλ πνηνηηθψλ ζρνιείσλ δηεξεπλά επθαηξίεο γηα ζπλερή θαηλνηνκία, κάζεζε θαη βειηίσζε, πξν-
ζζέηνληαο έηζη αμία ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο. 

ύνατη ηυν αναγκαίυν ζςνεπγαζιών 

Γηνηθεηηθή αξηζηεία ζεκαίλεη αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε επσθειψλ ζπλεξγαζηψλ. Τα Ποιοηικά 
σολεία επηβεβαηψλνπλ φηη ζηα πιαίζηα ηεο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θαη έληνλα απαηηεηηθήο 
επνρήο πνπ δηαλχνπλ, ε επηηπρία απνηειεί άκεζε ζπλάξηεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαπηχζ-
ζνληαη κε άιια άηνκα ή θνξείο κε θνηλά ζπκθέξνληα. Πξφθεηηαη γηα ακνηβαίσο επσθεινχκελεο 
ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κε «πειάηεο», πξνκεζεπηέο, αληαγσληζηέο ή κε ηελ επξχηε-
ξε θνηλσλία. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο βειηηζηνπνηνχλ ηηο βαζηθέο νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο, νδεγψ-
ληαο ζηελ παξνρή αμηφινγσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο άκεζα ελδηαθεξνκέλνπο. Οη ζπλεξγάηεο 
επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε θνηλά πξνζδηνξηζκέλσλ ζηφρσλ, αληαιιάζζνληαο εκπεηξίεο, πφξνπο 
θαη γλψζεηο κε απνηέιεζκα ηελ νηθνδφκεζε δπλαηψλ ζρέζεσλ δηεπνκέλσλ απφ ακνηβαία εκπη-
ζηνζχλε, αιιεινζεβαζκφ θαη δηαθάλεηα. 

Κοινυνική εςθύνη ηυν ζσολικών μονάδυν 

Ζ επίηεπμε Γηνηθεηηθήο αξηζηείαο πξνυπνζέηεη ππέξβαζε ηνπ ειάρηζηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 
ζην νπνίν ππάγεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα, ζε κηα ζαθή πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη εθπιήξσζεο 



Ζ ελζσκάησζε ηεο Πνηφηεηαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο απνθξπζηαιιψλεηαη σο ην ερέγ-
γπν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο εληφο ηεο νπνίαο πξσηνζηαηεί ε πεγαία αλάγθε ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, 
ελψ ε επηζπκία γηα αξηζηεία (excellence) θαη εληειέρεηα είλαη δεδνκέλε απφ φια ηα κέιε ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο (Lomas, 2004).  
Σχκθσλα κε ηνλ Schein (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Lomas, 2004) ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 
εκπεξηέρεη: 

 απηά ρεηξνπνίεηα αληηθείκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ην ληεθφξ θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή,  

 ηα πηζηεχσ θαη ηηο αμίεο θαη  

 ηηο ειινρεχνπζεο ππνζέζεηο (assumptions) 

 
Βάζεη απηνχ ηνπ απινχ κνληέινπ, ινηπφλ, δηαθαίλεηαη φηη πξέπεη λα επηδίδεηαη ε δένπ-

ζα πξνζνρή ζηελ πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ θαη ησλ ππνδνκψλ γεληθφηεξα ηεο ζρνιηθήο κν-
λάδαο, ρσξίο, σζηφζν, απηφ λα επηζθηάδεη ην γεγνλφο φηη θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πξέ-
πεη λα βαζίδεηαη ζε κηα θηινζνθία πιήξνπο ππνζηήξημεο, αμηψλ θαη ζεκειησδψλ αξρψλ 
πξνθεηκέλνπ λα εγθνιπσζεί ε πνηφηεηα. Ο Yorke (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Lomas, 2004) 
αλαθέξεη φηη ε θνπιηνχξα πνηφηεηαο πθίζηαηαη ζε εθείλεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ πξνζα-
λαηνιίδνληαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (καζεηψλ, εθ-
παηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη επξχηεξεο θνηλσλίαο), ελψ παξάιιεια παξέρεη φινπο ηνπο απνηε-
ιεζκαηηθνχο θαη θαίξηνπο κεραληζκνχο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
ζε ζέζε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.  

Οη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηε ζθέπε ηεο θνπιηνχξαο πνηφηεηαο, εζηηά-

δνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ θαζνξηζκφ ζεκαληηθψλ ζηφρσλ ζε φια ηα επίπεδα, ζηελ αλά-

πηπμε ηεο πιήξνπο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθφηεηα) 

θαη ζηελ πξναγσγή κηαο νκνεηδνχο αηκφζθαηξαο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Σε κηα νξγαλσ-

ζηαθή θνπιηνχξα πνηφηεηαο φπνπ παξέρνληαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, αλαγλσξίδνληαη νη πξνζπάζεηέο ηνπ θαη δεκηνπξγνχληαη θνηλά ζπζηήκαηα αμηψλ 

θαη πεπνηζήζεσλ, θαζψο θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ θαζνδεγνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο θαη επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, αθφκα θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

Σε κηα 

νξγαλσζηαθή 

θνπιηνύξα 

πνηόηεηαο, όπνπ 

παξέρνληαη 

δπλαηόηεηεο 

αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ, 

αλαγλσξίδνληαη 

νη πξνζπάζεηέο 

ηνπ θαη 

δεκηνπξγνύληαη 

θνηλά 

ζπζηήκαηα 

αμηώλ θαη 

πεπνηζήζεσλ 
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ησλ πξνζδνθηψλ ησλ εθάζηνηε ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Τα Ποιοηικά σολεία εκθνξνχληαη 
απφ θψδηθεο δενληνινγίαο κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζνπλ ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 
ινγνδνζίαο. Δπλννχλ θαη πξνσζνχλ ελεξγά ηελ θνηλσληθή επζχλε θαη ηελ νηθνινγηθή βησζη-
κφηεηα ηφζν γηα ην παξφλ φζν θαη γηα ην κέιινλ. Ζ Κνηλσληθή Δπζχλε ηεο ζρνιηθήο κνλά-
δαο εθθξάδεηαη κέζσ ησλ αμηψλ ηεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηνλ θνξκφ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξ-
γηψλ ηεο. Με εγγπήζεηο γηα ζπζηεκαηηθή δέζκεπζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ηα 
πνηνηηθά ζρνιεία εθπιεξψλνπλ θαη, κάιηζηα, ππεξβαίλνπλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο θαλνλη-
ζκνχο ηεο ηνπηθήο θαη παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. Γηαζέηνπλ απμεκέλεο δπλαηφηεηεο δηαρείξη-
ζεο θηλδχλνπ θαη αλαδεηνχλ ζπλερψο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ακνηβαίσο επσθειψλ ζπλεξ-
γεηψλ κε ηελ θνηλσλία, δηαηεξψληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ 
ζε πςειά επίπεδα. Γλσξίδνπλ ηελ παξνχζα επίδξαζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ θνηλσλία 
θαη θξνληίδνπλ νχησο ψζηε ε επίδξαζε απηή λα δηαηεξείηαη πάληα ζεηηθή. 

Πεγή: «Γηνίθεζε ρνιηθώλ Μνλάδσλ κε έκθαζε ζηελ πνηόηεηα» 
Κξηεκάδεο Θ., Θσκνπνύινπ Ι. 

Οηθνλνκηθή Βηβιηνζήθε 
2012 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ 
ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

Αξιολόγηση της Οργανωσιακής Κουλτούρας 
Ποιότητας της χολικής Μονάδας  



Ζ θνπιηνύξα 

πνηόηεηαο 

πθίζηαηαη ζε 

εθείλεο ηηο 

ζρνιηθέο 

κνλάδεο πνπ 

πξνζαλαηνιί 

δνληαη ζηελ 

θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ όισλ 

ησλ 

ελδηαθεξνκέ 

λσλ κεξώλ 

(καζεηώλ, 

εθπαηδεπηηθώλ, 

γνλέσλ θαη 

επξύηεξεο 

θνηλσλίαο) 
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ζηφρσλ. Τν αλζξψπηλν δπλακηθφ  απνιακβάλεη ηελ εξγαζία ηνπ, απνθηά αίζζεζε ηαπηφηεηαο, 

εληζρχεηαη ε πίζηε, ην εζηθφ θαη ε αθνζίσζή ηνπ θαη έηζη παξάγεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Πεγή: «Γηνίθεζε ρνιηθώλ Μνλάδσλ κε έκθαζε ζηελ πνηόηεηα» 
Κξηεκάδεο Θ., Θσκνπνύινπ Ι. 

Οηθνλνκηθή Βηβιηνζήθε 
2012 

ΑΞΘΟΛΟΓΗΣΕ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΘΑΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΠΟΘΟΣΗΣΑ 

ΣΗ ΥΟΛΘΚΗ Α ΜΟΝΑΔΑ 

Αθνινπζεί κηα ιίζηα αμηνιφγεζεο κε δείθηεο ζρεηηθνχο κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 

πνηφηεηαο θαη εηδηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ησλ 

καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θ.ν.θ., πξνθεηκέλνπ λα ιάβεηε ελδεηθηηθά ηελ εηθφλα ηεο Σρνιηθήο ζαο 

Μνλάδαο ζην ελ ιφγσ πεδίν. 

Να ιάβεηε ππ’ φςηλ ζαο ηελ θιίκαθα 1 – 4, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, 
φπνπ: 
1= δελ έρεη ιεθζεί κέξηκλα καθόλος ζην ζρνιείν κνπ σο πξνο απηήλ ηελ παξάκεηξν 
2= έρεη ιεθζεί κέξηκλα ζε μικπό βαθμό ζην ζρνιείν κνπ σο πξνο απηήλ ηελ παξάκεηξν 
3= έρεη ιεθζεί κέξηκλα ζε μέηπιο βαθμό ζην ζρνιείν κνπ σο πξνο απηήλ ηελ παξάκεηξν 
4= έρεη ιεθζεί κέξηκλα ζε μεγάλο βαθμό ζην ζρνιείν κνπ σο πξνο απηήλ ηελ παξάκεηξν  

ΟΡΓΑΝΧΘΑΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗ ΥΟΛΘΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
 

1. σέζειρ Εκπαιδεςηικών μεηαξύ ηοςρ  
 

 Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπλεδξηάδνπλ ηαθηη-

θά ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθάζηνηε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηε 
ζρνιηθή δσή, φζν θαη γηα ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ αληαιιαγή απφςε-
σλ θαη εκπεηξηψλ γεληθφηεξα.  

 Υπάξρεη θιίκα εκπηζηνζχλεο, ζπλελλφεζεο θαη αιιεινζεβαζκνχ πνπ δηα-

πεξλά ηφζν ηηο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο φζν θαη ηηο ζρέζεηο 
ηνπο κε ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη θαη αιιεινυπνζηεξίδνληαη ζηα δηάθνξα εθ-

παηδεπηηθά δεηήκαηα. 

 Οη θηιηθέο ηνπο ζρέζεηο επεθηείλνληαη θαη εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηνηρείν 

πνπ εληζρχεη ην πλεχκα ζπιινγηθφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηε-

ξηνηήησλ ζηεξίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα, γίλεηαη ζε θιίκα δεκνθξαηηθφ θαη νη απνθάζεηο ζηεξίδν-

ληαη απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

2. σέζειρ Εκπαιδεςηικών – Μαθηηών και Μαθηηών μεηαξύ ηοςρ 
 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ κε πλεχκα δηθαηνζχλεο, αμηνθξαηίαο θαη θαηαλφ-

εζεο, ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα θαη εθηίκεζε, ζηνηρεία πνπ θαιιηεξγνχλ 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ καζεηψλ θαη δεκηνπξγνχλ πεξηβάιινλ ζεηηθνχ δηαιφ-

γνπ. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο κε επαηζζεζία 

θαη δηαθξηηηθφηεηα, αιιά ζπγρξφλσο κε ηε δένπζα απζηεξφηεηα, έηζη ψζηε λα 

κε δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Οη θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζρνιηθή δσή (π.ρ. πεηζαξρία καζεηψλ) είλαη 

απφξξνηα ζπλαίλεζεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζί-

α. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο, ηα αηηήκαηα θαη ηηο παξα-

θιήζεηο ησλ καζεηψλ ακέζσο θαη κε ζεβαζκφ. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθφηεηαο θη εληζρχ-

νπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

 Τν πεξηβάιινλ  ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα είλαη απ-

ζφξκεηνη θαη λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα. 

ΔΕΘΚΣΕ 1 2 3 4 



Ζ απνηειεζκαηηθή 

εγεζία δηαθαίλεηαη 

όηη ζπκβάιιεη ζε 

κεγάιν βαζκό 

ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηε

ηα ησλ ζρνιείσλ 
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 Τν πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δηαζθαιίδεη ηνλ αηνκηθφ ζεβαζκφ πξνο 

ηνπο καζεηέο. 

 Τν πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαγλσξίδεη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ 

απηνλνκία ησλ καζεηψλ. 

 Τν πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνσζεί ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ 

φξεμε γηα κάζεζε. 

 Τν πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελζαξξχλεη ηελ θνηλσληθφηεηα, ηε 

θηιία θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. 

 Τν πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εμαζθαιίδεη ίζεο επθαηξίεο αλεμάξηε-

ηα απφ θχιν, ρξψκα ή ηπρφλ αλαπεξία. 

 Αληηπξνζσπεχεηαη πιήξσο ε πνιηηηζκηθή πνηθηιία ζηε ζρνιηθή κνλάδα.  

 Τν πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη επαηζζεηνπνηεκέλν έλαληη ησλ 

επηξξνψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο πνιηηείαο. 

 Υπάξρεη ζπλέπεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο 

καζεηέο. 

 Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη δεκηνπξγηθά κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη κεηαμχ 

ηνπο γηα φια ηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

 Οη καζεηέο ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ 

έρνπλ δηακνξθσζεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

 Τα πιέγκαηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο ζην ζρνιείν επεθηείλνληαη θαη εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηνηρείν 

πνπ εληζρχεη ην πλεχκα θαη ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ σο ρψξνπ δεκηνπξγίαο 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο.  
 

3. σέζειρ σολικήρ Μονάδαρ – Γονέυν / Κηδεμόνυν 
 

 Τν ζρνιείν αλαπηχζζεη πνηνηηθνχο κεραληζκνχο δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ 

θαη ζέζεσλ ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο θαη εξγα-
ιεία (π.ρ. εξσηεκαηνιφγηα).  

 Οη απφςεηο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ αμηνινγνχληαη θαη ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππ’ φςηλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

 Γηαζθαιίδεηαη ηαθηηθή θαη ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνπο 

γνλείο / θεδεκφλεο θαη ην ζρνιείν, ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε φζν θαη γηα ηελ 
πξφνδν ησλ καζεηψλ.  

 Οη γνλείο ελζαξξχλνληαη θαη ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ 
ηνπο. 

 Οη γνλείο ελζαξξχλνληαη θαη ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ηππηθέο  θαη 

άηππεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα ησλ γνλέσλ. 

 Με ην ζεζκφ ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ, ε ζρνιηθή κνλάδα αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ζην ζρνιείν καζεηέο θαη κε ζπλεξγάζηκνη 
γνλείο.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κηα θαιή εηθφλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εξγάδνληαη νη καζεηέο ζην ζπίηη θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 Οη γνλείο αηζζάλνληαη εππξφζδεθηνη ζην ζρνιείν.  

 

4. σέζειρ σολικήρ Μονάδαρ με Εκπαιδεςηικούρ Θεζμούρ, Σοπική και 
Εςπύηεπη Κοινυνία 

 

 Ζ ζρνιηθή κνλάδα επηθνηλσλεί κε ηα ζρνιεία πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο 

ησλ καζεηψλ ηεο, θαζψο θαη κε άιινπο αξκφδηνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα 

ΔΕΘΚΣΕ 1 2 3 4 



Ζ αλάπηπμε 

ηνπ 

αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ ζην 

ζρνιείν 

απνηειεί 

θαζνξηζηηθό 

ζηνηρείν ζηελ 

πνξεία ηνπ 
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δηεπθνιχλεη ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ (ζπλαηζζεκαηηθή, αθα-
δεκατθή, θνηλσληθή) ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

 Ζ ζρνιηθή κνλάδα ζπλεξγάδεηαη κε άιια ζρνιεία ή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ (πξναηξεηηθά επξσπατθά ή άιια 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνιηηηζηηθέο ή άιιεο εθδειψζεηο), πξνθεηκέλνπ 
λα αληαιιαγνχλ πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξν-
αγσγή ηεο φιεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Ζ ζρνιηθή κνλάδα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο θαη ζπλεξγά-

δεηαη απνηειεζκαηηθά κε απηή ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ ζρνιηθή κνλάδα δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο ζηε 

δσή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Ζ ζρνιηθή κνλάδα ππνζηεξίδεη επαθέο κε δηάθνξνπο θνηλσληθνχο θνξείο, 

φπσο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, νξγαληζκνχο πγείαο, θνηλσληθέο ππεξε-

ζίεο, εθπξνζψπνπο εξγαζηαθψλ ηνκέσλ θ.ά., κε ζηφρν λα δηακνξθψζνπλ νη 

καζεηέο ζθαηξηθφηεξε εηθφλα ησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. 

 Οη επηζηεκνληθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη άιινη θνξείο ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Ζ ζρνιηθή κνλάδα ζπλεξγάδεηαη ζπρλά θαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο γηα ηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδψλ (Α.Π.Σ.). 

 Ζ ζρνιηθή κνλάδα αμηνπνηεί ζπζηεκαηηθά ηνπο πθηζηάκελνπο θνξείο θαη 

κεραληζκνχο εκπινπηηζκνχ ηνπ Α.Π.Σ. θαη ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ (Υπεχζπλνπο θαη Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Υπεχζπλνπο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Τερλνινγηψλ, Δξγαζηεξηαθά Κέληξα Φπζηθψλ Δπη-

ζηεκψλ, Υπεχζπλνπο Αγσγήο Υγείαο, θ.ν.θ.). 

5. Αξίερ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ 
 

 Ζ ζρνιηθή κνλάδα πξνάγεη ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ηζφηεηα. 

 Γεζπφδεη έλα πεξηβάιινλ ππνδνρήο θαη απνδνρήο. 

 Πξνσζείηαη ην ήζνο θαη ε αλάπηπμε θαη εγθαζίδξπζε νπζηαζηηθψλ δηαπξν-

ζσπηθψλ ζρέζεσλ.   

 Οη πξνζδνθίεο είλαη πςειέο θαη θπξηαξρεί ε επηβξάβεπζε. 

 Ζ ζπκπεξηθνξά θαη ε πεηζαξρία ησλ καζεηψλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. 

 Δλζαξξχλεηαη θαη πξνσζείηαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε κάζεζε θαη ηε 

δσή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. 

 Ζ ζρνιηθή κνλάδα βξίζθεηαη ηαθηηθά ζε επαθή κε ηελ επξχηεξε ηνπηθή θνη-

λφηεηα θαη κε εζεινληηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ. 
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Καηά ηε ζεκεξηλή επνρή 
θπξηαξρεί ε ηδέα φηη ε εγεζία 
είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ ζε-
καληηθνχο παξάγνληεο (πνιιέο 
θνξέο δείρλεη λα είλαη ν κφλνο 
παξάγσλ), πνπ θαζνξίδεη αλ 
έλαο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο, 
γηα παξάδεηγκα ην δεκνηηθφ 
ζρνιείν, ζα επηηχρεη ή ζα είλαη 
κε απνηειεζκαηηθφ (Simkins, 
2005). Δίλαη νη πνιιαπιέο θαη 
ζηξαηεγηθήο θχζεο κέζνδνη 
επίιπζεο θαη επαλαθαζνξηζκνχ 
ηεο δπζαξκνλίαο, ηνπ ράνπο, 
ηεο πεξηπινθήο θαη ηεο ζχγρπ-
ζεο  πνπ εθαξκφδεη ε εγεζία, 
ζχκθσλα κε ηνλ Maxcy (φπσο 
αλαθέξεηαη ζηνλ Gregory, 1996) 
θαη νη νπνίεο δχλαληαη λα βει-
ηηψζνπλ ηελ πνξεία ελφο ζρνιεί-

νπ. Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία 
δηαθαίλεηαη φηη ζπκβάιιεη ζε 
κεγάιν βαζκφ ζηελ απνηειε-
ζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ, (βι. 
Σρήκα 2 – Κξηεκάδεο & Θσκν-
πνχινπ, 2012) εθφζνλ είλαη 
άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ 
επίδνζε ησλ καζεηψλ. Καη απηφ 
ζπκβαίλεη κέζσ κηαο δηηηήο πξν-
ζέγγηζεο πνπ αθνινπζείηαη απφ 
ηελ εγεζία, δειαδή κέζσ ηεο 
ππνζηήξημεο θαη ηεο αλάπηπμεο 
απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηη-
θψλ, θαζψο θαη κέζσ ηεο εθαξ-
κνγήο απνηειεζκαηηθψλ δηαδη-
θαζηψλ (Davis, Darling – 
Hammond, LaPointe & Meyer-
son, 2005).  
 

Οη βαζηθέο πεγέο 

απνηειεζκαηηθήο 

θαη επηηπρεκέλεο 

εγεζίαο ζην 

ζρνιείν 

βξίζθνληαη ζην 

πξόζσπν ηόζν 

ησλ δηεπζπληώλ, 

όζν θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 
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ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

Αποτελεσματική Ηγεσία  

Αιιειεμάξηεζε Απνηειεζκαηηθήο Ηγεζίαο  - Δπίδνζεο Μαζεηώλ (Κξηεκάδεο 

&Θσκνπνύινπ, 2012) 



Όζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξάκαηνο θαη ηε ζηνρνζεζία ηνπ ζρνιείνπ νη Leithwood & 
Riehl (2003) απνθξπζηαιιψλνπλ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ ζπλδξάκνπλ ηελ επηηπρή θαη απνηε-
ιεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία, ινηπφλ, βνεζάεη ην ζρνιείν λα αλαπηχμεη 
έλα όξακα, ην νπνίν εκπεξηέρεη ηηο θαιχηεξεο ησλ ζθέςεσλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε 
κάζεζε. Γεχηεξνλ, επηδηψθεη ηελ πιήξε θαηαλόεζε ησλ θνηλά ζπκθσλεκέλσλ ηαθηηθψλ απφ 
φινπο. Θέηεη, ελ ζπλερεία, πςειέο πξνζδνθίεο ζηα επίπεδα επίδνζεο, γεθπξψλνληαο ην ράζκα 
κεηαμχ ησλ θηινδνμηψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ελζαξ-
ξχλεη θαη πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιεινβνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο 
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, ελψ παξάιιεια πξνζβιέπεη θαη ζηελ επηθνηλσλία κε πνιιαπινχο πα-
ξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ζηξαηεγηθέο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ θαη δίαπινπο επηθνη-
λσλίαο πξνο ηελ πξαγκάησζε ηνπ νξάκαηνο. Τέινο, επνπηεύεη θαη αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηνπ 
ζρνιείνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα αδχλαηα ζεκεία σο ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ επαλεμέηαζεο θαη 
βειηίσζεο.  

Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ζρνιείν απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ζηελ 
πνξεία ηνπ, αθνχ είλαη ε ζπκβνιή θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ πνπ ζέηεη ην ζρνιείν ζε ιεηηνπξγία. 
Τα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία, ινηπφλ, εθ κέξνπο ηεο εγεζίαο ηνπο πξνζθέξνπλ πνιιαπιά δηα-
λνεηηθά εξεζίζκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ παξάιιεια παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξν-
θνξίεο θαη πεγέο γλψζεο, ηα θίλεηξα θαη ηηο απαξαίηεηεο δνκέο γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο αιια-
γήο, θαζψο επίζεο επθαηξίεο κάζεζεο θαη εμέιημεο, κεηαηξέπνληαο ην ζρνιείν ζε θνηλφηεηα 
κάζεζεο γηα φινπο. Τέινο, ε απνηειεζκαηηθή εγεζία πηνζεηεί θαη ζέηεη ζε εθαξκνγή ην θαηάι-
ιειν κνληέιν πνιηηηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν εκπλέεη θαη δεζκεχεη φινπο ζηελ επίηεπ-
με ηνπ νξάκαηνο (Leithwood & Riehl, 2003; Zhao & Ordonez de Pablos, 2009). 
Ωο άκεζε απφξξνηα, ε εγεζία θαιιηεξγεί θνπιηνύξα ελδπλάκσζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
ηνπ ζρνιείνπ, πξνβάιινληαο θαη πηνζεηψληαο θνηλέο λφξκεο, αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο 

Κάζε ζρνιείν 

είλαη 

κνλαδηθό θαη 

εμαηηίαο 

ηνύηνπ νη 

απνηειεζκαηη

θνί εγέηεο 

ρεηξίδνληαη ηηο 

εθάζηνηε 

ιεπηνκέξεηεο 

ζπλαξηήζεη 

ηεο 

πεξίπησζεο 

θαη ησλ 

ζπλζεθώλ 
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Οη Leithwood & Riehl (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Mulford, 2005)  πξνζθέξνπλ κηα επζχλνπηε 
παξνπζίαζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία ζηα ζρνιεία, φπσο πξνθχπηεη 
απφ πνηθίιεο αθαδεκατθέο έξεπλεο. Υπνζηεξίδνπλ, ινηπφλ, φηη ζηα πιαίζηα ησλ απνηειεζκαηη-
θψλ ζρνιείσλ, ε εγεζία αθνινπζεί ηηο εμήο λφξκεο  (Mulford, 2005): 

 Ζ επηηπρεκέλε ζρνιηθή εγεζία ζπλεηζθέξεη αδξά ζηελ εμέιημε ηεο κάζεζεο, δηα 

ηεο εκκέζνπ επηξξνήο, ε νπνία αλαδχεηαη ηφζν απφ ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο 
ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο. 

Οη κειέηεο πεξίπησζεο (case studies) ζηα ζρνιεία πνπ δηέπνληαη απφ Αξηζηεία, θαηαδεηθλχνπλ 
φηη ε ζρνιηθή εγεζία επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε θηιφδνμνπο ζηφρνπο, ελψ παξάιιεια 
πξνάγεη ζπλζήθεο ζπλερνχο ππνζηεξίμεσο θαη αξσγήο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Leithwood & 
Riehl, 2003).  

 Οη βαζηθέο πεγέο απνηειεζκαηηθήο θαη επηηπρεκέλεο εγεζίαο ζην ζρνιείν βξί-

ζθνληαη ζην πξφζσπν ηφζν ησλ δηεπζπληψλ, φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία, σζηφζν, επηκεξίδεηαη θαη ζε άιινπο παξάγνληεο ηεο 
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, φπσο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο ή ηνπο καζεηέο 
φπνπ θαζίζηαηαη εθηθηφ (Leithwood & Riehl, 2003).  

 Τν βαζηθφ ηξίπηπρν ηεο απνηειεζκαηηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο, ην νπνίν ζπλαληάηαη ζε 

φια ηα πιαίζηα, πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ, ηελ αλά-
πηπμε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη ηελ πε-
ξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

Σξίπηπρν Υαξαθηεξηζηηθώλ Απνηειεζκαηηθήο Ηγεζίαο (Κξηεκάδεο & Θσκνπνύινπ, 2012)  



πξνθεηκέλνπ λα πξνάγεη ην ακνηβαίν ελδηαθέξνλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε φισλ ησλ κειψλ. 
Έπεηηα, ηξνπνπνηεί ηηο νξγαλσζηαθέο δνκέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ην ζθειεηφ ηνπ πιαηζίνπ ππφ 
ηνπ νπνίνπ νη εθπαηδεπηηθνί επηδεηθλχνπλ ην αλάινγν ελδηαθέξνλ, αλαδεηθλχνληαο ηηο πιένλ 
ζεηηθέο ζπλζήθεο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ελψ ηαπηφρξνλα παξέρεη επθαηξίεο ζπκκε-
ηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη δε επί ησλ ζεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ 
άκεζα, παγηψλνληαο έηζη ηηο δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο θαη ζχκπιεπζεο. Τα απνηειεζκαηηθά 
ζρνιεία δηνηθνχλ ηέινο ην επξχηεξν πεξηβάιινλ, δειαδή δηαρεηξίδνληαη επηηπρψο ηηο ζρέζεηο 
ηνπο κε ηνπο γνλείο, κε ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία εληάζζνληαη, κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο 
ζπλδέζκνπο θαη νπνηνλδήπνηε άιιν παξάγνληα πνπ ηα επεξεάδεη (Leithwood & Riehl, 2003).  

 Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία ζπκπεξηθέξεηαη θαη δξα κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ λα 

ζπλάδεη κε ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν ελζσκαηψλεηαη. 

μεθάζαξε αίζζεζε ηνπ 

νξάκαηνο θαη ηεο ζηνρν-

ζεζίαο, ν ζηξαηεγηθόο 

ζρεδηαζκόο θαηά ηνλ ν-

πνίν αμηνινγείηαη ε επίδν-

ζε ηνπ ζρνιείνπ θαη αλα-

πηχζζνληαη ζπγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα γηα ηε βει-

ηίσζή ηνπ, ε ελδπλάκσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξ-

κφδνληαο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ηνπο βνεζνχλ λα ζπκκεηέ-

ρνπλ απνηειεζκαηηθά, 

θαζψο επίζεο θαη ε παη-

δαγσγηθή θαζνδήγεζε 

ζέηνληαο σο παξαδείγκα-

ηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

θαη δεκηνπξγψληαο ζπλ-

ζήθεο δηαξθνχο επαγγει-

κ α η η θ ή ο  ε μ έ ι η μ ε ο , 

Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη 

θάζε ζρνιείν είλαη κνλαδη-

θφ θαη εμαηηίαο ηνχηνπ νη 

απνηειεζκαηηθνί εγέηεο 

ρεηξίδνληαη ηηο εθάζηνηε 

ιεπηνκέξεηεο ζπλαξηήζεη 

ηεο πεξίπησζεο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ. Ζ εγεζία, ινη-

πφλ, κπνξεί λα πεξηιακ-

βάλεη έλα πιήζνο κεραλη-

ζκψλ ζπλππνινγηζκνχ 

ησλ ζπλζεθψλ, φπσο 

δηαθαίλεηαη θαη ζην Σρήκα 

4 (Κξηεκάδεο & Θσκν-

πνχινπ, 2012), ψζηε λα 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηη-

θά ην ζρνιείν.  Παξαδείγ-

καηα ηέηνησλ κεραληζκψλ 

απνηεινχλ ε δεκηνπξγία 

ελόο νπζηαζηηθνύ θαη α-

ληαγσληζηηθνύ ζρνιείνπ, ε 

(Leithwood & Riehl, 

2003).  

 Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζί-

α ζε πνιππνιηηηζκηθά 

ζρνιεία ελζηεξλίδεηαη 

πξαθηηθέο πνπ πξνά-

γνπλ ηε ζρνιηθή πνηφηε-

ηα, ηελ ηζφηεηα θαη ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Οη 

πξαθηηθέο απηέο πεξη-

ιακβάλνπλ ηελ θαζηέξσ-

ζε ξσκαιέσλ θαλφλσλ 

δηδαζθαιίαο θαη κάζε-

ζεο, ηε δεκηνπξγία ηζρπ-

ξψλ θνηλνηήησλ εληφο 

ζρνιείνπ, ηε θξνληίδα 

αλάπηπμεο παηδαγσγη-

θήο θνπιηνχξαο ζηηο 

νηθνγέλεηεο θιπ. 

Ζ εγεζία δε 

ζπλάδεη κε ηελ 

ηεξαξρία, δελ 

πνιώλεηαη θαη δε 

δνγκαηίδεη. 

Αληηζέησο, 

ελζαξξύλεη ηε 

ζπλεξγαζία θαη 

ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, 

ησλ δηεπζπληώλ 

θαη ησλ ινηπώλ 

παξαγόλησλ 

κέζα ζην 

ζρνιείν  

ελίδα 14 Διοίκηζη σολικών Μονάδυν 

 

Μεραληζκνί Ηγεζίαο (Σν ρήκα δεκηνπξγήζεθε από ηνπο Κξηεκάδεο & Θσκνπνύινπ, 

2012 - βάζεη ησλ ζεσξεηηθώλ θαηεπζύλζεσλ ησλ Leithwood  & Riehl, 2003) 



Σε πνιιά ζρνιεία πνπ 
απνηεινχληαη απφ καζεηέο 
πνπ πνηθίινπλ σο πξνο ηελ 
θαηαγσγή, ηε γιψζζα, ηελ 
θνπιηνχξα θαη ηε ζπκπεξηθν-
ξά γεληθφηεξα ρξεηάδεηαη, θαη’ 
αξράο, ζχκθσλα κε ηνπο 
Leithwood & Riehl (2003) ε 
εθαξκνγή θαηάιιεισλ θαη 
απνηειεζκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ 
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, 
ζπλαξηήζεη πάληα ηνπ πιε-
ζπζκνχ ζηνλ νπνίν απεπζχ-
λνληαη. Οη ζπγθεθξηκέλεο 
δηαδηθαζίεο  εμάγνληαη απφ 
ηελ θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ 
ιαζεκέλσλ πξαθηηθψλ ηνπ 
παξειζφληνο, ηελ πξνζεθηηθή 
αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ ηα νπνία αμηνιν-
γνχλ αιιά θαη θηλεηνπνηνχλ 
ηνπο καζεηέο, θαζψο επίζεο 
ηελ εμέηαζε παξαγφλησλ 
φπσο ην κέγεζνο ηεο αίζνπ-
ζαο, ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 
πξνζέγγηζε θιπ. Δλ ζπλερεί-
α, ε δεκηνπξγία ηζρπξώλ 
θνηλνηήησλ εληόο ηνπ ζρνιεί-
νπ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, 
αθνχ ε αίζζεζε ησλ ηζρπξψλ 
δεζκψλ θαη ηνπ ακνηβαίνπ 
ελδηαθέξνληνο κεηαμχ καζε-
ηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη ινη-
πψλ παξαγφλησλ ιεηηνπξγεί 
σο θηλεηήξαο ψζεζεο γηα ηελ 
θηλεηνπνίεζε θαη ηε δέζκεπ-
ζε ηφζν ησλ καζεηψλ, φζν 
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ 
αξκνλία επηηπγράλεηαη θαη 
κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο πνιηηη-

ζκηθήο ηαπηόηεηαο πνπ θέξεη 
θάζε καζεηήο, ζην κέηξν πνπ 
θξίλεη ην ζρνιείν. Απηφ ζπλε-
πάγεηαη ηελ ελζσκάησζε 
εθείλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ, 
αμηψλ, πξνηηκήζεσλ θαη θα-
λφλσλ ζπκπεξηθνξάο ηεο 
εθάζηνηε παξάδνζεο πνπ 
εηζέξρεηαη ζην ζρνιείν κε 
φρεκα ηνπο καζεηέο, θαη ε 
νπνία δχλαηαη λα ζπλδξάκεη 
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 
Φξεηάδεηαη ε εμέηαζή ηνπο 
ππφ ην πξίζκα ηεο ζεψξεζήο 
ηνπο σο κεγάιεο ζεκαζίαο 
εηζξνψλ θαη φρη σο δηαθνξψλ 
πνπ αλαηαξάζζνπλ ηελ λελε-
κία ηνπ ζρνιείνπ. Τέινο, ε 
θξνληίδα αλάπηπμεο κηαο 
παηδαγσγηθήο θνπιηνύξαο 
ζηηο νηθνγέλεηεο απνηειεί 
ζεκείν αλαθνξάο ζηνλ θαζν-
ξηζκφ ηεο θνηλσληθήο κνίξαο 
ηνπ καζεηή, εθφζνλ ε δηαπαη-
δαγψγεζή ηνπ επηζπκβαίλεη 
κφλν ππφ ηνλ απαξάβαην 
φξν ηεο ζπκθσλίαο θαη ηεο 
ππνζηήξημήο ηεο ηφζν απφ ην 
ζρνιείν φζν θαη απφ ηελ νη-
θνγέλεηα. Ζ απνηειεζκαηηθή 
εγεζία επ’ απηνχ δχλαηαη λα 
ελδπλακψζεη ηελ νηθνγελεηα-
θή παηδαγσγηθή θνπιηνχξα 
κέζσ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζα 
πξνάγνπλ ηελ εκπηζηνζχλε 
θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζρν-
ιείνπ κε ηηο νηθνγέλεηεο, πα-
ξέρνληάο ηνπο πεγέο, εθπαη-
δεχνληάο ηνπο ζε ζέκαηα 
ζρεηηθά κε ηελ θεδεκνλία θαη 

ηελ κφξθσζε ησλ παηδηψλ 
ηνπο, θαζψο επίζεο εμεγψ-
ληαο ηνπο ηηο ζρνιηθέο πξα-
θηηθέο ψζηε λα ηηο πξνζαξκφ-
ζνπλ ζηα δηθά ηνπο δεδνκέλα 
(Leithwood & Riehl, 2003).   

Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε 
εγεζία δε ζπλάδεη κε ηελ 
ηεξαξρία, δελ πνιψλεηαη θαη 
δε δνγκαηίδεη. Αληηζέησο, 
ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία θαη 
ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, ησλ δηεπζπ-
ληψλ θαη ησλ ινηπψλ παξα-
γφλησλ κέζα ζην ζρνιείν. 
Απνηειεί δηηηή πξνζέγγηζε, 
αθνχ είλαη «ζθηρηή» ζηηο 
αμίεο, αιιά «ραιαξή» σο 
πξνο ηελ ειεπζεξία 
έθθξαζεο θαη δξάζεο, θαζψο 
θαη σο πξνο ηνλ πεηξακαηη-
ζκφ λέσλ ηδεψλ (Harris & 
Muijs, 2002).  

Πεγή: «Γηνίθεζε ρνιηθώλ 
Μνλάδσλ κε έκθαζε ζηελ 

πνηόηεηα» 
Κξηεκάδεο Θ., Θσκνπνύινπ 

Ι. 
Οηθνλνκηθή Βηβιηνζήθε 

2012 

Τν δεκνηηθφ ζρνιείν Dell, ζχκθσλα κε ηνλ Rowlands (1998), είλαη ζήκεξα ην κεγαιχηεξν 
δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζηε λέα επαξρία Monmouthshire Unitary Authority. Καιχπηεη ηηο αλά-
γθεο παηδηψλ απφ ηεζζάξσλ έσο έληεθα εηψλ, πνιιά απφ ηα νπνία έρνπλ πξνεγνπκέλσο θνηηή-
ζεη ζε θξαηηθνχο ή ηδησηηθνχο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. Άλνημε ηηο πχιεο ηνπ ην 1989 θαη είδε 
ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηνπ λα απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ 180 ζε 400, κέζα ζε 8 ρξφληα, δηαγξά-
θνληαο κηα εθπιεθηηθά αλνδηθή ηξνρηά γηα δεκνηηθφ ζρνιείν. Τν ζρνιείν δηακνξθψλεη θαη δηαρεηξί-
δεηαη ην δηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκφ, ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηελ 
θαηαλνκή ηνπο αλά ειηθία. 

Γενική Πεπιγπαθή ηος σολείος: 

Φηηζκέλν ζε κηα επράξηζηε θαη πεξίνπηε ηνπνζεζία, δίπια ζηνλ πνηακφ Wye θαη ην θάζηξν 

ηνπ Chepstow, ην δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Dell άλνημε ηηο πχιεο ηνπ γηα λα δερζεί ηνπο πξψηνπο 

καζεηέο ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1989. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ είλαη αξηηφηαηεο θαη ε ζέζε ηνπ ζηελ 

εμνρή εμαζθαιίδεη απφιπηε εζπρία θαη θέξλεη ηνπο καζεηέο πην θνληά ζηε θχζε. Αξρηθά, είρε 8 

ηάμεηο θαη ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 240 καζεηψλ. Γξήγνξα, φκσο, κέρξη ην 1998 θαη έρνληαο ρηίζεη 

Προγραμματισμός της χολικής Μονάδας 
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επηζεσξήζεσλ 
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Σο παράδειγμα του χολείου «Dell PrimarySchool”  
στο Ηνωμένο Βασίλειο 



θαηλνχξηεο πηέξπγεο, είρε μεπεξάζεη ηνπο 395 καζεηέο. Τν ζρνιείν αληιεί καζεηέο απφ ην 

Chepstow θαη ηα θνληηλά ρσξηά. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ εξγάδνληαη ζηελ πφιε ηνπ Chep-

stow ή ζε άιιεο θνληηλέο πφιεηο, φπσο ην Bristol ή ην Cardiff. Τν Dell Primary School βξίζθεηαη 

ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ηνπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ (Local Education Authority - LEA).  

Η Ππόκληζη: 

Μηα απφ ηηο πξψηεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηψπηζε ην ζρνιείν ήηαλ λα ζέζεη ελ ελεξγεία 
εθείλεο ηηο πνιηηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαλ ζηηο θηινδνμίεο 
ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπο. Οη αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ έπξεπε λα 
ιάβεη ππφςε ηνπ ην ζρνιείν ζην μεθίλεκά ηνπ ήηαλ άιιε κηα ζνβαξή πξφθιεζε: ε εηζαγσγή 
θαη αλαζεψξεζε ηνπ Δζληθνχ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηα ηεζη θαη νη αλαθνξέο αμηνιφγε-
ζεο, ε αλάζεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζηα ίδηα ηα ζρνιεία, ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο αλά-
γθεο ησλ απνδεθηψλ-πειαηψλ (καζεηψλ θαη γνλέσλ), νη εζληθνί πίλαθεο απφδνζεο, νη επηζεσ-
ξήζεηο θάζε 5 ρξφληα, ε ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα ζπκβαηηθά ζρνιεία, 
ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, ε αμηνιφγεζε, ε λέα ηερλνινγία θαη άιια. Δπηπξνζζέησο, ην ζρνιείν, 
εθηφο απφ απηέο ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο, είρε λα αληηκεησπί-
ζεη θαη ηε δπζθνιία ζην λα ζηεζεί έλα λέν ζρνιείν θαη λα ελζσκαησζνχλ ζε απηφ καζεηέο θαη 
πξνζσπηθφ απφ δηαθνξεηηθά ζρνιεία. Πξνηεξαηφηεηα ήηαλ λα θαζηεξσζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί 
κηα θηινζνθία, έλα ζχλνιν ζηφρσλ θαη έλα θιίκα νξγάλσζεο, ψζηε λα ππεξληθεζνχλ ηα εκπφ-
δηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη καζεηέο θαη ην πξνζσπηθφ.  

Παπούζα Οπγάνυζη: 

Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαηέρεη ηε ζέζε απηή απφ θαηαβνιήο ηνπ ηδξχκαηνο, ην 1989. 
Τν πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ 12 δαζθάινπο πιήξνπο σξαξίνπ, δπν ππεχζπλνπο ππνζηήξη-
μεο, πέληε βνεζνχο δαζθάινπ, δπν εηδηθνχο παηδαγσγνχο (γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο), 
δπν γξακκαηείο, ελλέα επηβιέπνληεο γηα ηελ ψξα ηνπ θαγεηνχ θαη έλαλ επηζηάηε. Τν ζρνιείν 
αθφκα ζπληεξεί πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εζηίαζε ησλ καζεηψλ θαη κε ηελ θαζαξηφηε-
ηα. Απφ ηηο ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαιχπηνληαη νη ππεξεζίεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ςπρν-
ινγίαο, ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ, θαη ηεο  ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο. Τν ζρνιείν δηαζέηεη ην 
δηθφ ηνπ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη επίζεο απνιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ κέζα απφ 
ην Σχιινγν Φίισλ ηνπ Σρνιείνπ (Friends of The Dell School Association). Τν ίδην ην ζρνιείν 
είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ. Τν επξχηεξν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 
ηνπ πεξηιακβάλεη εθηά λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά ζρνιεία ζε αθηίλα κφιηο ηξηψλ κηιίσλ. Τν 
ζρνιείν ηνπ Dell βξίζθεηαη ζε ζηελή επαθή κε ηα ππφινηπα δεκφζηα ζρνιεία, θαζψο ζπκκεηέ-
ρεη ζε ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζε νκάδεο εξγαζίαο. Τα ηειεπηαία ρξφληα έρεη λα επηδείμεη κηα 
αμηνζεκείσηε βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηεο ζπλέρεηαο θαη πεξαηηέξσ εμέιημεο 
ηεο δηδαθηέαο χιεο. 

σολικέρ Αξιολογήζειρ - Επιθευπήζειρ: 

Τα ζρνιεία ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Οπαιίαο έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ην 
παιηφ ζχζηεκα επηζεσξήζεσλ πνπ γίλνληαλ θάζε πέληε ρξφληα κε έλα λέν, ην νπνίν πεξηιακ-
βάλεη απζηεξφ εμσηεξηθφ έιεγρν γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο 
καζεηέο. Άιισζηε, ε δηνίθεζε ηνπ Dell ήηαλ πεπεηζκέλε φηη ππήξρε κεγάιν θελφ απφ ηε κηα 
επηζεψξεζε κέρξη ηελ επφκελε, θάηη πνπ νδεγνχζε ηα ζρνιεία ζηε ζηαζηκφηεηα θαη ηελ απν-
κφλσζε. Δπίζεο, θαζψο ηα επξήκαηα ησλ εξεπλεηψλ έδεηρλαλ μεθάζαξα φηη ε εκπλεπζκέλε 
εγεζία θαη ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε νδεγνχζαλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο, ε εθαξκνγή  πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ βαζίδνληαλ ζε πξφηππα πνηφ-
ηεηαο θάλεθε λα είλαη έλα αμηφινγν εγρείξεκα. 

Φιλοζοθία και ηόσοι ηος σολείος: 

Σχκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ ζρνιείνπ, θάζε παηδί ζα πξέπεη λα εθπιεξψζεη ζην κέγηζην 
βαζκφ ηηο θηινδνμίεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Τν φξακα απηφ κεηνπζηψλεηαη ζε έλα ζχλνιν 
ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο πλεπκαηηθήο, πνιηηηζκηθήο, εζηθήο, θπζηθήο θαη 
δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Δίλαη, ινηπφλ, απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί έλα εθπαηδεπ-
ηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ νη δάζθαινη θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, νη δηεπζπληέο, νη ζχκβνπινη 
θαη νη γνλείο λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Ζ θηινζνθία 
απηή απνηππψζεθε ζην Δγρεηξίδην ηνπ ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν έλα θαιφ ζρνιείν δέρε-
ηαη θαινπξναίξεηα ηε γλψκε ησλ γνλέσλ, ησλ παηδηψλ, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ 
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, δηφηη εθηηκά φηη ε νπνηαδήπνηε θξηηηθή ηνπο ζα σθειήζεη ηειηθά ην 
ζρνιείν. Σηα πέληε πξψηα ρξφληα νη ηνπηθνί άξρνληεο ζπκθσλνχζαλ ζηελ πνιηηηθή ζπλεξγαζί-
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αο, ε νπνία βνήζεζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο ελφηεηαο ζηελ πνξεία ηνπ ζρνιείνπ γηα πινπνίεζε ησλ 
ζηφρσλ ηνπ. Σηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο απηήο, νη ηνπηθνί άξρνληεο ελζαξξχλζεθαλ λα παξαθν-
ινπζήζνπλ κηα ηππηθή κέξα ζην ζρνιείν, ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ ηδίνηο φκαζη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπιινγηθήο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζή 
ηνπο. Τν γεγνλφο απηφ ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή κηαο επξείαο θαη ζπλεηδεηήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
ζρνιείνπ θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Καη’ επέθηαζε, ην ζρνιείν απηφκαηα ζρεδφλ δέρηεθε ηελ 
πξφθιεζε λα αλαπηχμεη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, ζέηνληαο ηηο πξνζδν-
θίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε πξνηεξαηφηεηα.  

Ίζσο ην αλαγθαίν ππφβαζξν γηα ηε ζπλερή ζέιεζε γηα βειηίσζε ήηαλ ε δηαξθήο δηαβεβαίσζε, 
ζε θάζε επθαηξία, ηνπ «γηα πνην ιφγν ππάξρεη απηφ ην ζρνιείν». Ζ έκθαζε πνπ δφζεθε ζηα πέληε 
πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο ησλ πξαθηηθψλ πνπ 
αθνινπζνχληαλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην φηη θάζε παηδί ζα ειάκβαλε ίζα δηθαηψκαηα κε φια ηα 
ππφινηπα.  

Ο θαιφο ζρεδηαζκφο ηεο πνηφηεηαο νδεγεί ζηελ θαιή θαη πνηνηηθή καζεζηαθή εκπεηξία. Απηφ 
έδεηρλε λα αληαλαθιάηαη ζηελ πνιηηηθή ηεο αλάπηπμεο ησλ ζηειερψλ ηνπ ζρνιείνπ. Πξαγκαην-
πνηήζεθε πεξηγξαθή φισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξνζδηνξίζζεθαλ νη εηήζηνη ζηφρνη γηα φια 
ηα ζηειέρε ηνπ ζρνιείνπ.  

Σο σέδιο Ανάπηςξηρ ηος σολείος: 

Τν ζρέδην αλάπηπμεο παξέρεη ζην ζρνιείν ηελ επθαηξία λα αλαζεσξήζεη θαη λα βειηηψζεη φιεο 
ηηο πηπρέο ηηο ζρνιηθήο δσήο, κε έλαλ επέιηθην θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Αξρηθά, ξπζκίδεη ηηο πξνηε-
ξαηφηεηεο ησλ απαξαίηεησλ αιιαγψλ ζε έλαλ θχθιν πνπ δηαξθεί ηξία ρξφληα. Όια ηα ζέκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:  

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα,  

ην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ,  

νη πφξνη (θηηξηαθέο ππνδνκέο, πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, ηερλνινγία, νηθνλνκη-
θνί πφξνη, πγηεηλή θαη αζθάιεηα, θιπ.) θαη  

ε ζχλδεζε κε ηελ επξχηεξε ηνπηθή θνηλσλία. 

  
Τα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη ην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηήζεη θαη λα ζέζεη πξνηεξαηφηε-

ηεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ, πξνέξρνληαη απφ πνιινχο θνξείο πνπ επεξεάδνπλ έκκεζα ή άκεζα ην 
ζρνιείν. Οη ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο (Local Education Authority - LEA) παξέρνπλ ζην ζρνιείν 
θπξίσο ζπκβνπιεπηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, φπσο ε ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία ή ηα 
πξνγξάκκαηα In-Service Training γηα ηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη ηνπηθνί 
άξρνληεο θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ θάζε ζρνιείνπ θαη παξέρνπλ νδεγίεο 
γηα γνλείο θαη γηα εξγαδνκέλνπο, ελψ παξάιιεια πξνβάιινπλ ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλεξγαζίαο ζην 
ζρνιείν. Τν εθπαηδεπηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ ζπκκεηέρεη ζηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη 
αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ, ζπκπιεξψλεη εξσηεκαηνιφγηα κε ζθνπφ ηε δηεξεχ-
λεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη εκπιέθεηαη ελεξγά ζηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Ο Σρνιηθφο Δπηζεσξεηήο (Her Majesty's Inspector - HMI) δεκνζηεχεη ηα απνηειέζκαηα πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε - επηζεψξεζε, ηα νπνία αμηνπνηνχληαη χζηεξα γηα δξάζεηο ζεξα-
πείαο θαη βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Τν Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ηεο Οπαιίαο (Welsh 
Office) παξέρεη δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξεο ζπγθξηηηθέο κεηξήζεηο θαη ελεκεξψλεη 
ην ζρνιείν γηα λέεο εγθπθιίνπο πνπ ην αθνξνχλ.  

Τν ζρνιείν, επίζεο, ζπκβνπιεχεηαη ηηο δεκνζηεχζεηο εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιηηηθέο ή 
πξαθηηθέο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ (management policies and practices) θαη ζε 
άιινπο επηκέξνπο ηνκείο (π.ρ. πγείαο θαη αζθάιεηαο, αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ, θιπ.). Σεκεία 
αλαθνξάο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζρνιείνπ απνηεινχλ ηα Δζληθά Πξφηππα Πνηφηεηαο  ηνπ Κέληξνπ 
Πνηφηεηαο ηεο Οπαιίαο (Wales Quality Center), ην αληίζηνηρν ίδξπκα γηα φιν ην Ζλσκέλν Βαζίιεη-
ν (U.K. Quality Center) θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ WJEC. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ ζπλεηζθέξνπλ κέζα 
απφ ηε δξάζε ηνπ Σπιιφγνπ Φίισλ ηνπ Σρνιείνπ Dell, κε ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ αμην-
ιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ θάζε ρξφλν θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ ζρν-
ιείνπ. Οη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπδεηνχλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο, θάλν-
ληαο έηζη γλσζηέο ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Τν ζρνιείν Dell ζπλδέεηαη κε 
ηα ππφινηπα ζρνιεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πξαγκαηνπνηψληαο θνηλέο δξάζεηο. Δπίζεο, παξέ-
ρεη ζπκβνπιεπηηθή βνήζεηα ζε καζεηέο-γνλείο-θαζεγεηέο θαη πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηελ εθπαί-
δεπζε κε ηε βηνκεραλία ζηελ πεξηνρή. 
Τν ζρνιείν έρεη ζρεδηάζεη θαη εθαξκφδεη έλα Σρέδην ηξηεηνχο δηάξθεηαο, φπνπ δίλνληαη θαηά ζεηξά 
πξνηεξαηφηεηαο νη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. ζηφρνη γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ην πξνζσπηθφ, 
ηνπο πφξνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, ηελ επξχηεξε θνηλσλία).  

Σηελ θαηεγνξία ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαηαηάζζνληαη ε ζρεδίαζε ελφο ζρεδίνπ ελεξ-
γεηψλ γηα ηελ επίηεπμε γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ, ε εμεχξεζε πφξσλ αλάπηπμεο, ε αμηνιφγεζε 
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κε βάζε θξηηήξηα επηηπρίαο θαη ε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ.  
Αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, ζηφρνο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε θαη αλαλέσζε 

ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πξναπιίσλ ρψξσλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαη λα 
πξνάγεηαη ε πγεία, ε επεμία θαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Σρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αλά-
πηπμεο, ε νπνία εκπεξηέρεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο θάζε ζέζεο εξγαζίαο, θαζνξηζκέλεο 
απαηηήζεηο θαη αμηνιφγεζε.  

Τέινο, σο πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία, επηρεηξείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε άιια λεπηα-
γσγεία θαη δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, κε γνλείο θαη ζπκβνχινπο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε 
ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο ηνπηθέο βηνκεραληθέο κνλάδεο. 

Πξνηνχ εηζαρζεί ην λέν ηξηεηέο ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ ζρνιείνπ, αμηνινγείηαη ε επηηπρία ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζζεί θαη πνπ πεξηιακ-
βάλνπλ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο. 

Διακπίζειρ για ηην ποιόηηηα: 

Ύζηεξα απφ πξνηξνπή ησλ γνλέσλ, ην ζρνιείν Dell ππέβαιε ππνςεθηφηεηα γηα ηα ελλέα 
θξηηήξηα ηνπ Κξαηηθνχ Βξαβείνπ Charter Mark γηα νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα. Τν 1995, 
κεηά θαη ηελ επίζθεςε εηδηθνχ αμηνινγεηή ζην ζρνιείν, ην Dell έγηλε θαη παξακέλεη σο θαη ζή-
κεξα ην κνλαδηθφ ζρνιείν ζηελ Οπαιία πνπ θαηέρεη ην βξαβείν απηφ. Σχκθσλα κε ηελ αλαθν-
ξά ησλ θξηηψλ, ην ζρνιείν έρεη πιένλ δηαζθαιίζεη ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε ζπλερή βειηίσζε 
ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαζηεξψλνληαο δξάζεηο θαη δηαδηθαζίεο, φπσο ν θχθινο ηεο 
δηαβνχιεπζεο κε ηνπο απνδέθηεο-πειάηεο, ε αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, ε ελζσκάησζε ησλ 
αλαγθψλ απηψλ ζηε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ε επαλάιεςε 
απηνχ ηνπ θχθινπ σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο βειηίσζεο. 

Τν 1996, χζηεξα απφ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε, ην Dell έγηλε ην πξψην ζρνιείν ζην Monmouth-
shire πνπ θέξδηζε ην βξαβείν «Investors in People Award». Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη 
είρε εηζαγάγεη μερσξηζηά Eγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο γηα φιν ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη είρε αθφ-
κα ζρεδηάζεη: (α) δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, (β) δηαδηθαζία επηκφξθσ-
ζεο ησλ ζηειερψλ ηνπ ζρνιείνπ,  θαη (γ) δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επη-
κφξθσζεο απηήο. Οη ππάξρνπζεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο αξθνχζαλ ψζηε ην ζρνιείν λα θεξδί-
ζεη ην Βξαβείν ηνπ Τνκέα Δθπαίδεπζεο ζηελ Οπαιία ην 1996 θαη ην 1997 (Wales Education 
Sector Award). Τν 1997, επίζεο, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ βξαβεχηεθε σο ην Πξφζσπν Πνηφ-
ηεηαο ηεο ρξνληάο (the Quality Person of the Year). 

Τν ζρνιείν Dell πξνηάζεθε γηα ηα βξαβεία πνηφηεηαο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ην 1997. Αλ 
θαη ην ζρνιείν δηαηεξεί ην πξνλφκην ηνπ λα είλαη ν πξψηνο νξγαληζκφο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 
ζηε Μεγάιε Βξεηαλία πνπ θεξδίδεη κηα ηφζν ζεκαληηθή δηάθξηζε, δελ αληηκεησπίδεη ην ζέκα ηεο 
πνηφηεηαο ζαλ κηα επράξηζηε ενξηαζηηθή εθδήισζε. Ζ αθνζίσζή ηνπ ζηελ πνηφηεηα είλαη δε-
δνκέλε. Ζ ζέζπηζε ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ κε βάζε ηα Δζληθά Βξαβεία Πνηφηεηαο 
ζα ζπλερίζεη θαλνληθά. Ζ πην ζεκαληηθή αλαγλψξηζε ήξζε απφ ην ίδην ην ζρνιείν, θαζψο ζπ-
λεηδεηνπνίεζαλ φια ηα ζηειέρε ηνπ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο Γηνίθεζεο 
Οιηθήο Πνηφηεηαο ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο - Αλαηξνθνδφηεζεο πνπ 
ειήθζε ην Γεθέκβξην ηνπ 1997 ζεσξήζεθε σο έλα ζεκαληηθφ εθαιηήξην γηα κειινληηθή πξν-
ζπάζεηα θαη βειηίσζε ζηα επφκελα ρξφληα. 

Πεγή: «Γηνίθεζε ρνιηθώλ Μνλάδσλ κε έκθαζε ζηελ πνηόηεηα» 
Κξηεκάδεο Θ., Θσκνπνύινπ Ι. 

Οηθνλνκηθή Βηβιηνζήθε 
2012 
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Η ζποςδαιόηηηα ηος πόλος ηυν εκπαιδεςηικών 

Σχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development – OECD, 2005) ε επίδνζε ησλ καζεηψλ επεξεάδεηαη ζε 
κεγάιν βαζκφ (εθηφο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην γεληθφηεξν ππφβαζξν) απφ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδα-
ζθαιίαο. Οη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ σο αξσγνί γηα φινπο ηνπο καζεηέο ψζηε λα 
βειηησζνχλ θαηά ην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε απνηειεζκαηηθνχο, αλεμαξηή-
ησο ηεο αλνκνηνγέλεηαο ζην ππφβαζξν ησλ καζεηψλ πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε ηνπο (Nye, et al., 
2004).  

Τη μέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θη έρνπλ ηέηνηα επηξξνή ζηνπο καζεηέο ηνπο; Γλσξίδνπλ φηη ε ζπλερήο 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο απνηειεί νξφζεκν θαη επηδξά άκεζα ζηε ζπλνιηθή 
επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

Παξφιν πνπ νη εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζ-
ζνληαη θαηά θαηξνχο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ, είλαη ε ίδηα ε βειηίσζε ηεο 
ηθαλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα εθηνμεχζεη ηελ επίδνζε ησλ καζε-
ηψλ ηνπο θαη ζα ηνπο νδεγήζεη ζηε ζρνιηθή επηηπρία. Απηφο ζα πξέπεη λα είλαη ν θεληξηθφο ζηφρνο 
ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο: Ζ Βειηίσζε ηεο Ηθαλφηεηαο θαη Απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Δθπαηδεπηη-
θψλ θαη ηεο Γηδαζθαιίαο ηνπο. 

Αποηελέζμαηα ζηην επίδοζη ηυν μαθηηών 

Τν πνζνζηφ ηεο χιεο πνπ θαηαθηά πξαγκαηηθά έλαο καζεηήο απμάλεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 
κέζα ζε έλα κφλν ζρνιηθφ έηνο, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δαζθάινπ 
ηνπ. Ο Leigh (2010) ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηη-
θψλ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηηο αιιαγέο ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιηθά δηαγσλίζκαηα κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξφλνπ, θη έρνληαο σο δείγκα 10.000 εθπαηδεπηηθνχο θαη 90.000 καζεηέο απφ ηελ Απζηξαιία, 
θαηέιεμε ζην φηη νη πιένλ απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ην 
επίπεδν γλψζεο θαη κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Σχκθσλα κε ηνλ ίδην, νη δηαθνξέο είλαη αμηνζε-
κείσηεο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηηο επηδφζεηο ησλ καζε-
ηψλ ηνπο. Μαζεηέο πνπ έρνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ δάζθαιν πεηπραίλνπλ ζηα ηξία ηέηαξηα ηνπ 
ζρνιηθνχ έηνπο φζα πεηπραίλνπλ νη καζεηέο ησλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ δαζθάισλ ζε έλα 
ρξφλν. 

Σχκθσλα κε ηνλ Hanushek (1992), νη καζεηέο πνπ έρνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ δάζθαιν δηαθέ-
ξνπλ απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ έλαλ κε απνηειεζκαηηθφ δάζθαιν θαηά έλα νιφθιεξν έηνο ζην επί-
πεδν ηεο γλψζεο πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη θαη σο εθ ηνχηνπ ζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηά ηνπο ελ ζπλφ-
ισ. 

Αποηελέζμαηα ζηοςρ μαθηηέρ με ηην πάποδο ηος σπόνος 

Ο αληίθηππνο ησλ απνηειεζκαηηθψλ ή κε απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζσξεπηηθφο 
(Wright, et al., 1997). Ωο εθ ηνχηνπ, παξφιν πνπ έλαο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 
βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο θαη ζηελ αχμεζε θαηά ζπλέπεηα ησλ ζεηη-
θψλ ηνπο απνηειεζκάησλ ζε βαζκφ πνιχ κεγαιχηεξν θαη απφ ην αλακελφκελν, δελ κπνξεί σζηφ-
ζν λα ιεηηνπξγήζεη σο ην πιήξεο αληηζηάζκηζκα γηα ηνπο καζεηέο πνπ είραλ έλαλ κε απνηειεζκα-
ηηθφ εθπαηδεπηηθφ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. Σηελ έξεπλα ησλ Sanders & Rivers (1996) απεδείρζε 
άιισζηε φηη φηαλ έλαο καζεηήο αλαηίζεηαη ζε έλαλ απνηειεζκαηηθφ δάζθαιν έπεηηα απφ κηα ζεηξά 
αλαπνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πξφνδφο ηνπ είλαη ζαθψο ηεξάζηηα – κεγαιχηεξε απφ ηελ 
αλακελφκελε, φρη φκσο ηθαλή λα θαιχςεη ην θελφ θαη ην ρακέλν έδαθνο πνπ άθεζαλ νη πξνεγνχ-
κελνη εθπαηδεπηηθνί. 

Οη καζεηέο πνπ έρνπλ απνηειεζκαηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο εκςπρψλνληαη λα ρεηξίδνληαη ηε γλψζε 
πνπ απνθηνχλ κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα παγηψλεηαη, ελψ παξάιιεια ηείλνπλ λα επεθηείλνπλ θαη 
ηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπο νξίδνληεο κε άκεζε απφξξνηα ηελ πξνζπκία ηνπο γηα δξάζε θαη πξνζπά-
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Η Ικανότητα και Αποτελεσματικότητα των 
Εκπαιδευτικών ως προϋπόθεση Ποιοτικής Διδασκαλίας  



ζεηα θαη θαηά ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. Σηνλ αληίπνδα, νη καζεηέο πνπ έρνπλ αλαπνηειε-
ζκαηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο κέλνπλ πίζσ θαη δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο 
θαηά ηα επφκελα έηε, αθφκε θη αλ αξγφηεξα ηνπο αλαιάβεη έλαο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηη-
θφο, γεγνλφο ην νπνίν έρεη έλα ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηνπο καζεηέο θαη δε ζε εθείλνπο πνπ 
ρξήδνπλ βνήζεηαο θαη ζπκπαξάζηαζεο. 

Αποηελέζμαηα ζηην ανιζόηηηα 

Ζ αληζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε επεξεάδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ απνηειεζκαηηθψλ θαη κε εθπαηδεπηηθψλ κεηα-
μχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη Aaronson et al. (2007) θαηέδεημαλ φηη ε ηθαλφηεηα θαη ε απνηειε-
ζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελέρεη έλα αμηνζεκείσην βάξνο θαη επεξεάδεη άκεζα εθείλνπο 
ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ θησρά απνηειέζκαηα ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ιφγσ ηεο κε αλάπηπμεο 
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ζε εθείλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Nye, Konstantopoulos & Hedges (2004) ε απνηειεζκαηηθφηε-
ηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνηθίιεη ζεκαληηθά αλάκεζα ζηα ζρνιεία κε καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ρακειά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαη ζε εθείλα πνπ απνηεινχληαη απφ καζεηέο 
πςειψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ OECD 
(2005), φηη ν θαηακεξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ηδίσο ζηηο ζρνιηθέο κνλά-
δεο πνπ βξίζθνληαη ζε ππναλάπηπθηεο θνηλφηεηεο.  

Αποηελεζμαηική Ανάπηςξη ηυν Εκπαιδεςηικών 

Σηφρνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ είλαη ε απφδνζε επζπλψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Τνπλα-
ληίνλ, πξνβάιιεη επηηαθηηθά ε αλαγθαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο εθείλν πνπ επηζπκνχλ, ηελ θαιχηεξε δπλαηή 
εθπαίδεπζε. Καη πξνο ηελ επίηεπμε ηνχηνπ ηνπ ζθνπνχ φινη ζπλαηλνχλ ζε κηα θαίξηα θαη νπζηα-
ζηηθή δηαδηθαζία βειηίσζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

Απνθξπζηαιιψλνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή επηηπρία θαη ηε 
βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, δηαθαίλεηαη φηη ε επηηπρία θάζε εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο 
εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ πνπ επεξεάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 
ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ε εθπαίδεπζε ην ζθνπφ ηεο θαη λα έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεηηθή 
επίδξαζε ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεηψλ, πξναπαηηείηαη ε χπαξμε ηθαλψλ θαη απν-
ηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δηδαζθαιηψλ.  

 
  Πεγή: “What Teachers Want: Better Teacher Management”,  

Dr. Jensen, Grattan Institute, May 2010  
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Γηα ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο πνηφηε-
ηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο πξέπεη: 
  
 Να βειηησζεί ε ηθαλφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δπλάκεη εθπαηδεπηηθψλ. 
 Να βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο βαζηθήο / αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 
 Να αλαπηπρζνχλ νη ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ πξψηε θηφιαο ρξνληά πνπ 

αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα. 
 Να πξνσζνχληαη, λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα απνηεινχλ πξφηππν νη ηθαλνί θαη απνηε-

ιεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί. 

  



ΔΙΟΙΚΗΗ ΦΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
με έμφαση στην ποιότητα 

 

 
 

Δθδόζεηο Οηθνλνκηθή Βηβιηνζήθε, 2012 

 

Πεπιγπαθή 

Σην έξγν ησλ Θ. Κξηεκάδε θαη Ι. Θσκνπνύινπ «Γηνίθεζε Σρνιηθψλ Μνλάδσλ κε έκθαζε 
ζηελ πνηφηεηα» απνθσδηθνπνηνχληαη κε ηξφπν απιφ θαη ζπλνπηηθφ εθείλεο νη ζπληζηψζεο πνπ 
ζπλδξάκνπλ ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο 
ζχκθσλα κε ηηο λφξκεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ηερλνινγη-
θψλ επηηαγψλ. Δπηπιένλ, επηδηψθεηαη ε παξνπζίαζε ησλ πην πξφζθαησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα 
ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ησλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ, έπεηηα απφ ελδειερή κειέηε ηεο δηε-
ζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη έξεπλαο, κε αλαθνξέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε πξαθηηθέο απφ ηε 
δηεζλή εκπεηξία ζηνλ επξχ ηνκέα ηεο εγεζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο. 

Τν βηβιίν «Γηνίθεζε Σρνιηθψλ Μνλάδσλ κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα» δηαηξείηαη ζπζηεκαηηθά 
ζε επηά θεθάιαηα πνπ αλαιχνπλ ην θχξην ζέκα ηνπ απφ φιεο ηηο δπλαηέο πιεπξέο. Έηζη, εηζα-
γσγηθά επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα κε 
βάζε έλα Πξνζρέδην Νφκνπ γηα ηελ Οξγάλσζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Υπεξεζηψλ Γηνίθεζεο ηεο 
Δθπαίδεπζεο: «Πξψηα ν Μαζεηήο» - «Πξψηα ε Σρνιηθή Μνλάδα» - «Νέα Γηνίθεζε γηα ην Νέν 
Σρνιείν», φπσο ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζηηο 6.4.2011. 

Δηδηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην αλαιχεηαη ε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (school effective-
ness). Ο νξηζκφο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ είλαη, θαηά γεληθή νκνινγία, ζχκθσλα κε ηελ 
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ραξαθηεξηζηηθή δηαηχπσζε ησλ ζπγγξαθέσλ, έλα ζέκα ηδηαηηέξσο πνιχπινθν, αθνχ θαηά 
θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί πνιιαπιέο θαη αληηθαηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία εθείλα 
πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ ζρνιείσλ. 

Σηε ζπλέρεηα θαη ζην πιαίζην ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ δίδνληαη ν νξηζκφο θαη ε ηππνινγία 
ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, ελψ παξνπζηάδεηαη ην ζπκκεηνρηθφ κνληέιν εγεζίαο. Έλλνηεο φπσο 
ε δηδαθηηθή – κνξθσηηθή εγεζία, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ε εζηθή εγεζία θ.ν.θ. απνηεινχλ 
αληηθείκελν ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

Πεξαηηέξσ, ζην ηξίην θεθάιαην ηνπ εγρεηξηδίνπ «Γηνίθεζε Σρνιηθψλ Μνλάδσλ κε έκθαζε 
ζηελ πνηφηεηα» αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηα νθέιε ηνπ, ε ζηξα-
ηεγηθή δηαηχπσζε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε θαη νη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο. 

Δμάιινπ, ζην ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ε δνκηθήο ζεκαζίαο έλλνηα ηεο πνηφηεηαο 
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ππφ φιεο ηηο πηζαλέο εθδνρέο ηεο (π.ρ. ελζσκάησζε πνηφηεηαο, ζχζηε-
κα δηαρείξηζεο, δεκηνπξγία πνιηηηθήο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα, δηνίθεζε νιηθήο πνηφηε-
ηαο, πνιηηηθή πνηφηεηαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θ.ν.θ.). 

Σην πέκπην θεθάιαην εμεηάδεηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη επηζεκαίλεηαη φηη ε δηνίθεζε θαη 
εηδηθφηεξα ε ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ηδηαίηεξν εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ 
πεξηβάιινλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ελέρεη αμηνζεκείσην βάξνο θαη αλακθηζβήηεηα ππεξηεξεί 
ηεο δηνίθεζεο ησλ άιισλ πφξσλ. 

Δπηπιένλ, ζην έθην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ππφ ηελ έλλνηα ηνπ πξνυ-
πνινγηζκνχ, ησλ κνξθψλ ηνπ, ηεο αλαδήηεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηεο αλάπηπμεο 
ρνξεγηθψλ πξνηάζεσλ. 

Τέινο, ζην έβδνκν θεθάιαην ηνπ εγρεηξηδίνπ Γηνίθεζε Σρνιηθψλ Μνλάδσλ κε έκθαζε ζηελ 
πνηφηεηα παξνπζηάδνληαη ε δηαρείξηζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε επίδξαζε ησλ ηερλνινγηψλ 
ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηα πιενλεθηήκαηα, ηα κεηνλεθηήκαηα 
ηεο εμέιημεο απηήο, ε αμηνιφγεζή ηνπο, ε αλάιπζε νθέινπο θαη ε δηεζλήο θαη επξσπατθή εκπεη-
ξία. 

Τν έξγν πιαηζηψλνπλ θαη εληζρχνπλ ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία θαζψο θαη δχν 
παξαξηήκαηα κε παξαδείγκαηα απφ ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ εθάξκνζαλ ζπζηήκαηα εθ-
παίδεπζεο πνπ αλαιχνληαη ζηα επηκέξνπο θεθάιαηα. 

Δλ θαηαθιείδη ην βηβιίν Γηνίθεζε Σρνιηθψλ Μνλάδσλ κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα απεπζχλεηαη 
ζηα ζηειέρε δηνίθεζεο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ αιιά θαη ζηνπο δαζθάινπο θαη 
θαζεγεηέο πνπ θηινδνμνχλ λα αζθήζνπλ δηνίθεζε ζχληνκα θαη θπζηθά ζηνπο θνηηεηέο-ηξηεο, 
κε ηελ πξνζδνθία λα θάλνπλ ηελ ζεσξία πξάμε θαη λα βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ. 

 
 

Σύκθσλα κε ηνλ 

Hanushek 

(1992), νη 

καζεηέο πνπ 

έρνπλ έλαλ 

απνηειεζκαηηθό 

δάζθαιν 

δηαθέξνπλ από 

εθείλνπο πνπ 

έρνπλ έλαλ κε 

απνηειεζκαηηθό 

δάζθαιν θαηά 

έλα νιόθιεξν 

έηνο ζην 

επίπεδν ηεο 

γλώζεο πνπ 

έρνπλ 

θαηαθηήζεη  
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2013 International Conference on Information and Education Technology (ICIET 2013) 
 
Conference 
 
12th to 13th January 2013 
Bruxelles, Belgium 
Website: http://www.iciet.org/ 
Contact person: Secretary of ICIET 2013 
All ICIET 2013 papers will be published in International Journal of Information and Education 
Technology (ISSN: 2010-3689), and all papers will be indexed by Engineering & Technology Digi-
tal Library, Google Scholar. 
Organized by: IJIET 
Deadline for abstracts/proposals: 15th November 2012 
Check the event website for more details.  

Αξηζηνηέιεο: 

 

«Απηνί πνπ 

δίλνπλ θαιή 

εθπαίδεπζε 

ζηα παηδηά, 

πξέπεη λα 

ηηκώληαη 

πεξηζζόηεξν 

από εθείλνπο 

πνπ ηα 

γέλλεζαλ, 

γηαηί νη γνλείο 

ηνπο έδσζαλ 

κόλν ηε δσή, 

νη παηδαγσγνί 

όκσο ηελ 

ηθαλόηεηα λα 

δνπλ θαιά.» 
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2013 2nd International Conference on Education and Management Innovation – ICEMI 2013 
 
Conference 
 
24th to 25th February 
2013 
Rome, Italy 
Website: http://www.icemi.org/ 
Contact person: Secretary of ICEMI 2013 
ICEMI 2013 will be published in the IPEDR (ISSN: 2010-4626) as one volume, and will be in-
cluded in the Engineering & Technology Digital Library, and indexed by EBSCO, WorldCat, 
Google Scholar, Ulrich's and sent to be reviewed by ISI Proceedings.  
Organized by: IEDRC 
Deadline for abstracts/proposals: 10th November 2012 
Check the event website for more details.  

 

ΤΝΕΔΡΙΑ—ΕΜΙΝΑΡΙΑ—ΗΜΕΡΙΔΕ 

2013 1st Journal Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning 
(JC4E 2013 1st) 
 
Conference 
 
24th to 25th February 2013 
Rome, Italy 
Website: http://www.ijeeee.org/jc4e/1st/ 
Contact person: IJEEEE Committee 
All the registered papers will be published into IJEEEE ISSN: 2010-3654, by IACSIT Publishing, 
and distributed at the conference. The journal will be included in the E&T Digital Library, Google 
Scholar, Crossref. 
Organized by: IEDRC 
Deadline for abstracts/proposals: 15th December 2012 
Check the event website for more details.  

http://www.iciet.org/
http://www.iciet.org/
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/1
http://www.icemi.org/
http://www.icemi.org/
http://www.ijeeee.org/jc4e/1st/
http://www.ijeeee.org/jc4e/1st/


Γηεχζπλζε Δξγαζηεξίνπ 
Οξζίαο Αξηέκηδνο & 

Πιαηαηψλ 
ΤΚ 231 00 

Σπάξηε 

E-mail: 
knowledge.management.

lab.uop@gmail.com 
 

κοπόρ ηος Επγαζηηπίος: 
 

1. Τελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ησλ Υπεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο πξνζθέξνληαη απφ ην 
Γεκφζην, Ηδησηηθφ, Με-Κεξδνζθνπηθφ θαη Με-Κπβεξλεηηθφ ηνκέα θαη αθνξνχλ ζε ζέκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ πνιη-
ηηζκνχ, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο πγείαο, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 
γεληθφηεξα ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

2. Τελ θάιπςε ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ησλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 
αλαγθψλ ηνπ Τκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ, θαζψο θαη ησλ άιισλ 
ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζε ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα αληηθείκελα 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

3. Τε ζπλεξγαζία θάζε κνξθήο κε θέληξα εξεπλψλ θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα εκεδαπήο θαη 
αιινδαπήο, εθφζνλ νη επηζηεκνληθνί ζηφρνη ζπκπίπηνπλ, ζπκβαδίδνπλ θαη αιιεινζπκπιε-
ξψλνληαη κε εθείλνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

4. Τε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ 
θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεχζεσλ θαη εθδφζεσλ 
θαη ηελ πξφζθιεζε Διιήλσλ θαη μέλσλ αλαγλσξηζκέλσλ επηζηεκφλσλ. 
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